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DEN VÁLEÈNÝCH VETERÁNÙ
I letos potkáte od zaèátku listopadu
v ulicích èeských, moravských a slez-
ských mìst lidi s èerveným mákem
v klopì. Tento rok toti� poøádá spoleè-
nost Post Bellum (www.postbellum.cz)
u� poètvrté veøejnou sbírku ke Dni vá-
leèných veteránù. Tento svátek se slaví
11. listopadu po celém svìtì, pøedev�ím
v anglosaských zemích. Lidé z Post Bel-
lum by byli rádi, kdyby více zakoøenil
i u nás. Aby si lidé (alespoò) jednou za
rok pøipomnìli ty, kteøí bojovali na boji�-
tích druhé svìtové války èi v dobì nedáv-
né slou�ili napø. v Iráku èi Afghánistánu.
V rámci kampanì, která upozoròuje na
veøejnou sbírku, pøedstavuje Post Bellum
i pøíbìhy nìkolika veteránù, které jsou za-
znamenané v Pamìti národa. 

Ka�dý, kdo si bìhem sbírkových dní
od 1. do 11. listopadu poøídí symbol to-
hoto dne � kvìt vlèího máku �, pøispìje
do sbírky. Díky získaným penìzùm bu-
dou moci dokumentaristé pro archiv Pa-
mìt�národa (www.pametnaroda.cz) nato-
èit dal�í vzpomínky váleèných veteránù
a lidí, kteøí bojovali za svobodu a demo-
kracii, za svobodné Èeskoslovensko. 

Sbírková místa s kasièkami v rukou
dobrovolníkù budou opìt v Praze i ve
v�ech krajských mìstech. Loni bylo do
sbírky zapojeno celkem 258 míst ve
v�ech krajích, letos se postupnì pøidáva-
jí i dal�í. Pøipnout si kvìt máku na klopu
a pøispìt do sbírky mohou lidé také
v mnoha knihovnách, kavárnách, ob-
chodech a firmách. Seznam v�ech míst
najdete na www.denveteranu.cz. V mi-
nulém roce se ve sbírce vybralo 750 ti-
síc Kè. (Máky se dávají za dobrovolný
pøíspìvek, doporuèený pøíspìvek je
30 Kè. Nebo si je lidé mohou koupit v e-
shopu Pamìti národa: z chránìné dílny
za 80 Kè/ks; balení po 5 ks za 150 ks,
viz http://eshop.pametnaroda.cz/katego-
rie/den-veteranu/.)                                av

SYNAGOGA V POLICI
Ve støedu 24. øíjna se v synagoze v Poli-
ci u Jemnice uskuteènil kontrolní den,
na kterém byly pøedány práce, provede-
né dodavateli v leto�ním roce v rámci
dlouholetého úsilí F�O a Nadaèního
fondu Zecher rekonstruovat tuto cennou
�idovskou památku a zpøístupnit ji ve-
øejnosti. Restaurátorské práce se týkaly
klenby a východní stìny kromì soklo-
vých partií a èásti originálních omítek
s výmalbou na boèních stìnách, rekon-
strukce �tukové øímsy a odkryvu a kon-

zervace barokních fragmentù omítek
s písmem. Do stavebních prací spadaly
schody z pøedsínì na galerii a omítky
v pøedsíni a na galerii. S konstatováním,
�e v�e je provedeno kvalitnì a podle
projektu, byly oba typy prací pøevzaty
bez výhrad. Souèasnì byl stanoven har-
monogram na rok 2019, ve kterém, po-
kud nenastanou nepøedvídatelné kom-
plikace, budou ve�keré restaurátorské
i stavební práce dokonèeny tak, aby
mohlo nejpozdìji v listopadu dojít ke
kolaudaci celé budovy. V turistické se-
zonì 2020 pak bude barokní synagoga
z poloviny 18. století v Polici u Jemnice
po rekonstrukci, probíhající od roku
2004, zpøístupnìna veøejnosti.             jd

KAMENY V POLNÉ
Na Vysoèinì v Polné byly zaèátkem øíj-
na 2018 v horní èásti Sezimova námìstí
zasazeny do chodníku dal�í kameny
zmizelých. Vedle u� na jaøe instalované-
ho kamenu mladé Marty Baschové pøi-
byly je�tì kameny dal�ích èlenù rodiny
� rodièù Otty a Irmy Baschových a také
bratra Zdeòka, v�e pøed jejich nìkdej-
�ím domem na horním konci Sezimova
námìstí.       bb

BIS A HIZBALLÁH 
Úspìch celosvìtového mìøítka si mù�e
pøipsat èeská Bezpeènostní informaèní
slu�ba (BIS). Od poèátku roku 2017 spo-
lupracovala se zahranièními bezpeènost-
ními slu�bami na rozkrytí a zne�kodnìní
sítì hackerských serverù, které prostøed-
nictvím sociálních sítí napadaly mobilní
zaøízení. Jejich provozovatelem bylo �té-
mìø s jistotou� militantní �íitské hnutí
Hizballáh, uvádí ve zprávì �éf BIS Mi-
chal Koudelka. Krásné �eny tou�ící po
seznámení oslovovaly na Facebooku mu-
�e z celého svìta. Konverzace se rozvíjela
nadìjnì. Kdy� pøe�la do intimních po-
drobností, poslala dotyèná odkaz na �bez-

peènìj�í aplikaci�. Tato komunikaèní apli-
kace ov�em obsahovala �pioná�ní kód,
který hackerùm umo�nil pøístup k ve�ke-
rému obsahu mobilu, vèetnì informací
o pohybu jeho majitele. Profil byl samo-
zøejmì fale�ný a romance se nekonala.
Èást serverù byla umístìna v ÈR, èást
v nespecifikovaných zemích EU a dal�í
èást v USA. Ovládací a kontrolní zaøízení
se nacházelo na Blízkém východì. Z blíz-
kovýchodní oblasti pocházela i èást obìtí.
Zpráva BIS neuvádí výslovnì Izrael, ale
zmiòuje, �e cílem byli také mu�i z Ameri-
ky, støední a východní Evropy.               ztis

STRANA PØÍMÉ DEMOKRACIE
Èeská policie odlo�ila v�echna trestní
oznámení podaná proti výrokùm Tomia
Okamury a jeho stranického kolegy Mi-
loslava Roznera (SPD) ohlednì romské-
ho tábora v Letech u Písku. Nejsou prý
trestným èinem. Pøedseda strany SPD
Tomio Okamura v lednu v krátkém roz-
hovoru pro DVTV prohlásil, �e �byl
osloven øadou �idovských obìtí Osvìti-
mi, které nechápou, proè stavíme na
stejnou úroveò tábor v Letech�, o nìm�
dodal, �e �nebyl oplocen a lidé se tu
mohli volnì pohybovat�. Toto tvrzení
opøel o titul neexistující knihy. Okamura
se pozdìji za výroky, které mimo jiných
odsoudila i pra�ská �idovská obec,
omluvil. Poslanec Rozner pøi kritice od-
kupu vepøína nedaleko pietního místa
poznamenal, �e tábor v Letech byl �ne-
existující pseudokoncentrák�.            ztis
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V roce 1918 nastoupil Richard Weiner
do redakce Lidových novin. Stal se
oèitým svìdkem událostí spjatých se
vznikem Èeskoslovenské republiky.
Byl v�ude, na pra�ských ulicích i v sí-
ních, kde probíhala dùle�itá jednání,
pozdìji se úèastnil mírové konference
v Paøí�i. O v�ech tìchto událostech
psal ve svých vtipných fejetonech, vy-
daných v roce 1919 pod titulem Tøás-
nièky dìjinných dnù. Feje-
ton Presidentovo poselství
uzavírá první èást knihy, vì-
novanou událostem v Praze
na sklonku roku 1918, tedy
právì pøed sto lety�

Jeden ze salonù ministerské
rady; nikoliv ten nejvìt�í,
zato v�ak, takøíkajíc, nejdù-
stojnìj�í: bývalá síò audienè-
ní. Rudé hedvábné èalouny,
zlaté li�ty, tøi benátské lustry,
holandské obrazy námoøních
bitev. Pøed prostøedními
dveømi malé stupátko po-
kryté perským kobercem, je
pùl druhé. Poslanci a novi-
náøi stoupají po hlavním
schodi�ti. Na tøetím nádvoøí,
pod velikým balkonem, na-
proti katedrále, pøedjí�dìjí
automobily ministrù a cizích
poselství. Zpùsob: à la samostatný
státní �ivot: od té chvíle, co pøibyla
hlava státu, i státní automobily jezdí
jaksi diskrétnìji a obøadnìji. Odstín:
demokratický; poslanci v trùnní síni
kouøí. Také automobily kouøí; zadem.
To v�ak není demokracie; tot� �patný
benzin. � Pøedseda Tomá�ek odkoukal
vèera na dlouhé a pomalé cestì Prahou
fortele poøadatelù. Vykazuje místa �ur-
nalistùm, poslancùm; cizích zástupcù
si nev�ímá; ti znají u� ceremoniel pre-
sidentských a královských poselství.
U nás si ho teprve tvoøíme, toti� pøed-
seda Tomá�ek ho tvoøí, a odstín je zase
demokratický; hle, pøedseda Národní-
ho shromá�dìní, asistován místopøed-
sedy Hainem a Udr�alem, vlastnoruènì
rozestavují �idle pro cizí hosty, èelem
k presidentskému stupátku. Jsou pøi
tom hluèní, roz�afní, bodøí. Generál
Piccioni, silný nos, krásné èelo, moc-
né lícní kosti, bledì�lutý malý knír,
v�ecek velmi marciální, krásný a pro-
stého chování, prohlí�í si parkety. Na

prsou èeský váleèný køí�. Vedle nìho
sir Thomas Montgomery-Cuningham,
rozlo�itý, energického a trochu brutál-
ního vzhledu, ale jak se zdá bon enfant
pøesto, v postoji nadmíru le�érním baví
se s dr. Bouèkem. Dr. Bouèek je toti�
nejvìt�í èeský anglofil. Ten mladý
francouzský dùstojníèek s tím velmi
dlouhým vicomteským jménem a kte-
rého sleèinky nechtìjí z Prahy pustiti,

má jako v�dy �luté polobotky, hodnì
vyta�ené kalhoty a �edivé, vy�ívané
punèochy. Dobrá! � proè by ne?! 

Postranní dvéøe se otvírají: dr. Kramáø
s hlavou jaksi zrudlou a naje�enou,
s oèima blýskavýma; ministr �vehla,
okuláry s kostìnými obrouèkami, vyhlí-
�í �très ministériel�, typ John Bull;
dr. Soukup, del�í ne� jindy a dìsnì
rudý: buï plakal, nebo dobøe obìdval;
on pláèe snadno; dr. Winter, vzhled:
jako by se nechumelilo; dr. Stránský
jaksi tuze skromný a jaksi zvìdavý;
staví se hodnì dozadu a �vykukuje�.
Celkem jich je sedmnáct. Postavili se
v tak malebnou skupinu, jako by to
byli nastudovali podle historických ob-
rázkù s oèíslovanými hlavami. Docela
vzadu za nimi Bo�inov, vyjevený blon-
dýn s dr. Markovièem, nabraným bru-
netem. 

Masaryk! Ku podivu, jak pojí
skromnost s hrdým sebevìdomím. Je
odpoèatý. Tváø lehce zardìlá. Skøipec.
Knír pøevislý, podobnì jak ho Vrchlic-

ký nosíval. Dnes, kdy je odìn v �aket,
vyniká neobyèejná �tíhlost a elegance
postavy. Profil nade v�e pomy�lení
jemný. Kdy� pøi ètení vzhlédne, má
pohled jako na svém portrétu od �va-
binského: je v nìm pravda, zpytavost,
skromnost, pevnost, ú�asná energie
a cosi záhadného, èím jako by pravil:
�Vìøte! Sám jaksi nedovedu øíci, proè
právì tak a ne jinak. Hle jsem pøesvìd-

èen. Vy mnì vìøte!� Jeho
zjev prozaøován je neporu�e-
nou èistotou. Díváte-li se
déle, tu jako by znenáhla
v�ecek duchovìl. Nìkdy je
a� teskno z neomezené úcty
a víry, jakou vnuká. Ale
v kritickém okam�iku, kdy
jako by se lidsky ji� ji� vzda-
loval, probudí v srdci va�em
lásku. Pocit�ujete, jak nezná-
ma je mu touha zalíbiti se.
Neusmìje se. Hledí vá�nì,
ba bledí pøísnì, jeho hlas je
hebký, ale málo modulova-
ný. Monotónnì ète historii
své èinnosti. Hlasu, jen� zní
ponìkud nosovì a jen� zda-
leka pøipomíná hlas aristo-
kratùv, témìø nepozvedne.
Nepronese jediné øeènické
pøíkrasy. Øeè plyne jako
pruh støíbøité �edi a vìty jsou

stavìny jednodu�e. A pøece! Jak lapi-
dární je toto prosté úètování. Ma-
nuskript dr�í obìma rukama. Jen velmi
zøídka uvolòuje pravici a zdvihá uka-
zováèek. Nu�e, pøedstavte si tuto aske-
tickou mluvu a tuto skoupou gestiku-
laci pøi vìtách, je� znìjí: �Prohla�uji
s nejvìt�ím dùrazem, �e jsme nevzali
od spojencù ani krejcaru. �e jsme,
proná�ejíce ob�aloby na své utlaèova-
tele, nepou�ili ani jediné l�i a ani jedi-
né tak zvané diplomatické chytrosti.
�e na�e poslání bylo z nejèist�ích, jaká
kdy svìt vidìl.�

Pøedstavte si toto prohlá�ení zdrcu-
jící svou ohromnou mravní krásou
a pøedstavte si, �e toto prohlá�ení hu-
debnì a modulaènì se neli�í ani o vlas
od toho, co pøedcházelo. 

Zazní burácející potlesk. Masaryk
stojí a èeká. Nepohnul v oblièeji ani
brvou. Ale vznesl ruku a pøihladil
knír. � A náhle, bez pøechodu, hlas po-
klesl. 

(pokraèování na str. 23)

Richard Weiner
PRESIDENTOVO

POSELSTVÍ

TGM. Kresba Bedøich Fritta, 1934.



SÁØIN �IVOT (CHAJE SARA)
Avram a Nachor si vzali �eny, jméno �eny
Avramovy bylo Saraj a jméno Náchorovy
�eny Milka, dcery Harana, otce Milky
a Jisky. Ji� z textu samého (1M 11,29) je
patrné, �e uvedení jména Jiska, na nì�
u� pozdìji v Tóøe nenarazíme, nabývá
smyslu jen ve vztahu ke jménu Avramo-
vy �eny Saraj. Talmud proto jméno Jiska
pokládá za pùvodní jméno Saraj, odvoze-
né z aramejského �hledìt, pøedvídat�. 

Tato a� do vysokého vìku neplodná
�ena vstupuje do vyprávìní Tóry jako pa-
sivní prùvodkynì svého mu�e. Její závis-
lost vrcholí, kdy� ji její man�el z obavy,
aby kvùli její kráse nepøi�el o �ivot, po-
�ádá, aby se vydávala za jeho sestru,
a ona se bez protestu nechá odvést do fa-
raonova domu. Ke zmìnì jejího chování
do�lo a� po jejich návratu z Egypta, kdy
ztratila nadìji, �e by je�tì otìhotnìla. Pøi-
mìla svého mu�e, aby pojal za �enu její
slu�ku a poèal vytou�eného syna s ní. I to
je v�ak je�tì mo�né pokládat za výraz od-
danosti man�elovi, jemu� Bùh opakova-
nì slibuje potomstvo. 

Kdy� v�ak Hagar otìhotní a zaène se
nad ni povy�ovat, pasivita Saraj je u kon-
ce. Stì�uje si mu, �e tomu sám neuèinil
pøítr�, ale Avram jí øekne: Uèiò jí, jak
uzná� za správné, a Saraj ji pokoøovala
a ona od ní utekla (1M 16,6). Pøed smrtí
v pou�ti v�ak Hagar zachránil Bùh, a kdy�
se vrátila ke své paní, podøídila se jí a po-
rodila syna, Saraj se opìt smíøila se svou
pozicí, ale jen do doby, kdy sama otìhot-
nìla a v devadesáti letech porodila Avra-
hamovi Jicchaka (Bude se smát). Tehdy si
v�imla, �e se jí smìje Hagaøin syn, a rezo-
lutnì po�ádala svého mu�e, at�slu�ku s je-
jím synem vy�ene, proto�e syn téhle slu�-
ky nebude dìdit s Jicchakem, mým synem! 

Její po�adavek se zdál Avrahamovi tak
krutý, �e by jí nevyhovìl, kdyby sám Bùh
nepotvrdil její slova. Øekl mu: Udìlej
v�echno, co ti Sára øíká, poslechni ji, po-
nìvad� ti sémì bude povoláno v Jicchako-
vi! (21,12). Hospodinova slova vrhají na
Sáru nové svìtlo. Nutí nás vrátit se k za-
èátku pøíbìhu. Pí�e se tam (11,31), �e Te-
rach vzal svého syna Avrama a svého
vnuka Lota, Haranova syna, svou snachu
Saraj, �enu svého syna Avrama, a vy�li
s nimi z Ur Kasdim, �e pùjdou do zemì
Kenaán, do�li ale do Charan a usadili se
tam. Zamyslíme-li se nad slovy, �e vy�li
s nimi z Ur Kasdim v rámci celé vìty, je
zøejmé, �e ti, s nimi� ostatní vy�li, byli
Saraj s Avramem, kteøí pak také po Tera-
chovì smrti do zemì Kenaán do�li. Avra-

ham se Sárou jsou dvojice, nerozluèná
nejen v èase, ale pøedev�ím ve spoleèném
vztahu k Bohu a v oèekávání, kdy se jeho
sliby naplní. 

Bùh mluví s Avrahamem, co� man�el-
ku jako jednající postavu staví do jeho stí-
nu, ale kdy� mu Bùh øekl �udìlej v�ech-
no, co ti Sára øíká, poslechni ji�, bylo to
ve chvíli, kdy ji Avraham poslechnout ne-
chtìl. A on ji poslechl, jako ji ostatnì po-
slechl, kdy� mu dala za �enu Hagar a nej-
spí� i døíve. Mu�i je dáno rozhodovat,
proto�e je zkou�en, ale �ena jako ona
zkou�ena být nemusí, zná Boha jako
toho, kdo zavírá a otevírá její lùno. Proto
kdy� sly�ela, �e Bùh slibuje Avrahamovi,
�e se jí narodí syn, smála se ve svém nit-
ru, to se já do�iji blaha, kdy� u� jsem zvet-
�ela, a mùj pán je staøec? Hospodin v�ak
pøevádí její my�lenku ve vtip: Je snad pro
Hospodina nìco nemo�né? (18,12). Já
jsem tvùj skuteèný a vìèný pán, a ty
o mnì mluví� jako o starci? 

Mohlo by se zdát, �e kdy� vyhnala Ha-
gar s jejím synem, �lo jí jen o majetek,
který chtìla získat pro svého syna. Bùh

v�ak Avrahamovi øekl: Poslechni ji, ponì-
vad� ti sémì bude povoláno v Jicchakovi,
a tím je jasnì øeèeno, �e i dìdictví,
o nìm� mluví Sára, je duchovním odka-
zem jich tøí. K tomu se upínala víra obou
man�elù v dobì, kdy Bùh uzavøel její
lùno, a tím spí�e po Jicchakovì narození.
V nìm se mìlo splnit, �e jejich potomstvo
dostane zemi Kenaán do vìèného dr�ení
(17,8) a naplní se i pøedchozí slib, �e tìm,
kteøí ti �ehnají, budu �ehnat, a proklínat
ty, kteøí tì proklínají, tak se tebou budou
�ehnat v�echny pozemské rody! (12,3). 

Právì toto dìdictví si Bùh od Avraha-
ma vy�ádal za obìt�, kdy� poté zkou�el
Avrahama a øekl mu: Nu�e, vezmi Jiccha-
ka, a odejdi sobì do zemì Morija a po-
zvedni ho tam k celoobìti na jedné z hor
(22,2). Zatímco pak text sleduje, jak otec
se synem tuto �ádost plní, zdá se, �e mat-
ka o nièem z toho nemá tu�ení. Hned ná-
sledující kapitola v�ak naznaèuje, �e
tomu tak nebylo. Kdy� se Avraham po
spoutání a vykoupení Jicchaka beranem
vrátil ke svým mládencùm, kteøí jej pod
horou Morija oèekávali, zdùrazòuje text,
�e Avraham bydlil v Ber�evì. Na zaèátku
následující kapitoly v�ak najde Sáru
v Kirjat Arba (mìstu ètyø) mrtvou (23,2):
a Avraham (tam) pøi�el, aby nad ní truch-
lil a oplakal ji a pohøbil ji tam. 

Sára se tedy o úmyslech svého mu�e
dozvìdìla, jen pøíli� pozdì, aby mu mo-
hla zabránit syna obìtovat. Proto se na-
skýtá zvlá�tní paralela mezi zástupnou
obìtí berana za Jicchaka a Sáøinou smr-
tí. Také tento beran se opozdil, aby Bùh
získal èas vyzkou�et Avrahama. Zapletl
se svými rohy do køoví a øada midra�ù
vidí v jeho opo�dìní Satanovu práci.
Nepochybnì mìl prsty i v tom, �e odve-
dl Sáøiny my�lenky od podezøení, co má
její mu� za úmysly, kdy� opustil dùm,
ani� by jí o tom pøedem nìco øekl. 

Tato zkou�ka, pøi ní� Avraham poznal,
�e jeho vìrnost Bohu je tak pevná, �e si
neosobuje ani svou víru, byla zkou�kou
poslední, a proto jí Bùh obìtoval �ivot
pøedvídavé Sáry. I to byl dùvod, proè
Avraham trval na tom, �e nepøijme k její-
mu ulo�ení jeskyni Machpela darem, ale
koupil ji od Chetity Efrona do vìèného
dr�ení. Nebyly tam ulo�eny jen tøi páry
praotcù a pramátí Izraele, ale také Adam
s Chavou, ji� vzal Bùh z èlovìka, aby mìl
ezer kenegdo, pomoc, je� bude jakoby
proti nìmu pøi jeho sebepoznávání. Chev-
ron jako Kirjat Arba je �mìstem ètyø�
párù prarodièù budoucího èlovìèenství.

EFRAIM K. SIDON
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Marc Chagall: Sára a andìlé.



TOLDOT (1M 25,19�28,9)
Proè mìl Jicchak rád Esava?

Jaakov a Esav spolu bojovali u� v mat-
èinì lùnì, jako by jim ji� pøed naroze-
ním bylo urèeno, aby se stali nepøáteli.
Neli�ili se jen povahou a vzhledem, ale
také tím, jaké místo zaujímali v rodièov-
ských srdcích. Zatímco matèiným mi-
láèkem byl mlad�í Jaakov, otec mìl ra-
dìji Esava: �Chlapci vyrostli, Esav byl
polním mu�em, jen� se vyzná v léèkách,
a Jaakov byl prostý mu�, sedající ve sta-
nech. Ale pro úlovek ve svých ústech
miloval Jicchak Esava, a Rivka milova-
la Jaakova.� (1M 25,27�28)

Zatímco Rivka se øídila Bo�ím pro-
roctvím o tom, �e mlad�í syn bude ot-
cem silného národa a star�í syn bude
slou�it mlad�ímu, Jicchak jako by toto
proroctví neznal, jako by nevìdìl, jak je
Esav divoký a popudlivý.

Lze ale skuteènì vzít doslova tvrzení,
�e Jicchak miloval Esava, nebot�mìl rád
pochoutky, které pro nìj lovil? Klasickou
odpovìï poskytuje doslovné ètení textu.
Jicchak miloval Esava kvùli �úlovku ve
svých ústech�: Esav lapil otce do pasti
�svých úst�, tzn. dokázal ho oklamat svý-
mi øeèmi. (Ra�i to dokazuje lstivým dota-
zem, jak se oddìluje desátek ze soli a slá-
my. I kdy� musel Esav vìdìt, �e desátek
se oddìluje jen ze zemìdìlských plodin,
ptal se takto otce, aby pøedvedl, jak pøís-
nì dodr�uje pøíkazy.)

Tradièní odpovìï tedy zní, �e Jicchak
miloval Esava, proto�e ho vlastnì ne-
znal. Ale není mo�ný i jiný výklad? �e
ho miloval právì proto, �e vìdìl, jaký
Esav je? Nìkdy zmù�e láska víc ne� vý-
èitky. Mo�ná se nám Tóra sna�í nazna-
èit, �e Jicchak mìl rád Esava proto, �e
vìdìl, �e jednoho dne mu star�í syn zpù-
sobí bolest, ale �e morální odpovìdnost
od rodièe �ádá, aby nad nezvedeným dí-
tìtem nezoufal a neodmítal ho. Esav ot-
covskou lásku opìtoval, ale zùstal tím,
kým byl: polním mu�em a lovcem, ni-
koli citlivým èlovìkem, který by se øídil
pøíkazy neviditelného Boha. Ne v�ech-
ny dìti následují cestu svých rodièù. Po-
kud mìl Jicchak s Esavem takové plány,
selhal. Ale milovat své dìti, at�jsou jaké-
koli, znamená prokazovat jim stejnou
lásku, jakou Hospodin prokazuje nám.

(Z komentáøù rabína Jonathana
Sackse vybrala a pøelo�ila A. Marxová. 

Biblické citáty jsou pøevzaty 
z pøekladu E.K. Sidona.)
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � listopad 2018 � che�van/kislev 5779

Staronová synagoga
2. 11. pátek veèerní bohoslu�ba 16.19 hodin
3. 11. sobota CHAJE SARA 23,1�25,18

hf: 1Kr 1,1�31
mincha 16.00 hodin
konec �abatu 17.26 hodin

8. 11. ètvrtek 1. den Ro� chode� kislev
9. 11. pátek 2. den Ro� chode� kislev

veèerní bohoslu�ba 16.08 hodin
10. 11. sobota TOLDOT 1M 25,19�28,9

hf: Mal 1,1�2,7
mincha 15.50 hodin
konec �abatu 17.17 hodin

16. 11. pátek veèerní bohoslu�ba 15.59 hodin
17. 11. sobota VAJECE 1M 28,10�32,3

hf: Oz 12,13-14,10
mincha 15.40 hodin
konec �abatu 17.08 hodin

23. 11. pátek veèerní bohoslu�ba 15.51 hodin
24. 11. sobota VAJI�LACH 1M 32,4�36,43

hf: Abd 1,1�21
mincha 15.30 hodin
konec �abatu 17.02 hodin

30. 11. pátek veèerní bohoslu�ba 15.45 hodin
1. 12. sobota VAJE�EV 1M 37,1�40,23

hf: Am 2,6�3,8
mincha 15.30 hodin
konec �abatu 16.58 hodin

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

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

mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

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

Veèerní bohoslu�by se zde konají 2. 11. v 16.15 hodin 
a 16. 11. v 15.55 hodin.

Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslu�by nekonají.

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

Jicchak �ehná Jaakovovi.



Profesor BENJAMIN MILLER (nar. 1963
v Haifì) je politolog, vyuèuje mezinárodní
vztahy na Haifské univerzitì a je pøedsedou
Izraelské asociace pro mezinárodní studia.
Doktorát získal na Kalifornské univerzitì
v Berkeley a jako výzkumný pracovník èi
pedagog pùsobil na Harvardu i na Prince-
tonu. Ve válce roku 1973 bojoval na Golan-
ských vý�inách a po absolvování kurzu na
izraelském ministerstvu zahranièních vìcí
byl èlenem izraelské delegace pøi OSN.
Publikuje zejména studie o válce a míru,
demokracii, nacionalismu a regionálních
konfliktech (napø. When Opponents Coo-
perate: Great Power Conflict and Collabo-
ration in World Politics; International and
Regional Security: The Causes of War and
Peace; States, Nations and the Great Po-
wers). V záøí pøijel na ètyødenní semináø
v Salcburku nazvaný Pochopit Ameriku 21.
století a poskytl nám následující rozhovor. 

Jak byste prozatím zhodnotil Trumpo-
vo prezidentství ve vztahu k Izraeli? Je
to dobrá, nebo �patná zpráva?
Na jedné stranì to je, vezmeme-li v úvahu
krátkodobý horizont a izraelskou souèas-
nou vládu, výborná zpráva � nìco, o èem
se Netanjahuovi nezdálo ani v tìch nejrù-
�ovìj�ích snech. Trump pøece Izrael bez-
výhradnì podporuje: pøesunul ambasádu
do Jeruzaléma, ostøe vystupuje proti doho-
dì s Íránem o jaderných zbraních, uvalil
sankce na Írán a v zásadì i na Palestince.
A také má s Netanjahuem spoleènou ideo-
logii, nacionalismus a protiislámské po-
stoje, a oba mají spoleèné nepøátele � Ev-
ropskou unii a OSN. 

Ov�em na druhé stranì a dlouhodobì to
mù�e znamenat velký problém, proto�e
v USA Izrael tradiènì podporovaly obì
hlavní strany, a demokraté ho navíc pod-
porovali mnohem døíve ne� republikáni.
Èili teï, kdy� se v USA politické klima
polarizuje � a polarizuje se zejména ko-
lem Trumpa �, mù�e to v dùsledku zna-
menat, �e se Izraeli zaènou vzdalovat ne-
jen liberální demokraté, ale také mladí
a progresivní studenti na univerzitách,
kteøí si pod pojmem Izrael doká�ou pøed-
stavit pouze jeho souèasnou vládu, která
sympatizuje s Trumpem. Jistì, pravice
mù�e øíci, �e ztratí podporu amerických
�idovských volièù, ale �e má na své stranì
americké evangelikály, kteøí Izrael vá�ni-
vì podporují a jsou jich desítky milionù.
Ale otázka zní: má se Izrael spoléhat na
podporu lidí, kteøí si budoucnost �idov-
ského národa pøedstavují úplnì jinak?
Ano, jsou proti muslimùm a s pravicový-
mi Izraelci sdílejí hodnì názorù, ale
v ostatních smìrech mají úplnì jiné pøed-
stavy, zatímco ameriètí �idé byli k Izraeli
v�dycky nesmírnì loajální. Tak�e situace
je nejistá, a v budoucnu nás to mù�e pøijít
draho: proto�e kdy� se k moci dostanou
zase demokraté, mohou zaèít omezovat
zahranièní pomoc Izraeli a klást nejrùznìj-
�í otázky. 

A jak touto optikou vnímáte pøesun
americké ambasády do Jeruzaléma?
Panovaly obavy, �e za to stra�livì zaplatí-
me, ov�em prozatím se to nestalo. Zaprvé
proto, �e Trump na mezinárodní scénì
pøekvapuje skoro dennì (podívejte se tøe-
ba na Èínu nebo na Koreu), a zadruhé pro-
to, �e arabský muslimský svìt je hodnì
rozpolcený. Koalice umírnìných sunnitù
typu Egypta a Jordánska navíc èelí spolu
s Izraelem stejnému nepøíteli, a to je pro ni
na praktické rovinì mnohem dùle�itìj�í,
i kdy� samozøejmì na ideologické rovinì
byli proti pøemístìní ambasády úplnì
v�ichni. Mezi palèivé otázky dne�ka v�ak
patøí hlavnì vzestup Íránu a extremismus
radikálních sunnitù, zatímco palestinská
otázka ustupuje � alespoò co se vùdcù
a elit týèe � do pozadí. Celé agendì teï
zkrátka dominuje reálpolitika, proto�e lidé
jako egyptský prezident Sísí izraelskou
spolupráci nutnì potøebují a obèas potøe-
bují i pomoc: tøeba co se utajovaných in-
formací a operací týèe. 

Zhodnot�te, prosím, výbìrovì a struènì
dosavadní americko-izraelské vztahy.
Na poèátku urèitì musím zmínit diplo-
matickou podporu Izraele, èím� myslím
hlasování v OSN a jeho uznání. Ekono-
mická a vojenská pomoc v�ak pøi�la a�
v �edesátých letech, proto�e v padesá-
tých letech v�emu dominovala studená
válka: Arabù zkrátka bylo hodnì a mìli
ropu, zatímco Izrael byl malá a chudá
zemì, kterou Spojené státy vnímaly spí�
jako pøítì�. Vojenskou pomoc tak Izrael
v té dobì získával pøedev�ím od Francie
(pøedtím, za války o nezávislost samo-
zøejmì od Èeskoslovenska). V �edesá-
tých letech se v USA k moci dostali de-
mokraté, Kennedy a Lyndon Johnson,
a oba s Izraelem sympatizovali a Araby
zaèali vnímat jako spojence SSSR, co�
se ukázalo hlavnì bìhem �estidenní vál-
ky. Pak vstoupilo do hry i izraelské ví-
tìzství: �idé najednou v tom ohromném
a nestabilním regionu, jakým je Blízký
východ, vyhráli, a zaèali se poèítat k zá-
padnímu svìtu. V úvahu v�ak musíme
vzít i domácí scénu. Druhá a tøetí gene-
race �idovských pøistìhovalcù byla
z valné vìt�iny profesnì úspì�ná a získá-
vala presti�ní místa i v administrativì:
To v�e vyvrcholilo bìhem jomkipurové
války: americká pomoc sice pøi�la a� ke
konci, ale pro Izrael, který pochopil, �e
Amerika je schopna i ochotna pomoci,
to bylo nesmírnì dùle�ité. Prezident
Carter pak sehrál klíèovou roli v doho-
dách z Camp Davidu, kdy jsme uzavøeli
mír s Egyptem.

Zatímco dnes jsou podle mì izraelsko-
americké vztahy spí�e reciproèní zále�i-
tost: tøeba�e je Amerika velmoc a Izrael
jen malý stát, narùstá spolupráce v oblasti
tajných slu�eb a strategických informací.
U� za Obamy jsme napøíklad spoleènì
vedli kybernetickou válku proti jaderným
zaøízením v Íránu a i na civilní frontì tu
máme hi-tech. V téhle oblasti je nejvìt�ím
gigantem vedle Silicon Valley Tel Aviv,
a spolupracuje se velmi úzce: øada Izrael-
cù pùsobí v Silicon Valley a Amerièané
skupují izraelské startupy nebo naopak ot-
vírají svoje poboèky v Izraeli a zamìstná-
vají místní, tak�e v�e funguje i na mezilid-
ské, osobní úrovni.

Jak tedy vidíte snahy o ekonomický,
kulturní a akademický bojkot Izraele?
V zásadì je to jen okrajová zále�itost. Jis-
tì, obèas se stane, �e se nìjaká celebrita
nebo popová hvìzda rozhodne, �e v Izrae-
li nevystoupí, co� je sice mrzuté, ale eko-
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RECIPROÈNÍ ZÁLE�ITOST
Rozhovor s izraelským politologem Benjaminem Millerem

Foto archiv.



nomicky to pro nás nic neznamená. V po-
sledních dvou dekádách je na tom prostì
na�e hospodáøství velice dobøe a vìt�ina
zemí s námi spolupracovat chce: nejen
nové mocnosti jako Èína a Indie, ale taky
nìkteré evropské státy, které sice Izrael
kritizují, ale co se �pièkové techniky týèe,
za ním pokulhávají (tøeba i Velká Británie,
Francie a Nìmecko). Ohlednì akademic-
kého bojkotu v�echny americké univerzi-
ty, které znám, jsou proti bojkotu, a nìkte-
ré státy USA ho dokonce prohlásily za
nelegální. A nemá �ádnou podporu ani
v Kongresu: i vyhranìná liberálka jako
Elizabeth Warrenová poøád podporuje Iz-
rael. A takový Bernie Sanders, který byl
sám pøed léty v kibucu a má u nás rodinu,
vystupuje ne proti Izraeli, ale proti Netan-
jahuovi � stejnì jako spousta Izraelcù. 

Které izraelské premiéry byste pochvá-
lil, kdybyste vzal v úvahu hlavnì jejich
vizi ohlednì postavení Izraele ve svìtì?
Tady bych od sebe oddìlil vizi a reálnou
pozici. Tøeba Ben Gurion je bezesporu
otec-zakladatel a klíèová postava sionis-
mu, ale pozice Izraele byla v jeho dobì
hodnì slabá, rozhodnì to nebyla �ádná
ekonomická ani vojenská velmoc. Kde�to
na opaèném pólu stojí Netanjahu, kterého
lidé nemají rádi a kritizují ho, ale právì on
svým zpùsobem ztìlesòuje materiální ús-
pìch Izraele. Tak�e v Indii a v Èínì ho ne-
vítají kvùli jeho osobnosti, ale proto, �e ho
potøebují, a v obchodování on hloupý
není. 

Dal�í otázkou je Izrael a mír. V této sou-
vislosti bych zdùraznil osobnost Jicchaka
Rabina, který byl váleèný hrdina a záro-
veò se rozhodující mìrou zaslou�il o mí-
rový proces v Oslu, co� je v�dycky ideální
kombinace. Oproti tomu taková Golda
Meirová není dnes kvùli jomkipurové vál-
ce vùbec vnímána kladnì, proto�e nevy-
jednala mír: egyptský prezident Sadat to-
ti� tehdy pøes USA poslal nìkolik vzkazù,
�e by byl ochoten pøistoupit na nìjakou
dohodu, a my jsme se s ním ani nezaèali
na politicko-diplomatické rovinì bavit.
A ani na pravici není populární, proto�e se
nepustila do preventivní války a nechala
se tím pøekvapivým útokem zaskoèit. 

Kdy� se ohlédneme za válkou v Sýrii,
co se podle vás dalo udìlat jinak a lépe? 
Nìco zásadního by patrnì bývala pøinesla
vojenská intervence vedená USA a pod-
porovaná OSN, ale prakticky nebyla mo�-
ná. Rada bezpeènosti se toti� nedokázala
sjednotit: Rusko a Èína stály v opozici

vùèi jakékoli západní intervenci kvùli
tomu, co se stalo napøíklad v Libyi, kde
do�lo k raketovému vzestupu terorismu,
masové migraci a kolapsu státu. A to byla
zku�enost, které rozumìl i prezident Oba-
ma. Ten mìl navíc v pamìti Irák, kde byl
výsledkem americké intervence chaos
a destrukce. Tak�e si uvìdomil, �e jakýko-
li zásah v Sýrii by byl velmi problematic-
ký: zaprvé tu byla extrémnì polarizovaná
syrská spoleènost a zadruhé byla polarizo-
vaná i syrská opozice, její� nìkteré èásti
byly dokonce srovnatelné s Asadem. Asad
je sice stra�ný, ale ony taky. 

Navíc by to na mezinárodní scénì vedlo
ke konfliktu s Ruskem, které chtìlo Asada
chránit. Ne proto, �e by ho Putin miloval,
ale Putinovým cílem je potlaèovat americ-
kou hegemonii v�ude, kde to jde � a hlavnì
na Blízkém východì. Putin se tedy chopil
pøíle�itosti, a slavil s ní úspìch: zvolil si
Asada, spojence, který ho potøebuje, a svý-
mi leteckými základnami ukazuje, jak je
Rusko poøád vojensky schopné a stále
mocné a �e je ochotné zabíjet. Co� jsou
Amerièané sice taky, ale ne ve stejné míøe,
a tady má Putin výhodu. V tomto smyslu
tedy Rusko celou tu válku vyhrálo. 

Problém je, �e vítìzem je i Hizballáh,
který byl souèástí koalice a je stále pøíto-
men fyzicky � v Sýrii. Mít Írán tak blízko
pøedstavuje pro Izrael bezpeènostní pro-
blém, a navíc je v syrském vzdu�ném pro-
storu hodnì tìsno. Prvním názorným pøí-
kladem je nedávno sestøelené ruské
letadlo. Prozatím se Putin choval k Izraeli
docela pøátelsky. I kdy� bych mu úplnì
nevìøil, nìkolikrát se setkal s Netanjahu-
em a zdálo se, �e na�e bezpeèností zájmy
chápe. Nicménì nelze vylouèit dal�í ne-
�t�astné náhody, ze kterých pak ruské mi-
nisterstvo obrany zase obviní Izrael: ne �e
by si to Izrael pøál, ale stát se to mù�e.

Jste politolog, ale taky jste Izraelec
a �id. Nakolik to ovlivòuje va�i akade-
mickou práci?
V prvé øadì se sna�ím být vìdec, pokud
mo�no co nejobjektivnìj�í a nejanalytiè-
tìj�í, co se mezinárodních vztahù týèe,
a hodnì mého výzkumu se Izraele vùbec
netýká. Nicménì pøipou�tím, �e i kdy�
zkoumám tøeba rusko-americké nebo rus-
ko-èínské vztahy, v�dycky to nìjaký do-
pad na Izrael má, a tomu pohledu se patr-
nì podvìdomì nevyhnu. V Izraeli jsem se
narodil, absolvoval jsem v nìm vojenskou
slu�bu a krátce jsem pùsobil i v diploma-
cii: to mé názory urèitì nìjak utváøí, ale
v�dycky jsem poctivý akademik. 

Pøedná�íte teï na Haifské univerzitì,
ale vyuèoval jste taky ve Spojených stá-
tech. Li�í se podle vás nìèím izrael�tí
a ameriètí studenti?
Izrael�tí studenti jsou vyzrálej�í, proto�e
jsou zpravidla star�í: absolvovali vojen-
skou slu�bu a cestovali po svìtì. A prù-
mìrný Izraelec se v mezinárodní politice
orientuje mnohem lépe: je jí od dìtství
doslova obklopen a nìco se dozví i v ar-
mádì. Ameriètí studenti jsou oproti tomu
mlad�í, ale pokud uèíte na elitních insti-
tucích tzv. Bøeèt�anové ligy, taky studiu
mnohem oddanìj�í. Obvykle je�tì neuza-
vøeli sòatek a nemají dìti, neslou�í jako
vojáci v záloze a mají buï stipendia,
nebo bohaté rodièe, tak�e vìt�inou ne-
musejí pracovat. 

Pro Izraelce je univerzita jenom èást
�ivota, zatímco Amerièané bìhem studií,
kdy �ijí v kampusu, vìt�inou �ádné jiné
povinnosti nemají, a mohou se tak na
pøedná�enou látku lépe soustøedit. Navíc
materiál na moje kurzy je v USA i v Izra-
eli pøevá�nì v angliètinì, co� je pro
Amerièany urèitì alespoò jazykovì snaz-
�í, zatímco Izraelci nìkdy ani nepøeètou
v�echno, co jim ulo�ím. 

Jaké pozornosti se v dne�ním Izraeli
tì�í politická karikatura a satira?
V posledních dekádách jsme smìøovali ke
stále více a více liberální spoleènosti, do-
kud nepøi�la dne�ní vláda, která je hlavnì
po volbách z roku 2015 hodnì nacionalis-
tická, a pokud mohu soudit, svým zpùso-
bem se pokou�í o jakousi minimální cen-
zuru. A to je pro nás naprostá novinka.
Vezmìte na�i souèasnou ministryni kultu-
ry Miri Regevovou: v armádì pracovala
jako cenzor a teï má podle mì buï velice
ostøe vyhranìné názory na svìt, nebo poli-
tické ambice. Je pøesvìdèená nacionalist-
ka a usiluje o okle�tìní svobody projevu
hlavnì v divadlech a ve filmech, pøièem�
se hájí tím, �e neomezuje svobodu proje-
vu jako takovou, ale pouze peníze posky-
tované státem. Sna�í se, aby stát finanènì
nepodporoval umìlce, kteøí kritizují sou-
èasné pomìry. Spor mezi ní a jimi poøád
bì�í a bojuje se i o Nejvy��í soud, který se
v posledních letech hodnì liberalizoval,
a to se teï vláda sna�í zvrátit. 

Pravice tvrdí, �e je to otázka rovnová-
hy: �e se Izrael stal a� moc liberální, kos-
mopolitní a kritický vùèi sionismu a musí
se zase najít vyvá�enost, pro levici je to
ale zejména bìhem posledních tøí let jasný
krok zpìt. Tak uvidíme... 

HANA ULMANOVÁ
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Kotìrovo centrum architektury a Muzeum
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
uspoøádaly 25. záøí v pražských Vršovi-
cích semináø ke 100. výroèí založení Wal-
desova muzea knoflíkù a šatních spínadel.
Konal se v pùvodních prostorách muzea
ve velkém nárožním domì na rohu Mos-
kevské a Slovinské ulice a Èechova ná-
mìstí a pøinesl øadu detailních informací
jak o životì Jindøicha
Waldese (1878–1941)
a jeho podnikání, tak ze-
jména o jeho muzejní
a sbìratelské èinnosti.
Martin Sovák ze Státního
oblastního archivu Praha
s kolegyní Hanou Králo-
vou z Národního technic-
kého muzea informovali
o podnikatelské èinnosti
a následné arizaci, zná-
rodnìní a likvidaci
Waldesových podnikù. Miroslav Fuchs
hovoøil o nadaci Jindøicha a Ièky Walde-
sových, která je stále v èinnosti a v rámci
nadace Život 99 se vìnuje péèi o ne-
mocné a invalidní dìti. Zvláštì zajíma-
vý byl pøíspìvek Petra Bohumínského,
generálního øeditele firmy Koh-i-noor,
a. s., která pøevzala správu vìtší èásti
bývalého Waldesova závodu ve Vršovi-
cích a peèuje o jeho využití.

Vìtšina pøednášejících se však soustøe-
dila na Waldesovu sbìratelskou a muzejní
èinnost. Filip Wittlich z Umìleckoprùmy-
slového muzea se zabýval poèátkem Wal-
desova sbìratelství knoflíkù a jeho spolu-
prací s Umìleckoprùmyslovým muzeem
v letech 1916–1920, kdy zde poznal øadu
historikù umìní, kurátorù a pozdìjších
pøátel, vèetnì jeho øeditelù F. A. Borov-
ského a F. X. Jiøíka. Historik umìní Pat-
rik Šimon se vìnoval podrobné analýze
Waldesova umìleckého sbìratelství, za-
mìøeného skoro výhradnì na èeské
umìní, jehož sbírky chtìl èastými nákupy
v zahranièí doplnit a ucelit. Pracovnice
Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Ni-
sou se vìnovaly samotné sbírce Waldeso-
va muzea knoflíkù a spínadel, jejímu slo-
žení a historii vèetnì souèasného stavu
a zamýšleného projektu na její èásteènou
prezentaci v pùvodních prostorách vršo-
vického muzea – k níž by však mìlo dojít
nejdøíve v roce 2020! Takže si na tuto
nadmíru zajímavou událost budeme muset

ještì chvíli poèkat, nebo si zajet do Jab-
lonce, kde je èást sbírky již v nìkolika
vitrínách vystavena. Jakkoli byl semináø
zajímavý, doufejme, že zájem o kdysi
unikátní pražské muzeum nezùstane
pouze u pøipomenutí stého výroèí vzniku,
ale pøinese nám brzy také potìšení z jeho
sbírek. Semináø doprovodila panelová vý-
stavka vìnovaná významným rodákùm

a obyvatelùm Prahy 10,
a to zejména Jindøichu
Waldesovi. 

ZÁJEM 
O UMÌNÍ
Jindøich Waldes byl ved-
le Tomáše Bati nejvý-
znamnìjším z èeských
selfmademanù, kterým
se podaøilo díky své inte-
ligenci a píli vybudovat
svìtové podnikatelské

a obchodní impérium. Pocházel z prosté
rodiny hostinského a švadleny z Nemyšli
u Tábora, vyuèil se zámeèníkem u firmy
Eduard Lokesch a syn na výrobu bronzo-
vých knoflíkù v Pra-
ze. V roce 1995 pøe-
svìdèil vedení firmy,
aby byl díky svým ja-
zykovým schopnostem
jmenován cestujícím
obchodním zástupcem
firmy. V roce 1902 za-
ložil spolu s mechani-
kem Hynkem Pucem
vlastní firmu na výro-
bu drobného kovové-
ho zboží Waldes &
spol. Hlavním výrob-
ním a obchodním ar-
tiklem mìl být od po-
èátku spínací knoflíèek
(patentek), nazvaný
pozdìji podle známého indického draho-
kamu Koh-i-noor, jímž se firma proslavila
po celém svìtì.

V roce 1912 získal Jindøich Waldes do-
movské právo v Praze. V listopadu 1914
se oženil s Hedvikou Zemánkovou, s níž
mìl tøi dìti: Annu (1914), Jiøího (1917)
a Miloše (1919). Právì v této dobì, upro-
støed války a skoro úplného útlumu výro-
by a obchodu, kdy se Waldes blížil ètyøi-
cítce, mìl snad poprvé více èasu na vlastní
život a mohl se hloubìji zajímat o umìlec-

ké øemeslo a souèasnì také o èeské umìní.
V každém pøípadì v roce 1916 navázal
první kontakty s odborníky v Umìlecko-
prùmyslovém museu, kde se jistì dozvì-
dìl nejen o knoflících, ale také o aktivi-
tách Bohumila Bondyho (1832–1907), na
jehož sbìratelskou a mecenášskou èinnost
nyní jako by navazoval. Pùvodnì se Wal-
des zabýval myšlenkou vydat encyklope-
dii knoflíkù a prací povìøil vídeòského ba-
datele dr. Eduarda Maria Scheanku, který
však právì v srpnu 1916 neèekanì zemøel.
Proto snad Waldes zaèal pøemýšlet o mož-
nosti otevøít svoji sbírku veøejnosti. Pros-
tor, ve kterém byla jeho „sbírka knoflíkù
a spínadel všech dob a zemí“ uložena, již
dávno nedostaèoval, a proto hledal pøí-
hodnìjší místo. Nalezl je ve zmínìném
domì ve Vršovicích, nedaleko od své to-
várny. 

Dùm zbudoval podle projektu V. Èápa
vinohradský stavitel Beránek roku 1912,
jeho majitelem byl Richard Lebenhardt,
tehdejší øeditel Waldesovy továrny. Pros-
tory muzea zaujímaly èást prvního patra
nad restaurací, jejich úpravou vèetnì po-
stranního vstupu se schodištìm byl povì-
øen Josef Fanta, alegorickou plastiku Vìdy
a poznání nad vchodem vytvoøil Èenìk
Vosmík. Muzeum získalo ještì pøed otev-

øením veøejnosti sta-
tus veøejnì prospìšné-
ho vìdeckého ústavu.
Expozici uspoøádal
a øeditelem muzea se
stal mladý historik
a muzejník Jan Hof-
man. Celkem muzejní
expozici tvoøilo pìt
sálù: ve vstupním pro-
storu byly umístìny
obrazy ilustrující dù-
ležitost knoflíkù a spí-
nadel spolu s odìvy
z rùzných dob a zemí,
ve 2. sále byly vysta-
veny pravìké spony,
ve 3. spínadla od 14.

do 19. století, ve 4. bylo možno vidìt ex-
pozici šatních spon a knoflíkù od 18. do
poèátku 20. století a v 5. sále spony lido-
vých krojù nejen z Èeskoslovenska, ale
i Japonska, Indie, Persie a tichomoøských
ostrovù. Práce rychle pokroèily a již 14.
srpna 1917 poctila Waldesovo muzeum
návštìvou „Jeho císaøská a královská Vý-
sost, pan arcivévoda Karel Štìpán“. Pro-
hlédl si všechny sbírky a Waldes mu pøed-
ložil materiály k soutìži na šatní spínadla
pro zranìné a zmrzaèené vojáky. 

KRÁLOVSTVÍ KNOFLÍKÙ
Pøed sto lety bylo otevøeno Waldesovo muzeum ve Vršovicích

Budova bývalého muzea knoflíkù. Foto autor.
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OTEVØENÍ A PROVOZ 
Waldesovo muzeum knoflíkù a šatních
spínadel bylo otevøeno 25. záøí 1918,
tedy právì pøed 100 lety. Waldes finan-
coval všechny sbírky i zaøízení muzea,
pro jeho vedení se dovedl obklopit nej-
lepšími odborníky. V kuratoriu muzea
zasedali vedle spoleèníkù Ed. Merzin-
gera a Zikmunda Waldese významní
historici umìní a umìlci; autorem zaøí-
zení byl arch. Josef Fanta, pamìtní pla-
ketu vytvoøil Èenìk Vosmík, plakáty,
pozvánky a exlibris vytvoøil František
Kysela, vazbu pamìtní knihy provedl
Ludvík Bradáè. Øeditel Jan Hofman
byl autorem koncepce expozice, mu-
zejní prezentace a odborného zpraco-
vání a evidence sbírky. 

Celkem mìlo muzeum na 15 000 pøed-
mìtù, které Waldesovi pomáhali kupovat
jeho èetní odborní pøátelé a spolupracov-
níci, jiné získal nákupy celých sbírek.
Sbírka obsahuje nejen knoflíky z 18.–20.
století, ale také všechna možná spínadla
z pravìké doby bronzové a laténské, z øec-
kého, byzantského a øímského starovìku,
støedovìká spínadla merovejská a nejrùz-
nìjší spony, pøedevším z tzv. karlštejnské-
ho pokladu, který obsahoval øadu spínadel
ze 14. století. Ve sbírce lze také najít nej-
rùznìjší pøezky, úvazy, pasy, spínací šper-
ky, šle, podvazky, náramky, zbroj, svateb-
ní pásy, a dokonce i kuriózní pás cudnosti,
ale také exotické spínací pøedmìty lido-
vých kultur z Afriky, Dálného východu
a Tichomoøí. 

Souèástí muzea byl rovnìž rozsáhlý ar-
chiv a knihovna, obsahující 3000 svazkù
historické a etnografické literatury a èaso-
pisù, týkajících se odívání, krojù a módy.
Muzeum vydávalo pravidelné ètvrtletní
Zprávy Waldesova muzea (1916–1919)
a odborné publikace vèetnì pøekladù z ci-
zojazyèné literatury. Pod vlivem hekatomb
svìtové války muzeum vypsalo soutìž na
šatní spony pro bezruké a ochromené, nej-
lepší návrhy byly ocenìny a publikovány.

Muzeum bylo pøístupné zdarma ve støedu,
nedìli a o svátcích. 

MECENÁŠ A JEHO UMÌLCI
Souèasnì s muzeem zaèala vznikat také
Waldesova obrazárna, jedna z nejvìtších
a nejhodnotnìjších soukromých sbírek
u nás. Podobnì jako Leopold Katz se také
Waldes orientoval výhradnì na starší èeské
umìní, pøípadnì díla èeských umìlcù 19.
století, která byla hlavní oblastí sbìratelství
pro mnoho èeských vlastencù. Waldesova
obrazárna se každoroènì rozšiøovala o stov-
ky dìl až do celkového poètu 2331 obrazù
a kreseb, 4764 listù grafiky a 162 plastik.
Nejcennìjší díla byla instalována ve Walde-
sovì vinohradské vile v Americké ulici 44
a pozdìji ve vile v Koperníkovì ulici 12.

Aèkoli se Waldes sou-
støedil pøedevším na umì-
ní konce 19. a poèátku 20.
století, vyslovenì moder-
ních umìlcù mezi nimi
mnoho nebylo. S øadou
umìlcù jej však pojilo
pøátelství a podporoval je
svými zakázkami. Z mo-
dernistù se vedle Jana
Preislera, Václava Špály
nebo Emila Filly zamìøil
zejména na dílo Františka

Kupky a Vojtìcha Preissiga, dva èeské
umìlce žijící v cizinì, kteøí mu byli
v mnohém blízcí prací i osudem. Patrnì
mu také imponovalo jejich vlastenectví
a úèast v boji za samostatnost republiky.
S obìma se seznámil v roce 1919 a udržo-
val s nimi styky až do konce života, vedl
s nimi korespondenci a zadával jim úkoly
na øešení propagaèních materiálù firmy. 

Nejužší pøátelství navázal s Františkem
Kupkou (1871–1957), kterého poznal
v dubnu 1919 prostøednictvím Vojtìcha
Hynaise (viz Rch 12/1999). Waldes byl
vždy hotov pomoci umìlci v jeho èasto
svízelné finanèní situaci nákupem jeho dìl
a díky tomu shromáždil první a nejobsáh-
lejší kolekci 289 Kupkových dìl. 

SMUTNÉ KONCE
Po mnichovské krizi pøednesl Jindøich
Waldes v èeském rozhlase pamìtihodný
projev, který mìl dodat èeskému národu
odvahu a nadìji na pøekonání nadcházejí-
cího období. Rodinu poslal vèas do bezpe-
èí do Spojených státù, sám však odmítl
emigrovat. Po zaèátku okupace v bøeznu
1939 zaèal spolu s Vojtìchem Preissigem
vydávat ilegální èasopis V boj. V záøí
1939 byl zatèen gestapem, 22. øíjna pøeve-

zen do Jeny a pak do koncentraèních tábo-
rù Dachau a Buchenwald, kde byl rok
a pùl vìznìn. Waldesovy podniky byly
arizovány, jeho vila a další nemovitosti
konfiskovány a umìlecké sbírky pøedány
do správy Státní sbírky starého umìní
v Praze, jedinì na „knoflíkové muzeum“
se pozapomnìlo a zùstalo ušetøeno až do
roku 1948. Na jaøe 1941 byl Jindøich Wal-
des vykoupen rodinou ze Spojených státù,
pøevezen z Buchenwaldu do Berlína a es-
kortován do Lisabonu, kde byl 9. bøezna
1941 propuštìn a za dosud nevyjasnìných
okolností v polovinì èervna cestou na lodi
nebo záhy po vylodìní v Havanì zemøel.

Vršovická továrna, pøejmenovaná v roce
1944 podle nejúspìšnìjšího výrobku na
Koh-i-noor, byla v roce 1945 znárodnìna.
Knoflíkové muzeum bylo po únoru 1948
zrušeno, sbírky i knihovna pøedány do
Umìleckoprùmyslového muzea v Praze,
které si ponechalo jeho knihovnu, nejcen-
nìjší karlštejnský poklad a nìkteré další
pøedmìty. Ostatní sbírky byly pozdìji pøe-
vedeny do Muzea skla a bižuterie v Jab-
lonci nad Nisou. V roce 1950 byly nemo-
vitosti zestátnìny a umìlecké sbírky
zaøazeny do fondù Národní galerie v Pra-
ze. V roce 1992 vydal stát nìkteré nemovi-
tosti, NG a Umìleckoprùmyslové muze-
um pøedaly v letech 1995 Waldesovì
rodinì èást sbírek, kterou se podaøilo do-
hledat, mnohé její soubory (sbírka zlatých
mincí, skla a kobercù) však byly ztraceny,
nebo je státní instituce odmítly vydat (sbír-
ka muzea šatních spínadel). 

Na památku Jindøicha Waldese darova-
la jeho rodina již v roce 1995 celý karl-
štejnský poklad Umìleckoprùmyslovému
muzeu. Po restituci sbírky z NG daroval
syn sbìratele Jiøí Waldes galerii na otcovu
památku 22 nejvýznamnìjších dìl èeské-
ho umìní a 10 významných obrazù F.
Kupky. Pozdìji NG vykoupila dvacet dal-
ších Kupkových obrazù. 

Do 20. ledna 2019 máme možnost nì-
které z tìchto vzácných dìl vidìt na výsta-
vì Františka Kupky ve Valdštejnské jíz-
dárnì v Praze. Èást expozice je vìnována
pøipomenutí výjimeèného vztahu dvou
velkých pøátel s tak odlišnými a pøece
v mnohém úzce pøíbuznými povahami.
Tento vztah se odráží v témìø 500 docho-
vaných dopisech z jejich vzájemné kores-
pondence z let 1919–1939. Na výstavì je
nìkolik z dopisù, kreseb a spoleèných fo-
tografií také vystaveno na pøipomínku
mecenášské role Jindøicha Waldese nejen
pro Františka Kupku, ale celou èeskou vý-
tvarnou kulturu.                       ARNO PAØÍK

Zleva Jindøich Waldes s chotí, paní Kupková a František Kupka. Foto archiv.
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Chabad, hnutí lubavièských chasidù, má
své pøíznivce i odpùrce. Pøíznivci chválí
odvahu a obìtavost jeho emisarù, kteøí
vyjí�dìjí i do nejvzdálenìj�ích a nebez-
peèných koutù svìta a pomáhají tam po-
tøebným �idùm. Kritikùm vadí jeho me-
siá�ské zamìøení a netolerance vùèi
jiným smìrùm judaismu. Sekulárním �i-
dùm pak vadí okázalá ortodoxnost i to, �e
ve svém jednostranném pohledu nevní-
mají tøeba i slo�itou spoleèenskou atmo-
sféru v zemích, kde pùsobí. Jako by si
jeho pøíslu�níci nebrali k srdci pojmy, kte-
ré jsou zahrnuty v samotném názvu hnutí. 

MOUDROST, POCHOPENÍ, 
POZNÁNÍ
Název Chabad je akronymem slov cho-
chma-bina-daat (moudrost, pochopení,
poznání). Chasidské hnutí Chabad vznik-
lo v Lubavièi v Bìlorusku. Jeho zaklada-
telem a autorem klíèového díla tohoto
hnutí, spisu Tanja, byl rabín �neur Zal-
man z Ljady (1745�1812). Ve tøicátých
letech minulého století pøesunul tehdy
�estý vùdce Chabadu, bol�evickým re�i-
mem tvrdì pronásledovaný rabi Josef Jic-
chak Schneerson, sídlo hnutí do Polska;
z Var�avy se ho po vypuknutí války poda-
øilo dostat i s rodinou a nìkolika blízkými
do Spojených státù. Po jeho smrti se roku
1951 ujal vedení Chabadu jeho zet�, rabín
(zvaný Rebe) Menachem Mendel Schne-
erson (1902�1994), za jeho� pùsobení se
hnutí nesmírnì rozrostlo, nabylo na vlivu
a jeho� mnozí èlenové pokládali za Mesi-
á�e. Po Rebeho smrti nebyl zvolen ná-
stupce a v Chabadu do�lo k rozkolu právì
v souvislosti s otevøeným mesianismem
èásti jeho pøíslu�níkù. Nicménì díky zá-
palu svých èlenù, hranièícím a� s misio-
náøstvím, a �ikovnému �marketingu� se
hnutí dále rozrùstá a v souèasné dobì se
odhaduje, �e má po celém svìtì pøes 200
tisíc pøívr�encù a jeho bohoslu�eb se
údajnì alespoò jednou roènì zúèastní mi-
lion �idù. 

Chabadniètí emisaøi, které vysílá do ce-
lého svìta centrum v newyorském Brook-
lynu, pùsobí v zemích témìø v�ech konti-
nentù, v Severní a Ji�ní Americe, v Africe,
v Evropì, v Asii, v Austrálii a samozøejmì
v Izraeli. V instalaci, která bude souèástí
výstavy v New Yorku (a ji� vytvoøili lidé
z centra Tech Tribe spøíznìného s Chaba-
dem), lze spatøit typickou chabadnickou

chanukovou menoru postavenou na Mar-
su. A není dùvod nevìøit, �e pokud by se
taková vesmírná �ance naskytla, chabad-
nici by ji zvládli.

PRO REPREZENTACI
O Chabadu se v médiích pí�e vìt�inou
v souvislosti se snahou o�ivit �idovskou
obec ve vzdálených místech, pøedev�ím
v zemích bývalého Sovìtského svazu,
kde byly komunity bìhem 20. století

zdecimovány a jejich rekonstrukce
(a znièených budov) bývá pro hrstku
místních �idù pøíli� nároèná (viz napø.
text o synagoze v Tomsku na Sibiøi, Rch
3/2018). Navíc bývá pøítomnost Chaba-
du v takových lokalitách spjatá s huma-
nitární pomocí: s vývaøovnami, distribu-
cí potravin a zdravotnického materiálu,
sociálními slu�bami, vzdìlávacími pro-
gramy pro dìti i seniory.

Tam, kde aktivita emisarù zaèínala èi
zaèíná v podstatì na �zelené louce�, ne-
bývá koexistence s místními �idy slo�i-
tá, pomoc oceòují. Problémy se nevy-
skytují ani v zemích se silnými místními
�idovskými komunitami, které nebyly
zdecimovány nacistickou a komunistic-
kou totalitou, tedy v západní Evropì
a v Americe a tam, kde se místní a cha-
badnické obce navzájem respektují.

Od poèátku 21. století � nejnovìji hlav-
nì vzhledem k vývoji v Maïarsku � se
v�ak o hnutí Chabad pí�e v jiných souvis-
lostech. V postkomunistických zemích
dochází k situacím, kdy emisaøi Chabadu
usilují o to, aby se stali hlavními repre-
zentanty místních �idù, a to i pøesto, �e
tam existují fungující �idovské obce, �e
neznají místní podmínky a èasto ani ne-
mluví jinak ne� anglicky. Své zku�enosti

s tím má i Praha, kde se v roce 2004 vedl
spor o Staronovou synagogu. Dlouhá léta
se táhne konflikt mezi vrchním rabinátem
v Litvì a rabínem Chabadu �olomem ben
Krinským. V roce 2005 øekl na adresu
Chabadu tehdej�í litevský rabín Chaim
Burstein velice ostrá slova: �Nikdo nemá
know-how na judaismus a oni si ho pøi-
vlastòují, nikoho jiného neuznávají.�

Souèasný trend je je�tì slo�itìj�í kvùli
tomu, �e Chabad se takto prosazuje v ze-
mích, kde pøedstavitelé místních obcí (èi
federace �idovských obcí) kritizují nede-
mokratické metody státních pøedstavitelù.
Ti � aby se vyhnuli støetu s �idovským

spoleèenstvím a nebyli
obvinìni z antisemitismu
� si pak jako partnery
k jednání èi k reprezenta-
ci radìji pøizvou pøíslu�-
níky Chabadu. Chabad se
nijak nebrání, naopak.
Sleduje toti� mesiá�skou
budoucnost a historic-
kých souvislostí a odklo-
nu od demokracie v ze-
mích, v nich� pùsobí, si
nev�ímá nebo na nì hledí
jako na nezajímavé �po-
zùstatky minulosti�. Na-

víc potøebuje podporu pro svá zaøízení
a èinnost a své dárce (at�u� stát èi sou-
kromníky) nekritizuje. 

PUTIN � VELKÝ PØÍTEL �IDÙ
Kdy� se prezident Putin na sklonku de-
vadesátých let rozhodl zbavit se nepoho-
dlného vlastníka nezávislých a kritických
médií, �idovského oligarchy Vladimira
Gusinského, musel souèasnì øe�it je�tì
jeden problém. Gusinskij toti� patøil ke
spoluzakladatelùm postkomunistické �i-
dovské federace v Rusku i Ruského �i-
dovského kongresu a o rozvoj �idovského
�ivota v zemi se po rozpadu Sovìtského
svazu spolu s vrchním rabínem Pincha-
sem Goldschmidtem skuteènì zaslou�il.
Po øadì soudních peripetií a vìznìní byl
nakonec donucen Rusko opustit a svùj
podíl v médiích prodat. Pro ruské �idy
pak Putin vybral jiného reprezentanta:
�éfa Chabadu, rabína Berela Lazara. Lo-
ajální Lazar se díky Putinovu boji s Gu-
sinským stal vrchním rabínem Ruska
a pùvodní Ruský �idovský kongres byl
v èervnu 2000 nahrazen Federací �idov-
ských obcí ve Spoleènosti nezávislých
státù, jí� prezident Putin projevuje sym-
patie a svou podporou chabadnických
aktivit a pøímo vrchního rabína Lazara

CHABAD NA MARS?
O tom, jak peèlivì si nìkteré vlády vybírají �své� �idy

Z nového projektu dílny Tech Tribe na téma �idé ve vesmíru. Foto archiv.



si ve svìtì buduje povìst �velkého pøí-
tele �idù�.

V Polsku protestovali v létì 2017 �i-
dov�tí pøedstavitelé (pøedsedkynì var�av-
ské obce a pøedseda unie �idovských
obcí) proti sílícímu (a vládou tolerované-
mu, èi dokonce podporovanému) antise-
mitismu. Mj. proti tomu, co prohlásil na
Twitteru Bogdan Rzoñca, právník Kaczyñ-
ského vládní strany Právo a spravedl-
nost: �Zajímalo by mì, proè mezi tìmi,
kdo vykonávají potraty, je � pøes to, co
se stalo za holokaustu � tolik �idù.� Vy-
jádøili dále nesouhlas s vládní finanèní
podporou Radia Maryja, jeho� antise-
mitské vysílání zaregistrovaly americké
ministerstvo zahranièí, Vatikán i Rada
Evropy. Reprezentanti PiS na protest ni-
jak nereagovali, nicménì posléze se pøed-
seda strany (a de facto nejmocnìj�í mu�
v zemi) Jaros³aw Kaczyñski setkal se
dvìma pøedstaviteli Chabadu a èlovìkem
z dal�í �idovské skupiny. Média pak toto
setkání charakterizovala
jako diskusi s �idovským
spoleèenstvím, pøesto�e
vùdci hlavních oficiál-
ních �idovských uskupe-
ní pozváni nebyli. �Je
zøejmé, �e vláda si své
�idy peèlivì vybírá,� ko-
mentoval toto vystoupení
novináø Konstanty Ge-
bert. Ostatnì ten se ne-
dávno v Praze úèastnil
konference Forum 2000
a v debatì v Maiselovì
synagoze zmínil je�tì dal-
�í souèasný jev: státní
pøedstavitelé Maïarska a Polska, jakkoli
sami tolerují antisemitismus a xenofobii,
udr�ují nadstandardní vztahy s premié-
rem �idovského státu, Benjaminem Ne-
tanjahuem, a mají dokonce spoleèného
�nepøítele�. 

BIBI PROTI SOROSOVI
Premiér Viktor Orbán bìhem pøedvoleb-
ní kampanì své strany Fidesz v loòském
roce zaplavil zemi billboardy i ti�tìná
média usmívající se tváøí �idovského fi-
nanèníka Sorose jako toho, kdo vábí do
Maïarska pøistìhovalce (hlavní slogan
znìl: �Nedopust�te, aby se Soros smál
naposled�). Kampaò evokovala tradièní
antisemitskou pøedstavu o majetném
kosmopolitním �idovi, který vyu�ívá
své bohatství k tomu, aby �kazil èistotu
národa�. Kdy� se ke kritice Orbánova
ta�ení pøipojil (nikoli pøekvapivì) izra-

elský velvyslanec v Budape�ti, Netanja-
hu proti nìmu zasáhl a sám na jaøe 2017
prohlásil, �e Soros stojí za protestními
demonstracemi, pøi nich� Izraelci vyjad-
øovali nesouhlas s vládním úmyslem de-
portovat ze zemì zpìt do Afriky na 40
tisíc súdánských a eritrejských ilegál-
ních migrantù. 

Antisemitský podtón pøedvolební
antisorosovské kampanì kritizovala
v Maïarsku i federace �idovských
obcí Mazsihisz. �Aèkoli tato kampaò
není otevøenì antisemitská, je zøejmé,
�e má potenciál vyvolat neøízené emo-
ce, vèetnì antisemitismu,� uvedla mj. ve
svém prohlá�ení. Dle názoru jejího pre-
zidenta Andráse Heislera by pøedstavi-
telé �idovského spoleèenství mìli vy-
stupovat nejen proti zále�itostem, které
se týkají pøímo komunity, ale i celospo-
leèenských problémù, jako je pronásle-
dování Romù a xenofobie. �Neøídíme se
zájmy vlády èi opozice, ale Tórou

a vlastním svìdomím,� prohlásil Heisler
pro list Forward. Vyjadøuje se tedy ve
stejném duchu, jako kdysi promluvil
vrchní rabín Sidon na Terezínské tryznì
(�Proti Romùm stejnì jako kdysi proti
nám�) èi pøi stejné pøíle�itosti v roce
2016, kdy se ozval proti nacionalismu
obsa�enému v nìkterých projevech.
K protestùm proti antiromským vyjá-
døením (naposledy dokonce z úst hlavy
státu) by se ale u nás bohu�el na�lo pøí-
le�itostí stále dost� 

BEZ �KOLONIÁLNÍ 
ZÁVISLOSTI�
�idovskými oblíbenci maïarského prezi-
denta Viktora Orbána nejsou pøedstavitelé
hlavních organizací sdru�ených ve fede-
raci �idovských obcí Mazsihisz, ale lidé
ze Sjednocené maïarské �idovské kon-
gregace (EMIH), spjaté právì s Chaba-

dem. András Heisler popisuje na strán-
kách internetového Maïarského spektra
(hungarianspectrum.org), jak si EMIH
a Orbánova vláda vycházejí vstøíc. Kdy�
�éf této �idovské kongregace Slomó
Köves rozjí�dìl v Maïarsku ko�er jatka
zamìøená hlavnì na porá�ku hus, prohlá-
sil maïarský ministr zemìdìlství, �e vy-
rábìt takové potraviny je prastará maïar-
ská tradice, která si zasluhuje finanèní
pomoc. Na výstavbu závodu získala
EMIH 1,75 miliardy forintù a vláda nyní
pokrývá 15 procent nákladù na jeho roz-
�íøení. EMIH dále od státu (a s pomocí
státní pùjèky) odkoupila soukromou Vy-
sokou �kolu krále Sigismunda a pøejme-
novala ji na Vysoké uèení Miltona Fried-
mana. Asi není tøeba øíkat, �e Slomó
Köves se ke kritice provládní a antisoro-
sovské kampanì nepøidal a naopak pro-
hlásil, �e na ní nevidí nic antisemitského. 

Nejèerstvìji EMIH zafungovala ve
sporu mezi Mazsihiszem a vládou kvùli
koncepci plánovaného budape�t�ského
muzea holokaustu, nazvaného Dùm
osudù. Jak jsme ji� psali, tuto koncepci
vytvoøila roku 2015 historièka Mária
Schmidtová, která staví na stejnou úro-
veò nacistickou a komunistickou totalitu,
pøièem� nebere v potaz odli�né názory
a své pojetí nekonzultovala s jinými his-
toriky ani s lidmi z �idovské federace.
Kvùli vleklým sporùm o koncepci byla
Schmidtová odvolána. Nikdo v�ak nebyl
jmenován jako její nástupce a projekt mu-
zea, monumentální budovy vedle bývalé
�eleznièní zastávky Józsefváros (odkud
vyjí�dìly deportaèní vlaky do Osvìtimi),
se na nìkolik let odlo�il. Od leto�ního léta
se proslýchalo a na podzim bylo oficiálnì
oznámeno, �e muzeum bude otevøeno
roku 2019, k 75. výroèí deportací maïar-
ských �idù, �e pùvodní koncepce zùstává
a schválila ji i �idovská strana, která se
stává vlastníkem muzea. �idovskou stra-
nou se rozumí kongregace EMIH a její
vùdce, rabín Slomó Köves. Ten prý s M.
Schmidtovou pro�el v�echny plány
a shledal, �e pojetí expozice je skvìlé.
Pøipomeòme, �e tuté� M. Schmidtovou
dlouze zmínila ve své stati, oti�tìné na
poèátku øíjna v týdeníku Respekt, histo-
rièka Anne Applebaumová. Charakterizo-
vala ji jako ztìlesnìní touhy mnoha Vý-
chodo- a Støedoevropanù setøást ze sebe
�koloniální závislost� na Západu, pøi-
èem� kolonialismem jsou i �západní
zmínky o maïarském antisemitismu, ko-
rupci a autoritáøských sklonech�. 

ALICE MARXOVÁ
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Rabín Slomó Köves a historièka Mária Schmidtová pøi tiskové konferenci 
pøed Domem osudù, záøí 2018. Foto archiv.
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Do Mera�íc chodievame poväè�ine v lete.
Mesiac �ijeme s chrústami, èervíkmi, pa-
vúkmi, slimákmi, bielymi sliepoèkami,
husami, kaèicami, prasiatkami, psami,
maèkami, koòmi, kravami, kozami, ba-
ranmi, ovcami, zajacmi, my�ami, potkan-
mi. Na hlavy nám padajú jabåèka a preje-
dáme sa èere�ní, hru�iek, sliviek, marhú¾,
broskýò, malín, jahôd, moru�í, sladkým
hrá�kom a fazu¾ami v �oulete. Vzduch je
nasýtený vôòami záhradných a po¾ných
kvetín. Nedá sa pomenovat�v�etko, èím
hýri ná� pozemský raj, a e�te t�a��ie by sa
dal opísat�raj, ktorý prebýva v na�ich srd-
ciach. Nad v�etkým sa vzná�a anjel Szös-
zi néni, ktorý vyplní v�etky priania e�te
pred tým, ako ich vyslovíme. Arnold báèi
jej v tom pomáha. Niè ich nevyvedie
z miery. Ich synovia Miki a Tomi nás za-
sväcujú do �ivota dediny, ukazujú nám
zákutia a tajné skrý�e. Te�ili sme sa tam
u� odmalièka. Pravý detský raj v�ak na-
stal o nieèo neskôr, keï sa z nás, detí ma-
lých a hanblivých, stali deti �kolopovin-
né, hravé, plné fantázie a tú�by po
dobrodru�stve. O tom, èo sa v tom èase
dialo v Nemecku, nik netu�il. Nás sa to
netýkalo. Svoje detstvo si èlovek nesie
v batô�ku �ivota a� do hrobu. Moje spo-
mienky na ten èas nemajú jediný tieò.

Èas sa nezastaví a my rastieme. Cho-
díme do �idovskej �koly, ktorej riadite-
¾om je vyziabnutý pán Alex Mittel-
mann, na vysokom èele mnoho tenkých
vrások. Chodí v�dy v obleku s kravatou.
Na ka�dú otázku vie odpoveï, preto�e
je o òom známe, �e preèítal v�etky kni-
hy sveta. �kola je v prízemnom dome
s ve¾kým dvorom, podobným tomu, kde
ma proti mojej vôli obrezali. Do jednej
triedy chodí viac roèníkov. Uèilo sa ako
v ostatných �kolách, ale z dôrazom na
�idovské nábo�enstvo a hebrejèinu. Nás
mal na nábo�enstvo bócher Weinberger.
Malý vzrastom, keï kráèa, akoby zhltol
pravítko. Ortodoxný �id s dlhou pre�e-
divelou bradou, v tmavom obleku s ves-
tou a na hlave s jarmulkou. Nohavice
má stále poliate kakaom. Na dvore nám
ho rozlieva na desiatu do hrnèekov, pre-
to�e �kolník je gój. Z krásnych kníh so
za�ltnutými stránkami, ktoré voòali sta-
robou, nás uèil hebrejské písmená, ale
ve¾a sme sa nenauèili. Boli tam e�te
dvaja mlad�í uèitelia, ktorí nenosili na

hlave niè, boli prísni a uèili nás èítat�
a písat�slovensky.

Trieda bola ako v�etky triedy na svete,
len viac o�arpaná a ohmataná od �pina-
vých rúk. Katedra, triedna kniha a palica,
tabu¾a so �pongiou, �katu¾ka s farebnými
kriedami. Sedeli sme v dlhých laviciach
a písali na dlhých stoloch. Ta�ky le�ali za

nami na zemi. Skamarátil som sa s Ottom
Random, najlep�ím �iakom, synom holièa,
ktorého otec po vojne na �túdiách finanène
podporoval. Po vyuèovaní sme hrávali na
dvore futbal a ja som chytal v bráne. Ani
pod trestom smrti sme sa neponáh¾ali do-
mov. Trest smrti sa konal v predsieni.
Mama s varechou bola kat. Za jednu ruku
ma schytí, v druhej varecha, ja krú�im
okolo a dostávam poriadne na zadok. Nie-
kedy to aj bolelo. Ale futbal stál za akýko-
¾vek trest. Myslím, �e brat to obèas tie�
okúsil. To boli jediné fyzické tresty od ro-
dièov v na�om �ivote, na ktoré si pa-
mätám, keï nepoèítam malú facku od otca
za kráde� dvoch korún z maminho budilá-
ra. Hneï ma pouèil, �e malé priestupky
bývajú zárodkom ve¾kých zloèinov a krá-
de�ou dvoch korún od vlastnej matky
mô�u zaèat�èiny, za ktoré t�a�ko pykáme.
Tým chcel z¾ahèit� to zaucho. Mo�no to
bola iba náhoda, mo�no zámer, no o nieko-
¾ko dní nás zobral na súd. Nad vchodom
do budovy sú reliéfy alegorických postáv,
z ktorých jedna polonahá �ena so zaviaza-
nými oèami dr�í v ruke váhy. Ukázal nám
súdnu sieò, kde obhajuje svojich klientov
a kde súdia zlodejov, ale aj vrahov. V�etci
nás úctivo zdravia a vypytujú sa, èi sme
jeho deti. Boli sme na otca hrdí.

V tom èase sme sa odva�ovali chodit�
sami aj ïalej od domova, poznávali sme

nových priate¾ov, hrali sa v parku na
zlodejov a policajtov a veèer sa vracali
domov za�pinení a unavení. S bratom
sme u� tak èasto spolu nebývali. On bol
v �idovskej �kole so star�ími, mal iných
kamarátov a mohol chodit�neskôr spat�.
Vojna nás ale zase zblí�ila. 

Aj keï sa v Nemecku u� diali hrozné
veci, pre nás detský sen a raj stále trval.
Pán Karas je fiakrista v Pie�t�anoch, má
koèiar, sane a dva statné kone. Fiakristi
vozili hostí zo stanice vo dne v noci,
v zime i v lete. Autobus premával len je-
den, a ten patril kúpe¾om a vozil iba paci-
entov. V letných mesiacoch sa prázdnymi
ulicami v noci pri otvorených oknách
ozývali údery podkov. Pán Karas bol
slu�ný èlovek, evanjelik, a vozieval nás
do Mera�íc. Cesta bola nezabudnute¾ným
zá�itkom. Dá sa íst�aj vlakom, ale s pre-
stupom, je to zdåhavé a nudné. Koèiar je
objednaný na presný deò, presnú hodinu,
ktorej sme sa u� nemohli doèkat�. Pozerá-
me z okna, a hneï, ako je v na�ej ulici,
hààà strmhlav dole schodmi, a kto bol
prvý, sedel ved¾a koèi�a, potom sme sa
striedali. Rodièia nalo�ili kufre a zapadli
vzadu do sedadiel. Keï sme sa pohli, je-
den z koníkov vypustil teplé zelené gu-
¾ôèky, pán Karas napol opraty, �¾ahol bi-
èom a vyrazili sme

[...]
Pred nami boli tý�dne plné neuverite¾ne

krásnych dní. Hneï od zaèiatku sme si
pripadali ako v raji, aj keï tam nikto z nás
nebol a nevedeli sme, aké to tam je. �of-
ka, sotva �trnást�roèné dievèa, ktorej rodi-
èia pracujú na statku, ka�dé ráno dojí teplé
spenené kravské mlieko. Rád som preò
chodil sám, preto�e mi ma�ta¾ vonia. Po-
bozkám �riebätko na mäkkú papu¾ku,
kravy a kone pohladkám, býka chytím za
roh, ru�ové prasiatko sa rýpe v hnoji a vy-
dáva slastné zvuky. V ma�tali je �ero
a teplo od zvierat, hnoj príjemne smrdí.
Mám citlivý nos a pamät�na vône. Mest-
ský chlapec v ma�tali medzi zvieratmi, to
mi dlho zostane v pamäti. Z lastovièích
hniezd vykúkajú èvirikajúce zobáèiky
a netrpezlivo èakajú, a� im do nich rodièia
vlo�ia svoje úlovky. Lietajú tak rýchlo, �e
ich nie je skoro vidiet�. �ofkina rodina ne-
bola jediná, ktorú Arnold Reichental za-
mestnával. Na dolnom dvore ka�dé ráno
stoja nádenníci, ktorým rozde¾uje prácu.
Sú medzi nimi aj stáli zamestnanci. Po-
stupne sa budí aj ostatné detské osaden-
stvo. Nat�ahuje sa, zíva. Usadíme sa vo fi-
lagórii, v malom drevenom domèeku
uprostred záhrady porastenom popínavý-

Juraj �ajmoviè

RAJ A JEHO KONIEC
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mi rastlinami. Vtáky nám vyspevujú k ra-
òajkám, kakau s èerstvým ro�kom natre-
tým maslom a jahodovým d�emom. Teplý
chrumkavý ro�ok s domácim maslom je
jedna z bo�ských kombinácií. U� nás lá-
kalo vybehnút�do polí. Leto bolo najleto-
vatej�ie, vysoké modré nebo bez mráèi-
kov a voòavý svie�i vzduch. 

KONIEC RAJA
Raj na zemi ale zaniká, potápa sa pomaly,
ako ve¾ká loï. ¡Ta�ká choroba èloveka za-
chváti zákerne, keï ju najmenej èaká. Èo
sa dialo okolo nás, tomu sme nerozumeli.
Zvieratá pudovo vycítia búrku alebo ze-
metrasenie. Na�i rodièia vycítili ako ony,
�e sa nieèo stra�né chystá a �e sa to k nám
blí�i, �e sa v na�om �ivote nieèo podstat-
né zmení, len nevedeli èo. Varovania pri-
chádzali z mnohých strán, ale komu by
vtedy napadlo, �e v najkrutej�ej vojne za-
hynú milióny ¾udí a medzi nimi to¾ko �i-
dov. Èo príde, bude hrozné, mnohí budú
�tvancami, mnohí neuteèú a mnohí sa
budú chciet�schovat�a nebudú mat�kam.
Nálady, vzru�ené hovory, preplnené syna-
gógy a èasté náv�tevy otcových súroden-
cov u rodièov v nás vzbudzovali hrozné
predtuchy. Vzduchom sa �íri nieèo tajom-
né, ale nie ako v na�ich hrách. V na�ich
hrách sa v�etko tajomné a nebezpeèné na-
koniec premenilo na bezpeèné a dobré.
Strach sa v nás pomaly zahniezdil, strach,
ktorého sa ne�lo zbavit�, èoskoro sa stal
�ivým, hmatate¾ným a blízkym.

V �idovskej �kole u� neplatil �iadny
rozvrh, nezapisovalo sa do triednych
kníh, nepanoval neporiadok ako v�dy,
ale chaos. Uèitelia sa striedali, hovorili
nám, èo zmenilo na�e �ivoty, ako to
máme zná�at�, ale èo bude s nami ïalej,
o tom nám nikto niè nepovedal, preto�e
to nikto nevedel. Nena�li slová, ako by
nám zrozumite¾ne a oh¾aduplne vysvet-
lili, èo sa s nami deje. Sami to nevedeli.
Nevedeli odpoveï ani na otázku, preèo
celý svet nenávidí �idov. Spievali sme
a hrali hry.

Evanjelický uèite¾ Jedlièka, ktorý
k nám pri�iel z vlastnej vole, nás nauèil
krásnu slovenskú ¾udovú Kysuca, Ky-
suca, ty bystrá vodièka... Druhý hlas
hral na husliach. Aspoò na chví¾u sme
na v�etko zabudli.

Do najväè�ej triedy, kam sa vojde celá
�idovská �kola, hneï ráno vstúpil pán
riadite¾ Mittelmann. Nebol obleèený
ako zvyèajne, ale sviatoène. Na tabu¾u
nakreslil modrou kriedou ve¾kú Dávi-
dovu hviezdu a rýchlo zaèal rozprávat�

vzru�eným hlasom o na�ej pôvodnej
vlasti pri brehoch Stredozemného mora,
kde by sme sa raz mali v�etci stretnút�.
Èasto hovoril slovo Jahve a rozprával
o egyptskom zajatí, ako nás Moj�i� záz-
raène zachránil. To v�etko sme u� pozna-
li. Konèil tým, aby sme sa nekamarátili
s krest�anskými chlapcami. U dievèatách
nehovoril. V�etko sme z jeho dlhého reè-
nenia nerozumeli, hovoril vzru�ene, nie-
kedy sa zakoktal, akoby si nespomenul
na správne slová. S krest�anskými chlap-
cami sme sa aj tak nekamarátili, hnusili
sme sa im a smrdeli. U� dlh�í èas sme sa
uèili ve¾mi málo.

[...]
Vzduch je nasiaknutý antisemitiz-

mom, slovenský ¾ud chce �it�v samo-
statnom �táte, bez �idov. To nepôjde
bez násilia. Hnisavý vred nenávisti bol
pred prasknutím. Zrel rýchlo. Dedinský
¾ud sa o�iera preto, �e v ka�dej dedine
je krèmár �id. Dáva na úver a vydiera.
�idia majú majetky a peniaze. Rádio,
kiná a noviny denne �tvú proti �idom
krèmárom, ve¾koobchodníkom, malo-
obchodníkom a ú�erníkom. Satirický
èasopis Sr�eò má ka�dý tý�deò titulnú

stranu so �idom s ve¾kým krivým no-
som, pajesmi a bradou po zem. Zdalo
sa, �e tzv. �idovská otázka je najdôle�i-
tej�iou a jedinou otázkou slovenskej
politiky. Mo�no aj je. Kto vymý�¾a tie
texty? Stále nové, útoènej�ie a vulgár-
nej�ie. Kto kreslí nové a nové karikatú-
ry èi plagáty a heslá? Kto èarbe na
múry domov a na výkladné skrine váp-
nom tri ve¾ké písmená � I D? Hlupák,
fanatik, èi dokonca vzdelaný a múdry
èlovek? Kto plánuje plynové komory
a urèí, �e cyklón B je najlacnej�í a naj-
rýchlej�í prostriedok na vyvra�denie
�idov? Èlovek?!

Obèas sme e�te za�li do �idovskej
�koly. Na drevenej bráne z ulice bola bi-
elym vápnom hrubou èiarou nama¾ova-

ná ve¾ká �idovská hviezda, nepodobná
tej, ktorú nám riadite¾ Mittelmann mod-
rou kriedou kreslil na tabu¾u. Pod òou
bolo napísané ��idia von!� Mávali sme
e�te hodiny nábo�enstva a uèili sa pís-
mená z voòavých ve¾kých kníh, ba u� aj
jednoduch�ie slová, len kakao u� pre �i-
dov nebolo. V�etko bolo iné ako pred-
tým, slnko, dá�ï, stromy. Futbal nás u�
nebavil. Po obede som tajne za�iel do
parku k ru�ovej záhrade, èi náhodou ne-
uvidím svoju lásku Juditu Ascherovú.
Miesto Judity som tam na�iel iba spomi-
enku. Bolo mi ¾úto, �e som ju miloval
len na dia¾ku. Vlastne som sa jej nikdy
nedotkol, ani som sa k nej nepriblí�il,
neviem, aké mala ruky, vlasy. Viem iba,
�e voòala ako svie�i vzduch. Mo�no je
to tak lep�ie.

Posledné mesiace sme u� aj my vedeli,
�e nebudeme �it�detský �ivot. Domý�¾ali
sme si v�etko mo�né. Vtedy sa nám u�
¾udia na ulici vyhýbali a odvracali sa,
ako keby nás nepoznali. Do �koly sa na-
miesto uèenia chodíme iba bavit�. Pán
uèite¾ Weinberger, ktorému gójske deti
na ulici nadávali: �Icík, Icík, bradatý
Icík!�, nám niekedy èíta rozprávky zo

Starého zákona. Páèili sa
nám viac ako o princez-
nách, krá¾och, drakoch
a je�ibabách. Èítal ich
pomaly, niektoré slová
spieval ako rabín v syna-
góge. Nikdy predtým to
nerobil tak odu�evnene
a èasto mal v oèiach slzy.
Raz sa ho niekto spýtal,
èi je Boh. Vtom v�ak
zazvonilo na prestávku.
�Budúcu hodinu si o tom
pohovoríme, deti,� vzal

pod pazuchu knihu a zmizol. To bola po-
sledná hodina nábo�enstva. U� som ho
nikdy viac nevidel.

V knize Raj nie je len na nebesiach
a Peklo nie je len pod zemou (Slovenský
literárny klub, Praha 2015) líèí kamera-
man Juraj �ajmoviè své utì�ené pøedvá-
leèné dìtství i narùstající strach z bu-
doucnosti na poèátku války, útìk rodiny
do Maïarska, kde rodièe s dìtmi �ili
dva a pùl roku pod fale�nou identitou,
a dal�í útìk, zhruba pùl roku pøed kon-
cem války, zpìt na Slovensko. Olga Ho-
stovská z knihy vybrala nìkolik ukázek
� celý výbìr najdou ètenáøi v leto�ní �i-
dovské roèence 5779 (2018/2019), která
vyjde koncem listopadu. 

Ilustrace Jiøí Stach.
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V sálech vr�ovického Kina Pilotù a v bi-
ografech Lucerna a Kino 35 si Pra�ané
a náv�tìvníci metropole mohli v pùli øíj-
na u�ívat �tìdrou nabídku izraelské fil-
mové produkce i doprovodných progra-
mù. Rozmanitá témata hraných snímkù
poskytla mo�nost, jak se seznámit se
souèasnou izraelskou spoleèností z rùz-
ných úhlù pohledu, dokumenty pak pøi-
blí�ily napøíklad
osud �idù v Irá-
ku (Bagdádu),
prostøednictvím
pøed nìkolika
lety objeveného
rozhovoru z roku
1968 osobnost
prvního izrael-
ského premiéra
Ben Guriona a okolnosti natáèení pro-
pagandistického filmu o var�avském
ghettu. Svérázné snímky pøesahující rá-
mec dokumentu se vìnovaly spisovateli
Etgaru Keretovi a choreografovi a ta-
neèníkovi Ohadu Naharinovi a k nej-
vdìènìj�ím zá�itkùm patøil seriálový
maraton Práce pro Araby podle scénáøe
Sajjida Ka�uy. Celkem se pøedstavilo
osmnáct snímkù, celoveèerních filmù
a dokumentù, dále výbìr ze student-
ských filmù tøí nejvýznamnìj�ích jeru-
zalémských filmových �kol a nìkolik
dal�ích akcí (pohybová lekce Gaga, Dny
izraelské kuchynì, pøedná�ky a výstava
fotografií). Diváci pøíle�itosti, jak se zdá,
vyu�ili dosyta, mnohé projekce byly zce-
la vyprodané a izraelské atmosféøe napo-
máhalo i nezvykle teplé poèasí. Festival
se konal díky finanèní podpoøe Hlavního
mìsta Prahy, Ministerstva kultury ÈR
a øady dal�ích dárcù, zá�titu mu poskytlo
Velvyslanectví Státu Izrael ÈR.

PØÍBÌHY SE DÌJÍ TÌM,
KDO JE DOVEDOU VYPRÁVÌT
Ve �kále snímkù, spjatých s Izraelem
èi �idovskou historií (izraelsko-pales-
tinský konflikt, postavení izraelských
Arabù v izraelské spoleènosti, vztahy
sekulární a nábo�enské spoleènosti,
traumata z válek, pováleèní nelegální
bì�enci èi prosperita a posléze perze-
kuce �idù v Iráku), bych osobnì divá-
kùm doporuèila celkem �neizraelský�
komorní snímek Aja (Aya), dokument

o Etgaru Keretovi a seriál Práce pro
Araby.

Ètyøicetiminutový izraelsko-francouz-
ský film Aja se nezabývá ani politikou,
ani nábo�enskými aspekty �ivota v Izra-
eli, ve filmu vlastnì není ani pøíli� sly�et
hebrej�tina, nebot� herci spolu mluví
anglicky. 

Atmosférou pøipomíná Èechovovy
povídky: od
první vteøiny cí-
tíme melancho-
lii i napìtí, pod
klidnými dialo-
gy se odehrává
drama, a i kdy�
toho protago-
nisté o sobì
mnoho neøek-

nou, dovedeme si pøedstavit jejich �ivo-
ty i to, co cítí. Celý film zaèíná nedoro-
zumìním: Mladá �ena Aja èeká na
leti�ti a souhrou okolností se ocitne
v roli øidièky neznámého mu�e, kterého
odvá�í z leti�tì do jeruzalémského hote-
lu. Køehký snímek o touze tøeba jen na
chvíli vyboèit z ka�dodenního �ivota
a prostøedí se stal díky výbornému pro-
vedení (od re�ie, kamery a støihu po he-
recké výkony Sary Adlerové a Ulricha
Thomsena) mistrovským dílem a roku
2012 za nìj jeho tvùrci, man�elská dvo-
jice Mihal Brezisová a Oded Binnun,
byli nominová-
ni na Oscara
v kategorii krát-
kých filmù. 

Spisovatele
a filmaøe Etgara
Kereta asi není
tøeba pøedsta-
vovat, v èe�tinì
vy�la ji� øada
jeho textù (po-
vídkové soubory Létající Santini a Sedm
dobrých let; Najednou nìkdo klepe na
dveøe), nìkolik povídek otiskl i Rch,
stejnì jako rozhovor s autorem. Kdo
tedy Kereta znáte, asi si tì�ko pøedstaví-
te klasický dokument, v nìm� literární
vìdci su�e rozebírají jeho povídky. Film
Etgar Keret: Pøíbìh, který se skuteènì
stal, by mohl mít v podtitulu rèení:
�Historky se dìjí tìm, kdo je umìjí vy-
právìt.� Keret to rozhodnì umí a v do-

kumentu, v nìm� se prolínají autorovy
vstupy s vyprávìním jeho blízkých, záz-
namy z besed a animovaným zpracová-
ním jeho textù, divákùm názornì pøed-
stavuje, jak strohá èi traumatizující
fakta mìní ve vypointované a barvité
pøíbìhy. Vzpomíná mj. na svùj první
text, který napsal na vojnì, poté co jeho
nejlep�í pøítel, který trpìl depresemi,
spáchal bìhem slu�by sebevra�du. První
povídka tak pojednávala o mu�i, který
s velkou nechutí vyrábìl v továrnì trub-
ky. Zhotovoval proto trubky neobvyk-
lých tvarù a díky nim se pøi hledání ztra-
cené kulièky dostal do prostoru,
nále�ícího lidem, kteøí se na zemi necíti-
li dobøe. Vzápìtí Keret zdokumentuje
(fiktivní?) scénu, v ní� pøinesl první po-
vídku svému bratrovi, který ji pøeète,
pochválí, a poté popsanou stránkou
uklidí neèistotu, ji� zanechal jeho pes�
Keret své psaní s nadsázkou charakteri-
zuje jako �reklamu na �ivot� èi snahu
dodávat chaosu urèitou vyrovnanost
a svùj sklon k �pábení� bere jako dìdic-
tví po rodièích: Ti, aè oba pøe�ili holo-
kaust, svému spí�e churavému a fyzicky
málo zdatnému synovi pøedali optimis-
mus i schopnost vidìt víc ne� v�ední
události.

PRÁCE PRO ARABY
Málokdo si asi doká�e dìlat legraci z iz-
raelsko-arabského komplikovaného
vztahu tak, jak to pøedvedl v seriálu
Práce pro Araby spisovatel a scenárista
Sajjid Ka�ua. Autor, jen� se narodil roku
1975 palestinským rodièùm, kterému se

díky skvìlému
prospìchu do-
stalo vzdìlání
na presti�ní iz-
raelské støední
�kole a na Heb-
rejské univerzi-
tì a který tuto
v mnohém slo-
�itou zku�enost
popsal ve svých

románech Tanèící Arabové a Druhá
osoba singuláru. Jeho hebrejsky psané
knihy � kritické vùèi izraelské i pales-
tinské spoleènosti � vycházejí v desít-
kách pøekladù po celé svìtì vèetnì èe�-
tiny (nikoli v�ak v arab�tinì). 

V Práci pro Araby (jak oznaèují Izrael-
ci nekvalifikovanou nádenièinu) se Ka�ua
zabývá kulturní propastí mezi Araby
a �idy v Izraeli, vzájemným nepøátel-
stvím a pøedsudky, které k sobì chovají.

KOLNOA PODRUHÉ
Dal�í roèník Festivalu izraelského filmu se vydaøil

Jen na chvíli vyboèit ze v�ednosti... Zábìr ze snímku Aja.

Etgar Keret: Pøíbìh, který se skuteènì stal.



Vznik seriálu nebyl snadný: Ka�uovi tr-
valo ètyøi roky, ne� pøesvìdèil producenty
státní televize, aby film, v nìm� se v hlav-
ním vysílacím èase mluví hodnì arabsky,
uvedli. Navíc si vùbec nebyl jistý, jak bu-
dou diváci reagovat. Jeho cílem pøitom
nebylo jen pobavit, ale pøimìt touto ces-
tou lidi z obou táborù, aby se zamysleli.
Seriál míøil hlavnì na �idovské diváky �
autor chtìl, aby nejen ocenili jeho vtip,

èerný humor a sarkasmus, ale aby se po-
kusili vcítit do kù�e obyèejných izrael-
ských Arabù, aby je vidìli � a tuto pøíle�i-
tost dostali v izraelské televizi poprvé �
jako normální lidi, neustále øe�ící své po-
stavení men�iny. Od roku 2007 vznikly
ètyøi série (na festivalu se promítala dru-
há) a seriál získal ceny Izraelské akade-
mie za nejlep�í komedii, re�ii a scénáø. 

Ka�ua tvrdí, �e hlavní inspiraci pro po-
stavu ponìkud neurotického arabského
novináøe Amd�ada (naplòujícího v�echny
pøedstavy o tradièním �idovském smola-
øi, �lemílovi) pí�ícího pro hebrejské novi-
ny na�el sám v sobì. Amd�ad se sna�í
vèlenit do �idovské spoleènosti: pøestìhu-
je se do �idovské ètvrti, má �idovského
kamaráda, chodí elegantnì �po izraelsku�
obleèený, mluví skvìle hebrejsky (chyby
dìlá, jen kdy� je rozèilený). Hebrejsky
nutí mluvit i svou man�elku a dceru, své
typicky arabské subaru vymìní za rover
atd. Jen�e neustále nará�í na problémy
a karamboly: majitel, který mu byt ochot-
nì prodá, to udìlá jen proto, aby se po-
mstil sousedùm (kterým nasadí do domu
�Araba�), rover slo�ený z kradených dílù
nefunguje, a kdy� se na Purim pøevlékne
do uniformy izraelského vojáka a unese
ho svérázné palestinské komando, ne-
chtìjí se �pøípadem� zabývat ani Izraelci,
ani Palestinci a jeho �idovský kamarád
pod tíhou okolností pøedstírá, �e ho ne-
zná. Pøes ve�kerou snahu se zkrátka niko-
mu nezavdìèí.

Ka�ua brilantnì rozehrává rozmanité
stereotypy: tradièní arabskou rodinu
s �eleznì pevnými pøíbuzenskými pouty
pøedstavuje prohnaný, prohnaný a staro-
módní otec, jeho� man�elka mu ve více
èi ménì nevkusných hábitech neustále
nìco vyvaøuje; na �idovské stranì jsou
to napøíklad Amd�adovi �idov�tí levico-
ví sousedé, kteøí se sice sna�í o maxi-
mální vstøícnost, ale v kritické chvíli

usoudí, �e je jako �v�ichni� Arabové.
Vtipným seriálem se Ka�ua skuteènì
proslavil, ale svou rodnou zemi nakonec
stejnì opustil: od roku 2014 �ije v Ame-
rice, kde pøedná�í (mj. i o svém scénáøi)
a je rozhodnutý, �e se u� do Izraele ne-
vrátí. Dodejme, �e pár dílù seriálu lze
nalézt na YouTube.        ALICE MARXOVÁ

* * *

NEJVÍCE ZAUJALY
DOKUMENTY
Nìkolik otázek pro Terezu Regnerovou,
programovou øeditelku festivalu Kol-
noa, která pùsobila jako vedoucí kultur-
ní sekce na Velvyslanectví Státu Izrael
v ÈR a patøí k zakládajícímu týmu Festi-
valu izraelského filmu Kolnoa, jeho�
druhý roèník probìhl v øíjnu.

Jak vybíráte filmy pro festival a jak
dlouho ho pøipravujete?
Filmy vybíráme prùbì�nì po celý rok.
Napøíklad u� teï, ani ne týden po skon-
èení leto�ního festivalu, jsem vidìla nì-
kolik snímkù a navázala kontakty s dal-
�ími filmovými �kolami, tentokrát z Tel
Avivu. Po celý rok jsem v kontaktu s di-
stribuèními spoleènostmi a sleduji no-
vinky, v rámci své náv�tìvy Jeruzalém-
ského filmového festivalu jsem zaèala
vybírat nejnovìj�í filmy i filmy, které se
teprve toèí, ale brzy budou dokonèeny.
Letos, díky 70. výroèí vzniku Státu Izra-
el, jsem oslovila i Jeruzalémský filmový

archiv a spoleènì jsme vybrali tøi sním-
ky. Novì jsem navázala spolupráci s je-
ruzalémskou radnicí a z pùvodnì pláno-
vaného doprovodného programu vznikl
i výbìr studentských filmù z místních
filmových �kol. 

Máte své poradce a spolupracovníky
v Izraeli?
Pøátelé z Izraele posílají recenze na
novì uvedené filmy. Jsem ve spojení
s filmovými profesionály, se kterými
zva�ované filmy probírám. Sleduji také,
jak jsou nové filmy pøijaty, pøípadnì
oceòovány na izraelských a svìtových
filmových festivalech. 

Probíhají podobné festivaly i v dal-
�ích zemích?
Existuje nìkolik festivalù, které prezentu-
jí �idovskou a izraelskou kulturu. Vedle
festivalu Seret izraelských filmù, jen� se
koná v Evropì (v kvìtnu se konal v Lon-
dýnì, v øíjnu v Berlínì, v listopadu probí-
há v Amsterdamu atd.) i v Latinské Ame-
rice, probíhá nìkolik festivalù, které se
soustøeïují na �idovské filmy. Na Slo-
vensku organizuje izraelská ambasáda
stejnojmenný festival Kolnoa, je zamìøe-
ný na izraelské celoveèerní dokumenty,
spolupracujeme spolu.

Máte údaje o náv�tìvnosti a o tom,
jaké filmy se nejvíce líbily?
Náv�tìvnost se oproti loòskému roku zvý-
�ila o 50 procent na 2520 divákù. Oproti
loòsku jsme hráli ve tøech kinech a podle
výsledkù z diváckého hlasování nejvíce
zaujaly dokumenty o Ohadu Naharinovi
a Etgaru Keretovi. Pozitivní reakce získal
i kultovní film Avanti Popolo z konce osm-
desátých let. Zajímavá byla i reakce na do-
kument o Ben Gurionovi: pøesto�e jsme ho
uvedli v prvním roèníku, i letos mìl velký
ohlas, mo�ná díky pøítomnosti jeho produ-
centky a støihaèky Jael Perlovové. Z hra-
ných filmù pak nejvíce zabodovaly filmy
Geula, Mezi dvìma svìty a Betlém. 

Pùjdou nìkteré z festivalových snímkù
do distribuce (pokud v ní u� nejsou)?
Z leto�ní nabídky nepùjde �ádný film do
distribuce, ale s kolegou Janem Maco-
lou, který je souèásti týmu Kolnoa a zá-
roveò majitelem Kina Pilotù a má
i vlastní distribuèní spoleènost, o tom
pøemý�líme. Loni byl uveden do èeské
distribuce festivalový snímek Cukráø,
který je nyní dostupný na DVD, stejnì
jako film Zelený princ.                    (am)
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Taková normální rodinka. Aktéøi seriálu Práce pro Araby Sajjida Ka�uy.
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Na�ím, alespoò prozatím posledním
zastavením v okolí Øíma je Ostia,
pøesnìji Ostia Antica, rozsáhlé pozù-
statky pøístavu v ústí øeky Tibery, kte-
rý mìl pro antický Øím zásadní vý-
znam. Sem smìøovaly lodi ze v�ech
zemí rozsáhlé øí�e, tady se zbo�í, po-
traviny, váleèná koøist, otroci, staveb-
ní materiál i divoká zvíøata pro hry
v Koloseu pøekládaly do
men�ích plavidel a ta je pak
proti proudu øeky dopravova-
la do vlastního Øíma. Ostia
mìla v dobách císaøství pod-
le nìkterých odhadù a� sto ti-
síc obyvatel a jako v�echna
místa, kterými dlouhodobì
prochází velký obchod, byla
bohatá a výstavná. 

SLÁVA I ÚPADEK
První, co dnes vìt�inu ná-
v�tìvníkù nutnì pøekvapí, je
skuteènost, �e nikde není vi-
dìt moøe. Dokonce i øeka se
dnes bývalému pøístavu vy-
hýbá. Je to tím, �e za tìch zhruba
1600 let, kdy spolu s úpadkem a po-
tom i zánikem øímské velikosti a moci
postupnì upadal i její hlavní pøístav,
mìsto ztrácelo obchodní význam,
obyvatelé ho opou�tìli a v 8. století u�
se o nìm mluví jako o opu�tìném mís-
tì. Stejnì jako Villa
Adriana se stává zdro-
jem stavebního mate-
riálu (zdej�í mramo-
rové obklady byly ve
velké míøe pou�ity
napøíklad pøi stavbì
dómu a vì�e v Pise)
a pozùstatky staveb
postupnì mizí pod ná-
nosy bahna, které Ti-
bera pøiná�í z vnitroze-
mí. Pøi jedné z èastých
povodní v roce 1587
pak øeka zmìnila i svùj
smìr a na�la si novou,
pøímìj�í cestu. Vlivem
její trpìlivé práce na nánosech také
moøe ustoupilo a dnes se nachází té-
mìø tøi kilometry daleko od pøístavu,
který kdysi stával pøímo na pobøe�í. 

Øíèní nánosy v�ak souèasnì celkem
dobøe konzervovaly pozùstatky antic-
kého mìsta a èasto zabránily jeho dal-
�ímu nièení. A tak kdy� zde byla na
zaèátku 19. století zahájena systema-
tická archeologická èinnost, která
s rùznì dlouhými pøestávkami trvá
podnes, objevilo se postupnì pøístavní
mìsto opìt v podobì a úplnosti, kte-

rou nikdo neoèekával. Znovu se z ná-
nosù vynoøila hlavní ulice mìsta De-
cumanus maximus, Terme di Nettuno
(Neptunovy láznì) s krásnými mozai-
kami, divadlo pro ètyøi tisíce divákù,
pozùstatky chrámù a svatyní, fórum
se zbytky baziliky, budova Kapitolu

a velké mno�ství dobøe zachovaných
skladi�t� a dílen v�ech mo�ných øeme-
sel. Svùj vlastní cech mìli v Ostii
i potápìèi. Mnohé z toho, co se arche-

ologùm podaøilo najít, si mohou ná-
v�tìvníci prohlédnout ve zdej�ím mu-
zeu � pozoruhodné jsou zejména øím-
ské sarkofágy a sochaøské portréty.
Ale hlavním nálezem je celá Ostia
Antica, místo, kde si vedle Pompejí
mù�eme udìlat asi nejlep�í pøedstavu
o tom, jak vypadalo a fungovalo velké
antické mìsto.

SYNAGOGA NA BØEHU MOØE
Jako v jednom z hlavních obchodních
støedisek Støedomoøí tu mìli své za-

stoupení a sklady kupci a do-
davatelé ze v�ech koutù teh-
dej�ího svìta. Budovali si zde
své rezidence i støediska vlast-
ních nábo�enských kultù a Øí-
mané, v tomto ohledu znaènì
tolerantní, jim v tom nebránili.
Podíl �idù na obchodu øímské
øí�e je známý, z nìkterých
údajù se dá odvodit, �e v Ostii
existovalo organizované �i-
dovské spoleèenství u� od 1.
století pøed o. l., ale skuteè-
ných dùkazù o tom bylo málo.
To v�e se rázem zmìnilo,
kdy� v roce 1961 narazili sta-
vitelé dálnice k novému leti�ti

Fiumicino v místech, kde archeologové
u� �ádné pozùstatky antické Ostie ne-
pøedpokládali, na základy pomìrnì vel-
ké budovy, která, jak ukázal bezpro-
støednì provedený výzkum, fungovala
jako synagoga! Prokázalo se také, �e
nestála daleko od hlavních ètvrtí Ostie,
jak se z poèátku myslelo, ale byla sou-

èástí jedné z jejích nej-
ru�nìj�ích a nejvýstav-
nìj�ích èástí.

Podle souèasného
stavu vìdomostí byla
synagoga postavena
v 1. století o. l. za císa-
øe Claudia, stavebnì
upravena ve století
druhém a na poèátku 4.
století pro�la celkovou
rekonstrukcí a byla
podstatnì zvìt�ena.
K bohoslu�ebným úèe-
lùm slou�ila je�tì v 5.
století. Patøí tedy k nej-

star�ím známým synagogám na svìtì.
Star�í synagogální stavba (v Evropì)
byla nalezena pouze na øeckém ostrovì
Délu.

CAMPAGNA DI ROMA III.
Pøístav Ostia Antica a jeho synagoga

Rozsáhlé pozùstatky Kapitolu, jedné z hlavních budov Ostie. Foto jd.

Synagoga v Ostii, dne�ní stav. Foto archiv.
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V dobách, ne� moøe ustoupilo, syna-
goga stála témìø na pobøe�í mimo
mìstské brány a byla orientována smì-
rem k Jeruzalému. K bohoslu�bám
slou�il hlavní prostor, velká obdélníko-
vá místnost s barevnou mramorovou
podlahou a zakøivenou zadní stìnou,
pøed kterou stála bima, øeèni�tì k pøed-
èítání z Tóry. Svitky Tóry se uchováva-
ly v aronu ha-kode�, jen� byl v dnes do-
chované podobì poøízen mezi koncem
3. a zaèátkem 4. století, vyznaèuje se
ale i pou�itím star�ích mramorových
prvkù (hlavice sloupù jsou ze 2. století).
Aron je zakonèen polokruhovou zdí, ve
které byla dvíøka k vlastní schránì pro
svitky. Jednolitost zdi naru�ují dva
sloupy, na nich� le�ely støe�ní konzole.
Pøední èást vyvý�ené podlahy byla vy-
dlá�dìna barevnými mramorovými
dla�dicemi. Právì plastická výzdoba
konzol byla zásadní pro urèení stavby
jako�to synagogy: jsou na nich vytesá-
ny jednoznaèné symboly judaismu me-
nora, �ofar a lulav s etrogem. 

K ostatním místnostem, které byly
souèástí budovy, patøí kuchynì s pecí
na pøípravu macesù. Její podlaha, stej-
nì jako podlahy dal�ích místností
a prostor budovy, byla vyzdobena èer-
nobílou mozaikou s geometrickými
tvary a symboly.

Zbývá dodat, �e Ostia Antica je i v plné
sezonì relativnì klidné místo, ve kte-
rém lze pøíjemnì a zajímavì strávit
hodnì èasu. I tady, jako na mnoha ji-
ných místech v okolí Øíma, se èasto
neoddìlitelnì prolínají antika s rene-
sancí a støedovìk se souèasností. Le-
tadla, která co chvíli pøistávají na ne-
dalekém leti�ti Leonardo da Vinci,
k tomu v�emu vlastnì také patøí
a na�i cestu èasem ani neru�í. Právì
zde, uvnitø nehybného, dávno opu�tì-
ného mìsta plného domù chrámù,
skladù i palácù máme pøíle�itost si
uvìdomit, jak je v�echno v pohybu.
Moøe se vzdaluje, maják stojí upro-
støed pevniny, øeka mìní svùj smìr,
mìsta se potápìjí a zase vynoøují jako
lodi na vzdáleném obzoru, lidé a náro-
dy pøicházejí a odcházejí. 

I my odcházíme. Ale nyní u� víme,
�e na konci bývalého antického mìs-
ta, dnes osamìlá, stojí u� víc ne� dva
tisíce let synagoga.

JIØÍ DANÍÈEK

ANNA LORENCOVÁ
(13. 3. 1927 � 14. 10. 2018)

Ka�dý, kdo se v uplynulých tøiceti le-
tech zúèastnil nìjaké významnìj�í akce,
poøádané pra�skou �idovskou obcí, fe-
derací a hlavnì Terezínskou iniciativou,
mìl témìø devadesátiprocentní nadìji,
�e se setká s krásnou, tmavovlasou, �tíh-
lou a elegantní paní, Annou Lorenco-
vou. Vìk na ní nebyl pøíli� znát, snad
teprve v posledních dvou letech, kdy se
její drobná postava stále zmen�ovala
a slábla, a� pøipomínala malého poletu-
jícího ptáèka. Témìø do posledních týd-
nù, i v dobì, kdy jí u� pamìt�neslou�ila
jako døív, se pohybovala � rychle a ku-
rá�nì. Jak øekl ve smuteèní øeèi její sy-
novec Michal: �Ka�dý pátek u nás na
Kabalat �abat zpíváme píseò Kol hao-
lam kulo ge�er car meod... � Celý svìt je
úzký most a jde jen o to vstoupit na nìj
a nebát se. Andulka se nebála. Èasto po
nìm �la tak, �e jsem je�tì pøed pár mìsí-
ci mìl co dìlat, abych jí staèil.�

Pocházela z Mostu, kde se roku 1927
narodila Richardu a Gertrudì Weinstei-
novým. Ve vyprávìní, které poskytla
roku 2014 sdru�ení Post Bellum, vzpo-
mínala na to, jak spokojené dìtství
ukonèil zábor Sudet a útìk z rodného
mìsta do Prahy. Emigrovat se rodinì ne-
podaøilo, nakonec odjel jen otec � roku
1939 do �anghaje s tím, �e pro man�el-
ku a dìti (Annu a jejího bratra Hanu�e)
zaøídí v�e tak, aby se za ním mohli pøe-
stìhovat. To se nestihlo a Gertrudu
s dìtmi a babièkou èekal tehdy obvyklý
osud: nejprve �ivot okle�tìný norimber-
skými zákony, poté roku 1941 deportace
do Terezína.

Maminka pracovala jako o�etøovatel-
ka v nemocnici, ve které se poté, co se
nakazila tyfem, ocitla i Anna. Kdy� se
vyléèila, nesmìla v ghettu dále pracovat
v zahradnictví ani v zemìdìlství jako
vìt�ina mladých lidí. Vyu�ila tedy mo�-
nosti vyuèit se zubní asistentkou. Vzpo-
mínala, jak pøes celkový nedostatek pro-
støedkù o ka�dého pacienta peèovali, jak
se jen dalo, a Anna lékaøi pomáhala, jak
dokázala. Bez anestetik museli pøistou-
pit k metodì známé z první svìtové vál-
ky. �Stoupla jsem si za pacienta, dr�ela
ho za skránì, a kdy� na mì doktor mrkl,
pevnì jsem stiskla, a on mezitím prove-
dl zákrok,� vyprávìla. Díky své práci,
a hlavnì tomu, �e Hanu� se dobrovolnì
pøihlásil na práci do Wulkova, zùstaly
s matkou v Terezínì, zatímco její blízcí

a pøátelé odjí�dìli na východ. �Nevìdìli
jsme, kam transporty jedou, a dobrovol-
nì jsme pomáhali lidem s kufry,� vyprá-
vìla. Takto vyprovodila i svou babièku.

Jako øada jiných pøe�iv�ích podlehla ilu-
zi nového spravedlivého øádu, z ní� ji vylé-
èily politické procesy. Vdala se, vychová-
vala dcery. Své zájmy mohla projevit a�
v �edesátých letech: dálkovì vystudovala
sociologii a pùsobila v Èeskoslovenském
rozhlasu, kde provádìla sociologický vý-
zkum poslechovosti. O svùj post pøi�la na
zaèátku normalizaèní éry, krátce pracovala
v prádelnì, poté se �t�astnou náhodou do-
stala do �idovského muzea. Ale nezùstala
tam dlouho. Z politických dùvodù ji vyho-
dili a byla ráda, kdy� získala práci ve sta-
vebním bytovém dru�stvu, kde posléze
obstarala místo i literárnímu kritikovi a re-
daktorovi samizdatové Edice Expedice
Janu Lopatkovi. Svým nenápadným, ale
vytrvalým zpùsobem také pro samizdat
hodnì vykonala: na stroji pøepisovala nej-
rùznìj�í dokumenty a knihy, které pak roz-
ná�ela. Na sklonku osmdesátých let pode-
psala i prohlá�ení Charty 77. 

Velkou mìrou se podílela na vzniku
sbírky audionahrávek lidí, kteøí pro�li
holokaustem. Od devadesátých let jich
spolu s Annou Hyndrákovou natoèila pro
�idovské muzeum a pro Spielbergovu
nadaci stovky, nahrávaly �idovské a po-
zdìji i romské osudy. Aè byla velice ak-
tivní v Terezínské iniciativì, pøedev�ím
jako redaktorka a autorka textù v jejím
zpravodaji, o svých zá�itcích z války ve-
øejnì nemluvila. Její synovec øekl: �An-
dulka nikdy nikomu neublí�ila. Jí ublí�ili
mnohokrát. Pøesto si nikdy nestýskala,
pøesto nebyla ukøivdìná.� Její spí�e zdr-
�enlivé povaze zøejmì vyhovovalo, �e
zprostøedkovávala vzpomínky a osudy
druhých. V tìchto vzpomínkách je tedy
obsa�ena i ona sama: její osud, noblesa,
pracovitost a stateènost. Bude nám hodnì
scházet. Ké� je její du�e pøijata do svazku
�ivých.                                                  (am)

Anna Lorencová v roce 2001. Foto archiv.
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Ján Sedal
SMS básnì
11.8.2007 13:01:00

Sedal poslal básnièku:
Hvìzdy potøebují tmu,
du�e má potøebuje hvìzdy,
sobota potøebuje modlitbu,
buï se mnou, mùj Pane. 
A� do první hvìzdy. 
Gut �abes.

9.11.2010 14:22:45

Pohádka pro úterý
Uprostøed hlubokýho lesa 
�il vycpaný vlk. Asi 113 let 
stál v muzeu a teï tohle. 
No a pøi�la li�ka, lekla se, ale kdy� 
nic, tak si ho vodnesla domù
a byli spolu �t�astní. Vlk stál 
u postele a koukal na li�ku dal�ích 
113 let.

19.11.2011 11:54:00

Sobota... jedu domù 
do mámy a táty Brna, 
do Anenské,
do té ulice východozápadní, 
která lehounce stéká 
kolem �pitálu sv. Anny, 
kde na bolest dávaj 
se prá�ky.

25.11.2010 12:50:17

Nemám chalupu ani babu, 
mám deprese, co víc e�tì 
mù�u chtít? 
Ptáci na obloze ti uletí. Samota 
je �patnì napsaná adresa.

2.4.2011 2:29:08

Sly�í�, mùj miláèku, 
vono se to nezdá, 
kdy� zvrátí� hlavou dozadu, 
padá na tebe hvìzda, 
hvìzda, co se v pádu vrtí, 
i zmrzlina, ne� roztaje, 
nic neví o své smrti.

28.9.2011 13:56:19

Pane, podzim vydírá mou du�i, 
modlím se, aby mnì na 
hlavu padl ka�tan... 
Seznam dnù, 
�ivot mùj.

8.3.2012 1:48:56

Na �ivotì
jak obì�enec na provazu visím 
S láskou èi bez ní 
na tomhle svìte cizím

29.3.2008 10:35:56

Má laòko jsi krásná a hezèí 
ne� kaòka co vsákne se do pijáku 
z lásky Tì píchnu do srdce 
má lásko 
rohlíèkem plným máku

6.10.2007 13.10.43

Sedím na pobledlém srpku mìsíce 
hledím na sobotu 
jak pokornì modlí se 
na �pièce mého støevíce

15.9.2007 17:33:38

Ptáci se potulují po obloze 
a hrnou køídly sobotu 

k veèeru
zùstaò mùj Pane 
s námi i potmì 
namísto svícnu zapal 
hvìzdy

* * *

Nemù�u ani vypsat, co v�echno se
v mém �ivotì a mysli pojí se Se-

dalem... Jak jsem ho napøed vlastnì
ani nemìl rád, ne� jsem pochopil, �e
je dobrodruhem, osamoceným plav-
cem na moøi, vìrným kamarádem
a výborným hercem, se kterým v�ak
to není nìkdy jednoduché.

Pracovali jsme spolu léta, hrál
v mých inscenacích pøevá�nì hlavní
role a mnohokrát jsme se pøeli, ba há-
dali, hrál ale v�dycky výbornì, spous-
tu vìcí vymyslel a celé roky jsme se
mìli a dodnes máme rádi.

Kdy� démon, který v nìm je, ho èas
od èasu pøemohl a pøinutil ho vypít
nejednu sklenièku, volával mi i v noci
a tu jsme i pohovoøili, byt�krátce a jen
pøíle�itostnì, proto�e já vìt�inou na
noc vypínám mobil.

Pak jsem od nìho zaèal dostávat
texty, èasto to byly i krásné básnì
v SMS. Já jsem si je v�dycky opsal
na papírek, s datem, hodinou, kdy mi
to pøi�lo, a uschoval s my�lenkou, �e
bych mu to nìkdy nechal vydat v nì-
jaké kní�eèce, a� pøijde vhodná chví-
le. No, a ta pøi�la teï, kdy� se mu ten
bouølivý �ivot zkomplikoval. Tak�e
kní�eèka je tu, jsou tam SMS texty,
co mi psal, a taky co psal dceøi Jo-
hance.

Psal i jiným lidem, kolegùm, pøá-
telùm, dívkám, do kterých se zami-
loval, a tak. Ale to u� by byla mra-
venèí práce a jistì taky nìkteré ty
texty poslal Sedal více lidem a to u�
by se tomu musel nìkdo speciálnì
vìnovat. Tak�e se to mù�e brát jako
taková výzva...

Milému kamarádovi Jánu Sedalovi sr-
deènì a vdìènì Arno�t Goldflam, èer-
ven 2018

(Ján Sedal: SMS básnì. K vydání pøipravil
a vydal Arno�t Goldflam ve spolupráci s
nakladatelstvím Torst. Praha 2018.)
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Jezdec, který se na zpìnìném koni øítí
�ivotem. Narezlé vlasy divoce vlající
ve vìtru. Oèi, které zahlédly nìco dì-
sivého, a pøesto nezhasly. Tváø, která
navzdory dìsu vyjadøuje odhodlání
a pevnost. Gert Heinrich Wollheim.
Pták, který s køídly rozta�enými ma-
jestátnì pluje nad krajinou, pak zase
dravec, jeho� koøistí je jak èlovìk za-
bývající se jen sám sebou, tak spoleè-
nost, v ní� se v�e øídí ustálenými ritu-
ály a které chybí smysl plného �ití.
Neposedný kolibøík, hravý tvor, který
nemù�e pøe�ít v �ádné kleci. Gert He-
inrich Wollheim. 

Z NÌMECKA DO USA
Narodil se 11. záøí 1894 v Loschwitz
u Drá�ïan. V roce 1911 nav�tìvoval
�kolu volného aktu v Torbole u Gard-
ského jezera a bìhem studia podnikl
cestu po severní Itálii, pøi které se se-
známil s Tintorettovým dílem. Kon-
cem záøí tého� roku po návratu do
Nìmecka zaèal studovat ve Výmaru
sochaøství a od roku 1912 malbu pod
vedením rakouského malíøe Albina
Eggera-Lienze. Mezi jeho spolu�áky
patøili mimo jiné Otto Pankok, Carl
Lohse a Otto Herbig. Kdy� Egger-Li-
enz uprostøed roku 1913 �kolu opustil,
vìt�ina jeho �ákù skonèi-
la té�. Wollheim se vrátil
do Berlína a v roce 1915
musel narukovat. Roku
1917 byl tì�ce ranìn
(kulka ho zasáhla do bøi-
cha). Událost zpracoval
v jednom ze svých nej-
slavnìj�ích a z mála do-
chovaných obrazù vznik-
lých pøed rokem 1945.
Pùvodnì triptych, z nì-
ho� se uchovala pouze
prostøední èást, je para-
frází Je�í�ova ukøi�ování.
Místo Je�í�e se na imagi-
nárním køí�i svíjí polona-
hý mu�, kterému z rány
po støele vytéká z bøicha
krev. Triptych byl roku 1920 pod ná-
zvem Ranìný vystaven v Düsseldorfu
a vzbudil takové pohor�ení, �e musel
být z výstavy odstranìn. V té dobì

Wollheim pobýval v Porýní a stál
u zrodu významné avantgardní skupi-

ny Junge Rheinland. Sblí�il se s po-
vìstnou a extravagantní galeristkou
Johannou Eyovou a navázal pøátelství
s Maxem Ernstem. Ji� v roce 1922 vy-
�el v anonymnì vydávaném plátku

v Düsseldorfu èlánek, který oznaèil
Wollheima za vùdèího ducha avant-
gardního porýnského umìní, degene-
rovaného milionáøského synka z �i-

dovské rodiny. Mezi jeho pøátele pat-
øila i básníøka Else Lasker-Schülero-
vá, co� dokládá i nìkolik dopisù, které
se nacházejí ve fondu �idovské ná-
rodní a univerzitní knihovny v Jeruza-
lémì. V roce 1933 Wollheim emigro-
val do Paøí�e, kde stál u zrodu málo
známé skupiny svobodného a nezávis-
lého nìmeckého umìní. Jeho dru�kou
v té dobì byla slavná taneènice Tatjana
Barbakoff. Po nìmecké okupaci Fran-
cie v roce 1940 byli oba internováni
v rùzných francouzských koncentraè-
ních táborech. Roku 1942 se Wollhei-
movi podaøilo uprchnout a a� do konce
války se ukrýval v Pyrenejích u prosté
vesnické �eny, selky Marie Morlaaso-
vé. Tatjana Barbakoff byla deportová-
na a zavra�dìna v Osvìtimi. Po válce
Wollheim ode�el do Spojených státù
amerických, kde zemøel 22. bøezna
1974. Nìmecko nav�tívil poprvé od
dob své emigrace v roce 1959. 

AUTOPORTRÉTY
Wollheim po celý �ivot maloval svoje
autoportréty. Nechápu je jako vlastní
zpodobení, ale jako sebezpytování,
pochybování, smìøování k nìèemu, co
nedoká�u pojmenovat a o èem nejlépe
vypovídají �idovské anekdoty. Do-
konce i Joseph Beuys si pov�iml k mé
hrùze této �sebestylizace� (pravda a�
po druhé svìtové válce) a pojednal ji
po svém. Ov�em ne jako projev èlovì-

ka hledajícího a pochybu-
jícího, toti� aktivního je-
dince, který ka�le na
spoleènost a její uznání.
Beuys, inspirován jistými
vnìj�ími znaky, vytvoøil
urèitý model, který nebe-
re ohled na jedineènost
ka�dé lidské bytosti, ale
postavil se do role vìroz-
vìsta umìní, který dokázal
velmi vlivnì manipulovat
�spoleèenstvím novým
pováleèným�.

Po nástupu Hitlera k mo-
ci v Nìmecku bylo znièe-
no témìø celé do té doby
vzniklé Wollheimovo dí-
lo, zhruba 450 prací.

(Jako souèást volného cyklu o ménì
známých �idovských malíøích 20. sto-
letí pøipravil JAN PLACÁK.)

GERT HEINRICH WOLLHEIM
svobodný a nezávislý malíø z Nìmecka

Autoportrét, 1924.

Kolesový parník. 



Ajelet Gundar-Go�enová je, jak mìli
v øíjnu mo�nost zjistit posluchaèi v pra�-
ské Knihovnì Václava Havla, neobyèejnì
krásná a vzdìlaná mladá �ena. Na dvou
rùzných univerzitách (v Tel Avivu a v Je-
ruzalémì) absolvovala obor psychologie
a scenáristika a je�tì za studií pracovala
jako novináøka, ale také jako dobrovolni-
ce pro izraelskou Spoleènost pro lidská
práva. Literárnì debutovala ve dvaatøiceti
letech: roku 2014 jí vy�el román Jednu
noc, Markovitchi, odehrávající se v Pales-
tinì tìsnì pøed druhou svìtovou válkou
a brzy po ní, a kromì presti�ní Shapirovy
ceny za prozaickou prvotinu jí toto dílo
vyneslo srovnání s Gabrielem Garcíou
Márquezem (kritika zdùrazòovala hlavnì
politický dopad, alegorickou sílu, magic-
ký realismus a humor). Je�tì vìt�í ohlas
sklidil její druhý román, nazvaný Probu-
dit lvy, který je nyní k dispozici èesky
v tradiènì skvìlém pøekladu Al�bìty
Glancové a Magdalény Køí�ové. 

JO, TIHLE AFRIÈANÉ
Po vyèerpávající noèní smìnì odjí�dí hr-
dina románu � doktor Ejtan � z Beer�ev-
ské nemocnice a na opu�tìné silnici srazí
èlovìka. S hrùzou zjistí, �e tì�ce zranìný
mu� je eritrejský migrant bez �ance na
pøe�ití, a z místa ujede. Jeho osud se zmì-
ní ve chvíli, kdy ho nav�tíví pøita�livá
èerno�ka, jejího� mu�e zabil, a donutí ho
poskytovat lékaøskou péèi uprchlíkùm
z Afriky. To je struènì nastínìný dìj ro-
mánu, který slovy recenzentù odhaluje
nejtemnìj�í kouty izraelské spoleènosti
i lidské du�e. Izraelské spoleènosti proto,
�e je zasazen do Negevu, do pou�tì, která
je jakousi zemìpisnou i sociální periferií,
pøièem� i Beer �eva je plná prachu; a tím
snáz se tu tedy ukryjí neviditelní migran-
ti, kteøí na rozdíl od izraelských obèanù
nemají �ádné doklady ani záznamy na
úøadech. A lidské du�e proto, �e se uká�e,
�e i ti, kteøí mají svìdomí, tou�í hlavnì po
klidu, a �e ka�dý z nás, at�u� se tøeba pro-
hla�uje za liberála nebo levièáka, je ve
vìt�í èi men�í míøe rasista. 

Ejtan pøitom není chladný cynik: chce
být dobrý otec i lékaø, vzpomíná si, �e
kdy� byl malý a vidìl bezdomovce, pla-
kal. Ostatnì v Negevu skonèil jako by
za trest jen proto, �e na svém døívìj�ím
pùsobi�ti v Tel Avivu upozornil na ko-
rupci. Odpovìdnosti za svùj èin se sice

vyhnout pokusil, ale pronásledují ho
stra�livé výèitky � a navíc se sám stane
obìtí vydírání, tøeba�e za u�lechtilým
úèelem. A tamti �ilegálové� a �Afrièa-
né� se mu rázem zhmotní v podobì
davu, který naléhavì potøebuje o�etøit
své hnisavé rány. Noc co noc se tedy
odebírá do své nové ordinace: opu�tìné
benzinky, kde mu jen postupnì a z èásti
dojde, �e ten anonymní jedinec, jeho�
zabil, se jmenoval Asum, a stejnì jako
jeho pùvabná a záhadná �ena Sirkit mìl
svùj �ivotní pøíbìh. Jeho vlastní man�el-
ství se souèasnì ocitá v krizi.

Jeho �ena Liat toti� pracuje u policie
a nìco tu�í: a byt�i ona tou�í po teplu a po-
hodlí domova (tím spí� proto, �e se naro-
dila v chudé a pak i rozvrácené rodinì pù-
vodem z Maroka), hodlá vypátrat, kdo
nehodu zavinil a pak ujel. Ani její cesta za
spravedlností v�ak není zcela pøímoèará.
Bezdìky na ní odhalí jiný zloèin, v dù-
sledku nìho� pobodají mu��tí pøíbuzní
beduínskou dívku za ztrátu cti a ona pak
zemøe, a hlavnì zjistí, �e navzdory svému
lep�ímu já si v nitru myslí, �e Arabové
jsou �míò inteligentní
a víc nenávistní�. Dále u�
ale ètenáøi nic prozradit
nemù�eme: snad jen to-
lik, �e pokud nìkdo èelí
volbì mezi dobrem
a zlem a je privilegova-
ný � at�u� postavením ve
spoleènosti, rasou nebo
pohlavím �, vybírá se mu
snáz.

KRÁLOVSTVÍ 
NEBESKÉ
Zaøadit tak po v�ech strán-
kách brilantnì zvládnutý
titul jako Probudit lvy �ánrovì není
snadné. Je to podivný a ne zcela naplnì-
ný milostný pøíbìh, v jeho� centru stojí
velmi nezvyklý trojúhelník, tak�e také
hluboká psychologická studie. Zároveò
se jedná o morální drama, pevnì zakot-
vené ve spoleèenském realismu, a v ne-
poslední øadì o thriller o tajemstvích
a l�ích, v jeho� a� filmovém strhujícím
finále se objeví drogy, znásilnìní i vra�-
da. Jako nejpøiléhavìj�í termín se tedy
nakonec zdá izraelský noir, proto�e text
je to pøímo hypnotický � a urèitì nejen
proto, �e dìj se odehrává pøevá�nì

v noci (a tzv. normální �ivot od toho ne-
normálního oddìluje východ a západ
slunce).

Co do vypravìèského stylu je pøitom
jasné, �e spisovatelka nikoho ne�etøí. O Ej-
tanovi se ironicky vyjadøuje jako o pou�t-
ním aristokratovi, a jak se v závìru uká�e,
ani Sirkit není �ádná paní Che Guevarová
nebo svìtice: jejím cílem není revoluce,
nýbr� �ance na vlastní nový �ivot, v rámci
ní� vybírá od doktorových ilegálních paci-
entù bez jeho vìdomí pøedem a pro svou
potøebu peníze. Na jazykové rovinì se
zase � kromì èetných místy i brutálních
anatomických detailù, které konzultovala
mj. s jedním z Lékaøù bez hranic � Gun-
dar-Go�enová tu èi onde v èistì svìtských
souvislostech opøe o Bibli, co� vyvolá
efekt buï lehce melancholický (jako kdy�
Ejtanovi jeho dva synové pohledem pøiná-
�ejí �království nebeské�), nebo nevázanì
komický (�Pubert�áci proklínají své rodièe
podobnì, jako Jób proklínal Boha�). A bez
návaznosti není ani �ir�í literární kontext:
jak si pov�imla pøevá�nì anglofonní kri-
tika, moment autonehody, který svede
dohromady dva rùzné svìty, jako by vy-
padl z Ohòostroje marnosti Amerièana
Thomase Wolfa, zatímco symbolika rù�í
u Sirkitina nuzného karavanu má svého

pøedchùdce ve scénì ze
�arlatového písmena
Nathaniela Hawthornea,
v ní� jeho hrdinka vychází
z vìzení.

Jak se autorka opako-
vanì vyjádøila v rozhovo-
rech, román napsala pro-
to, �e sama pochází
z rodiny uprchlíkù (její
pøedkové se tak zachráni-
li pøed holokaustem) �
a zneklidòuje ji morální
úroveò souèasné izrael-
ské spoleènosti. V�dyt�Iz-
raelci sami jsou národem

uprchlíkù, a ti, kteøí nedávno utíkali do
bezpeèí z Eritreje a ze Súdánu, absolvo-
vali pì�ky v podstatì stejnou cestu jako
kdysi �idé ze Sinaje do Zemì zaslíbené.
Potud ironie dìjin.

Snad ani není tøeba dodávat, jak aktuál-
nì si u nás lze její dílo vykládat a jak na-
léhavì nám zní jeho poselství. 

HANA ULMANOVÁ

(Ajelet Gundar-Go�enová: Probudit lvy.
Vydalo nakl. Garamond v Praze roku
2018. Z hebrej�tiny pøelo�ily Al�bìta Glan-
cová a Magdaléna Køí�ová. 300 stran,
dop. cena 320 Kè.)
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S anketami a �ebøíèky je to jako s mno-
ha jinými vìcmi v �ivotì. Kdy� nìkdo
nìjaký soupis sestaví, jako by zároveò
nabízel své vidìní svìta, svùj �ebøíèek
hodnot èi osobností. Platí to i pro ankety
typu Nejvìt�í Èech nebo Nejvìt�í Brit.
Anketa Nejvìt�í Izraelec èi Nejvìt�í �id
se nekonala, podle zlých jazykù prý
z obavy, aby nevyhrál Je�í� Kristus. Ale
to byl jen vtip. Zato k �idovskému No-
vému roku sestavuje redakce listu The
Jerusalem Post �ebøíèek �50 nejvlivnìj-
�ích �idù roku�.

I o nìm platí, co u� bylo øeèeno. Mo�ná
více ne� skuteèný � øeknìme objektivnì
mìøitelný � vliv zaøazených lidí odrá�í
dobu vzniku a zpùsob uva-
�ování tìch, kdo seznam se-
stavují. Jeho autorský tým
to vysvìtluje v doprovod-
ném textu. Zdùrazòuje, �e
jde o �ebøíèek k roku 5779
(2018/2019), tudí� zrcadlí
aktuální pozici a vliv té èi
oné osobnosti. S tím, �e loni
mohlo být její místo podob-
né, èi naopak jiné u� proto,
�e vìt�í roli hrály jiné okol-
nosti.

Redakce JP pro jistotu
dodává, �e do �ebøíèku ne-
promítá nìjakou prosazo-
vanou ideologii èi osobní
sympatie. Zahrnuje do nìj prostì lidi ze
svìta politiky, ekonomiky, kultury, finan-
cí, sportu, vojenství i nábo�enství (tìch je
ale pøekvapivì málo), o nich� si dùvodnì
myslí, �e v pøí�tích 12 mìsících nejvíce
ovlivní Izrael, �idovský svìt èi svìt jako
takový. Pomáhá si výrokem �imona Pe-
rese k úkolu �urnalistiky: má sdìlovat
ètenáøùm, o èem èi o kom mají uva�ovat,
ne co si mají myslet.

Dodejme jen, �e místa v �ebøíèku ob-
sazují témìø výhradnì osobnosti z Izrae-
le a USA. I to vypovídá o tì�i�ti souèas-
ného �idovského svìta. A teï u� smìle
k poøadí.

SPRAVEDLNOST, ÈI KLACEK
Kdyby chtìl nìkdo hádat první místo,
ani� by celý soupis padesáti osobností
vidìl, trefil by se jen tì�ko. Kdo mù�e
být nejvlivnìj�ím �idem pro rok 5779?
Je jím Avichaj Mandelblit, nejvy��í stát-
ní �alobce (generální prokurátor) Izrae-
le. Jako takový má �iroké pravomoci:

stojí v èele právního systému výkonné
moci, pùsobí jako právní poradce vlády,
posuzuje soulad legislativy se základní-
mi zákony a podobnì.

�e by jeho výbìr do èela �ebøíèku od-
rá�el úctu �idù ke spravedlnosti jako
principu, ke slepé spravedlnosti, jak se
zobrazuje? Ne a� tak docela. Skuteèný
dùvod najdeme v doprovodném textu.
Mandelblit je státní úøedník, který bì-
hem pøí�tích mìsícù rozhodne, zda pre-
miér Netanjahu bude, èi nebude ob�alo-
ván v jedné èi více kauzách vèetnì
údajné korupce.

Na toho, kdo nesleduje vnitøní politiku
Izraele detailnì, to pùsobí a� chaoticky.

Vyznat se v kauzách s kódy 1000 (nezá-
konné dary), 4000 (Bezek�Walla) èi
3000 (ponorky) není jen tak. Ale jádro
sdìlení a dùvod pro titul �nejvlivnìj�ího
�ida� pùsobí srozumitelnì: Mandelblit
sehraje zásadní roli klacku na Benjamina
Netanjahua. Roli toho, kdo mù�e ukonèit
�Bibiho� ojedinìle dlouhou (pøes 12 let)
kariéru lídra Izraele. Ukonèit dráhu poli-
tika, který sice vyhrává volby, ale je ty-
pickým �rozdìlovaèem� spoleènosti na
tábor fanou�kù a odpùrcù.

Kdy� jsme se dostali k premiéru Ne-
tanjahuovi, jsme zároveò u druhého nej-
vlivnìj�ího �ida �ebøíèku. Zvlá�tní pasá�
mu ale vìnovat nemusíme, nebot�je svìtu
i ètenáøùm Rch znám ji� ètvrt století. Teï
se �Bibi� posunuje na svìtovou úroveò
jako státník, který bez problémù komuni-
kuje s Donaldem Trumpem i Vladimirem
Putinem. Kdyby nìkdo vyhlásil soutì�
o jeho nejvýsti�nìj�í charakteristiku
v jedné vìtì, zøejmì by ji vyhrál David
Brooks z listu The New York Times: �Pro

jedny je monstrem, pro jiné mu�em ne-
zbytným do tì�kých èasù a obojí má
v sobì kus pravdy.�

Kdy� jsme zmínili Donalda Trumpa, je
tu tøetí místo �ebøíèku. To obsadili man-
�elé Jared Kushner a Ivanka Trumpová,
profesí zet�a dcera amerického preziden-
ta, ale svým vlivem míøící vý�e. Loni
v této anketì obsadili první místo.

ROZHODUJE GOOGLE
Vá�nìj�í téma otvírá David Friedman na
ètvrté pøíèce. Je nejen americkým velvy-
slancem v Izraeli, ale i osobním Trumpo-
vým pøítelem. Mu�em, který prosadil pøe-
sun americké ambasády z Tel Avivu do
Jeruzaléma. The Jerusalem Post cituje
z rozhovoru, který mu Friedman poskytl
v srpnu. Proè Trump podporuje Izrael?

Jednak proto, �e je to v nej-
lep�ím americkém zájmu,
odpovídá Friedman, ale
i proto, �e vztah je vzájem-
nìj�í: �Kdy� jsem byl kluk,
vybírali jsme na Izrael pení-
ze s tím, �e pomoc USA ne-
zbytnì potøebuje. Kde�to
teï sám pøiná�í Americe vý-
hody i zku�enosti � v oblasti
vnitøní bezpeènosti, zpravo-
dajství i vojenské spoluprá-
ce.�

Páté místo obsadila Mag-
gie Habermanová, novináø-
ka listu The New York Times
a leto�ní laureátka Pulitze-

rovy ceny. Mo�ná proto, aby jako opora
protitrumpovského tábora vyvá�ila ideo-
vý balanc. Dále to vezmeme u� jen výbì-
rovì.

Na osmé pøíèce je Ajelet �akedová,
ministrynì spravedlnosti Netanjahuovy
vlády. Dokázala vypracovat a prosadit
zákony o nevládních organizacích, o te-
rorismu a národním státu �idù. Navíc
jmenovat �est soudcù do Nejvy��ího
soudu a vyslou�it si povìst potenciální
izraelské premiérky.

Na desáté je hereèka Gal Gadotová
(filmy Rychle a zbìsile), loni byla tøetí.
Odkud se bere její vliv? Jednak z toho, �e
mezi 100 nejvlivnìj�ích lidí na svìtì ji
øadí magazín Time. A pak z toho, �e loni
byla �estou nejvyhledávanìj�í osobností
na Googlu (v rubrice herci dokonce tøe-
tí). Ano, vliv se dnes mìøí ohlasem v so-
ciálních médiích. I proto jsou øeditel Mo-
sadu Josi Cohen a náèelník generálního
�tábu armády Gadi Eisenkot a� dvì místa
pod Gadotovou.          ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Nejvlivnìj�í �id

Nejvlivnìj�í �idé roku: Avichaj Mandelblit a Benjamin Netanjahu. Foto archiv.



�Nejsem �ádný antisemita, jen kritizuju
Stát Izrael, na to mám právo. To je nej-
bì�nìj�í kli�é dne�ního moderního anti-
semity. �e není antisemita, jen kritizuje
Izrael, øíká samozøejmì i Pavel Èi�in-
ský, pravdìpodobný starosta Prahy 1.
Není to pøekvapivé, pan Èi�inský pù-
sobil jako mluvèí iniciativy ProAlt,
která byla stejnì jako mnohé jiné aka-
demicko-levicové spolky promoøena
antiizraelským afektem. Kritizovat Izrael
a v Palestincích vidìt nevinné obìti jeho
hrùzovlády je v tìchto kruzích roz�íøe-
nou povinností a témìø dogmatem. Jak-
mile je jim øeèeno, �e to má nìco spo-
leèného s antisemitismem, okam�itì se
ale naje�í. Ale s èím jiným? S meteoro-
logií? A astronomií? Èi�inský opravdu
jako antisemita starého typu nevypadá:
je vzdìlaný, pokrokový, sociálnì cítící,
má správné názory na v�echno mo�né,
tak�e i na Izrael. Øíká, �e zvlá�tì s Ne-
tanjahuem je to stra�ný a tvrdý stát:
pøedtím by jim nejspí� nevadil. Jen�e
vadil, v�dycky jim vadil. Je to stát, který
je a priori vinný. Na tom se mezi svými,
podobnì smý�lejícími, shodne. Izrael
,popravuje mírové aktivisty, buldozeruje
palestinské domy a krade pùdu a vodu�,
jak stálo na transparentu, který mìl mít
v ruce pan budoucí starosta na demon-
straci pøed ètyømi lety. Vyskytly se ná-
mitky, �e to mo�ná není on, ale na de-
monstraci byl, mluvil na ní a k obsahu
se hlásí. Ale antisemitismus to není,�
pí�e Jiøí Peòás 17. 10. na EchoPrime.
cz. !! Podle sèítání lidu z roku 1921
mìlo Èeskoslovensko 13 374 364 obyva-
tel. Na sklonku roku 2017 obývalo Èes-
kou republiku 10 610 055 lidí. V novém
státì na mapì Evropy �ilo i 3 123 568
Nìmcù, 745 431 Maïarù, 461 849 Rusí-
nù èi Ukrajincù, 180 855 �idù a 75 853
Polákù. Proto�e národnost u� není pøi
sèítání lidu povinným údajem, máme
v Èesku neuvìøitelných 2,6 milionu ob-
èanù bez národnosti, 6,7 milionu Èechù,
500 tisíc Moravanù a 147 tisíc Slovákù.
V dobì vzniku republiky se mimo man-
�elství narodilo 12 procent dìtí. Loni u�
to bylo 50 procent novorozencù. Pøed
sto lety slavilo svatbu asi 120 tisíc párù
roènì a rozvádìlo se dva tisíce párù.
Nyní je man�elský slib sázkou na barvu
v ruletì: na 50 tisíc svateb pøipadá 25 ti-
síc rozvodù. Sèítání lidu z roku 1921

zjistilo, �e 8 201 464 Èechoslovákù se
hlásí k øímskokatolické a 523 232
k Církvi èeskoslovenské husitské, kte-
rou po válce zalo�ili reformní katolíci.
Pøi sèítání v roce 2011 poklesl poèet
øímských katolíkù na 1 083 899 obyva-
tel a v církvi èeskoslovenské �ivoøí 39
tisíc vìøících. (Týden, 22. 10) !!Psal se
23. øíjen 1958, kdy� se v jednom belgic-
kém komiksu objevily postavièky mod-
rých skøítkù, pozdìji proslavených jako
Les Schtroumpfs neboli �moulové.
Vedle vlastního komiksu se �moulové
doèkali i televizního seriálu, nìkolika
filmù, 3D podoby a nesmírné popularity
u dìtí celého svìta, nìkdej�í Èeskoslo-
vensko nevyjímaje. Také ale obvinìní
z antisemitismu, rasismu, komunismu
a fa�ismu. Francouzský spisovatel Anto-
ine Buéno vydal v roce 2011 knihu Le
petit livre bleu
(Modrá kní�ka),
je� podle jeho
slov pøedstavo-
vala �kritickou
a politickou ana-
lýzu �moulí spo-
leènosti�. Podle
nìj svìt �moulù
pøipomíná napøí-
klad stalinský ko-
munismus (v této
souvislosti zmí-
nil i tat�ku �mou-
lu coby urèité
�zosobnìní� Sta-
lina a Koumáka,
jen� je prý po-
dobný Trocké-
mu) nebo nacismus (k této ideologii od-
kazuje podle Buéna pro zmìnu
znázornìní úhlavního nepøítele �moulù,
èarodìje Gargamela, které odpovídá na-
cistickým antisemitským karikaturám
�idù). Stranou nezùstalo ani obvinìní
�moulù z rasismu � toho se prý jejich
tvùrci dopustili v pøíbìhu Èerní �mou-
lové, v nìm� nìkteré skøítky pokousá
moucha, co� zmìní jejich poko�ku na
èernou a zbaví je schopnosti mluvit.
Podle Buéna má tento díl koloniální
podtext. (Dotyk.cz, 23. 10.) !! Tomá�
Czernin (TOP 09) neuspìl s trestním
oznámením na poslance za SPD Milo-
slava Roznera, který mluvil o bývalém
koncentraèním táboøe v Letech u Písku

jako o �neexistujícím pseudokoncentrá-
ku�. Policie pøípad odlo�ila. �Pova�uji za
alarmující, �e lidé, kteøí zastávají takový
názor, vykonávají veøejné funkce,� øekl
v rozhovoru pro server Lidovky. �Nemù-
�u uvìøit, �e je na�e spoleènost u� takhle
otrlá. Dostal jsem vyrozumìní, �e posla-
nec Rozner za popírání holokaustu stí-
hán nebude. Za pár let, a� nám budou
tvrdit, �e Stalin byl lidumil a Hitler to
s �idy a Cikány myslel dobøe, nám to
mo�ná ani nebude vadit. Jsem z toho
hodnì zaskoèený. Pøijde mi velmi zvlá�t-
ní, �e to policie odlo�ila bez zdùvodnìní.
Nevím, jestli je to bì�né, �e to tímto
zpùsobem komunikuje. Budu to ale dál
øe�it. Zajímá mì, jestli se dá je�tì nìco
dìlat.� (Lidovky.cz, 24. 10) !!V osm-
desáti ètyøech letech zemøel 16. øíjna
2019 Lubo� Pøíhoda, textilák, novináø,
publicista, pøekladatel, básník a editor.
Svou literární dráhu zaèínal jako pøekla-
datel nìmecké poezie, pøedev�ím svých
pøátel Hanse Cibulky a Reinera Kunze.

V �edesátých le-
tech se stal novi-
náøem. Po vpádu
tzv. spøátelených
vojsk se podílel
v Liberci na vy-
dávání protioku-
paèního obdení-
ku Vpøed. O rok
pozdìji musel
noviny opustit.
O tìchto zlých
èasech napsal své
dvì nejúspì�nìj�í
knihy: Potom
pøijely tanky
a Nejdøív tanky,
potom pendreky.
Za normalizace

se �ivil rukama. Pod cizími jmény psal
rozhlasové hry a pøekládal poezii i pró-
zu. Z této doby pochází jeho literárnì
nejkvalitnìj�í dílo. Básnická sbírka Pro-
mluvy do zdi (vy�la a� v roce 2004) su-
gestivnì zobrazuje duchovní bídu a bez-
moc sedmdesátých a osmdesátých let.
Po revoluci se stal èlenem øídícího vý-
boru Syndikátu novináøù ÈR a pøedse-
dou jeho krajské poboèky. Byl jedním
ze zakladatelù Kruhu autorù Liberecka,
který vydal deset velkých literárních
sborníkù Kalmanach a nìkolik knih.
Mimo jiné zcela výjimeènou publikaci
nìmecké autorky Isy Engelmann �idé
v Liberci, kterou pøelo�il. (Ná� Libe-
rec.cz, 24. 10.)      jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
V noci z 9. na 10. listopadu a bìhem 10.
listopadu 1938, tedy pøed 80 lety, spustili
nacisté na území Øí�e (vèetnì anektované-
ho Rakouska) a v Sudetech státem organi-
zovaný pogrom, jen� vstoupil do historie
pod (ponìkud zavádìjícím) názvem køi�-
t�álová noc. Bylo pøi nìm zabito pøes 100
�idù, na 20 000 jich bylo posláno z Øí�e
do koncentraèních táborù. Podle nacistic-
ké statistiky bylo v Øí�i
znièeno 7500 obchodù
a zhruba 350 synagog.
Jen ve Vídni vzplanulo
na sto synagog a modli-
teben. V Sudetech vyho-
øelo nebo bylo po�koze-
no kolem 35 synagog:
z tìch nejvìt�ích jmenuj-
me synagogy v Liberci,
Opavì, Èeské Lípì, Jab-
lonci nad Nisou, Mostì,
Karlových Varech, Fran-
ti�kových Lázních, Mari-
ánských Lázních. Pog-
rom vyhnal z domovù
vìt�inu zbývající èásti �idovské populace
v Sudetech. Udává se, �e v pohranièí �ilo
pøed rokem 1938 na 28 000 �idù. 

Jak øekl v rozhovoru pøed deseti lety
historik M. Frankl (Rch 11/2008), znièené
synagogy �nebyly jen místem nábo�en-
ských obøadù, ale mìly �ir�í symboliku.
Spousta vypálených synagog v Nìmecku,
Rakousku i u nás byla postavena ve druhé
polovinì 19. století èi na poèátku 20. sto-
letí; byly to èasto reformované synagogy,
temply, stály na významných místech ve
mìstech, navrhli je výborní architekti
v orientálním èi maurském stylu nebo spí�
pøipomínaly kostely. Kdy� se tyhle temply
otvíraly, na slavnost pøi�li zástupci státu,
mìsta a vìt�inou i místní faráøi. Symboli-
zovaly tak pøedstavu rovnosti a pøátelské-
ho sou�ití mezi rùznými konfesemi, pøed-
stavu rovnosti �idù s ostatními obyvateli.
Tím, �e je nièili, chtìli nacisté symbolicky
ukázat, �e �idé do nìmecké spoleènosti
nepatøí.� V ojedinìlých pøípadech se bu-
dovy díky iniciativì nìmeckých radních
podaøilo zachránit: zkáze tak doèasnì
unikla výstavní teplická synagoga, pro ni�
se sna�il starosta nalézt nové vyu�ití jako
mìstský archiv. Synagogu v�ak znièili
henleinovci v noci ze 14. na 15. bøezna
1939. Záchranì krnovské synagogy její
pøemìnou v mìstskou tr�nici napomohl
podnikatel Franz Irblich. Ètenáøi na sou-

hrnnou publikaci o prùbìhu pogromu
v Sudetech stále èekají; dostupné informa-
ce (vèetnì vzpomínek pamìtníkù) jsou
soustøedìné na webu Holocaust.cz; téma-
tu se vìnovala i výstava Znièené �idovské
památky severních Èech 1938�1989 (viz
Rch 2/2013). 

Dne 9. listopadu si pøipomeneme 90.
výroèí narození pra�ské rodaèky spisova-
telky a básníøky Ilony Borské, pùvodním
jménem Bondyové. Po studiích sociologie
pùsobila jako redaktorka, ale té� jako od-

borná asistentka na
ÈVUT. Psala básnì, pøí-
bìhy pro dìti a romány
na pomezí dokumentární
a psychologické prózy
(Doktorka z domu truba-
èù, Pøíbìh star�ího bra-
tra o Josefu Èapkovi).
Zemøela 27. 12. 2007.

Dne 12. listopadu,
tedy pøed 95 lety, se
v Brnì narodila výrazná
pøedstavitelka filmové
nové vlny �edesátých let,
filmová výtvarnice,
kostýmní návrháøka, sce-

náristka, malíøka a spisovatelka ESTER
KRUMBACHOVÁ. Pocházela ze slovensko-
�idovské rodiny, za války díky kontaktùm
slovenského otce, obchodníka, unikla de-
portaci, byla ale vìznìna gestapem a po-
slána na nucené práce do Berlína. Po válce
vystudovala Vysokou �kolu umìleckoprù-
myslovou, poté se od roku 1948 �ivila ma-
nuální prací. Pro divadlo zaèala pracovat
od pùle padesátých let. Vytvoøila kostýmy
a výpravy pro desítky her a filmù, pøièem�
tím zásadnì pøispìla k jejich pùsobivosti
a kvalitì. Pøipomeòme její spolupráci s re-
�isérem Janem Nìmcem (Démanty noci,
O slavnosti a hostech), Miroslavem Macháè-
kem (div. inscenace pro Mìstská divadla
pra�ská a Národní divadlo), Vojtìchem Jas-
ným (V�ichni dobøí rodáci), snímky Kladivo
na èarodìjnice èi Ucho a naposledy, roku
1996, film Marian. Zemøela 13. 1. 1996
v Praze. Pra�ské kino Ponrepo uvádí dne
9. listopadu v rámci dlouhodobého projektu
Národního filmového archivu zabývajícího
se výzkumem pozùstalosti Ester Krumba-
chové dva poøady, vìnované jedné z poloh
jejího díla � magii.

Pøed 5 lety, 17. listopadu 2013, ze-
møel ná� bývalý kolega, historik, spiso-
vatel, básník a publicista TOMÁ� PÌKNÝ
(nar. 8. 5. 1943). Vìnujme mu pøi této
pøíle�itosti tichou (èi bouølivìj�í) vzpo-
mínku.                                              (am)

PRESIDENTOVO
POSELSTVÍ
(dokonèení ze str. 3)

Barva je tá�; toliko valeur její se sní�il:
ète o tìch, kteøí padli, o tìch, kteøí umøe-
li smrtí muèednickou, o tìch, ji� pomøe-
li v zajetí, proto�e ruská vláda nebyla
s to peèovati o nì, a na jejich� kostech je
vystavìna dráha murmanská, jednou,
podruhé se hlas nepatrnì zachvìl: náhle
vázne; ale jen na malý zlomek vteøiny.
Hlavu, která ponìkud poklesla, zvedá
znovu � a ète plynnì dále o tìchto mrt-
vých. Ale dr. Kramáø hlavy nevztyèuje;
dr. Soukup bledí stranou; dr. Stránský se
schoval. Podivný, podivný okam�ik. 

Pøi pøechodech od odstavce k od-
stavci mluví podivnou, nezvyklou
øeèí, tak tøeba pronese: �Spravedlnost
je matematikou demokracie.� To jest
pøechod ke kapitole o pomìru k Nìm-
cùm a Maïarùm. A pak zase u� se
ukryl filosof, a øeè staví opìt státník.
Kdy� vypoèítává, co spojenci pro nás
vykonali, je to zøejmì mínìno jako
dík. Ale jak hrdý to dík! 

Pojednou pøesunula se jeho øeè ve
slovenèinu. Mluví o Maïarech. Ta Ma-
sarykova slovenèina! To nezní jako
�povinný� respekt k �druhému zemské-
mu idiomu�. Lehounce a hebce plyne
Masarykova mateø�tina. Ale je tu více
ne� nì�nost; cítí�: president s nejsamo-
zøejmìj�í úctou obrací se k druhé vìtvi
národa. �ádné fale�né lichocení, �ádné
mazlení! Ty pán � já pán! 

Cizí hosté � s malým opo�dìním pøi-
chází p. Simon, francouzský vyslanec,
drobný pán s hlavou naráz zadumanou
a chytrou � stojí pøed svými �idlemi.
Vedle generála Piccioniho dùstojník
s èerným plnovousem, v uniformì èes-
koslovenského legionáøe z Itálie. Èa-
sem, zvlá�tì kdy� zazní potlesk, gene-
rál se nachýlí a dùstojník mu �eptá. Je
to p. Geyser, Rus rodem, profesor na ja-
novské universitì a dùstojník v èesko-
slovenské legii. Generálùv interpret.
Kdyby vkroèil nìkdo cizí, nevìda, �e se
zde koná státní akt, s ním� musí poèíta-
ti svìtová politika a s ním� poèítati
bude, kdyby nevìdìl, �e zde mluví je-
den z nejvìt�ích státníkù souèasného
svìta, mìl by dojem prostého politické-
ho rozhovoru. Na�e demokracie poèíná
nabývati vlastní formy. To nìco vá�í.
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Ester Krumbachová. Foto archiv.



Martin Jindra 
SÁHNOUT SI DO RAN 
TOHOTO SVÌTA
Perzekuce a rezistence Církve èeskoslo-
venské (husitské) v letech 1938�1945
! Kniha se zabývá dìjinami druhé nejpo-
èetnìj�í církve v protektorátu od mnichov-
ské dohody po osvobození v kvìtnu 1945.
Autor v jedné z kapitol zachycuje vztah
vìøících Církve èeskoslovenské (husitské)
k pronásledovaným �idùm. Ètenáøi se
mohou seznámit s oficiálními postoji círk-
ve ohlednì zhor�ujícího se postavení �idù
i pomoci, ji� tím, �e ohro�ené �idy pokøtili,
poskytovali nìkteøí faráøi. Na nìkolika stra-
nách je zmapováno u�ívání opu�tìných sy-
nagog, které církev odkoupila nebo je mìla
pronajaté. Za zmínku stojí napøíklad spo-
leèné u�ívání synagogy v Kladnì, kde se
je�tì na konci roku 1938 v sobotu konaly
�idovské a v nedìli èeskoslovenské boho-
slu�by. Nechybìjí ani pøíbìhy o pomoci.
Nejpodrobnìji je vylíèen osud man�elù Rù-
�eny a Franti�ka Ehrmannových (F. Ehr-
mann v letech 1959�1966 vykonával funkci
pøedsedy Rady �idovských nábo�enských
obcí v Praze), kteøí se od kvìtna 1942
ukrývali v Nechanicích u vìøící rodiny
Homolkových. 

Vydal Ústav pro studium totalitních re-
�imù spoleènì s CÈSH v roce 2017, 704
stran, cena 180 Kè.

VÍDEÒSKÝ STAROSTA
JERUZALÉMA
! Do konce listopadu probíhá v �idov-
ském muzeu ve Vídni (budova na Dorot-
heagasse) výstava vìnovaná legendárnímu
starostovi Jeruzaléma Teddymu Kollekovi.
Ve Vídni se sice nenarodil, ale od dìtství a�
do odchodu do Palestiny (roku 1935) zde
�il. Rodièe, nad�ení sionisté, syna pojmeno-
vali podle Theodora Herzla a Teddy se u�
jako dvanáctiletý anga�oval v mláde�nic-
kém sionistickém hnutí. Výstava zprostøed-
kovává Kollekovy rùznorodé aktivity: úèast
pøi zalo�ení kibucu Ein Gev; pomoc pøi or-
ganizaci ilegální imigrace do Palestiny bì-
hem druhé svìtové války; pováleèné aktivi-
ty, kdy v USA shánìl zbranì pro �idovský
boj o nezávislost; poèátek diplomatické
a politické kariéry a posléze roku 1965 zvo-
lení starostou Jeruzaléma. Za 28 let, kdy
v této funkci pùsobil, prosadil ve mìstì
pokojné sou�ití jeho multinábo�enských
obyvatel. Obhajoval nábo�enskou toleranci,
co� nebylo v�dy pøijímáno s pochopením:
zavedl øadu reforem, aby urychlil pokrok
v arabských ètvrtích, pøièem� v jordánské
èásti Jeruzaléma bylo do �estidenní války
znièeno 48 synagog. Základním krokem
k pøebudování mìsta bylo zalo�ení veøejnì
prospì�né Jeruzalémské nadace (Jerusa-

lem Fondation). Teddy Kollek má svùj po-
díl i na zalo�ení �idovského muzea ve
Vídni roku 1993.

Výstava obsahuje mnoho snímkù (mj.
spoleèná fotografie s rodièi a bratrem roku
1935 v Karlových Varech), dále nìkolik li-
tografických portrétù izraelských politikù
od Oskara Kokoschky a také snímek Ko-
koschky s Kollekem. Z videozáznamu lze
vyslechnout øadu vzpomínek pøíbuzných
a spolupracovníkù i výpovìdí samotného
Kolleka, které pro Raku�any nejsou pøíli�
lichotivé. Teddy Kollek nepøijal my�len-
ku, �e Rakousko bylo první obìtí nacistù.
Ostatnì rodné mìsto nav�tívil od války a�
roku 1991, po projevu kancléøe Franze
Vranitzkého, který hovoøil o spoluzodpo-
vìdnosti Raku�anù za nacistické zloèiny.

Vojtech Èelko

VÝSTAVA KARLA CUDLÍNA
! Do 25. listopadu lze v Czech Photo
Centre v Praze-Stodùlkách (poblí� stanice
metra Nové Butovice) nav�tívit výstavu
Karla Cudlína nazvanou Sight/Effect.
Zahrnuje výbìr z jeho fotografií z Izraele,
tedy zemì, kam � jako jediný pøední èeský
fotograf � od devadesátých let pravidelnì
jezdí a dlouhodobì dokumentuje zdej�í �i-
vot. Cudlínovy snímky asi není ètenáøùm
Rch nutné pøíli� pøedstavovat, na výstavu
by se v�ak pøesto mìli vypravit. Jedná se
o prùøez jeho tvorbou, a ve vìt�ím mno�-
ství o to více vynikne její kvalita, poetika
a schopnost zachytit podobu tak rozmanité
spoleènosti a krajiny, jakou Izrael nabízí.

K vidìní jsou snímky z mìst, pou�tí a od
moøe, z poulièních kaváren, trhù, synagog
a modliteben, ze Západního bøehu i Gazy;
pohledy na mu�e, �eny, dìti, zvíøata (vèet-
nì velblouda v plá�tìnce), vojáky, øádové
sestry, chasidské �idy, hráèe karet a trhov-
ce, fotografie tradièních rozmìrù i velko-
formátové èi promítané na velkém projek-
toru. Dne 24. listopadu od 15 hodin si
výstavu mù�ete prohlédnout i s komentá-
øem autora. (am)

DISKUSE V KNIHOVNÌ 
VÁCLAVA HAVLA
! Dne 28. listopadu od 19 hodin uvede
ukrajinský básník, publicista a lékaø Boris
Chersonskij, �ijící v Odìse, èeský pøe-
klad svého románu ve ver�ích Rodinný
archiv. Vychází v nìm z historie svého
slovansko-�idovského rodu. Dìj románu
se odehrává v prùbìhu celého 20. století,
pøevá�nì na území støední a východní Ev-
ropy. Najdeme zde nejen Odìsu, Lvov èi
Karlovy Vary, ale i Kolymu, Jeruzalém èi
Brooklyn. 

Autor s odstupem støízlivého pozorova-
tele a peèlivého dokumentaristy popisuje
pøíbìhy ètyø generací pøíslu�níkù vlastní �
kdysi velmi rozvìtvené � rodiny na pozadí
dramatických dìjinných zvratù a katastrof
20. století: od první svìtové války pøes
bol�evickou revoluci, léta Stalinova tero-
ru, druhou svìtovou válku a holokaust, a�
po období pováleèné totality. Diskuse
v KVH (Ostrovní 13, P 1) se zúèastní také
pøekladatelka knihy D�amila Stehlíková
a básníøka Ljudmyla Chersonská, autorka
kolá�í k Rodinnému archivu. Pøeklad do
èe�tiny zaji�tìn.

VÝSTAVA DÌJINY MALE�OVA
! Od øíjna je v novì zrekonstruovaných
prostorách zámeèku v Male�ovì pøístupná
výstava Dìjiny Male�ova. Je koncipovaná
jako interaktivní procházka po dìjinách Ma-
le�ova, mìsteèka, které hrálo dùle�itou roli
v rùzných obdobích vývoje støedoevropské-
ho prostoru. Mimo jiné také proto je èást
panelù vìnována dìjinám místní �idovské
komunity, jejím památkám a významným
osobnostem. A mezi nimi si samozøejmì
nejvìt�í pozornost zaslou�í Hugo Meisl,
tvùrce moderního fotbalu a trenér legendár-
ního rakouského národního mu�stva, tzv.
Wunderteamu, které bylo ve tøicátých letech
20. století témìø neporazitelné. Dnes je za-
øazen do svìtové sítì slávy FIFA, která jej
pova�uje za jednoho z deseti nejvýznamnìj-
�ích trenérù fotbalové historie. Na výstavì
se ov�em dozvíte nejen o nìm, ale také
o významu místního �idovského høbitova èi
se seznámíte s pøíbìhem odìvní továrny
pana Duschenese.                                     (ml)
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Mea �earim. Foto Karel Cudlín.



�IDOVSKÁ OBEC PRAHA
(Maiselova 18, velký sál)
Káva o pùl ètvrté
! V úterý 13. listopadu zavítá na Kávu
hereèka a zpìvaèka Barbora Hrzánová,
známá svými rolemi v divadle, ve filmu
a v rozhlase i jako interpretka ve skupinì
Condurango. 
! Ve støedu 21. listopadu pøijde mezi nás
zpìvák, bývalý politik a moderátor Mi-
chal Prokop, jeho� poslouchá ji� tøetí ge-
nerace rockového publika.

Kavárna je pøístupna od 14.30, program
zaèíná v 15.30. Pøipravil a moderuje Hon-
za Neubauer.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Maiselova synagoga (Maiselova 10, P 1)
! 1. 11. od 19.00: �tìpán Rak, sólový re-
citál. Koncert známého kytarového virtuo-
sa a skladatele, pøi nìm� zazní pøevá�nì
skladby samotného autora. Vstupenky lze
zakoupit v pøedprodeji v Maiselovì syna-
goze, v Informaèním centru muzea (Mai-
selova 15, P 1), v síti Ticket Art, Prague
Ticket Office a na webových stránkách
�MP, kde naleznete i kompletní program
koncertu. Vstupné 230 Kè / 150 Kè. 
! 19. 11. v 18.00: Pøipomínání Kinder-
transportù po 80 letech. V rámci kompono-
vaného veèera u pøíle�itosti 80. výroèí tzv.
Kindertransportù pohovoøí o této iniciativì
historièka Laura Brade (Albion College,
USA), která se ve svém výzkumu zamìøuje
na nucenou emigraci �idù za druhé republi-
ky a z Protektorátu Èechy a Morava, a do-
kumentarista Martin �mok (USC Shoah
Foundation Visual History Archive). Veèer
bude doprovázen projekcí rozhovorù s pa-
mìtníky �oa, mezi kterými zazní i svìdectví
Alfreda Badera, jeho� osud dále pøiblí�í Ye-
chiel Bar Chaim. Poøadem bude provázet
Kateøina Èapková (Ústav pro soudobé dì-
jiny AV ÈR). V angliètinì se simultánním
tlumoèením. Vstup volný.
! 20. 11. v 18.00: The Maharal Variati-
ons (Interpretace Maharala � Jehudy
Livy ben Becalela). Maharalova uèenost
v otázkách teologie, filosofie, kabaly
a biblické exegeze ukazuje na myslitele
výjimeèného intelektu, produktivity a tr-
vajícího vlivu. Jeho my�lenky obsahují
a pùsobivì pøedznamenávají pozdìj�í vý-
voj západní filosofie. Pøedná�ka Martina
Kaufmana bude zamìøena na Maharalùv
spis Beer hagola, literární obhajobu �ánru
rabínské literatury. Dále promluví o tzv.
variacích, tedy vybraných tvùrèích inter-
pretacích zmínìné písemnosti a zdùrazní
poeticko-literární podstatu Maharalova
díla, a tudí� i jeho osoby. V angliètinì.
Vstup volný.

! 29. 11. v 18.00: Transport za vìènost.
Autorské ètení z knihy Franti�ka Tiché-
ho (øeditel gymnázia Pøírodní �kola), oce-
nìného cenou Magnesia Litera 2018 za
knihu pro dìti a mláde�. Pøijïte se zapo-
slouchat do dobrodru�ného pøíbìhu klukù
z doby protektorátu, jejich z cesty z Prahy
do terezínského ghetta. Neménì zajímavý
bude ale i pøíbìh dìtí a dospìlých, kteøí dìj
knihy inspirovali, at�to byl Petr Ginz, Hanu�
Hachenburg nebo Josef Kratochvíl. Kniha
bude na místì k prodeji. Vstup volný.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Auditorium (Maiselova 15, 3. patro)
! 5. 11. v 18.00: Úloha Terezína v tzv. ko-
neèném øe�ení �idovské otázky. Pøedná�ka
doc. Vojtìcha Blodiga (Památník Terezín).
Veèer je souèástí pøedná�kového cyklu
k nové stálé expozici Cesty bez návratu.
Deportace �idù z èeských zemí 1939�1945
v Pinkasovì ulièce. Vstup volný.
! 11. 11. nedìle ve 14.00: Lvíèek Arje se
uèí hebrejskou abecedu. Lvíèek Arje se
uèí psát. Arjeho uèitelka dá dìtem se�it
a brko a nauèí vás hebrejsky se podepsat
a napsat krátkou vìtu. Navíc se dozví, zda
se hebrejská èísla li�í od písmen. Prohlíd-
ka: �idovský høbitov ve Fibichovì ulici.
Vstupné 50 Kè.
! 14. 11. v 18.00: Samaritán�tí �idé. Ti-
síc èlenù èítající komunita Samaritánù stá-
le �ije v Izraeli a na palestinském území.
Samaritáni sami sebe pova�ují za pravé
Izraelity, kteøí po øadu tisíciletí obývají
Bohem vyvolené místo a uchovávají ne-
zmìnìné zjevení dané Moj�í�ovi v Tóøe.
Pøedná�ka doc. Daniela Bou�ka (FF UK)
o Samaritánech z pohledu biblické a �i-
dovské pobiblické literatury. Vstup volný.
! 15. 11. v 18.00: Èeský kubismus v pou-
�ti: Neznámé projekty architekta Alfreda
Neumanna. Druhá ze tøí pøedná�ek archi-
tekta Daniela Zisse vìnovaných Alfredu
Neumannovi (1900�1968) u pøíle�itosti
50 let od jeho úmrtí. Druhá èást cyklu se

zamìøí na tzv. pozoruhodný tým a zázraè-
ná léta. Veèer bude doprovázen bohatým
obrazovým materiálem z fondu pøedná�e-
jícího. Vstup volný.
! Výstavy v prostorách OVK: Pocta Dag-
mar Lieblové. Do 23. 11. po�èt 12�16, pá
10�12, bìhem veèerních programù a po
domluvì. 

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP V BRNÌ
(tø. Kpt Jaro�e 3, Brno)
! Není-li uvedeno jinak, poøady zaèínají
v 17 hodin a vstupné na nì èiní 30 Kè.
! 13. 11.: Muzeum holokaustu v Seredi.
S postavením �idù za druhé svìtové války
na území Slovenska a budováním Sloven-
ského národného múzea � Múzea �idov-
skej kultúry � Múzea holokaustu v Seredi,
které vzniklo v prostorách bývalého pra-
covního a koncentraèního tábora, poslu-
chaèe seznámí etnolog a vedoucí muzea
Martin Korèok. 
! 15. 11.: Osudy �idovských památek po
mnichovské dohodì. Území èeských zemí
bylo rozdìleno na oblasti spadající rùz-
ným zpùsobem pøímo pod Øí�i a na území
druhé republiky, pozdìji protektorátu. Li-
kvidace majetku �idovských obcí a spolkù
probíhala na tìchto územích odli�nou ces-
tou a také rozsah znièení památek byl rùzný.
Pøedná�ka historièky Markéty Lhotové. 
! 18. 11. nedìle v 10.30: Nedìlní pro-
gram pro rodièe s dìtmi: Medvídek Dubi
vypráví o Samsonovi. Malí náv�tìvníci se
mohou tì�it na povídání o Samsonovi, Da-
lile a také na výtvarné tvoøení. TIC �OB.
Vstupné 30 Kè.
! 22. 11.: André Steiner. Pøedná�ka histo-
rièky architektury Zuzany Ragulové pøi-
pomene osobnost urbanisty, humanisty
a pedagoga Andrého Steinera (1908�
2009), jednoho z posledních zástupcù
slavné brnìnské meziváleèné funkciona-
listické architektury, který bìhem druhé
svìtové války zachránil v rámci tzv. Pra-
covní skupiny pøes 700 slovenských �idù. 
! 26. 11. v 17.00: Vernisá� výstavy A. Stei-
ner � nejen brnìnský architekt. Výstava se
vìnuje pøíbìhu Andrého Steinera a domùm
v Brnì navr�eným právì tímto architektem.
Souèástí vernisá�e bude promítání americ-
kého dokumentu re�iséra Brada Lichtenstei-
na Andre�s Lives (Andre a jeho �ivoty, v pù-
vodním znìní), který sleduje Steinerovu
náv�tìvu vlasti v roce 1998, první po více
ne� padesáti letech od jeho emigrace.
! 28. 11.: Shroma�di�tì �idovského oby-
vatelstva na území protektorátu. Historii
shroma�di�t� �idovského obyvatelstva
a osudy tìch, kteøí jimi pro�li, pøiblí�í
pøedná�ka Jany �plíchalové z archivu dì-
jin �oa �MP.
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Chasidé v Meronu. Foto Karel Cudlín.



LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Oslava bar micva ve �kole: v øíjnu po-
kraèovala tradice, podle ní� oslavují noví
bnej a banot micvot svou dospìlost nejen
v synagoze, ale i ve �kole. V øíjnu jsme tak
oslavili bar micva Eliá�e Rosenbauma.
Mazal tov!

Dne 28. listopadu se na na�í �kole od
8.30 do 14 hodin koná Den otevøeného
vyuèování, pøi kterém mohou zájemci
nav�tívit libovolnou hodinu a seznámit se
s výukou. Informace o rozvrhu naleznete
na www.lauder.cz. Tého� dne od 14 hodin
se koná Den otevøených dveøí. 

Tì�íme se na vás! ip

CHARITATIVNÍ BAZAR
! KKL-JNF ve spolupráci s WIZO vás
zvou na tradièní charitativní bazar ve pro-
spìch Masarykova lesa v Izraeli. Letos za-
èíná v pondìlí 25. listopadu v Jáchymovì
ulici è. 3. 

Otevírací doba: od pondìlí do ètvrtka
11�17 hodin. zv

KULTURNÍ PROGRAM 
DSP HAGIBOR
! 6. 11. v 10.30: Klavírní matiné � skladby
klasikù uvádí a hraje prof. Ivan Klánský.
! 20. 11. v 10.30: Koncert studentù Hu-
dební �koly hl. m. Prahy � klavírní spolu-
práce prof. Vìra Langerová.
! 26. 11. v 10.30: Spisovatel a novináø
Petr Balajka � autorská beseda.
! Výstavy: Ohlédnutí IV. � obrazy Lojzy
�tyndla; Co se do Obecních novin neve�lo
� fotografie Petra Balajky.

INFORMACE 
K STOLPERSTEINÙM
! Zájemce o ulo�ení kamenù na památku
jejich blízkých upozoròujeme, �e se mo-
hou obracet na Veøejnì prospì�ný spolek
na podporu osob dotèených holokaustem.
Ten je ochoten hromadnì vyøídit povolení
k ulo�ení kamenù. Nejprve je v�ak nutno
dohledat místo bydli�tì obìti, upøesnit ad-
resu v Praze a údaje k vepsání do kamene.
Poté kámen objednat u autora projektu
Güntera Demniga (kontakt: Anne Thomas,
international@stolpersteine.eu). Zájemci
o pomoc s vyøízením administrativy a ve�-
kerých dotazù spojených s agendou se
mohou do konce roce 2018 hlásit u pana
Franti�ka Bányaie, pøedsedy spolku, na
adrese banyai@upcmail.cz.

PIETNÍ AKT K VÝROÈÍ
TRAGÉDIE LODI PATRIA
! V nedìli 2. prosince si v 11 hodin na
Novém �idovském høbitovì (Izraelská 1,
Praha 3) pøipomeneme 78. výroèí tragédie
lodi Patria.

TEPLICKÝ CIMES
! Ve dnech 7.�25. listopadu se v Tepli-
cích koná ji� osmý roèník Dnù �idovské
kultury � Teplický cimes. Nabídka je jako
ka�doroènì bohatá: divadelní pøedstavení
a filmové projekce, výstavy, pøedná�ky
a v nedìli 18. 11. se od 14.00 koná komen-
tovaná procházka mìstem s názvem Ar-
chitektura a osud teplických �idù. Sraz je
v Husitské 2. Na festival dorazí zajímaví
hosté, vèetnì komentátora ÈRo Jana Fin-
gerlanda èi bývalého velvyslance v Izraeli
Michaela �antovského. Program nalezne-
te na teplicky-cimes.cz, ulpanteplice.cz.

RETROSPEKTIVA
MARIE BLABOLILOVÉ
! Foyer kina Muzea ghetta v Terezínì lze
do konce ledna 2019 zhlédnout pozoru-
hodné grafiky Marie Blabolilové.

MOMENTKY
Z IZRAELSKÝCH ULIC
! Od 2. listopadu 2018 do 6. ledna 2019
pøedstavuje kurátorka a fotografka Pavlína
Schultz tvorbu tøí izraelských autorù: Ale-
xe Lavaca, Gabiho ben Avrahama a Ilana
Ben Yehudy. Výstava v pra�ské galerii Le-
ica (�kolská 28) pøedstavuje Izrael z jiné-
ho pohledu, ne� se obvykle ukazuje. Pøi-
ná�í fotografie ze sekulárního Tel Avivu,
zbo�ného Jeruzaléma, ale i z pou�tì a od
Mrtvého moøe. Ukazuje kuriózní situace
ka�dodenního �ivota, pøibli�uje �ivot ult-
raortodoxní �idovské komunity, netradièní
formou zachycuje nìkteré nábo�enské
svátky jako napø. Den smíøení (Jom kipur)
èi Purim. Úsmìvné, èasto surrealistické
momenty poukazují na komplexnost izra-
elské spoleènosti s laskavým humorem,
ale i s jistou mírou sarkasmu a výzvou
k zamy�lení. K výstavì se na stránkách
Rch je�tì vrátíme.

VÍTEJTE V TÌ�KÝCH ÈASECH
! Do 4. února 2019 se v Centru souèas-
ného umìní DOX v Praze koná nezvyklá
instalace izraelských umìlcù, nazvaná Ví-
tejte v tì�kých èasech!. Galerie se promì-
nila v tìlocviènu s øadou posilovacích
strojù a dal�ího vybavení. Zraky posilují-
cích divákù se v�ak neupírají na stìny èi
zrcadla, ale na velkoplo�né projekce ma-
pující problémy souèasného svìta: od chu-
doby, pøes uprchlickou krizi a zneèi�tìné
oceány. K výstavì je pøipraven bohatý do-

provodný program, zamìøený mj. na sílící
nacionalismus a antisemitismus v Evropì
(viz www.dox.cz).

GALAKONCERT
VE �PANÌLSKÉ SYNAGOZE
! Dne 24. listopadu od 19 hodin se ve
�panìlské synagoze na Starém Mìstì
v Praze koná jedineèný koncert Naftaliho
Hershtika, Raymonda Goldstaina a sboru
Kantorského institutu z Tel Avivu. Jako
hosté vystoupí Dominika Weiss-Ho�ková
(cello) a Václav Peter (varhany). Rezerva-
ce vstupenek na adrese office@icjwpra-
gue.cz. Vstupné dobrovolné.

PROFETI DELLA QUINTA:
PÍSEÒ PÍSNÍ
! Dne 27. listopadu od 19.30 zazní v kos-
tele sv. �imona a Judy na Starém Mìstì
koncert mu�ského vokálního sboru z Izraele
Profeti della Quinta. Jeho repertoár tvoøí
hlavnì renesanèní a ranì barokní hudba.
V Praze uvede �almy a madrigaly Salamo-
na Rossiho a poté skladbu umìleckého ve-
doucího souboru Elama Rotema Píseò
písní. Koncert mistrovského souboru je sou-
èástí oslav 70. výroèí Státu Izrael. Vstupné
ve vý�i 200�300 Kè (na collosseum.cz).

DUO DADALON V JAZZKLUBU
U STARÉ PANÍ
! Dne 3. prosince od 19.00 vystupuje
v Jazz clubu U Staré paní izraelské duo
Dadalon, které tvoøí Daniel Dor, bubeník
a skladatel, improvizátor a skladatel,
a Alon Albagli, kytarista èerpající z lido-
vé, rockové i klasické hudby. Vstupenky
za 200 Kè získáte na www.pjmusic-
eshop.cz.

ERRATA
! Vá�ení, v rubrice vìnované výroèím
uvádíte v záøijovém vydání nesprávnì, �e
podnikatel Moritz Gröbe byl �Nìmec �i-
dovského pùvodu, který konvertoval ke
køest�anství�. Ve skuteènosti byl Gröbe
evangelík ze Saska-Anhaltska a jeho køes-
t�an�tí pøedci jsou snadno dohledatelní na
serveru Geni.                 Petr Brod, Praha 6

VZPOMÍNKY NA MO�EHO VÁÒU
Dne 26. øíjna, v dobì uzávìrky tohoto èís-
la, nás paralyzovala tragická zpráva o smr-
ti Mo�eho Váni, kterého jsme mìli rádi
pro jeho laskavé a v�em otevøené srdce.
K jeho osobnosti se je�tì vrátíme.

V souèasné dobì vzniká sborník na
jeho památku. Máte-li tedy fotografie, tex-
ty èi chcete-li se podìlit o svou vzpomín-
ku na Mo�eho, za�lete v�e laskavì na ad-
resu dani.kolsky@gmail.com.
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�NO BRATISLAVA
V novembri oslávia narodeniny: pani
Mgr. Mariana Ascherová � 76 rokov; pán
Ing. Tomá� Gertler � 72 rokov; pani Anna
Hilvertová � 75 rokov; pani Jana Kaisero-
vá � 76 rokov; pani Agne�a Kri�ková � 81
rokov; pán Ing. Juraj Mencer � 82 rokov;
pán Prof. Dr. Pavol Me�t�an � 72 rokov;
pani Erika Orlíková � 81 rokov; pani Anna
Pova�anová � 71 rokov; pani Daniela Pre-
kopová � 72 rokov; pán Boris Rintel � 65
rokov; pani Al�beta Schicková � 91 ro-
kov; pán Vojtech Schragge � 65 rokov;
pán Peter Smékal � 81 rokov; pani O¾ga
Urbaníková � 73 rokov, a pán Ivan Vi�-
òovský � 70 rokov. V�etkým jubilantom
prajeme pevné zdravie a spokojnost�.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V listopadu oslaví své narozeniny: paní
Petra Bauerová, nar. 18. 11. � 37 let; paní
Karin Czernayová, nar. 16. 11. � 55 let;
paní Erika Fi�ová, nar. 26. 11. � 88 let; pan
Pavel Fröhlich, nar. 6. 11. � 55 let; pan
Yoav Kidar, nar. 28. 11. � 59 let; pan Dan
Kniebügl, nar. 8. 11. � 23 let; paní Dita
Längsten, nar. 21. 11. � 39 let; pan Vladi-
mír Látal, nar. 21. 11. � 57 let; pan Martin
Mayer, nar. 3. 11. � 37 let; pan Jan Pelí�ek,
nar. 2. 11. � 36 let; paní Alexandra Strna-
dová, nar. 10. 11. � 69 let, a paní Eva Zik-
mundová, nar. 7. 11. � 61 let. Do dal�ích
let jim pøejeme hodnì zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V listopadu oslaví narozeniny: paní Vic-
toria Francisco, nar. 8.11. � 52 let; paní Jit-
ka Jelínková-�imonová, nar. 9.11. � 70 let;
paní Lucie Nachtigalová, nar. 24.11. � 24
let; pan Jaromír Rux, nar. 13.11. � 53 let,
a pan Jan David Reitschläger, nar. 24.11. �
45 let. Oslavencùm pøejeme hodnì zdraví
a spokojenosti do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V listopadu oslaví narozeniny pan Josef
Fischer, nar. 16.11. � 70 let. Pøejeme mu
hodnì zdraví a spokojenosti do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v no-
vembri slávia sviatok narodenín: pán
MUDr. Valter Bauer � 89 let; pán Ing. Juraj
Galko � 61 let; pán Tomá� Jakuboviè � 67
let; pani JUDr. Viera Kanáriková � 63 let;
pani MUDr. Katarína Moze�ová � 70 let;
pán Franti�ek Hubert � 73 let; pani Edita
Nováková � 92 let, a pán Jiøí Weisz � 72 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V listopadu oslaví �ivotní jubileum pan
Robert Götzlinger, nar. 5.11. � 76 let. Pøe-
jeme mu v�e nejlep�í.

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V listopadu oslaví narozeniny: paní Eva
Dindová, nar. 29.11. � 86 let; paní Jiøina
Garajová, nar. 29.11. � 77 let; pan
Ing. Petr Madrý, nar. 5.11. � 62 let, a pan
Ing. Jiøí Wurzel, nar. 22.11. � 89 let. Pøeje-
me jim v�echno nejlep�í.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí 
S lítostí oznamujeme, �e dne 19. 9. 2018
ve vìku 80 let nás opustila paní Dagmar
Pavlíková. Zichrona livracha!

�O PLZEÒ
V mìsíci listopadu oslaví narozeniny: paní
Hana Janèíková � 86 let; paní Hilda Koutná
� 82 let; pan Pavel Vlach � 68 let; paní
MUDr. Marie Mastná � 68 let; paní Vìra
Uhlová � 65 let; paní Sylva Hájková � 52
let; paní Ricarda Dominga Vogelová � 37
let; paní Tehila Bednáøová � 36 let, a pan Li-
bor Vojtìch � 29 let. V�em jubilantùm pøeje-
me v�e nejlep�í, hodnì zdraví, �tìstí a lásky. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V listopadu oslavují narozeniny tito na�i
èlenové: paní Bohumila Havránková, nar.
17.11. � 91 let; paní Helga Ho�ková, nar.
10.11. � 89 let; pan Volodymyr Chaplik,
nar. 25.11. � 85 let; paní Eva Chotovinská,
nar. 22.11. � 85 let; paní Vìra Chudáèko-
vá, nar. 11.11. � 85 let; paní Olga Jirásko-
vá, nar. 16.11. � 89 let; paní Marie Køí�ko-
vá; nar. 26.11. � 90 let; pan Josef Luòák,
nar. 25.11. � 75 let; paní Helena Lyerová,
nar. 1. 11. � 80 let; paní Luisa Matou�ko-
vá, nar. 25.11. � 88 let; pan Jiøí Munk, nar.
2.11. � 86 let; paní Zuzana Nadjarová, nar.
10.11. � 94 let; paní Malvína Polevá, nar.

17.11. � 84 let; pan Mark Polevoj, nar.
16.11. � 86 let; pan Tomá� Radil, nar. 8.11.
� 88 let; pan Jindøich Roèovský, nar.
12.11. � 88 let; pan Vilém Karel Solar, nar.
27.11. � 92 let; pan Maria Yavorsky, nar.
14.11. � 84 let, a paní Renata Zábrodská,
nar. 29.11. � 86 let. Oslavencùm pøejeme
hodnì zdraví a spokojenosti do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí 
S velkou lítostí oznamujeme, �e dne 14.
øíjna zemøela ve vìku 91 let paní Anna Lo-
rencová. Se zesnulou jsme se rozlouèili
v úterý 16. øíjna v obøadní síni Nového �i-
dovského høbitova v Praze, obøad provedl
vrchní zemský rabín Efraim Sidon.

Zichrona livracha!

S tì�kým srdcem oznamujeme, �e dne
26. øíjna ve vìku 46 let náhle zemøel pan
Mo�e Váòa, man�el a otec, oblíbený èlen
na�í komunity. Se zesnulým jsme se roz-
louèili ve støedu 31. 10. na Novém �idov-
ském høbitovì v Praze 3. Obøad provedl
zemský rabín Karol E. Sidon. Necht� je
jeho du�e vevázána do svazku vìèného �i-
vota. Zichrono livracha.

Hakamat matzeva
Dne 24. øíjna byl odhalen náhrobek paní
Jiøiny Hazukové.

RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci november oslavujú svoje �ivot-
né jubilea: pán Ladislav Fedor � 33 rokov;
pán MUDr. Július Lukáè � 81 rokov; pani
Eva Szabová � 59 rokov, a pani Silvia
Szabová � 33 rokov. Na�im jubilantom
prajeme pevné zdravie a spokojnost�. 

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V listopadu oslaví své narozeniny paní
Jana Urbanová, nar. 10.11. � 40 let, a paní
Lenka Èapková, nar. 4.11. � 40 let. Celá
teplická obec jim pøeje hodnì zdraví
a osobní spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!

�NO TRENÈÍN
V listopadu oslávia narodeniny: pani
Ing. Rozália Becková z Prievidze � 91 ro-
kov, a pani Nora Guttmannová z Trenèína
� 88 rokov. Srdeène na�im èlenkám gratu-
lujeme a prajeme v�etko dobré.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V listopadu oslaví narozeniny paní Pavla
Schopfová a paní Milada Narwová. Do
dal�ích let jim pøejeme hodnì zdraví.

Ad mea veesrim �ana!
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TEROR V SYNAGOZE
Pøi �abatové bohoslu�bì v poslední øíj-
novou sobotu zavra�dil útoèník v syna-
goze v americkém Pittsburghu jedenáct
osob, tøi �eny a osm mu�ù. Nejmlad�í-
mu bylo 54, nejstar�ímu 97. Jedná se
o jeden z nejtragiètìj�ích atakù v nedáv-
né historii USA. Útoèník Robert Bo-
wers (46 let) mìl èistý trestní rejstøík,
ale výraznou stopu nacionalistických
komentáøù a antisemitských urá�ek na
sociální sítích, vèetnì pøíspìvkù popíra-
jících holokaust. Pøed èinem je�tì na-
psal na sociálním fóru, �e ��idov�tí ve-
tøelci zabíjejí na�e lidi�. Kritizoval
�idovskou organizaci HIAS, která po-
máhá uprchlíkùm v USA. Bìhem dva-
cetiminutového útoku vykøikoval anti-
semitská hesla, poté se po pøestøelce
vzdal policii a èeká na soud. 

Místní �idovská kongregace Tree of
Life, Strom �ivota, byla zalo�ena pøed 150
lety, patøí tedy k nejstar�ím v zemi, a hlásí
se ke konzervativnímu proudu judaismu.
Pøipomeòme, �e Pittsburgh (a pøedev�ím
ètvrt�Squirell Hill, kde do�lo k útoku) je
mìsto se silnou �idovskou men�inou. Vz-
niklo zde i hnutí o reformu tradièního ju-
daismu, formulované roku 1885 v tehdy
revoluèním Pittsburském programu. Pa-
mátku zavra�dìných pøi�ly uctít tisíce ob-
èanù, kondolence zaslali svìtoví pøedsta-
vitelé vèetnì pape�e Franti�ka. 

Trpkým dodatkem bylo vyjádøení
vrchního izraelského rabína, který sice
kondoloval, nicménì dìji�tì vra�dy ne-
nazval kvùli neortodoxnímu zamìøení
komunity synagogou, ale �místem �i-
dovského charakteru�. Výrok komento-
val mj. bývalý izraelský ambasador
v USA M. Oren: �Konzervativní �idé
v Pittsburghu byli dost �idov�tí na to,
aby byli zavra�dìni proto, �e byli �idé,
nicménì jejich hnutí �idovský Stát Izra-
el neuznává. Izrael musí tyto komunity,
které ji� tak ohro�uje asimilace, podpo-
øit tím, �e posílí své vztahy k nim.�

MIKVE VE VRATISLAVI
V øíjnu byla slavnostnì otevøena zre-
konstruovaná mikve v polské Vratislavi.
Nalézá se ve sklepních prostorách syna-
gogy U Bílého èápa, jediném templu,
který pøe�il druhou svìtovou válku
a jen� pro�el celkovou opravou. Mikve
pochází z roku 1901. �Byla to jedna
z nejmodernìj�ích mikve své doby. Její
velikost je udivující a je rovnì� pøipo-
mínkou �idovského �ivota v nìmecké
Breslau i pováleèné polské Vratislavi,�

stojí v prohlá�ení Nadace Benty Kahan,
která rekonstrukci iniciovala. V listopa-
du probíhá v synagoze v rámci Mìsíce
vzájemného respektu øada kulturních
programù (viz www.fbk.org.pl).

HATIKVA V ABÚ ZABÍ
Pøi øíjnovém utkání v judu v Abú Zabí
(ve Spojených arabských emirátech) za-
znìla izraelská hymna, kdy� zápasník
v lehké váze Judoka Sagi Muki získal
zlatou medaili. Pøi tomto turnaji se tak
stalo poprvé, døíve organizátoøi Hatikvu
hrát odmítali a musela zasáhnout Mezi-
národní federace judistù. Ta hry zakáza-
la do doby, ne� budou �zaruèeny stejné
podmínky úèastníkùm v�ech národù�. 

VNUÈKA TWEETUJE
V øíjnu pobouøil italskou �idovskou ko-
munitu tweet europoslankynì Alessandry
Mussoliniové, která v nìm hrozí trestním
oznámením ka�dému, kdo na sociálních
sítích napadne památku jejího dìdeèka,
fa�istického diktátora Benita Mussolini-
ho. Mussoliniová byla do Evropského
parlamentu zvolena za stranu bývalého
premiéra Silvia Berlusconiho Vzhùru,
Itálie, ale nyní se chystá pøestoupit do
protiimigraèní pravicové Ligy Severu. 

V listopadu si Itálie pøipomíná 80. vý-
roèí zavedení rasových zákonù. Ten nej-
dùle�itìj�í vstoupil v platnost 17. listopa-
du 1938. Ital�tí �idé jím pøi�li o obèanská
práva, nemohli vykonávat veøejné úøady
ani studovat na univerzitách.

KO�ER VELETRH
V listopadu se ve var�avském �idov-
ském muzeu Polin koná veletrh ko�er
potravin, Kosher Expo Poland. Své ko-
�er produkty zde pøedstaví sedm spoleè-
ností, vèetnì firmy Pravda Vodka nebo
Kopernikovy továrny na cukrovinky.
Cílem veletrhu je podpoøit export pol-
ských ko�er potravin do zahranièí (hlav-
nì do Izraele a USA), hlavními sponzory
jsou letecká spoleènost El Al a Polsko-
izraelská obchodní komora.

BRITOVÉ DO NÌMECKA
Brit�tí �idé stále více �ádají o nìmecké
obèanství, jím� by si i po odchodu zemì
z Evropské unie zachovali její pas. Za-
tímco roku 2015 �ádalo o toto obèanství
43 osob, roku 2017 to bylo ji� 1667
osob. Mo�nost získat nìmecké obèan-
ství umo�òuje zákon, jen� vznikl pro re-
patriaci �idù, jejich� rodiny ztratily nì-
mecké obèanství v dobì nacismu, i pro
jejich potomky, kteøí pøed perzekucí
uprchli do zahranièí. Vìt�inu �adatelù
tak tvoøí �idé s nìmeckými koøeny.

SIDUR MARILYN MONROE
V listopadu se v New Yorku koná dra�ba
modlitební knihy, je� patøila slavné hereè-
ce Marilyn Monroe. K judaismu konver-
tovala roku 1956, krátce pøed svým sòat-
kem se spisovatelem Arthurem Millerem.
O pìt let pozdìji se sice rozvedli, ale
Monroe prohlásila, �e �idovskou víru ne-
opustí. Sidur byl vydán roku 1922 ve
Vídni, je v nìm øada hereèèiných pozná-
mek a na knize je patrné, �e byla opravdu
pou�ívána.                               (am, ztis.cz)
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