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PO OSMDESÁTI LETECH
Hrùzy køišt’álové noci, vypálení židovských synagog a øízenou likvidaci židovských obchodù v noci z 9. na 10. listopadu 1938 si o osmdesát let pozdìji
pøipomnìli úèastníci setkání v liberecké
synagoze. Pøítomných bylo hodnì, nechybìli izraelský velvyslanec Daniel
Meron, senátor za Liberecký kraj Michael Canov, hejtman Martin Pùta, pøedseda
Federace židovských obcí v ÈR Petr Papoušek, vrchní zemský rabín Karol Sidon
i místopøedseda Židovské obce Liberec
Pavel Jelínek… Ti všichni pøipomnìli
odkaz køišt’álové noci – zlo èíhá v každé
dobì. Køišt’álová noc se totiž pokládá za
poèátek holokaustu, nejvìtší masové
vraždy v dìjinách. A nevyhnula se ani Liberci. Pøed druhou svìtovou válkou èítala tamní židovská komunita na 1400
osob, po válce se z koncentrákù vrátilo
pouhých 37 lidí… Na památku Židù, zavraždìných nacisty bìhem holokaustu, se
instalují takzvané Kameny zmizelých –
ty se ukládají pøed dùm, ve kterém nacisty zavraždìní lidé naposledy bydleli nebo
pracovali. V souèasné dobì už lze v ulicích Liberce „klopýtnout“ o tøicet sedm
tìchto kamenných vzpomínek na obìti
holokaustu. Nyní jich totiž pøibylo dvanáct nových.
lz
SPRAVEDLIVÍ MEZI NÁRODY
Manželé Belánikovi zachránili bìhem
holokaustu životy bratrù prof. Alexandera Frieda a dr. Ferdinanda Frieda.
Bratøi se narodili roku 1925 a 1927
v Podkarpatské Rusi a celý pøíbìh záchrany se odehrál na Slovensku, v okolí
Žiliny, konkrétnì pak ve vesnici s názvem Dlhé Pole. Ocenìní Spravedlivý
mezi národy pøevzali v pondìlí 5. listopadu v krnovské synagoze z rukou Daniela Merona, velvyslance Státu Izrael,
zástupci rodiny.
Stejné ocenìní bylo ve ètvrtek 8. listopadu udìleno sourozencùm Václavu Šircovi a Marii Kelnerové (roz. Šircové),
kteøí spoleènì s celou svou rodinou zachránili bìhem holokaustu život Rachel
Rabinovicz-Kvasgaltnerové. Ocenìní
v žatecké synagoze z rukou Daniela Merona pøevzali potomci a rodinní pøíslušníci sourozencù Šircových. Pøi této pøíležitosti si úèastníci zároveò pøipomnìli
tragické události køišt’álové noci.
zd
NOVÝ ÈESKÝ VELVYSLANEC
Nový èeský velvyslanec Martin Stropnický pøedal ve ètvrtek 8. listopadu v Je-
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ruzalémì povìøovací listiny do rukou
izraelského prezidenta Reuvena Rivlina.
„Jsem rád, že jste tu. Odešel jste z velmi
významné funkce ve vládì, abyste byl
velvyslancem vaší zemì v Izraeli. To
nìco napovídá o dobrých vztazích mezi
našimi dvìma zemìmi,“ øekl Rivlin,
který podìkoval èeskému lidu za pomoc
v poèátcích mladého Státu Izrael
a vzpomnìl, že první zbraò, kterou v armádì mìl, byla èeské výroby.
ztis
K 95. NAROZENINÁM
Každé šesté dítì, které se za války dostalo
do Británie transporty sira Nicolase Wintona, nakonec podle nového výzkumu
historikù bojovalo proti Nìmcùm. To je
i pøípad Kurta Taussiga, který ze severoèeských Teplic odešel, když mu bylo patnáct let. V Británii pak bojoval na pozici
stíhaèe RAF, válku pøežil a v Anglii už
zùstal. K jeho letošním devadesátým pátým narozeninám mu senátní výbor pøedal listinu o udìlení èestného obèanství
jeho rodného mìsta Teplic.
K pilotùm, které historici „objevili“
teprve nedávno, patøí také Jan Robert
Alexander. Stejnì jako Kurt Taussig se
narodil v Teplicích, létal u britských perutí a také on zùstal po válce v Anglii,
kde v roce 2012 zemøel.
jd
PØEDPLATNÉ MÌSÍÈNÍKU
ROŠ CHODEŠ NA ROK 2019
Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi,
pøejeme vše dobré v novém kalendáøním roce. Doufáme, že nám i nadále zachováte svou pøízeò, které si velmi vážíme. Nové pøedplatitele srdeènì vítáme.
Mìsíèník Roš chodeš zasíláme buï
v klasické papírové podobì poštou v neprùhledných obálkách, ale také elektronicky v PDF. Zasílání èasopisu poštou
i elektronicky lze uhradit bankovním
pøevodem na níže uvedený úèet Federace židovských obcí v ÈR.

Prosíme, pokud provádíte platbu z ciziny, uhraïte bankovní poplatky (cca
100 Kè), nejsou zahrnuty v cenì pøedplatného. Nepoužívejte šeky; pokud nemùžete použít bankovní spojení, zašlete
laskavì pøíslušnou èástku v bankovkách
doporuèeným dopisem.
Roèní pøedplatné pro ÈR je 400 Kè,
elektronicky v PDF 240 Kè; roèní pøedplatné do Evropy stojí 750 Kè, elektronicky v PDF 240 Kè; roèní pøedplatné
do zámoøí stojí 1000 Kè, elektronicky
v PDF 240 Kè.
Èástku v korunách nebo její ekvivalent v eurech èi USD zasílejte laskavì
na èíslo úètu 030031-1936511339/0800
(IBANCZ14 0800 0300 3119 3651
1339; BIC GIBACZPX) u Èeské spoøitelny, a. s.
Jako variabilní symbol uvádìjte
122019; jako údaj pøíkazce jméno pøedplatitele. Na území ÈR je též možné použít k platbì poštovní poukázku typu C.
Pokud budete platit osobnì na Židovské radnici (Maiselova 18, Praha 1), tak
ve 2. patøe v pokladnì Federace židovských obcí v ÈR u paní ing. Gabriely
Slezákové èi paní Aleny Kopecké, v redakci Roš chodeš pak u A. Tomáškové.
Objednávky pøedplatného zasílejte do
redakce Roš chodeš, Izraelská 1, 130 00
Praha 3, e-mail: roschodes@sefer.cz, telefon: 226 235 217/8, mobil: 605 319
468. Na tìchto kontaktech rádi zodpovíme i pøípadné dotazy. Do objednávky
uveïte laskavì své jméno, poštovní adresu a u elektronického zasílání e-mail.
Dìkujeme vám. Redakce
(Na ty, kdo odebírají Roš chodeš prostøednictvím Èeské pošty, se tyto informace nevztahují.)
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Myslím, že všichni, kdo se ve støedu til a v kovových útrobách pak mùže kdykoli pøijel, spìchal Moše nabrat
letošního posledního øíjnového dne zpívat i hulákat po libosti a radovat se vzorky k ochutnání a pak èekal na výzúèastnili pohøbu Františka Moše z té ozvìny, zatímco proud vody z ha- nos, na odbornou radu, co s vínem podniknout dál. A víno je neposlucha, nìVáni – a bylo to co do poètu pøítom- dice odplavuje vinný kal.
Osiøel sklep støíbrný i s Mošeho za- kdy se zblázní a poène sirkovatìt a to se
ných jedno z nejvìtších shromáždìní
truchlících, jaké jsem na Novém ži- šívárnou: vzadu nastlal si dva kartony, pak musí vyèistit a pøefiltrovat. Jindy
dovském høbitovì za posledních pade- aby jsa nerušen, dal obèas spoèinout zase pøekvapivì zkrásní a zmoudøí, je
to alchymie podivuhodná a vinaø musí
sát let zažil –, mìli problém pøesvìdèit svým bolavým kolenùm.
Poprvé jsem v Chrámcích pracoval tomu dát duši celou, nikdy nepolevit.
sami sebe, že ten, kdo zemøel a koho
Moše mìl ukrutánskou sílu a já nikdy
doprovázejí na poslední cestì, je pøi sklizni v roce 2004. Moše se svým
Moše. Protože Moše Váòa byl v naší tatinem mìli pøislíben kšeft za hranice- nepochopil, jak se pod mìkkou kùží
obci a koneckoncù v celém židovském mi, podmínkou byl jen hechšer ECK. mohly zrodit tak železné svaly. Stìží
spoleèenství symbolem, vlastnì ne Zaplatili si tedy mašgiacha, a ten nás jsme s Eliášem unesli každý po zpola
symbolem, ale pøímo ztìlesnìním ži- prohánìl jak nadmuté kozeny – tohle plné bandasce, zatímco Moše v tìch
vota a radosti z nìho. Byl stejnì vlíd- vyèistit, tamto vypálit, tady vystøíkat svých tlapách unesl plnou, nesl ji, jako
by to bylo malé kot’átko,
ný a pøátelský jako
ani jednou neklopýtl, nevíno, které získával ze
zavrávoral, kráèel si zpøísvých vinic a sklepù
ma tím korzem chrámeca dodával do židov/ památce Františka Moše Váni /
kého dvora a my jen za
ských obcí, a také stejním supìli a hekali s tìmi
nì košer, stejnì poctivý
svými pùlèièkami, shrbea pravý. Stále je ještì
tìžké uvìøit tomu, že ve svých 46 le- horkou vapkou, támhle zase polít vo- ní a neduživí pomocníèci.
A pøes tu sílu, kterou Moše mìl, nitech ze dne na den odešel do jiného dou studenou. A traktory pøijíždìly
svìta a zanechal tady rodinu, práci, s valníky plnými hroznù, sypalo se to kdy jsem ho neslyšel sakrovat, nikdy
neøekl sprosté slovo, jak byl velký tìpøátele, nás všechny, kteøí jsme ho
lem, tak i srdcem velkým byl, nárammìli a stále máme rádi. Zanechal nám
ný džentlmen, jen ti bìsíèci ho obèas
ale také dobrou a živou vzpomínku na
poòoukli k nerozvážným lapáliím, poto, co jsme mnozí z nás s ním a v jeho
nìvadž i džentlmeni obèas zlobí.
pøítomnosti prožili, vzpomínku na èloOsiøel støíbrný sklep, ale tenkrát
vìka, který to dobré, co mu bylo dáno,
v roce 2007 jsem pøijel pomáhat na
dokázal pøevést do skuteèného života
celé léto. Moše byl v tu dobu sám,
a rozdìlit se o nìj s ostatními. O tom
svobodný mládenec, pustnul a s ním
všem svìdèí i následující vzpomínka
i jeho domek v Mukovì, tráva kolkoMošeho pøítele Akivy Šichmana.
lem až do pasu, jako by tam nahoøe
***
v podkroví usnula šípková Rùženka.
Osiøel støíbrný sklep, to místo tajuplVraceli jsme se z vinaøství každého
né, kam nesmí vstoupit noha nikoho,
dne v podveèer. Padnul jsem ztìžka
kdo není šojmer šábes, a kde duch nana postel, uondán a zdecimován,
dìje a oèekávání dlí pøi vinných suMoše Váòa v roce 2012. Foto J. Daníèek.
a v tu chvíli Moše, snad z obavy,
dech, vznáší se nad nimi jako nad rodièkami, které èekají, až pøijde jejich na šnek a šup s tím do odstøedivky, od- abych neusnul moc brzy, pustil svùj
hodinka a vezmou je na porodní sál. kud se víno zbavené tøapin natáhlo do oblíbený grind metal, domek se rozZde košer víno trpìlivì zraje v tichém scezovákù. Nekoneèné št’ouchání klo- vibroval, a vøava všech typù hluku,
zadumání, jen tu a tam mu jeho pán bouku, aby slupky èerveného vína pus- uplácaná do jedné kraválové koule,
Moše ïobne pod hladinu hadièku, aby tily barvu a pak šplouchem plula št’áva vybuchla do éteru, zvíøátka v okruhu
pìti kilometrù chytala trauma a cepenabral vzorek na ochutnání. Støíbrný dál do velkého lisu.
Lopota náramná od rána do veèera nìla, až jim po hubkách sliny stékaly,
sklep se tomu místu øíká, aè to není
žádný sklep, jen èást hangárové kon- a stejnì to všecko bylo v posledku ko- zatímco sousedé, dobøí i nedobøí, chystrukce s pøízemní podlahou a vlnitým runováno nezdarem. Z kšeftu sešlo, ba tali se za hlavu celí polekaní, že se jim
bakelitem, a støíbrný je také pramálo, ani ten roèník se nevydaøil a hrozny pøímo pod pantoflem posouvají tektoto jen aluminiová izolaèní vložka se moc cukru nenabraly. Zùstal jen ten nické desky.
Moše však rozjásal se tuze a tak se
ve svìtle lamp tøpytí jako ryzí støíbro. draze zaplacený hechšer na etiketách,
nabil tou energií, že popadl láhev
Støíbrný sklep osiøel, ale jsou tu vel- super hechšer ECK.
I taková byla odmìna za tu døinu ve s pitím, grind metal si sbalil do sluké kovové cisterny, po kulatých vrcholcích se dá skákat z jedné na dru- vinaøství, když Moše pod dohledem ta- chátek, nasedl do dodávky a vyjel do
hou a pøi jejich èištìní se do nich tina od píky budoval svoji košer znaè- noci na výlet.
(pokraèování na str. 19)
èlovìk nasouká pøes pùlmetrový ven- ku. K tatinovi mìl úctu pøevelikou,

OSIØEL STØÍBRNÝ SKLEP
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PROCITNUTÍ KRÁLE (VAJEŠEV)
Jedním z pozoruhodných vyprávìcích
prostøedkù, jež Tóra používá, aby upoutala pozornost, je pøerušení toku vyprávìného pøíbìhu, v našem pøípadì o osudech
Josefa po jeho prodeji do Egypta. Teprve
mnohem pozdìji, vlastnì až na sám závìr
dramatu, pochopíme proè. Jeho iniciátory
byli Šimon a Levi, mladší bratøi prvorozeného Reuvena, kteøí ovšem chtìli Josefa
zabít. Reuven mìl zase v úmyslu Josefa
pozdìji zachránit, a proto jim navrhl hodit
jej do jedné z prázdných nádrží na vodu,
kde zemøe, aniž by naò vztáhli ruku. Když
se však po nìjaké dobì vrátil k nádrži,
kam Josefa hodili, aby jej vysvobodil, již
v ní chlapce nenalezl. V dobì jeho nepøítomnosti zasáhl totiž do osudu celé rodiny
Jehuda, když navrhl, aby bratøi provìøili
hodnovìrnost Josefových snù prodejem
snílka do otroctví.
Co však Jehuda neunesl, byla tíha otcova zármutku, a proto sestoupil od svých
bratøí a odstìhoval se až k Chirovi, svému
adulamskému pøíteli. Text upøesòuje
vzdálenost mezi bratry a tímto mužem
slùvkem „až“, jako by byl nejzazší metou,
které chtìl Jehuda dosáhnout. Jistì není
bez souvislosti, že tohoto „až“ použil prorokovými ústy sám Bùh: Vrat’se, Jisraeli,
až k Hospodinu, svému Bohu! Jméno Chira zdá se být odvozeno od koøene chrr, být
vyschlý, vyprahlý, spálený. Jehuda, pronásledován vinou a ztrátou iluzí o sobì
a svých bratøích, ztrátou nadìje v poslání,
o nìmž je uèili jejich otec a dìd, úmyslnì
a pøirozenì našel pøítele s duší spáleništì.
Rozhodnost, s níž se k nìmu pøipojil, je
možná utajena i v názvu místa, kde Chira
sídlil: Adulam: ad olam: až navìky! Aniž
si to ještì uvìdomoval, byl jeho sestup poèátkem návratu.
Pro svého prvorozeného Era našel nevìstu jménem Tamar. Pøi výbìru ženy pro
syna se øídil nìèím zcela jiným, než pøi
nìkdejším výbìru své vlastní nevìsty, jejíž jméno není ani uvedeno. Tamar nevybíral kvùli jejímu otci jako v tomto pøípadì, ale kvùli ní, pro hodnoty, které sám
hledal. Možná byla urostlá jako tamar,
datlová palma, ale nelze ani pominout, že
o ní pozdìji Jehuda mohl øíci, je spravedlivìjší než já, a že je k datlové palmì pøirovnáván spravedlivý èlovìk: spravedlivý,
jak datlová palma rozkvete! (Ž 94,13) Bùh
však právì kvùli ní zabil jak Era, tak Onana, jeho mladšího bratra, ponìvadž s ní
nechtìli mít dìti. První proto, aby nepøišla
o krásnou postavu, a druhý proto, že nechtìl mrtvému bratrovi zplodit dìdice. Po
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KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

Marc Chagall: Tamar.

Onanovì smrti øekl proto Jehuda své snaše: Poèkej, vdovo, v domì svého otce, až
dospìje mùj syn Šela. Øekl si totiž: aby nezemøel i on jako jeho bratøi, a Tamar odešla a usadila se v domì svého otce. Po
roce pak zemøela Šuova dcera, a když
skonèilo období smutku, vystoupil Jehuda,
on a jeho adulamský druh Chira, do Timnaty na støíž svých ovcí.
Komentáøe si kladou otázku, jak je možné, že Jehuda do Timnaty „vystupoval“,
když na stejné místo Šimšon „sestupoval“.
Problém však není v místní geografii, ale
v cíli, k nìmuž jeden i druhý smìøovali. Jehudu na cestì do Timnaty oèekávala v Petach ejnajim Tamar, zosobnìná spravedlnost, byt’ v pøestrojení za nevìstku. Jeho
sestup, když se oddìlil od své rodiny, byl
v jeho pøípadì dramatickým pøedpokladem
rozhodujícího „vzestupu“. Jaakov dokonce
ve svém požehnání Jehudovi oznaèil jeho
odchod od rodiny za cestu vzhùru, a to slovy: Od roztrhání ses zvedl, synu mùj!
Tamar bylo øeèeno: Hle, tvùj tchán vystupuje do Timnaty na støíž ovcí. Tu odlo-

žila své vdovské šaty, pøikryla se šátkem
a zahalila se, a posadila se v Petach einajim na cestì do Timnaty, protože vidìla, že Šela vyrostl a ona mu nebyla dána
za ženu. A Jehuda ji uvidìl a pokládal ji
za lehkou ženu, protože si zakrývala oblièej. Zaboèil k ní na cestu, a nevìda, že je
to jeho nevìsta, øekl: Dovol, abych k tobì
vešel, a ona øekla: Co mi dáš, vejdeš-li ke
mnì? Tchán jí potom na její žádost za
pøislíbené kùzle dal do zástavy svou peèet’, šòùrky a hùl, vešel k ní a ona mu otìhotnìla. Po tøech mìsících se její tìhotenství stalo zjevné a Jehuda, povolán
k tomu, aby ji soudil, nad ní vynesl rozsudek smrti upálením. Nešlo tedy o aplikaci zákona, ale o královské rozhodnutí,
èemuž by také odpovídalo, že když se Jehuda pøesvìdèil, že je tìhotná s ním, od
rozsudku upustil a prohlásil: je spravedlivìjší než já, ponìvadž proto (že je spravedlivá) jsem ji nedal Šelovi, svému synu.
Jehuda tak zpìtnì vysvìtluje pouèení,
které si vzal z pøedèasné smrti svých starších synù. Jejich špatnost se projevila ve
chvíli, kdy mìli spravedlnost oplodnit.
Teorie gilgulu (reinkarnace) vysvìtluje
však i závìreènou èást pøíbìhu Jehudy
a Tamar tím, že dvojèata, jež Tamar po
jejich spojení v Petach ejnajim Jehudovi
porodila, byla inkarnací obou Jehudových synù, které Bùh pro jejich špatnost
zabil.
Prvorozený Perec, jehož tato teorie pokládá za gilgul Era, skuteènì pøevzal roli
prvorozeného, a poèínaje Davidem od
nìj odvozují svùj pùvod všichni judští
králové až po krále Mesiáše. Ve svém požehnání Jehudovi hodnotí Jaakov synovu
odvahu vystavit se zápasu s úhlavním nepøítelem, jecer hara: Tvá ruka je v týle
tvých nepøátel. Kde však bylo jeho sebeovládání, když na své cestì do Timnaty
odboèil k ženì, již pokládal za prostitutku? Jenomže ke spojení Jehudy s Tamar
došlo v místì, nazvaném Petach ejnajim,
Otevøení oèí, a k otevøení oèí v Písmu
dochází vždy, když je èlovìku otevøe
Bùh a on spatøí skuteènost, jaká je, jako
novou. Spravedlivá Tamar tedy vìdìla,
kde jej má oèekávat, protože ho znala.
Jehudova jerida po prodeji Josefa je
pøedznamenáním galutu Izraele, a zápas
s „utlaèovateli“ je ve své podstatì zápas
o alija, až se mu oèi otevøou a pochopí,
co je v nìm skryto. Proto je Jehuda královským kmenem, proto právì z nìho
vzejde Mesiáš, potomek Jehudova syna
Perece a syn Davidùv.
EFRAIM K. SIDON
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CHANUKA
Vítìzství svìtla nad tmou
Letos jsme si pøipomnìli dvì významná
výroèí: padesát let od potlaèení pražského jara a sto let od vzniku Èeskoslovenska. Obì události pøipomínají dobu, kdy
byla v sázce obèanská práva. K takovým
událostem patøí i chanukový pøíbìh.
Jak víme, Chanuka oslavuje vítìzství
Makabejcù nad Antiochovými vojsky, vítìzství hrstky lidí nad pøesilou, slabých proti silným, kteøí Židùm pøikazovali uctívat
øecké modly a zakazovali jim dodržovat pøíkazy šabatu, obøízky i oslavy židovských
svátkù. Neví se ale tolik, jak k povstání pøispìly ženy. Traduje se, že povstání vyprovokovala stateènost jedné Židovky. Tajnì
obøezala svého syna a poté s dítìtem v náruèí vystoupala na mìstské hradby. Na lidi
kolem vykøikla: „Pokud nebudete s nepøáteli bojovat, budete znièeni!“ a pak skoèila
i s dítìtem z hradeb. Její slova i sebeobìtování pohnuly Matijahem z knìžského rodu
Hasmonejcù a jeho syny tak, že svolali
všechny muže víry a vyrazili do boje proti
nepøíteli Všemohoucího. Další pøíbìh vypráví o bojovné Judit. Dokázala se vloudit
k asyrskému generálovi Holofernovi, který
obklíèil mìsto Bet-El, podala mu sýrová
jídla, která ho omámila, a víno, které ho
uspalo. Poté mu uøízla hlavu a pøinesla ji do
Jeruzaléma. Když vojáci vidìli hlavu svého
generála, dali se na úprk.
Chanukový pøíbìh se odehrával po
více než šedesát let. Zpoèátku Hasmonejci proti seleukovským vládcùm nedokázali uspìt. Od doby, kdy byl Izrael
dobyt, trvalo tøicet let, než Matijahu zahájil vzpouru, a dalších dvacet let, než
Hasmonejci zvítìzili.
Matijahu, jeho synové, Judit a celý národ, který povstal proti tehdejším tyranùm,
bojovali, protože nemìli jinou možnost,
jak bránit svou svobodu a budoucnost.
Nicménì Chanuku neoslavujeme jako vojenské vítìzství, ale pøipomínáme si pøedevším zázrak s kapkou oleje, který vydržel
na chrámové menoøe svítit osm dní. Oslavujeme svìtlo v boji proti tmì.
O Chanuce nejíme jen smažené pokrmy,
ale také mléèné výrobky, chalav. Proè? Protože Seleukovci zakázali Židùm dodržovat
chodeš (nový mìsíc), mila (obøízku) a šabat.
První písmeno slova chodeš je chet; druhé
písmeno slova šabat je bejt a tøetí písmeno
slova mila je lamed. Dohromady chet, lamed a bejt vytvoøí slovo chalav, mléko.
A tak jíme mléèné výrobky, abychom si pøipomnìli, že s Øeky jsme nebojovali kvùli
moci, ale kvùli víøe.
BRYAN WOOD

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách – prosinec 2018 – kislev/tevet 5779
Staronová synagoga
30. 11. pátek
1. 12. sobota

veèerní bohoslužba
15.45 hodin
VAJEŠEV 1M 37,1–40,23
hf: Am 2,6–3,8
mincha
15.30 hodin
konec šabatu
16.58 hodin
2. 12. nedìle pøedveèer Chanuka – rozsvícení 1. svìtla ! 17.00 hodin
3. 12. pondìlí 1. den Chanuka – rozsvícení 2. svìtla
!!
4. 12. úterý
2. den Chanuka – rozsvícení 3. svìtla
!!!
5. 12. støeda
3. den Chanuka – rozsvícení 4. svìtla
!!!!
6. 12. ètvrtek 4. den Chanuka – rozsvícení 5. svìtla
!!!!!
7. 12. pátek
5. den Chanuka – rozsvícení 6. svìtla
!!!!!!
veèerní bohoslužba
15.42 hodin
pøedveèer Roš chodeš tevet
8. 12. sobota ŠABAT ROŠ CHODEŠ TEVET
6. DEN CHANUKA
MIKEC 1M 41,1–44,17; 4M 28,9–15
mf: 4M 7,42–47
hf: Zach 2,14–4,7
mincha
15.30 hodin
konec šabatu
16.56 hodin
rozsvícení 7. svìtla
!!!!!!!
9. 12. nedìle 2. den Roš chodeš tevet
7. den Chanuka – rozsvícení 8. svìtla
!!!!!!!!
10. 12. pondìlí 8. den Chanuka
14. 12. pátek
veèerní bohoslužba
15.42 hodin
15. 12. sobota VAJIGAŠ 1M 44,18-47,27
hf: Ez 37,15–28
mincha
15.30 hodin
konec šabatu
16.56 hodin
18. 12. úterý
pùst 10 tevet
6.09–16.39 hodin
21. 12. pátek
veèerní bohoslužba
15.44 hodin
22. 12. sobota VAJECHI 1M 47,28–50,26
hf: Mal 1Kr 2,1–12
mincha
15.30 hodin
konec šabatu
16.59 hodin
28. 12. pátek
veèerní bohoslužba
15.48 hodin
29. 12. sobota ŠEMOT 2M 1,1–6,1
hf: Iz 27,6–28,13; 29,22–23
mincha
15.35 hodin
konec šabatu
17.04 hodin
V sobotu a svátcích šachrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Každý všední den maariv (veèerní modlitba) od 19.30 hodin.

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

Jeruzalémská synagoga
Bohoslužby se konají každou sobotu a o svátcích od 8.50 hodin.
Veèerní bohoslužby se zde konají 7. 12. v 15.42 hodin
a 21. 12. v 15.44 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslužby nekonají.

Bejt simcha
Kabalat šabat každý pátek od 18.30 hodin.
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JE TO SLOŽITÉ

Rozhovor s novináøem a historikem Jakubem Szántó
PhDr. JAKUB SZÁNTÓ (nar. 1977 v Praze)
vystudoval teritoriální studia na FSV UK
a moderní dìjiny na Støedoevropské univerzitì v Budapešti; od roku 1999 pracuje
jako televizní reportér. Zaèínal v TV Nova,
od roku 2006 pùsobí v Èeské televizi,
mimo jiné zastával pozici zástupce vedoucího zahranièní redakce a editora poøadu
Události, v letech 2013–2018 pracoval
jako blízkovýchodní zpravodaj ÈT a žil
s rodinou v Izraeli. Je laureátem Novináøské ceny 2014 a Peroutkovy ceny 2017. Je
autorem dokumentu Vzestup a pád Islámského státu (k vidìní na iVysílání ÈT)
a nedávno mu v nakladatelství Argo vyšla
kniha Za oponou války. Zpravodajem nejen na Blízkém východì.
J. Szántó v ní mapuje své reportérské
mise z let 2002 do souèasnosti. Se smyslem
pro napìtí a detail, se schopností vysvìtlit
souvislosti i zachytit atmosféru píše
o svých pracovních cestách po místech,
kde se odehrávaly èi odehrávají dramatické události: Gruzii, Libyi, Afghánistánu,
Iráku, Sýrii, Jemenu, Západním bøehu
a Gaze, v Turecku a na Ukrajinì. Sleduje
vznik a vývoj Islámského státu, pronikne
mezi lovce somálských pirátù, kurdské bojovníky s Islámským státem èi k americkým vojákùm na základnách v Iráku.
Každá kapitola zahrnuje informativní
oddíl, shrnující údaje o popisovaném konfliktu èi události, a poté vlastní zpravodajskou a lidskou zkušenost. Reportáže, které
jsme mohli léta sledovat na obrazovce, vidíme z druhé strany, ze zákulisí, a uvìdomíme si, kolik energie, èasu, odvahy, erudice, trpìlivosti a pochopení pro osudy
druhých jejich pøíprava vyžadovala.
V knize zmiòujete svou rodinu, která
se vyznaèuje silnými osobnostmi,
mimo jiné své dìdeèky. Jací byli?
Dìdeèkové byli skuteènì výraznými
a silnými osobnostmi, oba byli muzikanti a na obou se hodnì podepsala válka. Dìdeèek Szántó se narodil ještì za
Rakouska-Uherska, v Rimavské Sobotì,
a bìhem prvních dvaceti let života se
celkem ètyøikrát stìhoval, aniž by se
vlastnì hnul. Tamní hranice skákala ze
Zalitavska do Èeskoslovenska, pak nazpátek do Maïarska a znovu do Èeskoslovenska. Pocházel z lékárnické rodiny
Feldmanù, dìda Gyuri a jeho bratr Aladár se totiž narodili jako Feldmanovi.

Když jim byly tøi roky, zemøel jim otec.
Pro vdovu, tedy moji prababièku, se
hledal nìkdo, kdo by se o rodinu postaral, a vzal si ji bratranec jejího zemøelého manžela, muž jménem Emil Szántó.
Feldman i Szántó pøitom znamená totéž:
oráè, zemìdìlec. Takže nadále jsme se
jmenovali Szántóovi.
Dìdu poslali do Prahy na farmacii na
Karlovu univerzitu, což ho nebavilo,

protože chtìl studovat vážnou hudbu.
Po vídeòské arbitráži v listopadu 1938
se jeho rodištì opìt stalo souèástí Maïarska, on pøestal být obèanem Èeskoslovenska, stal se obèanem nepøátelského státu a ze školy ho vylouèili. Což ale,
jak se ukázalo, mu dost pravdìpodobnì
zachránilo život. Odjel do Budapešti,
kde už sice platil numerus clausus, takže na školu jako žid nemohl, ale tehdy
nadané židovské studenty uèili maïarští
uèitelé doma.
Nedeportovali ho?
Ne, i když nebyl jen žid, byl navíc komunista, takový typický židobolševik.
Nesetkal se sice s Raoulem Wallenbergem osobnì, ale i díky jeho organizaci
dostal falešné papíry a dokázal se skrývat. Pøidal se k odboji, dával dohromady
polní lazarety, jeho váleèný osud by vydal na román... V létì 1945 se vrátil
domù, do Rimavské Soboty, a èekal na
to, kdo se vrátí. Taky na bratra Aladára,
který prošel vším tím peklem: nejprve
ho Maïaøi zatkli jako komunistu, byl

v trestných komandech, kopal zákopy
pro maïarské vojáky na východní frontì. Když se vrátil, deportovali ho jako
žida. Prošel Osvìtimí, pochodem smrti
do Mauthausenu, všechno pøežil. Dokonce napsal bráchovi, že se vrací, ale
nakonec tìlo všechny ty útrapy nezvládlo a zemøel. Je pohøbený nìkde v Linci
v hromadném hrobì. Dìda Gyuri zùstal
v rodném domì z celé rodiny sám.
A dìdeèek z matèiny strany?
Dìda z máminy strany se jmenoval
František Èervenka. Toho Nìmci odvedli na totální nasazení a pracoval
v Heilbronnu u francouzské hranice.
Roku 1944, když ameriètí letci vybombardovali továrnu, dìda utekl a za velmi
dobrodružných okolností prchal bez dokladù Nìmeckem domù. Oba dìdové
byli muzikanti: Szántó vystudoval dirigentství, i když se tím moc neživil, celý
život miloval vážnou hudbu. Èervenka
byl zase pøirozený hudební talent: hrál
na housle, na klarinet, na saxofon, na
klavír, na harmoniku... Na práci do lágru v Nìmecku si s sebou vzal saxofon,
a když utíkal, poslal ho napøed vlakem.
Prvním poslal nástroj, který mám dnes
já na èestném místì. Dalším spojem poslal zimní kabát. Ten ale nedojel, kotláøi
vlak nejspíš vybombardovali. A pak tøetím vyjel dìda. Nemìl povolení odjet
z továrny, nemìl protektorátní papíry.
Takže když pøijel domù, musel k partyzánùm do brdských lesù. S nimi se pak
vynoøil až s koncem války.
Oba jste ještì zažil? Inspirovali vás
nìèím?
Zažil, mìl jsem je moc rád. Vždycky
mìli po ruce nìjaké to moudro, tøeba že
èlovìk si zvykne i na šibenici. Ale hlavnì mì, myslím, pomáhali formovat jako
èlovìka. Dìda Èervenka byl takový
mužný vzor, který mnì a mému bratranci, se kterým jsem vyrostl jako s bratrem, ztìlesòoval to, že chlap si nestìžuje, postará se o slabší, o dìti, o ženský.
A s babièkou se starali o nejrùznìjší
vdovy a potøebné nešt’astníky.
Jako dítì jste strávil ètyøi roky v Moskvì. Jak na tu dobu vzpomínáte?
V tom nejlepším! Žili jsme tam s mámou
v letech 1986–1990, protože ona tam
pracovala, mnì bylo 9–13 let. Vzpomínám si, že aè jsem byl hodnì zlobivé
dítì, pøipadal jsem si ve srovnání s ruskými spolužáky na 136. škole José Mar-
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tího jako úplný amatér. Jako kluk jsem
si politiky nevšímal, ale tehdejší glasnost’už byla znát. Lidi se už tak strašlivì
nebáli, zaèínali trošku podnikat, mohli
se koukat na západní filmy pod rukou
šíøené na èerném trhu, poslouchat západní muziku, z toho pøíšerného režimu
to byla asi nejlepší léta.
Na co jste se v rámci studia historie
pøi závìreèné práci specializoval?
Bakaláøku jsem psal o obèanské válce
v Libanonu, ale èlovìk rodinnému pùvodu úplnì neuteèe, takže jako magisterskou i rigorózní diplomku jsem psal
o èeskoslovenských fašistech od první
republiky až do retribuèního soudnictví
v roce 1945/1946. Psal jsem o Vlajce,
Janu Rysovi-Rozsévaèi a jiných ksindlech a o vývoji jejich ideologie.
Magisterská studia jste absolvoval
v Maïarsku, na Støedoevropské univerzitì. Co vám studia dala a jak komentujete pøesun školy do Vídnì?
Byl to nejtìžší rok školy, co jsem zažil.
Jako americká univerzita vyžaduje
mnohem intenzivnìjší studium než
u nás, navíc dvouletý magisterský program je z finanèních dùvodù stìsnaný
do jednoho roku. Od té doby už jsem
toho nikdy tolik nepøeèetl – standardní
penzum bylo 900 stránek za týden. Zpoèátku jsme si mysleli, že to nìjak obejdeme, ale velice brzy jsme zjistili, že to
opravdu musíme mít naètené, musíme
to znát, byly to velmi intenzivní hodiny,
pøi kterých se už znalost fakt pøedpokládala a debatovalo se o nich. Potkal jsem
tam spoustu zajímavých lidí. A jelikož
naše rodina má k Budapešti vztah, mìl
jsem tam i pøíbuzné. Žije tam dìdova
první žena (neøekl jsem, že byl také trochu Modrovous), u které se za války
skrýval, Erži, teta Eržebét, ke které jsem
každou nedìli chodil na obìd. A vzhledem k pøíjmení i tomu, že mluvím kapku maïarsky, mì všichni brali trochu
jako Maïara. Byt’nepovedeného, protože pøece jen žiju v Èesku.
Ta škola je skvìlá. Kdykoli se zavírá
škola nebo univerzita – což se teï pod
tlakem Orbánovy vlády dìje –, je to zlé.
Ale abychom nekritizovali jen Maïary:
ta škola mìla být pùvodnì v Praze, a tehdejší premiér Klaus ji odmítl.
Pamìtníci pøirovnávají souèasnou situaci v Evropì, hlavnì v Maïarsku,
v souvislosti se sílícím nacionalismem

ke tøicátým letùm minulého století.
Souhlasil byste s tím?
Ano i ne. Nevìøím na opakující se cykly
historie. Spíš na jakousi sinusoidu. Nìkteré situace jsou podobné, nikdy ale
stejné. Což znamená, že pøedvídat s pomocí historických paralel prostì nelze.
Ale navzdory jednoznaènému nárùstu
populismu, nestoudnosti zastáncù pravicových i levicových politických extrémù i antisemitismu si nemyslím, že vidíme stejnou situaci jako ve tøicátých
letech. Krizi dùvìry v tradièní – nejen
politické – autority, prùnik extremistù
na hlavní politickou scénu, vìtší rozdìlení ve spoleènosti – to všechno ano.
Ale jsme dál, snad moudøejší a dìjinnì
zralejší. Rasismus, antisemitismus a jiné
svinstvo se sice objevují, ale na rozdíl
od tehdejší doby jsou dnes pro vìtšinu
spoleènosti jednoznaènì daleko za hranicí slušnosti. Byt’by to mohla vìtšina
spoleènosti trochu viditelnìji odsuzovat.
Jaké povìdomí mají lidé – a nemyslím jen v Èeské republice – o dìní na
Blízkém východì? A psal jste svou
knihu i s pøedstavou je informovat?
Myslím, že se lidé pøíliš neorientují navzdory tomu, že je jim díky Izraeli pøece
jen bližší než øada jiných regionù. Jenže
Izrael vnímají lidé spíše jako ostrùvek
Evropy v oblasti, což není úplnì pravda,
Izrael je blízkovýchodní zemì. Takže
ano, to povìdomí je povrchní a zjednodušující, ale to je asi normální pro jakýkoli
složitìjší region kdekoli na svìtì. Navíc
dnes je svìt tak komplikovaný a dìje se
toho tolik, že se tomu nelze divit.
Má kniha ale nevznikla proto, abych
nìkoho pouèoval, spíš jako má osobní
retenèní nádrž. Øíkal jsem si, že lidi by
mohlo zajímat, za jakých okolností naše
reportáže vznikaly a že by to mohlo
i malinko demytizovat pøedstavu o váleèném zpravodaji.
Historie nezná slovo kdyby. Ale pøesto: bylo možné rozsáhlému kolapsu
na Blízkém východì pøedejít?
Urèitì. Spoustu vìcí se dalo udìlat jinak.
A mrzí mì, že v rámci tendence vìci zjednodušovat, v rámci podivného antiamerického viru lidé èasto za všechny hrùzy na
Blízkém východì pøièítají vinu Americe.
Úplnì nechápu, proè zrovna v Èesku,
v zemi, která, aniž bych chtìl zmenšovat
význam dalších faktorù, mùže být Americe vdìèná jak za svoji existenci, tak za svoji svobodu … Amerièané údajnì vypustili

džina džihádismu, Amerièané stvoøili alKáidu a Islámský stát. To jsou nesmysly!
Tohle je asi jediná vìc, kdy jsem ve své
knize skuteènì chtìl pùsobit na širší pochopení dìjinných událostí.
Jak byste to tedy nositelùm zmínìného viru struènì vysvìtlil?
Zárodek džina islamismu, ne nutnì ještì
násilného, existoval už od dvacátých let
minulého století, ještì ne v podobì džihádismu, ale spíše salafismu: jako návrat k pravému islámu, kdy budou
všichni muslimové žít v dokonalé víøe
a bude jim vládnout osvícený vládce –
chalífa, který je zároveò z rodu proroka
Muhammada a tak dále. Není to nepodobné tomu, èím si prošlo køest’anství,
vždyt’ reformace není nic jiného než
snaha o návrat k pùvodnímu náboženství. Judaismus je víc decentralizovaný,
ale také tyhle tendence mìl…
Džina násilného islamismu, jehož zárodek již existoval, vypustily tøi události, které se všechny staly v roce 1979.
Zaprvé to bylo obsazení Velké mešity
v Mekce radikály, kdy se jeden z povstalcù prohlásil za mahdího, za muslimského spasitele. Saúdskoarabské úøady tohle povstání tvrdì potlaèily,
desítky povstalcù vèetnì onoho mahdího popravily. A potlaèení povstání vedlo
ke vzniku radikálního sunnitského džihádismu jako odporu radikálù proti náboženskému establishmentu. Zadruhé to
byla tentokrát šíitská radikální revoluce,
která strhla prozápadní sekulární režim
v Íránu. A zatøetí sovìtská invaze do
Afghánistánu, kdy se uvolnìné síly islamismu spojily, aby bojovaly proti materialistickým neznabohùm, komunistùm.
Ani s jednou touto událostí nemìli
Amerièané zpoèátku nic spoleèného.
A jakých chyb se Amerièané dopustili?
Nejsem rozhodnì žádný zastánce Saddáma Husajna, i když mám výhrady k tehdejšímu zdùvodnìní invaze. Když pak ale
Amerièané po Saddámovì svržení rozpustili jeho armádu, byla to chyba. Najednou
se ocitly desetitisíce vycvièených mužù
bez práce, ztratili svou prestiž, své postavení a hledali – pøièemž zbranì si odnesli
z armádních skladù –, kde se uplatnit.
A pod tlakem šíitských milic, které se
mstily za desetiletí útlaku Husajnova sunnitského režimu, se jeho exdùstojníci
uplatnili mezi bojovníky Islámského státu.
Ti jim totiž jako sunnitùm rádi otevøeli své
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øady. Islámský stát vznikl z al-Káidy, která
pùvodnì vznikla z bojovníkù proti Sovìtùm v Afghánistánu. Je pravda, že Amerika protisovìtské bojovníky financovala,
stejnì jako je financovaly arabské státy
a Pákistán. Al-Káida však vznikla jako
specifická skupina tìchto bojovníkù.
A z této pak vznikla v Iráku odnož vedená
jordánským extremistou Zarkávím, který
založil Islámský stát. Takže mì rozèiluje,
když se za vším hledají jako hlavní viníci
Amerièané. Nebo dokonce Izrael, který
s tím nemá už vùbec nic spoleèného.
Je spor mezi sunnity a šíity naprosto
nesmiøitelný a bratrovražedný?
Ano, je. Je to komplikované, ale
v Evropì za tøicetileté války to
nebylo jednodušší, protože národní státy také neexistovaly,
byla království s jednotícím
prvkem vládce a nìkdy jazyka.
Ale hlavnì náboženství – té
nebo oné vìtve køest’anství.
V náboženské rovinì je to
konflikt sunnitù proti šíitùm,
ale souèasnì bojoval Islámský
stát i proti Kurdùm. A ti jsou
pøitom taky sunnité. Proè?
Protože to jsou Kurdové a ne
Arabové. A souèasnì bojoval
IS proti jezídùm, což jsou sice
Arabové, ale taky trochu Kurdové, a náboženství mají svoje – takže ti jsou úplnì „vylouèení“. Takže ve høe tu je boj
mezi náboženstvími, národy a ještì klany, pøièemž i klanová pøíslušnost je velice silná. Vývoj v tìchto zemích chce
spoustu èasu.
Cítil jste tam snahu udržet pøes veškeré ohrožení normální život?
To urèitì platí obecnì všude a v zemích,
kde se bojuje, je to ještì markantnìjší.
Jakmile ustane boj, vyhrnou se Arabové,
Kurdové nebo jezídové a snaží se i v té
bídì nìco koupit, vypít si svùj pøeslazený
èaj, popovídat si. Obdivuju ten vzdor, to
odhodlání nenechat se zlomit.
V Izraeli jsme zažili válku mezi Izraelem a Hamásem v roce 2014. Nejprve
pøi zvuku sirén lidé disciplinovanì bìhali do krytu, na telavivské magistrále
zastavovala auta a lidi si lehali na zem.
Druhý týden už nezastavil nikdo a tøetí
týden si lidé na pláži dìlali selfíèka
s výbuchy raket nad hlavou.
Jak ale žít s trvalou hrozbou teroristických útokù?
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videlností pøijde konflikt mezi Izraelem
a Palestinci, což je pro tuhle nevybitou
energii hromosvod. Nepatøím k tìm, kdo
berou jakoukoli kritiku Izraele jako antisemitismus, ale souèasnì neøíkám, že
v tom antisemitismus není.
Když bìhem války Hamásu s Izraelem útoèí demonstranti na britské židy,
tak to pøece není nic jiného než antisemitismus. Protože co mají britští židi
spoleèného s tím, co dìlá izraelská armáda v Gaze? Nic! Pak dochází k úplným extrémùm, kdy jsou nìkteré místní
organizace schopné se v pøípadì protižidovských útokù zastávat uprchlíkù. Zastávají se tak nové menšiny proti menšinì, která v zemi žije stovky let.
Což je pøíšerné.
Posun je vidìt u francouzských židovských dìtí. V roce
2012 jich vìtšina chodila do
veøejných škol, dnes chodí 60
procent židovských dìtí do
soukromých škol, vèetnì katolických. Proè? Protože se bojí.
Pøesouvají se z menších mìst
do vìtších, protože tam jim židovské organizace poskytnou
lepší ochranu než policie. Tohle souvisí s nárùstem agresivity mladých muslimských radiTrochu demytizovat pøedstavu o váleèném zpravodaji... Foto archiv.
kálù. Èísla hovoøí jasnì.
mocnice? Neumí. Takže na to musejí mít
lidi, které neustále nabírají. Vedení Ha- Co vám dávalo èi dává nadìji? A jak
másu zároveò chce nadále být v èele od- by asi souèasný svìt hodnotili vaši dìporu proti Izraeli, èímž si mimo jiné vy- dové?
Oba dìdové zemøeli teprve pøed pár lety,
nucuje podporu arabských zemí.
Hamás se nebojí toho, že by Izrael za- takže souèasný svìt znali celkem obstojèal znovu okupovat Gazu, protože ví, že nì. Myslím, že jim chybìla ta èitelnost
tohle Izrael nechce. Hamás se bojí toho, bipolárního svìta, ve kterém strávili vìtže lidi v Gaze vyjdou do ulic a smetou šinu svého života. Øada událostí je mátla.
ho. Ale jaká by byla alternativa? Vláda Nikdy nezapomenu, když dìda Guyri
lidu? To nikdo neví. Vládl by tam Ab- øekl: „Víš, Izrael je taková zvláštní zemì.
bás? To Izrael také nechce, protože roz- Tam jsou i policajti židi.“ To je podle mì
dìlená Palestina je pro nìj jednodušší. dokonalé shrnutí rozdílu v chápání IzraeJe nutné dojít k nìjakému modu vivendi le mezi Izraelci a diasporou.
Nadìji mi dává to, co se snažím v knis Hamásem.
ze akcentovat. I v nejextrémnìjších situMyslíte si, že pøíliv uprchlíkù do Ev- acích se jen ze zlomku lidí stávají zvíøaropy zvýší protiizraelské a antisemit- ta. Ostatní se tváøí v tváø nebezpeèí
a mizerii snaží pomoct rodinám, blízské projevy?
O tom jsem hluboce pøesvìdèen a dìje se kých i cizím. Snaží se držet hlavu vztyto už teï. Nezbytnì to nemusí být èerství èenou, i když se zrovna kryjí pøed støeluprchlíci, spíš druhá a tøetí generace. bou. A pak mi taky strašnì pomáhá
Jsou to mladí lidé, kteøí propadnou soci- kousavý, jízlivý, èerný èeský humor.
álním sítem, nemají práci, možná i kvùli Díky nìmu se nám s kolegy až dosud
inherentnímu rasismu západních spoleè- vždy daøilo snášet s místními všechny
ností. Teenager z paøížského pøedmìstí, stráznì. Když to jen trošku jde, ta síla je
který se nìkde motá a chce být souèástí v hlavì a v srdci.
nìèeho vìtšího. Do toho s železnou praALICE MARXOVÁ
Teroristi z Hamásu vìdí, že tu zemi nedokážou znièit, ale mohou vzbudit
strach, narušit normální život a životní
styl. Hamás je pragmatický a jde mu o to,
vynutit si nová pravidla hry. A o to se neustále pokouší. Do toho spadají útoky,
demonstrace u hranice, které Hamás nevymyslel, ale pøisvojil si je. Hamás je ve
svízelné situaci – pøerodil se z náboženské skupiny radikálù v teroristickou organizaci, provozující souèasnì islamistické pojetí vzdìlání a dobroèinnosti.
Roku 2007 udìlal v Gaze pøevrat a od té
doby se stará o dva miliony lidí. Jenže:
Umí se terorista starat o obèany? Zajistit
hospodáøství, vzdìlání, provozovat ne-
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BEN GURION, EPILOG
Nový život pozapomenutého rozhovoru z Negevské pouštì
Letošní 70. výroèí založení Státu Izrael
poskytuje pøíležitost k historické reflexi.
Jakkoli bylo založení židovského státu vyústìním nìkolika desítek let trvajícího úsilí silného a poèetného mezinárodního sionistického hnutí a historických okolností,
pøedevším holokaustu, je pøínos nìkterých
osobností, které daly snaze o založení státu jasný politický smìr, tak dùležitý, že se
jím intelektuální elity v Izraeli dodnes zabývají. Vìnují se pøedevším roli zakladatele židovského státu Davida Ben Guriona, jehož 45. výroèí úmrtí si pøipomínáme
1. prosince. O jeho významu svìdèí i nová
biografie od izraelského historika Toma
Segeva Stát za každou cenu. Životní pøíbìh Ben Guriona nebo nedávno natoèený
film Ben Gurion, epilog, který byl promítán v rámci festivalu izraelských filmù
Kolnoa (viz minulý Rch).
HLAS Z NEGEVU
Film vznikl roku 2016 v koprodukci Izraele, Francie a Nìmecka a sestává pouze
z autentických archivních zábìrù dvaaosmdesátiletého Ben Guriona, žijícího
v Negevské poušti, v osadì Sde Boker,
daleko od politického dìní. Do Negevu se
první izraelský premiér odstìhoval definitivnì po roce 1970, když opustil politickou scénu a odešel do penze. Negev
ovšem mìl pro Ben Guriona zásadní význam již odedávna, považoval jej za krajinu, která je velkou pøíležitostí pro rozvoj
budoucnosti židovského státu. Již v roce
1955 napsal, že Negev je výzvou pro technologický rozvoj, pøedevším ve využití
všudypøítomné solární energie a co do vývoje speciálního vodohospodáøství. Jeho
slova se naplòují: Negev je dnes rozvíjejícím se regionem a Ben Gurionova univerzita v Beerševì je celosvìtovì uznávaná.
Jádrem snímku je rozhovor natoèený
na konci šedesátých let americkým etnografem Clintonem Baileym (1936), který
je dnes profesorem na Hebrejské univerzitì. Jeho setkání s Ben Gurionem bylo
náhodné. Jako èerstvý doktorand blízkovýchodních studií z Kolumbijské univerzity tehdy cestoval v Negevu po stopách
tamních beduínù: „Hledal jsem práci. Ve
Sde Boker jsem potkal Ben Gurionovu
ženu Paulu, která mì pozvala do jejich
domu a pøedstavila mì Ben Gurionovi,“
vzpomíná Bailey v rozhovoru pro internetovou publikaci Jerusalem Hub.

Rozhovor Baileyho s Ben Gurionem
vznikl poté, co etnografa požádali britští
filmaøi, aby jej natoèil jako základ pro
budoucí film (který tehdy nevznikl). Záznam se pak na dlouhá léta ocitl zapomenutý v archivu, do té doby, než díky producentce a støihaèce Jael Perlové (a jejím
detektivním schopnostem projeveným
pøi pátrání po materiálu) oživl ve filmu
Ben Gurion, epilog. Vizuální èást rozhovoru byla nalezena v jeruzalémském archivu Steven Spielberg Jewish Film Archive, ale chybìla hlasová stopa, jež byla
po nìkolikamìsíèním hledání dohledána
v Ben Gurionovì archivu v Negevu.
Nový život rozhovoru C. Baileyho potìšil: „Ten muž mì velmi ovlivnil. Právì

„Jsem Žid, který žije v Izraeli…“

po setkání s Ben Gurionem jsem se rozhodl
odjet do Sde Boker uèit angliètinu. V Negevu jsem strávil osm let. Setkal jsem se
tam s beduíny ze sousedství a rozhodl se
popsat a zaznamenat jejich mizející kulturu, což se stalo náplní mého akademického života.“ O BG dále øíká: „Obdivoval
jsem ho jako èlovìka, ctil jsem jeho hodnoty, jak osobní tak politické. Byl to skuteèný státník, obratný politik a intelektuál.
Byl to expert v manévrování mezi Brity
a Araby, èímž nám získal státnost. Mìli
jsme štìstí, že jsme ho mìli v èele jak pøed
založením státu, tak potom.“
Bìhem rozhovoru Ben Gurion vzpomíná na svùj život, jenž se prolíná s vývojem
sionistického projektu. Pøedstavuje své
morální a politické krédo, hovoøí o svých
vizích a názoru na tehdejší situaci Izraele.
To vše ve své svérázné dikci a v sugestivním, pro politiky dnes tak vzácném logickém a dùvìryhodném stylu.
RENESANÈNÍ ŽID
Ben Gurionova slova o válce a míru, demokracii, humanismu, univerzálních morálních hodnotách židovství èi dùležitosti
manuální práce zaznívají ve filmu velmi

silnì, pro neizraelské publikum o to markantnìji, že Ben Gurion mluví anglicky.
„Jeho hlas byl rozhodný a jednoznaèný,
jeho svìtonázor je stále inspirativní, jak
pro Izraelce, tak obecnì,“ øíká Jael Perlová, dcera známého izraelského filmaøe
Davida Perlova, který se zabýval mimo
jiné i osobností Ben Guriona. „Mám-li
shrnout,“ øíká Perlová, „to, co Ben Gurion
nejèastìji opakoval, by bylo: ,Miluj svého
bližního jako sebe samého, a to se týká nejen Židù, ale celého lidstva.‘ Kdyby Ben
Gurion žil, urèitì by nedokázal pochopit
dnešní rozmach xenofobie a nenávisti, což
je bohužel problém i v Izraeli.“
Na druhou stranu by Ben Guriona jistì
potìšil nejen dnešní technologický a hospodáøský rozvoj Izraele, ale alespoò v jistých ohledech i rozvoj izraelské demokracie. „Jistì by ho potìšilo, kolik žen je
dnes poslankynìmi Knesetu nebo také to,
že nedávno byla jmenována izraelskou
soudkyní muslimská žena – Hana Mansúr Khatíb,“ dodává Clinton Bailey.
V rozhovoru se mj. mluví o Ben Gurionovì postoji vùèi problému váleèných reparací z Nìmecka. Zatímco revizionistická
pravice vedla populistickou kampaò proti
pøijetí tzv. Wiedergutmachung, Ben Gurion tvrdil, že dìti nemají trpìt za zloèiny
svých rodièù. „Ben Gurion svým zpùsobem Nìmcùm umožnil kolektivní restart
na správné stranì historie, pro tentokrát.
Pøijetím reparací jim umožnil nový zaèátek,“ komentuje to Clinton Bailey.
V další èásti filmu se jiný americký novináø ptá Ben Guriona, jestli je sionista
a jestli je socialista. Ben Gurion odpovídá
v obou pøípadech negativnì (což odpovídá
tomu, že se ve stáøí odklonil od veškeré
ideologie). Reportér se zeptá, èím tedy je.
Ben Gurion odpovídá: „Jsem Žid, který
žije v Izraeli, který chce žít v míru se zbytkem svìta, kde se budou lidé respektovat
a nebudou se vykoøist’ovat.“
Pøestože existují i Ben Gurionovi kritici, kteøí zpochybòují zejména naèasování
rozhodnutí vyhlásit založení Státu Izrael
v dobì, kdy jišuv nebyl zcela pøipraven
èelit vojenské ofenzivì Arabù, a v dùsledku toho byly ztráty na životech ve válce
o nezávislost velmi vysoké, jeho zastánci
kritiku odmítají: „Ben Gurion byl svobodný duch,“ øíká Bailey. „Vìøil sám sobì,
svému úsudku. A zároveò vìøil spoleèenskému duchu a síle vùle, jež mùže dosáhnout spoleèného cíle. A Izraelci mìli toho
ducha a tu vùli, a Ben Gurion to cítil,
a chopil se toho a ten sen se svými vrstevníky uskuteènil.“
MICHAELA ROZOV
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OBRAZ TRAGICKÉHO OSUDU
Deník varšavského ghetta vychází v nakladatelství Sefer
Deník Adama Czerniakówa je jedním
z nejdùležitìjších autentických svìdectví masového vraždìní, jehož se za druhé svìtové války dopustilo nacistické
Nìmecko na evropském židovském
spoleèenství. Výjimeènost tìchto záznamù je ovlivnìna øadou faktorù: zaprvé
místem jejich vzniku,
kterým byla Varšava,
nejvìtší evropské ghetto, zadruhé reflektovaným èasovým obdobím
od prvních dnù napadení Polska tøetí øíší
a Sovìtským svazem
až do èervence 1942,
kdy Nìmci zaèali
s transporty a hromadným vyvražïováním
obyvatel ghetta v plynových komorách tábora smrti v Treblince (tzv. Grossaktion),
a zatøetí pak osobností jejich autora, který po celé toto období reprezentoval
varšavskou židovskou komunitu pøi jednání s okupaèními orgány a mnoho
Nìmcù odpovìdných za realizaci protižidovských opatøení poznal osobnì.
ADAM CZERNIAKÓW
Adam Czerniaków se narodil 30. listopadu 1880 ve Varšavì. V meziváleèném
období zastával øadu funkcí v polských
i židovských politických, kulturních
a hospodáøských organizacích. Po mnoho let byl èlenem rady varšavské židovské obce. Tìsnì pøed vstupem nìmecké
armády do znièené Varšavy ho primátor
Starzyñski jmenoval pøedsedou Židovské náboženské obce. Tuto funkci zastával až do své smrti v èervenci 1942
Czerniakówùv Deník je hlavním zdrojem informací o autorových váleèných
osudech a osudech židovské obce, v jejímž èele stál. Mùžeme tak sledovat hlavní události, reálné i ty zákulisní, které se
odehrály v dobì po pøíchodu Nìmcù až
do poèátkù vysidlování do tábora smrti
v Treblince. Pøedevším je zde zmínìna
vìtšina problémù, které musel øešit èlovìk reprezentující židovskou komunitu
pøi jednání s nìmeckými orgány. Setkáváme se se jmény øady úøedníkù civilního aparátu i pøíslušníkù nìmecké bezpeènostní policie, kteøí byli v rùzné míøe

odpovìdní za záležitosti ghetta. Mùžeme
také blíže nahlédnout do administrativní
struktury samotné židovské obce a pøesvìdèit se, jak se Czerniaków zhostil role
v èele svého úøadu, na co mìl vliv a na co
ne. Mùžeme vidìt, kdo ho podporoval
a kdo byl proti nìmu. Kdo v jeho úøadu
stál v opozici, a dokonce i to, kdo byl nìmeckým konfidentem.
Z uvedených informací
si mùžeme rovnìž udìlat názor na vztahy
s polskou mìstskou
správou, která ovšem
byla pod nìmeckým
dohledem, a osobou,
jež stála v jejím èele,
primátorem Julianem
Kulským (1892–1976).
To vše je doplnìno èetnými zápisy-obrazy,
ilustrujícími každodenní èinnost obce a život témìø ètyøsettisícového židovského spoleèenství, varšavského ghetta.
Poèátky okupace, pøes brutální jednání orgánù nìmecké správy, skýtaly nadìji, že represe vùèi Židùm nepøekroèí
rámec toho, co už bylo známo z historie
a ze zkušeností první svìtové války. A to
nejménì ze dvou dùvodù: zaprvé na základì úvahy plynoucí z uvedených pøíkladù o neshodách mezi nìmeckými orgány a s tím spojenou nadìjí, že se
vždycky najde nìkdo, ke komu se bude
možné odvolat, a zadruhé vzhledem ke
skuteènosti, že zpoèátku bylo ostøí nìmeckých represí namíøeno stejnì intenzivnì proti Polákùm, což vedlo k domnìní, že Židé budou sdílet osudy
vìtšiny polských obèanù, i když jiným
zpùsobem. Pøedpokládalo se, že Poláky
èeká pøedevším politický útisk, Židy
pak útisk ekonomický.
KRUTÁ HRA
Avšak po vytvoøení a uzavøení ghetta se
smyèka stahovala stále tìsnìji. Heinz
Auerswald, nìmecký správce ghetta
z povìøení guvernéra varšavského okrsku Ludwiga Fischera, vedl s Czerniakówem krutou a rafinovanou hru. Ze
záznamù v Deníku je zøejmé, že ho Auerswald podvádìl, nedodržoval slovo
a dìlal rozhodnutí, jejichž jediným cí-

lem bylo zhoršení života v ghettu. Do
ghetta byly pøemist’ovány stále další
transporty vysídlencù (celkem více než
100 000 lidí), a pøitom se hranice po celou dobu zmenšovaly a utìsòovaly. Zaèaly se také drasticky snižovat pøídìly
potravin. To vše vedlo k vypuknutí epidemie skvrnitého tyfu a dalších chorob.
Vìtšina pøesídlencù v tìchto podmínkách umírala. Na židovském høbitovì už
nebylo místo, takže se lidé museli pohøbívat v hromadných hrobech. Sám
Czerniaków byl opakovanì zatýkán
a následnì surovì ztýrán.
Poslední zápis v Deníku byl uèinìn
23. èervence 1942 – krátce nato Adam
Czerniaków spáchal sebevraždu. Bylo
to druhého dne vysidlovací akce. Toho
dne již po návratu domù ho Nìmci vyzvali, aby se vrátil na obec. Po bouølivé
rozmluvì, ve které se mu nepodaøilo
získat výjimku pro židovské sirotky ze
sirotèince, o které se staral Janusz Korczak, se uzamkl ve své kanceláøi, kde požil cyankáli. Na stole zanechal krátký
dopis, adresovaný ženì:
Žádají po mnì, abych vlastníma rukama vraždil dìti svého národa. Nezbývá
mi nic jiného, než zemøít.
PRVOØADÝ DOKUMENT
Z historického i literárního hlediska pøedstavuje Czerniakówùv Deník dokument
prvoøadého významu. Kromì informací
nezmìrné historické ceny je rovnìž svìdectvím o autorovì vnitøním životì,
o jeho postojích, myšlenkách a pocitech.
Vážnost a tragika chvílemi hranièí s groteskností, ironií a vtipem, který èasto
vzhledem k hrùznosti faktù, jichž se týká,
pøekvapí. Deník, psaný formou lakonických, místy nesouvislých a útržkovitých
poznámek, tvoøí jako celek dílo nebývalé
dramatické sdìlnosti. Poznámky, které
autor zapisuje pravidelnì den po dni od 6.
záøí 1939 do 23. èervence 1942, jsou nejen autentickým pramenem historie jedné
z nejvìtších hrùz druhé svìtové války –
varšavského ghetta, ale i obrazem tragického osudu èlovìka, který stál v èele varšavské židovské komunity a osamìle aktivnì èelil krutostem doby.
Z pøedmluvy Marcina Urynowicze.
Adam Czerniaków: Deník varšavského
ghetta. Editor a poznámkový aparát Marian Fuks. Vydalo nakladatelství Sefer
v roce 2018, z polštiny pøeložil Jiøí Èervenka, 424 stran, dop. cena 360 Kè. Cena
v redakci 300 Kè.
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SVÌT ŽIDOVSKÉ MYSTIKY
Základní dílo Gershoma Scholema v èeském pøekladu
Kniha Hlavní proudy židovské mystiky
Gershoma Scholema se od svého vydání
v roce 1941 tìší zasloužené pozornosti
nejen odborníkù a vìdcù. Díky její systematiènosti, pøehlednosti i jazykovým
kvalitám je pøístupná mnohem širšímu
okruhu zájemcù. Od loòského roku se
k nim mohou pøipojit i èeští ètenáøi, díky
tomu, že ji ve výborném pøekladu Martina Machovce a peèlivé redakci vydalo
nakladatelství Argo. Souèástí knihy je
i pøedmluva profesora Kalifornské univerzity v Berkeley Roberta Altera. Vynikajícím zpùsobem Scholemovu stìžejní
práci shrnuje a charakterizuje, a proto
ji zde ve zkrácené podobì uvádíme.

monografií, kritických textových edicí
i filologicky zamìøených odborných studií.

ZÁSADNÍ PRÁCE
Když byl v roce 1938 pozván do New
Yorku, aby zde pøednášel na Židovském
institutu náboženských studií, získal tak
i vnìjší popud k dokonèení své práce.
Tím bylo také rozhodnuto, že jeho opus
magnum vyjde nejprve v angliètinì, aby
bylo pøístupné širšímu okruhu ètenáøù.
Když na horizontu vyvstala mraèna blížící se války, Scholem se vrátil do Jeruzaléma a bìhem dvou následujících let svých
devìt newyorských pøednášek podstatnì
rozšíøil, takže se jejich délka více než
zdvojnásobila. Rok nato byly Hlavní
PROFESOR MYSTIKY
Gershom Scholem byl èlovìk, který vìdìl proudy židovské mystiky publikovány.
Scholem i poté napsal øadu prací prùzcela pøesnì, èeho chce v životì dosáhnout, a nikdy by nepøipustil, aby ho od kopnického významu, mezi nimiž je zøejjeho pøedsevzetí cokoli odvrátilo. Když mì nejvýznamnìjší dvousvazková monov letech bezprostøednì po první svìto- grafie zabývající se falešným mesiášem
ze 17. století Šabtavé válce studoval
jem Cvim (Šabtaj
v Nìmecku, rozhodl
Cvi a sabatiánské
se, že dokonale
hnutí za jeho života,
ovládne obor židov1957) a Pùvod kaské mystiky, tedy
baly (v hebrejštinì
oblast všeobecnì
v r. 1948; pro nìopomíjenou, ne-li
mecké
vydání
s pohrdáním ignoroz r. 1962 rozšíøil
vanou staršími žiScholem text na
dovskými historiky
více než trojnásoa vìdci, kteøí tíhli
bek), nicménì Hlavk racionalismu, a že
ní proudy židovské
takto dosáhne záGershom Scholem. Foto archiv.
mystiky zùstávají dísadního pøehodnocení celé židovské historie. Když v roce lem, které s koneènou platností shrnuje
1923 Scholem obhájil svoji dizertaci po- výsledky jeho neúnavné badatelské píle
jednávající o mystickém textu Bahir ze a syntetizujícího vhledu do židovských
12. století a vzápìtí emigroval do Palesti- dìjin jako celku. Tato jeho kniha je trvany, pøedstavoval si, že se bude živit jako lým pøínosem k religionistice a pro obdostøedoškolský profesor matematiky. Získal bí kolem poloviny 20. století je možno
však místo knihovníka v nové Židovské jmenovat jen nemnoho prací obdobnì zánárodní knihovnì a o tøi roky pozdìji, kdy sadního myšlenkového významu – napøíbyla v Jeruzalémì založena Hebrejská klad Mimesis Ericha Auerbacha (1946) èi
univerzita, stal se Scholem èlenem jejího Umìní a iluze E. H. Gombricha (1960) –
zakládajícího profesorského sboru. V po- prací, které doposud neztratily nic na své
lovinì tøicátých let byl již profesorem dì- pøesvìdèivosti a bezpochyby budou najin židovské mystiky. Bìhem patnáctileté- cházet nové a nové dychtivé ètenáøe i ve
ho období dokázal Scholem prostudovat století jednadvacátém.
obrovské kvantum rukopisných materiálù
(vìtšina kabalistické literatury nebyla až BADATEL I SPISOVATEL
do té doby vydána knižnì) a vzácných tis- Zejména ètenáøi, jimž není mystika
kù a mìl již za sebou dlouhou øadu odbor- pøedmìtem odborného studia, mohou
ných publikací v nìmèinì i v hebrejštinì – tíhnout k tomu, aby si pøitažlivost Hlav-

ních proudù židovské mystiky vysvìtlovali Scholemovou schopností pøedstavit
ezoterní tradici tak, že namísto podrobného výkladu spíše poukazuje na vztahy, které tento neznámý svìt spletitých
a bizarních doktrín pojí s jinými, vìtšinì
z nás bližšími mody kulturního vyjadøování. Tak napøíklad jeho živá evokace
pojetí vykoupení cestou morálního nihilismu, jak je hlásali v 18. století frankovci, mùže leckterému ètenáøi pøipomenout mnohé z moderního politického
anarchismu èi z idejí extremistických
hlasatelù undergroundové kultury šedesátých let 20. století. Nebo pøedstava
Jicchaka Lurii, že Tóra darovaná na Sinaji mìla pro každou ze šedesáti tisíc
duší, které ji obdržely, jinou tváø, mùže
naší postmoderní dobì silnì pøipomínat
dekonstruktivistickou teorii radikální
indeterminace významu textu.
Scholem však patøil k uèencùm, jimž
by nikdy nepøipadlo na mysl nìco tak primitivního jako vìdomá snaha uèinit svou
látku „aktuální“. Skuteènost, že èas nic
neubral na cenì Hlavních proudù židovské mystiky, je pøedevším tøeba pøipsat
Scholemovì svrchované schopnosti vìdeckého myšlení, jež dokonale zvládá
daný materiál i metodologii potøebnou
k jeho zkoumání. Tak napøíklad první ze
dvou kapitol vìnovaných Zoharu, nejvýznamnìjšímu textu kabalistické literatury,
je vskutku úchvatným pøíkladem toho,
jak peèlivá vìdecká práce, zabývající se
tìžko postižitelným historickým jevem,
mùže dosahovat až mozartovské prùzraènosti a preciznosti.
Je též nutno zdùraznit, že Scholem byl
nejenom peèlivým badatelem, ale též
skvìlým spisovatelem, a že v Hlavních
proudech židovské mystiky opakovanì využívá svého spisovatelského nadání
k tomu, aby ètenáøi zprostøedkoval urèitou
vizi fascinujícího svìta židovské mystiky.
Tam, kde zastánci vìdeckého racionalismu, z nìhož ostatnì Scholem vyšel,
vidìli jen šarlatánství a nesmyslný fanatismus uvízlý v pasti povìrèivosti, dokázal Scholem odhalit vizionáøské vzrušení a intelektuální vytøíbenost tvùrcù
ezoterické tradice.
Pøeložil Martin Machovec.
Gershom Scholem: Hlavní proudy židovské mystiky. Z angliètiny pøeložil
Martin Machovec, redakce M. Køížová,
O. Sixtová a D. Glacová. Vydalo nakl.
Argo v roce 2017, 544 stran, Dop. cena
498 Kè.
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CO ZNAMENÁ BÝT
Malíø Felix Nussbaum, zavraždìný v Osvìtimi
Felix Nussbaum se narodil 11. prosince
1904 v Osnabrücku. Studoval na výtvarných školách v Hamburku, v Berlínì (pod vedením profesorù Willyho
Jaeckela, Cesara Kleina, Hanse Meida) a v Øímì. Roku 1924 se v Berlínì seznámil se svou budoucí ženou,
malíøkou Felkou Platekovou. Od
roku 1932 byl studujícím hostem na
Nìmecké akademii v Øímì, kterou
musel v kvìtnu 1933 opustit. Roku
1935 se s Felkou pøemístili do Paøíže,
1937 do Bruselu, kde byl po obsazení
Belgie Nìmci roku 1940 zatèen a internován v táboøe Saint-Cyprien
v Pyrenejích. Koncem téhož roku se
mu podaøilo z tábora uprchnout
a vrátit se do Bruselu. U pøátel ukryl
obrazy a s Felkou žili støídavì v tajných úkrytech, které jim poskytli
belgiètí pøátelé. 20. èervna 1944 byli
oba po vyzrazení úkrytu zatèeni
a 31. èervence (posledním transportem z Belgie) posláni do Osvìtimi,
kde byli krátce poté zavraždìni.
POHØEB UMÌNÍ
V roce 1931 namaloval Felix Nussbaum obraz, ve kterém se ironicky vymezil proti zkostnatìlým manýrám

Autoportrét z lágru, 1940.

berlínské akademie, v jejímž èele tehdy stál Max Liebermann. Po stranì
volného prostranství, jehož pozadí tvoøí Brandenburská brána, stojí budova

akademie s nápisem „demie der Künste“ (= poloumìní), u ní vidíme skupinu mladých pracovnì odìných malíøù

raz Pohøeb. Uprostøed spodního okraje leží v otevøené bednì torzo sochy,
klasicistního ženského aktu. Pohøbu
se úèastní bývalý sbor profesorù berlínské akademie, vidíme posmutnìlé
tváøe starších mužù s individuálnì namalovanými rysy, s oèima nevìøícnì
upøenýma do dáli. Proti nim, u pojízdných varhan zakrytých pokrývkou, stojí Nussbaum. Uprostøed, ve
vertikále, tøi další varhaníci, tøi vùdci,
dva se zlobnou grimasou, tøetí s hlavou vyvrácenou vzhùru a s tváøí homunkula. Za ním troubí na šofar skupina avantgardních umìlcù v bílých
øízách. Poslední soud se blíží. V pozadí masa mužù s bezvýraznými tváøemi a rozevøenými ústy stojí pøed
troskami antického chrámu. Zatímco
o dva roky døíve bylo akademiky zatraceno mladé umìní, teï bylo národními socialisty zatraceno i umìní
staré. Pohøeb umìní, u hlavních protagonistù beze slov, u masy s halasným povykem.

DVA AUTOPORTRÉTY
Autoportrét u malíøských štaflí, 1943. Roku 1943 namaloval Nussbaum
dva pozoruhodné a obsahem velmi
a jejich bez ladu a skladu poskládané rozdílné autoportréty. Na prvním
obrazy. Kolem námìstí pochoduje dù- z nich poloobnažený malíø s jemnì
stojný útvar vousatých starcù ve fra- ironickým úšklebkem propaluje až na
cích, akademický sbor. V èele kráèí døeò svýma pronikavýma oèima na
Max Liebermann, který zároveò na
støeše polorozpadlé stavby pracuje na
vlastním portrétu. Sboru starcù, zcela
nevšímavých k umìní mladých adeptù,
krášlí cestu kvìty barokní putti. Sám
sebe Nussbaum zpodobnil v popøedí
skupiny svých mladých kolegù. Jeho
postoj vyjadøuje odhodlání, v ruce drží
svinutý papír, snad nìjaké prohlášení.
V pozadí námìstí uniformní procesí –
masa staøešinù s klobouky na hlavách,
kterým rytmus chùze udává zvuk velkého bubnu. Pohøeb svobody, umíráèek za odcházejícími èasy relativnì tolerantní výmarské republiky.
V roce 1931 došlo k prvým antisemitským demonstracím na berlínské koleji.
Nussbaum tehdy zcela jistì netušil, že
Autoportrét s židovským pasem, 1943.
o dva roky pozdìji bude ve stejné hromadì zatracených prací i dílo Lieber- obraz hledícího diváka. Ironii lehce
mannovo, pøípadnì i dalších profesorù zjemòuje nepøirozenì dlouhá dýmka,
akademického sboru neárijského pùvo- která propojuje kuøáka s maskou s vydu èi nacionálním socialismem nezatí- cenìnými zuby. Po stranách palety,
ženého názoru. O dva roky pozdìji za kterou spoleènì se štìtci drží v pravé
již zmìnìné politické situace maluje ob- ruce, jsou lahvièky s barvami, který-
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mi maluje na stojanu umístìný obraz.
Na jedné stranì je lahvièka s oznaèe-

schopnost èlovìka vnímat druhého jako
èlovìka, sdìluje se svým smyslem pro
sarkasmus a ironii:
„Ano, jsem Žid
a ty, který na mì
hledíš,
pùjdeš
neprodlenì
se
mnou.“ Kožené
kabáty a klobouky,
odznaky schované
pod límcem a prùkazy po ruce mìli
pøedevším pøíslušníci tajné policie.
V Nussbaumových dílech se obèas objevují citace
z dìl jiných více
i ménì známých
výtvarných umìlcù. Autor se jimi
však nechal jen
zcela volnì inspirovat a svobodnì
je pøetvoøil a zasadil do zcela jiných
a velmi pøekvapiZátiší s kuchyòskou váhou a citrony, 1940.
vých kontextù, ve
ním humor, na druhé smrt, nostalgie kterých hraje dùležitou úlohu i ironie,
a utrpení. Možná je na stojanu rozma- sebeironie a èerný humor. Vznikla tak
lovaný druhý autoportrét nazývaný
Autoportrét s židovským pasem. Obraz, který obsahem a silou sdìlení
snad nemá obdobu v kontextu umìní
20. století. Židovský malíø, kterému
se podaøilo uprchnout z lágru v Pyrenejích, který žije v úkrytu v Bruselu,
se vypodobní v rohu u zdi, zahnaný
do kouta, a pøesto nezastrašenì hledí
na diváka a rukou odhaluje Davidovu
hvìzdu pøišitou na klopì kabátu.
A aby nebylo pochyb, ukazuje druhou
rukou svoji židovskou kartu, která ho
zbavuje práva na život. Beze strachu,
s pevnì sevøenými rty, hledí z obrazu
krásný a ušlechtilý èlovìk. Za zdí
mrtvý, vìtví zbavený strom evokující
tovární komín. Na nebi temný mrak
jako zlovìstný dým a jako druhý komín døevìný sloup, ze kterého jsou
natažené dráty. V oblacích hejna ptákù, snad vran. Jako jediný záblesk nadìje drobný ohnutý stromek s nìkolika bílými kvìty.
Možná autor, aby zdùraznil obludnost mnohovýznamná díla, èasto i s rùznýa naprostou iracionalitu, zvrácenost mi skrytými anebo naopak velmi zøedoby a prázdnotu frází, slov bez skuteè- telnými odkazy na neradostný osud
ného obsahu, nemožnost domluvy a ne- Židù.

13
V RODNÉM DOMÌ
Stálá výstava Nussbaumových prací je
v muzeu v Osnabrücku, které vlastní
více než 200 jeho prací. Muzeum je
v jeho rodném domì, který byl rozšíøen
v letech 1995–1998 a k nìmuž v roce
2011 pøibyla pøístavba podle projektu
Daniela Libeskinda. Èastým doplòkem
Nussbaumových obrazù jsou holé zdi
obytných prostorù, prùhledy do dlouhých opuštìných chodeb, oprýskaných
a poèmáraných zdí lemujících ulici,
zeï parku, høbitova. Libeskind nepochybnì inspirován tìmito obrazy vytvoøil v interiéru nevzhledné, kompoziènì rozbité chodby, výklenky a rùzné
geometricky pokøivené prùhledy s holými betonovými zdmi, klaustrofobní
prostory, ve kterých úsmìv mrzne na
rtech. Nussbaumovy obrazy nezavdávají sebemenší pøíèinu k smíchu, jsou
pøesvìdèivým a dìsivým zachycením
údìlu Židù v dobì nacionálního socialismu. Èlovìk však na jeho obrazech
nepozbývá svoji individualitu, vùli žít.
Øeèeno s Erichem Frommem, sdìlují,
co vlastnì také obnáší „být“. Libeskindovo øešení, velmi efektivní, vytváøí jistý druh uniformity, neznamená nic jiného než „mít“, tøeba strach ze života.

Pohøeb (Varhany na Forum Romanum), cca 1933.

Jako souèást volného cyklu o ménì
známých židovských malíøích 20. století pøipravil
JAN PLACÁK
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vodní domy židovského ghetta. Synagoga, která stála na jejím konci,
ani židovský høbitov, zøízený nedaleaneb Nìco z obecné i židovské historie jižní Moravy
ko od ní, už neexistují. Zachovalo se
Morava, podobnì jako Èechy a vlastnì a ve kterém, jak se nakonec také ukáza- ale nìkolik náhrobních kamenù ze
i Slezsko, tedy to, co ze Slezska ve spo- lo, pro nì nebylo místo. Ètyøi sta let jis- 14. a 15. století, zazdìných v terajení s èeskými zemìmi zùstalo, mìla po tì èasto problematického, ale pøesto sách domù v ulici Na valech èi pøestaletí poèetnou nìmeckou menšinu. dlouhotrvajícího soužití s nežidovským místìných v 19. století na høbitov
Soužití Nìmcù a Èechù na jejím území okolím se v nové situaci už nemìlo nový.
v prùbìhu tìchto staletí bylo jednou opakovat.
Po ètyøsetleté pøestávce se Židé do
více, jindy ménì harmonicZnojma zaèali vracet. Poké, ale, vidìno skrze zkušestupnì se prosadili hosponost 20. století, vlastnì vždy
dáøsky, èásteènì i spolepøijatelné. Rakousko i Raèensky a ve mìstì, kde se
kousko-Uhersko jazykovì
pøed rokem 1918 skoro 90
i jinak sice své obèany hoprocent obyvatel hlásilo
voøící nìmeckým jazykem
k nìmecké národnosti, homírnì privilegovalo, ale žít
voøili pøevážnì nìmecky.
v nìm jako lidé mohli i ti,
Postavili si novou velkou
kdo nìmecky nemluvili,
synagogu, za mìstem zalonebo dokonce ani neumìli.
žili nový høbitov a výraznì
Židé, at’ už používali na
pøispìli k proslulosti znoveøejnosti jakýkoli zemský
jemských okurek (velmi
jazyk, se potýkali s øadou
známou se stala firma Löw
Pohled na Znojmo od znojemského hradu.
zvlášt’pro nì vymyšlených
a Felix s èerným kocourem
restrikcí, mezi které patøil mimo jiné ZNOJMO
na obalu) i ke kvalitì znojemského
zákaz pobytu v nìkterých místech Historické jádro Znojma, prohlášené piva.
a mìstech, zejména tìch královských. za mìstskou památkovou rezervaci,
V roce 1918 se situace zmìnila.
Z Brna, Znojma a Olomouce byli vy- je místem, které rozhodnì stojí za ná- Znojmo s vìtšinovì nìmecky mluvící
hnáni v roce 1454, z Jihlavy ještì døí- vštìvu i delší pobyt. Hrad se staroby- oblastí u dnešní èesko-rakouské hranice
ve, roku 1426. Na králi si takové „pri- lou rotundou nad údolím Dyje, gotic- se definovalo jako Deutschsüdmähren,
vilegium“ vymohli sami mìšt’ané ké a barokní kostely, renesanèní Nìmecká jižní Morava, a prohlásilo se
a celkem bez ohledu na to, zda mluvi- mìšt’anské domy, výhledy a prùhle- za souèást jednostrannì vyhlášeného
li èesky, nebo nìmecky, si rozdìlili dy, okolní vinice, to všechno musí státu Nìmecké Rakousko. Už døíve nimajetek a domy vyhnaných Židù.
udìlat dojem na každého, kdo se do jak slavné vztahy obou národností se
Ti pak našli èasto útoèištì u vrchnos- tohoto témìø už tisíciletého mìsta zmìnily v konflikt, který vyøešilo až
ti, která jim dovolila usadit se na jí pat- vydá. Po Židech, kteøí tady žili v prv- èeské vojsko obsazením mìsta. Bìhem
øících statcích a v poddanských mìs- ní fázi až do 15. století, zùstala Ži- dalších dvaceti let, po která trvala Èesteèkách. Byli užiteèní v obchodì i ve
koslovenská republika, se pomìr „sil“
správì šlechtického majetku a daly se
zmìnil a pøi sèítání v roce 1930 už
jim pøedepisovat nejrùznìjší danì a poZnojmo vykazuje èeskou vìtšinu.
platky. Tak vznikly v mnoha moravA také na 700 Židù. Mnohonárodnostní
ských vesnicích a mìsteèkách židovské
republika není ve vztahu k menšinám
obce, které si èasem postavily synagoideální ráj, ale garantuje svým obyvategy, založily høbitovy, zøídily školy
lùm jak obèanská práva, tak demokraa v rámci možností i prosperovaly.
tickou správu. Ne všichni o to ovšem
Když se v polovinì 19. století stali
stojí. A potom pøichází to, po èem šoviv rakouské øíši plnoprávnými obèany
nisté, nacionalisté a antisemité v minutaké Židé, zaèali svá mìsteèka a vesnilosti jen snili: doba totality a koneèných
ce opouštìt. Hromadnì se stìhovali do
øešení.
mìst, odkud byli pøed 400 lety vyhnáni,
Památky na druhou, necelé století
a èasto se tam dopracovali velkých ústrvající pøítomnost Židù ve Znojmì
pìchù – v obchodì i ve svobodných ponajdeme jen stìží. Vlastnì jsou v tom,
Znojemské synagoze bylo vymìøeno pouhých 50 let.
voláních. Dostali pøíležitost a dokázali
co tu není, v pamìtní desce na místì,
ji využít. Zároveò však vstoupili do dovská ulice, po jejich vypovìzení kde stávala druhá synagoga, v kamesvìta postupnì narùstajícího národnost- pøejmenovaná na Veselou. Jmenuje nech zmizelých, umístìných ve dlažního a jazykového konfliktu, který se se tak dodnes a domy, které ji vytvá- bì pøed domy, kde bydleli, a ovšem
jich v nejhlubší podstatì vlastnì netýkal øejí, jsou (v rùzných pøestavbách) pù- také v pamìti tìch, kdo je tam umísti-
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li. A v poloprázdném opuštìném høbitovì za mìstem, sevøeném z jedné
strany silnicí a z druhé dálnicí.
Ani Nìmci už ve mìstì nebydlí. To
je ale už jiná historie.
IVANÈICE
Ze Znojma se mùžeme vydat proti proudu èasu ještì jedním smìrem a navštívit
zhruba 40 kilometrù vzdálené Ivanèice.
Patøily k panství Moravský Krumlov
a mnozí vyhnaní Židé ze Znojma i z Brna
tam našli útoèištì. Na rozdíl od Znojma
najdeme v Ivanèicích památek na židovskou obec hodnì. Význam zdejší židovské pospolitosti dokumentují rozsáhlé
a dobøe zachované ghetto, synagoga

Obøadní síò na ivanèickém høbitovì.

z roku 1853, stojící na místì starší modlitebny, mikve, škola, špitál a další stavby.
Vždyt’v roce 1835 bylo ve mìstì napoèítáno 877 osob židovského vyznání, což
pøedstavuje ètvrtinu všech obyvatel.
A jako všude, kde Židé delší dobu
pobývali, je i v Ivanèicích židovský
høbitov. Byl založen nejpozdìji v 15.
století (uvádí se, že je tøetí
nejstarší v Èeské republice)
a velikostí, poètem náhrobkù (dochovalo se jich na
1800) i kamenickým zpracováním náhrobních kamenù je ojedinìlým dokladem
židovské historie na Moravì. Od renesance po 20. století sahá nepøerušená øada
jmen, epitafù a chvály zásluh tìch, kdo tu èekají, až
pøijde doba mesiáše a jejich
vzkøíšená tìla se vydají na
cestu domù, do Erec Jisrael.
I když židovská obec v dùsledku
nacistické genocidy za druhé svìtové
války už neexistuje, nejsou tu opuštìni. O høbitov a v rámci možností

i o další památky se brnìnská obec,
správce høbitova paní Vìra Jelínková
i mìsto Ivanèice dobøe starají. Také
obøadní síò u høbitovní brány je krásnì opravená.
K historii høbitova vydalo Kulturní
a informaèní centrum Ivanèice sedmdesátistránkovou brožuru Karla Figera
a Jiøího Širokého s mnoha podrobnostmi, fotografiemi i citáty z dobových dokumentù. Najdeme tam i záznam z nìmecky psané kroniky židovské školy
v Ivanèicích.
POHØEB BEERA OPPENHEIMA
„Dne 26. 12. 1859, po 31 letech svého
pùsobení, zemøel ivanèický rabín
Beer Oppenheim. Jeho tìlesné pozùstatky byly pohøbeny na zdejším židovském høbitovì dne 29. prosince.
Této smuteèní slavnosti se zúèastnili
pozvaní hosté jako c. k. úøedníci, dùstojníci, mìstští radní a vážení mìšt’ané. Pøišlo mnoho hostù ze sousedních
židovských obcí v èele s pány rabíny
z Brna, Mor. Krumlova a z Kounic.
V deset hodin dopoledne byly pøeneseny tìlesné pozùstatky rabína Oppenheima
do synagogy. Uvnitø byla synagoga na
více místech potažena smuteèním suknem, vyvolala ještì vìtší smutek i bolest
nad touto ztrátou. Zpìvy, obvyklé pøi takové pøíležitosti, odzpívali pohoøelický,
miroslavský a ivanèický kantor. Nato drželi velmi dojemnou øeè páni rabíni David a dr. Joachim Oppenheimové, synové
zesnulého, kteøí mu svou úèastí vzdali poslední hold. Po nich po øadì promluvili
výše jmenovaní páni rabíni, dále páni Da-

ci, kde byly zazpívány žalmy urèené
pro tyto pøíležitosti. Poté se dal prùvod na cestu k Božímu poli, provázený slzami truchlícího zástupu.

Náhrobek z roku 1832. Foto V. Jelínková.

Poøádek prùvodu byl následující:
nejprve školní mládež vedená svým
uèitelem a za ní pìvecký sbor v èele
se jmenovanými pány kantory. Postupnì následovali páni rabíni, pak rakev nesená mladými muži, kteøí se
støídali a po nich rodinní pøíslušníci
zemøelého. V dalším poøadí šli pøednosta c. k. Okresního úøadu pan Anderle s ostatními úøedníky, c. k. dùstojnictvo, pøedstavenstva židovské
i køest’anské obce vèetnì radních a koneènì velké množství úèastníkù, cizích i domácích, židù i køest’anù.
Prùvod dosáhl høbitova ve 12 hodin.
Po obvyklých modlitbách byly ostatky
rabína Oppenheima za zpìvu žalmù
uloženy do hrobu. Øeè nad hrobem pak
držel mladší syn zesnulého
dr. Joachim Oppenheim.
Pøitom panovalo slavnostní
ticho. Ani nikdo z tìch, kdo
se vyšplhali na høbitovní
zeï, si nedovolil narušit
slavnost jakýmkoli hlukem.
O pùl druhé skonèil smuteèní obøad a všichni se rozešli s oèima èervenýma od
pláèe, aby si zemøelého podrželi ještì dlouho, dlouho
ve svých vzpomínkách.“
Když porovnáme zápis
Židovský høbitov v Ivanèicích – na 1800 náhrobkù na ploše 1250 m2.
z kroniky s tím, co se tady
vid Zemer a Samuel Steiner a nakonec odehrálo za pouhých osmdesát let, zní to
jako zpráva z jiných svìtù. Možná ale, že
zdejší naduèitel Sborowitz.
Po skonèení proslovù vyšel prùvod se také o jiné svìty jedná.
text a foto JIØÍ DANÍÈEK
z templu, vytvoøil kruh pøes celou uli-
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Ivan Wernisch

TØI BÁSNÌ A JEDEN TEXT
TRUMFY
Když jsou trumfy srdce,
øezník jimi pleská
o krvavý mramor
Žaludy když jsou trumfy,
srdci se krmí prasata
Kule když jsou trumfy,
všude všechno bzuèí
jak mouchy u koryt,
jak mouchy nad špalky –
je tøeba skrèit se, skrèit, a to je
koneènì dobrý dùvod k tomu,
abychom z hospody chodili domù
po ètyøech. Nu
a listy když jsou trumfy,
tu všecko se zmìní
tak najednou, jako kdyby se
nezmìnilo nic
Rozumíš tomu? Všechno je tu
a pryè
a cesty šustí
a vzpomínka na nedožitý život
ještì dlouho voní jak
list rozemnutý v prstech
LEŽ
Když píšeš, tak lež
Lež jako vìž
Ale co s vìží,
kterážto leží?
Neleží, kráèí,
nekráèí, kráká
a mnì je smutno,
nebot’se smráká
Smráká se, smráká
a co dál
Vezmi ty lži
a hned je spal
Ach spal bych, ale
kde a s kým

Lež si s kým chceš
Ach ano, vím:
všechno, co chci, je
rým a šprým
SLYŠÍŠ TY PTÁKY
Slyšíš, ti ptáci
volají,
jako by volali
tebe
Ne, mne ne
Volají mé jméno,
mne ne
Jak rád bych vìdìl,
co znamená
mé jméno
v øeèi ptákù
VYVRCHOLENÍ
ŽÁDOSTNÝCH SLASTÍ
Jeden Bedøich, povoláním saldokontista, jednou napsal sbírku veršovaných básní. Nejprve napsal jednu báseò, pak druhou, pak tøetí, ètvrtou,
pátou a tak dále, až jich mìl deset,
tedy celou sbírku. Nazval ji Vyvrcholení žádostných slastí a odebral se s ní
za svým nejlepším pøítelem, rovnìž
saldokontistou, kterýžto si hned všech
deset básní pozornì pøeèetl a pravil:
Úžasné, ty jsi, Bedøichu, básník!
Také mám ten dojem, øekl Bedøich
a šel domù spát, protože doba už byla
pokroèilá.
Bedøichùv pøítel však celou noc oka
nezamhouøil. Øekl si totiž: Když mùže
skládat básnì Bedøich, stejný saldokontista jako já, a ještì ke všemu mùj nejlepší pøítel, proè bych nemohl skládat
také. A napsal jednu báseò, první, a pak
postupnì druhou, tøetí, ètvrtou a tak
dále, ve stejném poøadí jako pøedtím
Bedøich napsal deset veršovaných básní, tedy celou sbírku, a stejnì jako Bedøich ji nazval Vyvrcholení žádostných
slastí. A hned ráno, velmi èasnì, ji šel
Bedøichovi ukázat.

Teï zas užasl Bedøich. Zdá se, pøíteli, že i ty jsi básník, pravil.
Také mám ten dojem, øekl Bedøichùv pøítel. A dodal: Vìru, že jsem.
A Bedøich pravil: Víš, co je na
tvých básních zvláštní? Že jsou úplnì
stejné jako ty moje.
Vskutku? podivil se pøítel. A po
chvíli pøemýšlení dodal: Není však na
tvých básních zvláštní pøesnì totéž?
No jo... podivil se Bedøich. Na mých
básních je zvláštní pøesnì totéž.
***
Cenu Franze Kafky, jedinou mezinárodní literární cenu udílenou v Èeské republice, pøiøkla letos porota básníku
Ivanu Wernischovi. Na Staromìstské
radnici ji v zastoupení laureáta 22. øíjna
pøevzal pražský antikváø a nakladatel
Jan Placák. Tìm, kdo dovedou poezii
èíst a obèas to i udìlají, není tøeba autorovo dílo vykládat ani pøibližovat. A je
zajímavé, že vlastnì ani tìm, kteøí to neumí a nedìlají. I oni si totiž nìjak uvìdomují, že se v tomto pøípadì jedná
o nìco mimoøádného, co pøesahuje obvyklý rámec. Co neuchopí ani nepostihnou, i kdyby se rozkrájeli. Zejména proto byl nejspíš Wernisch v letech
normalizace zakázaným autorem. Normalizaèní básníci ho nenávidìli nenávistí, kterou neschopný cítí vùèi všemu,
o èem nepøiznanì ví, že sám nedokáže.
„Za letošní cenu Franze Kafky upøímnì dìkuji a pøijímám ji s velkou radostí,
i když mi není úplnì jasné, èím jsem si
ji zasloužil. Èetli jste mé verše pozornì?
Nespletli jste si mne s nìjakým skuteèným spisovatelem? No ale co, když ti
nìkdo nìco dává, nedìlej drahoty a ber,
než si to rozmyslí,“ pøeèetl vyjádøení
Ivana Wernische publiku Jan Placák.
„Jakožto starobní dùchodce potøebuji
každou korunu. Každá cena je dobrá.“
Mìli jsme v minulých letech možnost
tisknout v Roš chodeš i v Židovské roèence nìkolik autorových textù, nìkteré
vùbec poprvé. Pro tuto pøíležitost jsme
z jeho rozsáhlého díla vybrali tøi básnì
a jeden text. Není zcela jisté, že prokážou autora jako skuteèného spisovatele.
Ale lépe než jakýkoli komentáø dokládají, o jakého básníka se tady jedná. jd
Texty jsou pøetištìny z tøídílného autorského výboru z díla Ivana Wernische
Pøíbìh dešt’ové kapky, který vydalo
v roce 2010 nakladatelství Gema Art.
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Aktuální události
(Není-li uvedeno jinak, str. 3.)
100. výročí státu: Důvod k sebereflexi – úvaha k 28. říjnu
(č. 10; Karel Hvížďala); Cena Gratias agit 2018 pro disidenty protestující v srpnu 1968 v Moskvě
proti sovětské okupaci Československa (č. 7,
str. 23; am); Česká edice jidiš komiksu Příhody dohazovače Gimpla (č. 6; am); Dopis vrchního zemského rabína k Novému roku 5779
(č. 9; K. E. Sidon); Hlavní město Jeruzalém,
rozhlasová debata na téma (č. 1, str. 6–7);
Kamenů zmizelých přibývá (č. 9, str. 2; am);
Krav maga a jej tvorca – pamětní deska Imre
Lichtenfelda – výstava a pamětní deska v Bratislavě (č. 8, str. 2; jf); Peroutkova cena pro
Jakuba Szántó (č. 5, str. 23); Průzkum o stereotypech v českých školách (č. 2; am); Spomienka na A. Wetzlera (č. 7, str. 26; Oľga Hrabovská); Trumpův test pro Jeruzalém – prezident Trump uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele,
(č. 1; Zbyněk Petráček); Udalosti na Slovensku (č. 3, str. 3,
9; jf); Výroční zasedání Amerického židovského výboru
poprvé v Izraeli (č. 7, str. 3, 19; tk).
Autorské texty
Arendtová, Hannah: Básně v překladu
Aleny Bláhové (č. 1, str. 15); Czierniaków,
Adam: Deník varšavského ghetta. Ukázka
z deníku v překladu Jiřího Červenky (č. 4, str.
12–13); Denis, Carl: Dvě básně v překladu
Šimona Daníčka (č. 9, str. 20); Haas, Hugo;
Torberg, Friedrich: ukázka ze vzájemné
korespondence z exilových let v překladu
Alžběty Peštové a Anety Horákové; poznámku o knize „Milá Pampeliško“ – „Lieber
Hugo“ am (č. 9, str. 14–16); Heschel, Abraham Joshua: Člověk a slovo. Úryvek z knihy
Člověk hledá Boha. O modlitbě a řeči symbolů přeložila
Tereza Krekulová; poznámku o autorovi jd (č. 7, str.
18–19); Chagall, Marc: Básně (č. 4, str. 19); Kroutvor,
Josef: Být převozníkem. Ukázka ze vzpomínek (č. 4, str. 18); Kroutvor, Josef: Psaní
a četba. Ukázka ze vzpomínek (č. 3, str. 17;
č. 5, str. 12–13); Langerovi, František a Jiří:
z korespondence z let 1940–1942 (č. 3, str.
18–19); Lappin, Elena: V které řeči se mi
zdají sny. Ukázka ze stejnojmenného románu v překladu Věry Trnkové, která napsala
i poznámku o autorce (č. 2, str. 16–17);
Mišani, Dror: Možné násilí. Ukázka z knihy
v překladu Jindřicha Vacka (č. 6, str.
10–11); Or, Amir: Dvě básně v překladu
Terezy Černé (č. 10, str. 19); Pipes, Richard:
Jasnost a úspornost slov. Ukázka z knihy
Dějiny ruské revoluce v překladu Luďka Bednáře (č. 8, str. 10–11, 18); Poláček, Karel: Rozhovor
o náboženských otázkách (č. 9, str. 18); S pomateností
vonných bylin – ukázka z izraelské poezie v překladu studentek Lauderova gymnázia; poznámku napsal Peer
Friedmann (č. 3, str. 16); Sedal, Ján: SMS básně;

poznámku o autorovi napsal Arnošt Goldflam (č. 11, str.
18); Sidon, Efraim. K.: Hrozba Judova lva. Poznámka vrchního zemského rabína k Novému roku (č. 10; str. 20);
Stach, Reiner: Nabídka k sňatku. Ukázka z románu Léta
rozhodování v překladu Michaela Půčka
(č. 2, str. 11–13); Šajmovič, Juraj: Raj a jeho
koniec. Ukázka ze vzpomínek (č. 11, str.
12–13); Trabalka, Valerian: Odkedy čítáme
večer Šma. Úryvek z knihy Antológia Talmudu podľa A. Steinsaltza (č. 8, str. 19); Weiner, Richard: Presidentovo poselství. Ukázka
z knihy Třásničky dějinných okamžiků z roku
1918 (č. 11, str. 3, 23); Wiesel, Elie: Moji
učitelé. Ukázka z knihy Zpěv mrtvých v překladu Josefa Mlejnka (č. 10, str. 16–17);
Wernisch, Ivan: Tři básně. Poznámku k udělení Ceny Franze Kafky napsal jd (č. 12, str.
16); Zadoff, Mirjam: Tak napřesrok v Marienbadu. Ukázka z knihy v překladu Petra
Dvořáčka (č. 10, str. 10–11).
Izrael: komentář Zbyňka Petráčka
(Není-li uvedeno jinak, str. 21.)
Boj na dvou frontách (č. 5); Jak bylo Oslo
krásné (č. 10); Jak Izraelci vidí svět (č. 7);
Jménem zákona (č. 3); Kdo posílí Sýrii?
(č. 1); Kdo za to může (č. 12); Když se slaví
70 let (č. 4); Nejvlivnější Žid (č. 11); Proč
zvláštní zákon (č. 9); Slabé „dny hněvu“
(č. 2); V pocitu vítězů (č. 6); Velmoc narozených dětí (č. 8).
Judaismus
Komentáře k Tóře od vrchního zemského
rabína Efraima K. Sidona (str. 4)
Dobytí Egypta (Šemot) (č. 1); Jitro (č. 2); Kde
začíná a končí kultura (paršat Ree) (č. 8);
Lekach tov (paršat Tazria) (č. 3); Mošeho vina (paršat Chukat) (č. 6); Nicavim (č. 9); Padesátý (Emor/Behar) (č. 5); Pinchas (č. 7); Procitnutí krále (Vaješev) (č. 12); Sářin život
(Chaje Sara) (č. 11); Střepy svatosti (Pekudej)
(č. 2); Zabývat se slovy Tóry (Noach) (č. 10).
Komentář kantora Bryana Wooda (bw) či
komentář rabína Jonathana Sackse (js)
k Tóře (str. 5)
Dar Tóry ve Staronové synagoze (č. 5; bw);
Dělení moci – Pinchas (č. 7; js); Chanuka
(č. 12; bw); Judaismus je cesta, nikoli cíl
(č. 3; js); Nutnost klást otázky (č. 1; js); Od
Purimu do Pesachu (č. 3; bw); Po všechny
dny jako poprvé (č. 10; bw); Proč končí civilizace (Ekev) (č. 8; js); Proč měl Jicchak rád
Esava (Toldot) (č. 11; js); Tu bišvat (č 2; bw).
Kalendárium
(Není-li uvedeno jinak, str. 23; rubriku připravují am
a Radek Aubrecht.)
Baum, Oskar, básník, hudební kritik a dramatik – 135.
výročí narození (č. 2); Bergmann, Martin, psychoanalytik
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– 105 let od narození (č. 2); Borská, Ilona, spisovatelka
a básnířka – 90 let od narození (č. 11); Brod, Max, spisovatel, literární znalec, hudební skladatel a propagátor
české kultury, první editor díla Franze Kafky – 50 let od
úmrtí (č. 12); Capponi, Věra, psycholožka – 20 let od
úmrtí (č. 6); Československo – 100 let od
vzniku (č. 10); Eidlitz, Leopold, architekt –
195 od narození a 110 od úmrtí (č. 3); Feigl,
Herbert, filosof – 30 let od úmrtí (č. 6); Feuerlicht, Viktor – vrchní kantor Staronové
synagogy v Praze – 15 let od úmrtí (č. 3);
Gröbe, Moritz, podnikatel – 190 let od narození (č. 9); Haas, Hugo, herec a režisér – 50
let od úmrtí (č. 12); Hoffmann, Camill, spisovatel a diplomat – 140 let od narození
(č. 10); Hostovský, Egon, spisovatel – 45 let
od narození (č. 5); Karpeles, Leopold, vlajkonoš unijních vojsk v americké válce Severu proti Jihu – 180 let od narození (č. 9);
Klánský, Ivan, klavírní virtuos – 70 let od
narození (č. 5); Kleinová, Gertrude, mistryně světa ve stolním tenise – 100 let od narození (č. 8); Kraus, Arnošt
Vilém, germanista, literární historik, kritik a překladatel –
75 let od narození (č. 4); Kriegel, František, lékař, voják
a politik – 110 let od narození (č. 4); Kriegelová, Riva, manželka F. Kriegela – 17 let
od úmrtí (č. 4); Krumbachová, Ester, filmová výtvarnice, kostýmní návrhářka, scenáristka a spisovatelka – 95 let od narození
(č. 11); Kulka, Dan, sochař, autor mj. busty
Franze Kafky – 80 let od narození (č. 7);
Lahola, Leopold, spisovatel, dramatik a scenárista – 100 let od narození (č. 1); Loos,
Adolf, architekt – 85 let od úmrtí (č. 8);
Masaryk, Jan, politik – 70 let od úmrtí (č. 3);
Natonek, Hans, literát a žurnalista – 55 let
od úmrtí (č. 10); Pěkný, Tomáš, historik
a publicista – 75 let od narození (č. 5), 5 let
od úmrtí (č. 11); pogrom zvaný křišťálová
noc – 80 let (č. 11); pomník Franze Kafky od Jaroslava
Róny – 15 let od vzniku (č. 12); Reder, Bernard, malíř
a sochař – 55 let od úmrtí (č. 9); Schorsch, Gustav, divadelní režisér – 100 let od narození (č. 1); Schwarz-Červinka, Josef, rozhlasový režisér, herec a překladatel – 15 let od úmrtí (č. 8); Skoumal,
Petr, skladatel, klavírista a textař – 80 let od
narození (č. 3); Tigrid, Pavel, novinář, editor,
spisovatel a politik – 15 let od úmrtí (č. 8);
Torberg, Friedrich, spisovatel, novinář a kritik –110 let od narození (č. 9); Ústav pro
studium totalitních režimů – 10 let od vzniku (č. 2); Věrni zůstaneme!, manifest na
obranu republiky – 80 let od vzniku (č. 5);
Velká synagoga v Plzni – 130 let od položení základního kamene (č. 12); zákon
o asanaci Josefova a částí Starého a Nového Města v Praze – 125 let (č. 2).
Knižní anotace
(Není-li uvedeno jinak, str. 24.)
Allen, Woody: Obhajoba šílencova (č. 9); Balajka, Petr:
Ottla (č. 12, str. 20); Černil, Vladimír: Jutta (č. 7); de la
Grange, Henry-Louis: Gustav Mahler (č. 8); Dvořák, Jan;
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Hradilek, Adam: Židé v gulagu (č. 8); Fíla, Ivan: Muž, který
stál v cestě. Román o Františku Kriegelovi (č. 9); Grosman, Ladislav: Povídky (č. 6); Hausner, Gideon: Spravedlnost v Jeruzalémě (č. 6); Hemelík, Martin – Příběh rodiny
Kolbenů ze Strančic (č. 4); Jindra, Martin – Sáhnout si do
ran tohoto světa (č. 11); Judt, Tony: Falešné
ideje, cizí krev. Francouzská inteligence
1944–1956 (č. 7); Kniha žalmů/Sefer tehilim (č. 5); Konrád, György – Paměti (č. 4);
Koestler, Arthur: Neviditelné písmo (č. 7);
Lappin, Elena: V jakém jazyce sním? Paměti
(č. 7); Láníček, Jan – Ve stínu šoa. Československá exilová vláda a Židé během druhé
světové války a po ní (č. 4); Novotný, David,
Jan – Soukromá historie Páté čtvrti a okolí
(č. 2); Oz, Amos: Příběh o lásce a tmě (č. 7);
Petkevičová, Tamara: Bolest si věk nevybírá
(č. 10); Příběhy Tichého údolí – katalog
k výstavě Středočeského muzea v Roztokách (č. 7); Rich, Dave: The Left`s Jewish
Problem (č. 7); Rosenbaum, Anna: The Safe House Down
Under (č. 10); Shaw, Irwin: Láska v temné ulici (č. 8);
Scholem, Gershom: Hlavní proudy židovské mystiky (č. 8);
Stach, Reiner – Kafka 2 – roky rozhodování (č. 1); Steinová, Iva: Paměť židovských náhrobních
kamenů, Jistebnice (č. 2); Stopy Židů v Pardubickém kraji (č. 6); Szpilman, Wladyslaw:
Pianista (č. 8); Toman, Jindřich: Angažovaná čítanka Romana Jakobsona (č. 3); Vlčková, Alena: Židovská historie. Obec mikroregionu Přešticko (č. 5); Warburg, Aby: Porozumět umění, dějinám a kulturní historii (č. 5);
Wette, Wolfram: Rotmistr Anton Schmid.
Hrdina humanity a zachránce Židů (č. 8);
Zadoff, Mirjam: Tak napřesrok v Marienbadu. Ztracené světy židovských lázeňských
kultur (č. 3); Žiji svou minulostí. Vzpomínky
těch, kdo přežili holokaust a odešli do Švýcarska (č. 1).
Osobnosti
Ambros, Peter – nekrolog překladatele a spisovatele
(č. 2, str. 26; jd); Bomberg, David – o životě a díle britského modernistického malíře (č. 9, str.
12–13; č. 10, str. 12–13; am); Davouze,
Marta – vzpomínka na zesnulou vydavatelku a zakladatelku Centra Franze Kafky
v Praze (č. 8, str. 23; jd); Dezortová, Věnceslava – zemřela novinářka a spisovatelka
(č. 8, str. 26; red); Eliáš, Luděk – nekrolog
herce, režiséra a publicisty (č. 8, str. 26; red);
Feigl, Marion – nekrolog dcery slavného
galeristy Hugo Feigla (č. 4, str. 20; ap); Forman, Miloš – nekrolog režiséra (č. 5, str. 11;
am); Goscinny, René – o autorovi komiksových antihrdinů (č. 7, str. 20; am); Herman,
Josef – o pozapomenutém expresionistickém malíři původem z Varšavy (č. 8, str.
8–9; Jan Placák); Herz, Juraj – nekrolog režiséra a herce
(č. 5, str. 3, 15; jd); Jablonský, Vladimír – nekrolog právníka (č. 10, str. 9; tk); vzpomínku na VJ psal Michael Žantovský (č. 10, str. 9); Jurečková, Katka – nekrolog oblíbené členky obce, hebraistky a předsedkyně B´nai Brit (č. 5,
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str. 15; tk); Lanzmann, Claude – nekrolog francouzského
režiséra, autora filmu Šoa (č. 8, str. 3; Lukáš Přibyl); Lorencová, Anna – nekrolog přeživší šoa, aktivní pracovnice
v samizdatu a autorky stovky nahrávek vzpomínek přeživších (č. 11, str. 17; am); Marom, Hugo – nekrolog Wintonova dítěte, letce a architekta (č. 2; str. 3;
am); Nussbaum, Felix – o malíři z Německa
(č. 12, str. 12–13; Jan Placák); Pavel, Jiří –
nekrolog spisovatele (č. 6, str. 23; tk); Pipes,
Richard – nekrolog historika a poradce prezidenta R. Reagana (č. 7, str. 16–17; am);
Pokorný, Václav – o pamětníku Franze
Kafky (č. 6, str. 14–16; Tomáš Mazal); Roth,
Philip – nekrolog spisovatele (č. 7, str. 8–9;
am), poznámku k fotografii napsal Karol E.
Sidon (č. 7, str. 9); Štichová, Eva – nekrolog
pamětnice a pedagožky (č. 2, str. 23; Pavel
Straka); Tigrid, Pavel: o semilských předcích
novináře, vydavatele a politika (č. 1, 10–11,
14; Pavel Jakubec); Váňa, Moše – nekrolog
oblíbeného člena obce a provozovatele košer vinařství
(č. 12, str. 3; Akiva Šichman, jd); Waldes, Jindřich –
o životě a sběratelství podnikatele a mecenáše (č. 11; str.
8–9; ap); Wollheim, Gert Heinrich – o málo známém
malíři z Německa (č. 11, str. 19; Jan Placák).
Publicistika
Campagna di Roma, několik zastavení
v okolí Říma: Castelli Romani a Palestrina
(č. 9, str. 10–11; č. 10, str. 14–15; jd); Co
nového v Českém Krumlově (výstavy Marka
Podwala a Chaji Rajnišové) (č. 6, str. 13; am);
Dershowitz versus West, debata o bojkotu
Izraele v texaském Dallasu (č. 2, str. 20; překlad am); Děti Maislovky po deváté (č. 6, str.
17; Věra Trnková); Finchleystrasse. Galerie
Ben Uri a emigrantské umění v Británii (č. 8,
str. 16–17; am); Hanuš Adel a plzeňský
osmý oddíl židovských skautů (č. 3, str. 15;
projev Petra Náhlíka v Plzni); Chabad na Mars? O tom, jak
si některé vlády vybírají „své“ Židy (č. 11, str. 10–11; am);
Kéž je konec zlobě svévolníků – o mimořádném pomníku
Židů v Suchdole nad Lužnicí (č. 2, str. 8–9; jd); Máme toho
dost – britští Židé versus Jeremy Corbyn
(č. 5, str. 8–10; am); Na paměť Hroubovickým – o novém památníku v někdejší židovské obci na Chrudimsku a její historii (č. 1,
str. 8–9; am); Masarykův les u Saridu (č. 5,
str. 20; am); Na pamäť Noriho Harela –
o vzpomínkovém setkání na počest legendy
izraelského letectva (č. 2, str. 19; Peter Werner a Jana Tesserová); Ostrůvek naší kultury
– o Centru pronásledovaného umění v Solingenu a Jürgenu Serkem (č. 6, str. 8–9; tk);
Polská perspektiva – příspěvek k debatě
o kauze „polského zákona o holokaustu“
(č. 3, str. 20; Marciej Ruczaj); Seminář Židovská identita, komunita a paměť generací
v Bratislavě (č. 4, str. 17; Michaela Hapalová); Senzace se
nekoná – nakladatelství Gallimard se vzdalo vydání antisemitských pamfletů F. Célina (č. 2, str. 18–19; Jan Machonin); Stopy holokaustu začínají v Německu – poznámka
prof. Shloma Avineriho k polskému zákonu o holokaustu
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(č. 4, str. 23); Třicet let od demonstrace na National Mall
– o vyjádření solidarity amerických Židů se sovětským
Židovstvem (č. 1, str. 20; Jan Machonin); Tváře a příběhy –
o uchovávání vzpomínek a fotografií z rodinných archivů
v ŽMP (č. 1, str. 16–17; Hermína Neuner); Vídeňské umění
ve veřejném prostoru – o připomínkách holokaustu ve Vídni (č. 4, str. 10–11; am); Židé
nebyli pasivními oběťmi, poznámka k výroku
polského premiéra (č. 3, str. 23; Leo Pavlát).
Recenze knih
Czerniaków, Adam: Deník varšavského
ghetta (č. 12, str. 10; část předmluvy Marcina Urynowicze); Finkelstein, Israel; Silberman, Neil Asher: David a Šalomoun. Počátky mesianismu ve světle moderní archeologie. Recenze s ukázkami (č. 8, str. 12–13;
jd); Frischerová, Helena: Dny mého života
(č. 1, str. 19, 23; am); Grossman, David: Přijde kůň do baru (č. 5, str. 17; hu); Gruenbaum, Michael: Někde ještě svítí slunce (č. 5, str. 16; am);
Gundar-Gošenová, Ajelet – Probudit lvy (č. 11, str. 20;
hu); Katona, Lívia: História židovských škol na južnom Slovensku (č. 6, str. 20, jd); Laufer, Eduard – Spomienky.
Recenze s ukázkami (č. 7, str. 14–15; jd);
Podwal, Mark – Kadiš pro Dąbrowu Białostockou (č. 9, str. 9; am); Roth, Joseph: Cesta
do Ruska (č. 9, str. 17; jd); Scholem, Gershom: Hlavní proudy židovské mystiky (č. 12,
str. 11; z předmluvy Roberta Altera); Slíva,
Jiří: Můj šálek Kafky (č. 1, str. 18; jd); Stach,
Reiner: Kafka. Rané roky / Léta rozhodování
(č. 2, str. 10; am); Tichý, František: Transport na věčnost (č. 5, str. 16; am); Zadoff,
Mirjam: Tak napřesrok v Marienbadu. Ztracené světy židovských lázeňských kultur
(č. 10, str. 8–9; am); Židovský majetek na
zámku Sychrov (č. 3, str. 14; tk).
Recenze festivalů, filmů, divadel a výstav
Album Praha – o málo známém pražském cyklu Friedricha Feigla vystaveném v Galerii Ztichlá klika (č. 3, str.
12–13; ap); Ben Gurion, epilog – o pozapomenutém
a nově objeveném filmovém rozhovoru
s prvním izraelským premiérem (č. 12, str. 9;
Michaela Rozov); Donna Dianna a osud
Emila Nikolause Josepha von Reznicka (č. 4,
16–17; tk); Feigl, Friedrich, nově objevené
obrazy v Galerii Ztichlá klika (č. 4, str. 15;
ap); Foxtrot jako osud – o novém filmu režiséra Samuela Moaze (č. 5, str. 14; Pavlína
Schultz); I Mamma od Hadar Galron v divadle ABC (č. 4, str. 14; am); Imigranti
a britský design, informace o výstavě v britském Židovském muzeu (č. 1, str. 13; am);
Jankel Adler a ti druzí – první souborná
výstava malíře ve Wuppertalu (č. 7, str.
12–13; Jan Placák); Kolnoa podruhé –
o Festivalu izraelského filmu v Praze (č. 11, str. 14–15;
am); Příběhy Tichého údolí – o výstavě Středočeského
muzea v Roztokách (č. 7, str. 10–11; am); O identitě
a humoru: Letošní Svět knihy hostil přední izraelské
autory (č. 6, str. 12–13; am); Když dva dělají totéž. Úvaha
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nad dvěma výklady Uhdeova Zázraku v černém domě
(č. 8, str. 14–15; Josef Mlejnek).
Rozhovory
(Není-li uvedeno jinak, str. 6–7.)
Gavron, Asaf – s izraelským spisovatelem
nejen o jeho knize Osada na pahorku (č. 7;
hu); Kosáková, Eva – s kunsthistoričkou
a malířkou o jejích rodičích a vlastní tvorbě
(č. 9, str. 6–9); Laignel–Lavastinová, Alexandra – s francouzskou filosofkou o morální
odpovědnosti zemřít; přeložil Jan Machonin,
poznámku o autorce napsal jd (č. 2, str.
14–15); reakce na rozhovor (č. 3, str. 9); Láníček, Jan – s historikem o knize Ve stínu šoa.
Československá exilová vláda a Židé během
druhé světové války a po ní (č. 6, str. 18–19;
am); Lucca, Enrico – s italským historikem
o jeho práci o Hugo Bergmannovi (č. 4, str.
6–8; am); Mann, Jindřich – se spisovatelem
nejen o jeho slavných předcích (č. 3, str. 6–8; am); Miller,
Benjamin – s izraelským politologem o izraelsko–amerických vztazích (č. 11; hu); Mišani, Dror – s izraelským autorem detektivních románů (č. 6; am); Or, Amir – s izraelským
básníkem o poezii v moderním židovském
státě (č. 10; hu); Petráček, Zbyněk –
s komentátorem dění na Blízkém východě
o izraelské společnosti a politice (č. 5, str.
6–7, 11; am); Regnerová, Tereza – s programovou ředitelkou festivalu Kolnoa (č. 11, str.
15; am); Rich, Dave – s britským odborníkem
na antisemitismus o nové levici (č. 10; am);
Stern, Tomáš – s předsedou bratislavské
židovské obce (č. 2; 6–7, 15; jd); Szántó,
Jakub – s blízkovýchodním zpravodajem ČT
(č. 12, str. 6–8; am); Trabalka, Valerian – se
slovenským sochařem a judaistou (č. 8; jd).
Výběr z českého tisku: …a další události
(Není-li uvedeno jinak, str. 22; rubriku připravuje jd.)
Chazarská mafie… (č. 9); Jsem nomádka… (č. 10); Malí
a osamělí... (č. 2); Na třetí pokus (č. 12); Oranžové víno…
(č. 5); Pochmurné citace… (č. 8); Přijde kůň do baru...
(č. 3); Velkorysá nabídka…(č. 6); Vždycky jim
vadil… (č. 11); Za starou Prahu… (č. 7);
Zásadní omyl... (č. 1); Židoteror na Moravě…
(č. 4).
Zprávy ze světa
(Není-li uvedeno jinak, str. 28; rubriku připravuje am.)
č. 1: Zatykač na Kirchnerovou; Nový polský
premiér; Židovské muzeum ve Ferraře;
Lekce o holokaustu pro přistěhovalce; Zemřel William Pachner; Kalkatské synagogy.
č. 2: Británie vyznamenala zachránce;
FPÖ v rakouské vládě; Tatér z Osvětimi;
Památková ochrana pro varšavské podzemí;
Labouristé, obhájci Hizballáhu.
č. 3: Kontroverzní zákon; Izraelská cena za literaturu pro
Davida Grossmana; Střelec na Floridě; Paul Simon se
loučí; Prezidentské volby v Tel Avivu; Akademie pro ladino; Interaktivní mapa evropských synagog.
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č. 4: Teror v Izraeli; Tři billboardy na Victoria Street;
Nefunkční zákon; Synagoga na Balatonu; Cena pro
N. Šaranského; Proti vyhoštění uprchlíků.
č. 5: Otevřená společnost odchází z Maďarska; Zrušené
vztahy; Petice proti antisemitismu; Ginzova měsíční krajina do vesmíru; J. K. Rowlingová proti antisemitismu; Cohen zahraje Cohena.
č. 6: Zemřel Philip Roth; Ken Livingstone
odchází; Oslava v Londýn; Doktorát pro
Jána Vilčeka; Abramovič nedostal vízum;
Útok na starostu v Soluni; Navrácení dokumentů.
č. 7: USA končí v Radě OSN; Zápalní draci
z Gazy; Dražba rukopisu Franze Kafky; Nové
centrum v obřadní síni v Bostonu; Proti sčítání Romů v Itálii; Pamětní jízda Evropou;
Vídeňský starosta Jeruzaléma; Exulanti
z roku 1968 ve varšavském Židovském
muzeu Polin.
č. 8: Izrael zachránil záchranáře v Sýrii, příslušníky Bílých přileb; spory v britské Labour Party; Židovský stát dle zákona; Synagoga v Deventeru zůstává; Technologie pomohly; Zemřela rekordmanka Irena Szewińská.
č. 9: Zemřel senátor John McCain; Zachránkyně Janomamů; J. Corbyn uctil teroristy; Přiznání
kvůli otci.
č. 10: Místo Federace Chabad; Francouzský prezident v synagoze; Konec americké
podpory pro UNRWA; Konec belgické podpory pro palestinské školy; Nová jména ulic
v Tunisku; Acom proti BDS; 14,7 milionu
Židů na světě.
č. 11: Teror v synagoze v Pittsburghu;
Mikve ve Vratislavi; Hatikva v Abú Zabí;
Vnučka Mussoliniho tweetuje; Košer veletrh
ve Varšavě; Britové do Německa; Sidur
Marilyn Monroe v dražbě.
č. 12 (str. 24): Potomci sefardských Židů
se vracejí; Bojkot Izraele; Zemřela sestra
Cecylia; Sir Ben Helfgott; Ceny Emmy 2018; Zemřeli William Goldman a Stan Lee.
Židovské památky
Odkud pocházeli A. Goldstein či J. Brady –
informace z průzkumů židovských hřbitovů
v jižních Čechách (č. 8, str. 20, 26; Iva Steinová); Neologická synagoga v Žilině – o historii a rekonstrukci budovy (č. 5, str. 18–19;
Pavel Frankl); Přístav Ostia a jeho synagoga
(č. 11, str. 16–17; jd); Synagoga na Sibiři –
o židovských vojácích v carské armádě
a jejich synagoze v Tomsku (č. 3, str. 10–11;
Jan Machonin); V zemi pagod: o předválečné barmské komunitě a jejích pozůstatcích
(č. 1, str. 12–13; Pavlína Schultz); Ze Znojma
do Ivančic, o památkách jižní Moravy (č. 12,
str. 14–15; jd); Zmýlená také platí – o židovských hřbitovech v Mirovicích a Miroticích
(č. 9, str. 19; jd).
Zkratky jmen redaktorů a stálých spolupracovníků
redakce: am: Alice Marxová; ap: Arno Pařík; hu: Hana
Ulmanová; jd: Jiří Daníček; jf: Jaro Franěk; ra: Radek Aubrecht; tk: Tomáš Kraus.
(Připravila am.)
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IZRAEL: Kdo za to mùže
Teroristické èi kriminální útoky se stávají
a leckdy cílí na Židy. V západním svìtì
jich spíše pøibývá. Pøesto je jen málo protižidovských útokù takového ražení, že
vyvolají mimoøádný ohlas i v Izraeli. Že
pøinesou takovou „pøidanou hodnotu“,
která se stane pøedmìtem širší debaty.
Takovým protižidovským útokem byla
hromadná vražda v košer obchodì v Paøíži
v lednu 2015. (Radikální muslim Amedy
Coulibaly zastøelil ètyøi Židy, viz Rch
2/15.) „Pøidanou hodnotou“ byl fakt, že se
odehrála ve stínu vystøílení redakce èasopisu Charlie Hebdo, takže následná demonstrace odporu se nesla ve znamení
boje za svobodu slova, ne boje s šíøením
antisemitismu, notabene antisemitismu muslimského. A to,
že prezident Hollande odmítl
oznaèit ideový zdroj útoku.
Prohlásil, že „tito teroristé
a fanatici nemají nic spoleèného s náboženstvím islámu“.
Nyní bylo takovým útokem
pøepadení synagogy Strom života v americkém Pittsburghu, kde fanatik konspiraèních
teorií Robert Bowers o šabatu
postøílel 11 èlenù židovské
kongregace. „Pøidanou hodnotou“ je fakt, že šlo o nejvìtší
i nejvražednìjší protižidovský
útok v dìjinách USA, zemì,
kde se Židé vždy cítili relativnì bezpeènì
a kterou stále považují za útoèištì pro pøípad prùšvihu tøeba v Evropì.
Proto je útok z 27. øíjna tématem, které nevybledlo ani v listopadu, a to v Izraeli ani v USA. A pak ještì z dùvodu,
který se sice veøejnì moc neprobírá, ale
je nepominutelný a pøíznaèný pro západní spoleènosti rozdìlené hlubokými
názorovými pøíkopy. Útok v Pittsburghu
je více než jiné „støíleèky“ využíván pro
rùzné interpretace zavinìní èi jako politická zbraò toho èi onoho názorového
tábora proti táboru opaènému.
K tomu napsal zásadní text do listu The
Jerusalem Post novináø Seth Frantzman.
Je to rodák z USA žijící v Izraeli, takže
má židovskou zkušenost z obou bøehù Atlantiku. Tím spíše, že hodnì reportoval
i z Evropy, zejména v dobì migraèní kalamity, tudíž má širokou možnost srovnání. A v neposlední øadì patøí k novináøùm,
z jejichž textù nepoznáte, koho volí. Snaží se vnímat argumenty napøíè názorový-

mi bublinami, což je v polarizované dobì
práce sice nevdìèná, ale o to záslužnìjší.
S AMERICKÝMI BRÝLEMI
Nejprve fakta. V sobotu 27. øíjna vtrhl
do synagogy Strom života Robert Bowers (46). Zaèal støílet z útoèné pušky
a tøí pistolí. Zabil 11 pøítomných, další
zranil, pak byl zatèen. Vyšlo najevo, že
je „osamìlým vlkem“ nenapojeným na
organizované skupiny, mužem žijícím
ve svìtì konspiraèních webù a teorií,
jenž pøi útoku køièel: „Všichni Židé
musí zemøít!“
A teï se podívejme, jak to reflektuje
Seth Frantzman. Podle nìj Robert Bo-

Nejprve se diskutovalo o „bezpeènosti“. Prezident Trump øekl, že problémem
je nedostatek ozbrojených strážcù, jako
by se lidé mìli modlit za ochrankou
a ploty, obklopeni nenávistí. S tím
Frantzman nesouhlasí. Odkazuje na
mnohé synagogy v Evropì, které mu
pøipomnìly pevnosti. Proto píše témìø
radikálnì: „Modlit se bez bezpeènostních opatøení je základním lidským právem. Pøítomnost ochranných bariér nám
sdìluje, že jsme tu nechtìní, ohrožení,
že nejsme v bezpeèí.“

OBVIÒTE IZRAEL, ŽIDY
A TRUMPA
Hlavním hromosvodem je však Donald
Trump, Židé v jeho administrativì a Izrael. Frantzman to dokládá citacemi.
„Tento prezident to umožnil,“ napsala novináøka
Julia Ioffeová. „Tady, kde
žijete. Doufám, že pøestìhování ambasády tam, kde
nežijete, za to stálo.“ Srozumitelnì øeèeno: „Šílenec
Trump pøesunul americkou
ambasádu v Izraeli z Tel
Avivu do Jeruzaléma, tak
se nedivte, že v Americe
pøišla odplata.“ Stejná logika si oblíbila výrazy „Jewish enablers“ èi „Jew
who enable Trump“ („židovští umožòovaèi“ èi
Synagoga v Pittsburghu se jmény jedenácti zavraždìných.
„Židé, kteøí umožòují
wers vyjadøuje svìtonázor tìch radikál- Trumpa“). Prostì ti, kdo sice správnì
ních bìlochù v USA, kteøí se cítí poraže- kritizují nenávist, ale sami polevují
ni globalizací i vzestupem pokrokáøské v nenávisti vùèi prezidentu Trumpovi.
levice a výraz „globalisté“ užívají záNebo baronka Jenny Tongeová, èlenstupnì pro Židy. Bowers vìøí, že prezi- ka britské Snìmovny lordù. Útok pokládent Donald Trump je globalista. Vìøí, že dá za dìsivý zloèin, ale vzápìtí položí
Židé organizují pøíliv uprchlíkù do USA, øeènickou otázku: to nenapadlo Bibiho
kdežto Izrael zùstává pøed týmiž uprchlí- a souèasnou izraelskou vládu, že jejich
ky chránìn. Prostøedím, ze kterého vze- akce proti Palestincùm podnítí antisemišel útok v Pittsburghu, shrnuje to Frantz- tismus?
man, je tedy sít’spojující protižidovské
A když Frantzman napsal pøedsedovi
rasisty.
židovské federace Pittsburghu, ozval se
Protižidovskou motivací se útok mu nìkdo v jeho zastoupení: „Až se
z Pittsburghu nevymyká tomu, co se sta- vrátí z Izraele, bude zvyklý na rasisticlo v Paøíži v lednu 2015. Ale vymyká se ké støílení Palestincù na Západním bøetím, èemu autor øíká „americké brýle“. hu a v Gaze. Tam je každý týden víc
Ty se nesoustøedí na to, jak se vypoøádat mrtvých než tady za celou historii syse záští šíøící se Amerikou, ale na to, nagogy.“
komu za útok pøièíst politickou vinu.
„Toto jsou odpovìdi na nejvìtší masakr
„Byl jsem šokován,“ píše Frantzman, Židù v americké historii,“ píše Frantz„jak rychle se masové vraždy v Pitts- man. „Obviòte Izrael. Obviòte Židy. Obburghu, dokonce ještì než byl znám po- viòte Trumpa. A tyto odpovìdi až pøíliš
èet obìtí, chytilo téma obviòování ji- èasto pøicházely od lidí na levici.“
ných.“
ZBYNÌK PETRÁÈEK
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NA TØETÍ POKUS ...a další události
/Vybráno z èeských médií/
Vìtšina médií obsáhle pøipomnìla, že
pøed 80 lety v noci z 9. na 10. listopadu
1938 v Nìmecku a také v obsazených
Sudetech došlo k obrovskému pogromu,
kterému se øíká „køišt’álová noc“. !! Projekt Nejvìtší Slovák odvysílá veøejnoprávní instituce Rozhlas a televize Slovenska (RTVS). Do upoutávky zaøadila
také Tisa s titulkem „Váleèný zloèinec,
nebo muèedník?“. Spoleènì s Tisem se
do upoutávky dostali také Milan Rastislav Štefánik, Marie Terezie a Alexander
Dubèek. Po protestech židovských organizací i veøejnosti musela RTVS upoutávku stáhnout z vysílání a Tisa z ankety
vyøadila. (Novinky.cz, 8. 11.) !! Jak øíká
stará, lehce poupravená moudrost, fotbal
je hra, kterou hrají 90 minut proti sobì
dva týmy o jedenácti hráèích. A pokaždé,
když se støetnou v Praze Sparta a Slavia,
je èlovìku na zvracení, protože si myslel,
že nìkteré vìci jsou snad z dobrých dùvodù za námi. Jenže ho to jen usvìdèí
z naivity. Nejsou a zjevnì se ani neblíží
èas, kdy nebudeme muset pøi derby z tribun poslouchat hromový pokøik „Jude
Slavie“, vycházející z hrdel nejen pár rasistických pomatencù z tvrdého jádra
spart’anského kotle, ale i obyèejných,
slušných lidí. (ÈRo plus, 8. 11.) !! Zajímavým turistickým místem je Muzeum
života židovské obce v Divišovì. Expozice je zamìøená na život židovské obce
v regionu. Židovské osídlení se v Divišovì datuje již od roku 1685. Synagoga
byla postavena v první polovinì 19. století a v ní se nachází muzeum. Otevøeno
má jen po telefonické dohodì. Byla postavena na poèátku 19. století a v letech
1854–1856 byla pøestavìna v klasicistním stylu, pøièemž došlo i k jejímu zvìtšení. V roce 1995 byla budova synagogy
pøevedena do vlastnictví Židovské obce
v Praze, mìstem byla obnovena vnìjší
fasáda a od roku 2004 slouží jako muzeum pøedstavující život Židù žijících
v obci Divišov, kde se nachází i židovský
høbitov. (Benešovský deník, 9. 11.) !!
Obyvatelé Prostìjova si již brzy budou
moci prohlédnout, jak v minulosti vypadaly zdejší židovské ulièky. Èlen spolku
Hanácký Jeruzalém Jan Lázna nyní staví
vìrný papírový model zaniklého židovského mìsta. Poèítá zároveò s tím, že
v budoucnu vytvoøí i virtuální prohlídku.
V Prostìjovì bylo po Mikulovì druhé

nejvìtší ghetto na Moravì. Židé tvoøili až
ètvrtinu obyvatel mìsta a významnì se
podíleli na jeho hospodáøském a kulturním rozvoji. Vìtšina Židù bydlela v domcích v centru, dodneška z nich zùstal stát
pouze jediný blok. Jan Lázna se rozhodl
ghetto zrekonstruovat v papírovém modelu, hotovou má jeho první èást, která je
nyní k vidìní na výstavì Zmizelé (a znovuobjevené) židovské mìsto, již mají lidé
možnost poslední týden vidìt ve Špalíèku. (iRegiony Impuls.cz) !! „Nebyl jsem
žádný disident. Já se od nièeho neoddìlil.
Usiloval jsem pouze být sám sebou.
A když mi byla nabídnuta možnost,
abych udìlal nìco nejen pro sebe sama,
ale také pro spoleènost, pokusil jsem se
o to. A dìlal jsem, co jsem mohl. Tøeba
to, že jsem mezi prvními podepsal Chartu 77. Nebylo to nic víc, než že jsem se
zavázal sám sobì, že nepodlehnu ani
svodùm snazšího života, ani nátlaku,“
øíká Luboš Dobrovský, novináø, diplomat, politik a pøekladatel. Narodil se
3. února 1932 v Kolínì, a to do typické
støedoevropské rodiny – ve smyslu etnickém a rasovém.
Tatínek
Ludvík
Hammerschlag byl
Žid, maminka Marie, za svobodna
Sýkorová, pocházela z rodiny sudetské
Nìmky z Líní u Plznì a úplnì normálního èeského ševce.
(ÈRo – Vltava.cz)
!! Z odkazu Tomáše Bati vybudoval
jeho nevlastní bratr
Jan Antonín svìtové
obuvnické impérium. Vše zmìnila
druhá svìtová válka
a nespravedlivé oèernìní, které z druhého jmenovaného v oèích veøejnosti udìlalo kolaboranta. „Ve skuteènosti pomáhal Židùm uprchnout pøed Hitlerem,“
øíká John Nash, vnuk J. A. Bati. „Je to
neuvìøitelná situace. Nominován byl na
Nobelovu cenu míru za pomoc pøi pøestìhování desetitisícù evropských váleèných uprchlíkù do Brazílie. Kandidatury
se ale vzdal a doporuèil maršála Cândida
Rondona za práci s brazilskými indiány.
K tomu máme ještì papežem podepsaný

dokument z Vatikánu z roku 1943, který
je pro Jana v podstatì vstupenkou do
nebe. Vatikán vìdìl, že Jan pomohl více
než dvìma tisícovkám Židù uprchnout
z Èeskoslovenska pøed Hitlerem. Povìst
kolaboranta na nìm však ulpìla až do
roku 2007, kdy jsme spolu s jeho dalšími
potomky u èeských soudù dosáhli jeho
rehabilitace. Povedlo se to ale až na tøetí
pokus. Poprvé jsme to zkoušeli v roce
1968, podruhé v roce 1993, ale vyšlo to
až v roce 2007.“ (Týden.cz, 12. 11.) !!
„Krátkodobé vzrušení v èeském veøejném prostoru vyvolala cesta Jaromíra
Nohavici do Moskvy. Písnièkáø tam
v Kremlu pøevzal Puškinovu medaili od
Vladimira Putina, dojatì pøitom pohovoøil o svém vztahu k ruským básníkùm
a jejich poezii. Taky jsem si to video pustil. Pøivedlo mì k myšlenkám na rùzné
ruské umìlce, které drtila ruská moc,
v jejíž pøízni se zdejší hvìzda tak potìšenì vyhøívala. Tøeba na spisovatele Sergeje Dovlatova, hlavní postavu skvìlého
filmu Alexeje Germana ml. Jistì se v dìjinách ruské literatury dají najít tragiètìjší, strašlivìjší osudy než ten Dovlatovùv.
Narodil se v roce 1941, napùl Armén, napùl Žid, tøi roky vojny sloužil jako èlen
stráže v trestaneckém táboøe (tìžko si
pøedstavit, jak mùže
tohle dolehnout na
trochu
citlivìjší
duši).
Nìjakou
dobu žil v tehdejším
Leningradì, pøátelil
se s Josifem Brodským, pozdìjším
nositelem Nobelovy
ceny, kterého režim
pøinutil k emigraci.
Psal, ale nebyl oficiálnì publikován,
šíøil svoje vìci samizdatem, dostaly
se do emigrantského èasopisu, proto
si na nìj pozdìji došlápl sovìtský represivní aparát. Koncem
sedmdesátých let Dovlatov taky emigroval, dìlal mimo jiné v New Yorku taxikáøe. V Americe vycházely jeho texty v ruských exilových nakladatelstvích, byl
pøeložen i do angliètiny. Skuteèného vìhlasu ale jeho prózy dosáhly až po pádu
komunismu, toho už se však Dovlatov
nedožil, zemøel na srdeèní záchvat v roce
1990, bylo mu osmaètyøicet,“ píše na
EchoPrime.cz Ondøej Štindl. (18. 11.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium

Bìhem druhé svìtové války sloužila
budova jako skladištì, po válce byla až do
roku 1973 využívána opìt k bohoslužebDne 1. prosince 1968, tedy pøed 50 lety, ným úèelùm. Do konce komunistického
zemøel ve Vídni významný èeský divadel- režimu pak chátrala. V roce 1992 byla syní a filmový herec, scenárista, režisér nagoga prohlášena kulturní památkou
a producent HUGO HAAS (nar. 19. 2. 1901 a v letech 1995 až 1997 prošla rekonv Brnì). Po úspìšné kariéøe v rodné zemi strukcí. Na jaøe 1998 byla synagoga slav(za všechny jmenujme jeho filmové role nostnì znovuotevøena pro veøejnost.
v adaptacích Poláèkových dìl èi v Národ- V záøí téhož roku se v ní na Roš hašana
ním divadle roli doktora Galéna v Èapko- konala první bohoslužba ve svobodné
vì Bílé nemoci; toto dílo také roku 1937 zemi. Od té doby se zde uskuteènilo velké
zrežíroval pro film, pro který spolu množství kulturních akcí, prùbìžnì se koK. Èapkem napsal scénáø). Spolupracoval nají zajímavé fotografické výstavy.
i se svým bratrem, hudebním skladatelem V souèasné dobì se plánuje dùkladná rekonstrukce jejího
Pavlem Haasem,
interiéru, která zaèkterý byl zavraždìn
ne pøíští rok a potrv Osvìtimi. V dubnu
vá nìkolik let.
1939 se Hugo HaaPøed 50 lety, dne
sovi podaøilo utéct
20. prosince 1968,
z okupovaného Èeszemøel v Tel Avivu
koslovenska, dostal
pražský nìmecký
se do USA, kde pùspisovatel, novináø,
sobil jako herec
hudební skladatel
a pedagog na hereca kritik známý pøedeké škole, pozdìji se
vším jako pøítel Franprosadil i v Hollyze Kafky a správce
woodu. Od roku
jeho pozùstalosti,
1961 žil ve Vídni
jako pøekladatel èes(údajnì proto, aby
kých básníkù do
byl co nejblíže
nìmèiny a znalec
Brnu), obèas úèinkoa propagátor hudby
val v televizi. Do
Leoše Janáèka MAX
rodné zemì se vrátil
BROD (nar. 27. 5.
jen jednou, v listopa1884).
du 1963, a pak zde
Dne 4. prosince
byl uložen jeho po2003, tedy pøed 15
pel. Rodinný hrob
lety, byl na Starém
lze nalézt na židovMìstì
pražském
ském høbitovì v BrJaroslav Róna: Pomník Franze Kafky. Foto archiv.
vedle Španìlské synì-Židenicích. (Jeho
osobnost jsme pøipomnìli v záøijovém èís- nagogy odhalen POMNÍK FRANZE KAFKY.
le korespondencí s pøítelem Friedrichem Navrhl jej sochaø a malíø Jaroslav Róna,
jenž se nechal inspirovat autorovým texTorbergem.).
Dne 2. prosince 1888, tedy pøed 130 tem Popis jednoho zápasu. Vytvoøil bezlety, byl položen základní kámen VELKÉ tvarou a bezhlavou sochu, jíž sedí na ramenou køehká postava F. K., která ukazuje
SYNAGOGY V PLZNI (po Jeruzalému a Budapešti nejvìtší synagogy na svìtì). Vel- pravou rukou vpøed. Róna o tomto bronzoká synagoga je postavena v neorenesanè- vém pomníku øekl: „Obøí prázdný oblek
ním slohu s maurskými prvky podle mùže být zároveò onen neuchopitelný
plánù vídeòského architekta Maxe Fleis- svìt, s nímž K. (a my všichni) zápolí a pochera pøepracovaných plzeòským stavite- mocí psaní je i jemu umožnìno podílet se
lem Emanuelem Klotzem a její stavba na jeho spádu. K. jím mùže být zároveò
probíhala v letech 1888 až 1892. Jedná se unášen, zatímco si myslí, že ho øídí a ukao monumentální budovu se dvìma zuje mu prstem cestu. Nebo ho naopak
45metrovými vìžemi a trojlodní dispozi- skuteènì øídí – onen slabý èlovíèek svou
cí. Interiér synagogy je zdoben výmalbou obrovskou schopností vcítìní…“ Kafkùv
s rostlinnými motivy a souèástí jsou též pomník za patnáct let v Praze zdomácnìl
varhany z roku 1890. Ve dvoøe synagogy a patøí k oblíbeným místùm Pražanù i návštìvníkù metropole.
(am)
se nachází patrový rabínský dùm.

OSIØEL
STØÍBRNÝ SKLEP
(dokonèení ze str. 3)
Obvykle mì pak zpravoval esemeskou,
kde se právì nachází a co všecko zøí, a to
jsem se, pane, podivil, když mi jednou takhle zapípala zpráva a Moše se hlásil
z Drážïan, koukal jsem na to, byly dvì
hodiny ráno, a já se snažil upamatovat,
kdeže je vesnièka s tím jménem, máme
v Èechách Mnichov, tak tu asi budou i èeské Drážïany, ale to jsem se mýlil, byly to
ty pravé a poctivé Dresden in Sachsen,
a Moše si tam trajdal za noci s dodávkou
KOŠER VÍNO – CHRÁMCE.
A kdyby ta dodávka byla prázdná, ale
on ji mìl naloženou basami s prázdnými
lahvemi! A ty celníci, když na to koukali, divili se, kam to jede do Nìmec
s tìma flaškama, a Moše jen pokrèil rameny, jako by chtìl øíci: „Holky mì
stoply cestou, tak jsem je nabral.“
A když se Moše vracel domù, zas tam
stáli ti samí celníci a ti byli teprve vyku¡
lení, že zase veze ty lahve nazpátek. Tukali do nich hùlèièkama a hledali u dna
kokain a hašiš, ale nebylo tam nic, nežli
vypitá prázdnota.
Moše pak pøijel spokojenì domù,
v šest zalehnul a v osm už jsme zase
vstávali do Chrámcù.
Ale to bylo dávno, ještì než støíbrný
sklep osiøel, Moše koneènì potkal svoji
ženu a do mukovského domku pøišlo
svìtlo, svìtlo a poøádek, a byla velká
svatba na vinici a Moše sám se stal tatinem a místo grind metalu naslouchal
štìbetání dvou rozmilých dìvèátek.
A ten støíbrný sklep, ještì pøedtím než
osiøel, zaznamenal nové pøátele a novou
práci, sklizeò støídala sklizeò, a i když ti
staøí bìsíèci Mošeho stále poòoukali
k nerozvážným lapáliím a málem ho nechali umrznout, hnedle se jim zase vysmál velkolepými skutky, když spìchal
na pomoc tam, kam by si jiný netroufnul.
Když Moše napsal veršovánku, že už
dlouho nemìl „bublavou lázeò“, chichotal jsem se, nebylo by to ponejprv pøeci,
sklouzneš po prknì, smekneš se na žebøíku, a já jsem se chichotal do dlaní, i já
tehdy málem spadl do vína, bublavá lázeò, ta je hned, pane, chichichi, Mošiku,
hlavnì to nepøivolej! A jak jsem se chichotal, napadlo mì, že se to možná stane, ale to já jsem nevìdìl, netušil jsem
vùbec, že u té láznì bublavé bude stát
andìl smrti. A tak støíbrný sklep osiøel...
AKIVA ŠICHMAN
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Petr Balajka
OTTLA
 Útlá knížka s prostým názvem Ottla
a krásným portrétem oblíbené sestry Franze Kafky na obálce má dvì polohy: v jedné èerpá autor ze setkání s Ottlinou starší
dcerou Vìrou Saudkovou (1921–2015),
s níž pøipravil rozhovor, jejž v textu cituje
a doplòuje údaji z rodinného života Kafkù
a samotné Ottly (vèetnì jejích motákù
dcerám z Terezína). Druhou polohu tvoøí
fiktivní scény èerpající z biografických
údajù. Pøipomeòme, že P. Balajka napsal
již døíve o Ottle rozhlasovou hru. Ne každému ètenáøi budou tyto fiktivní postavy
a dialogy vyhovovat, spojení fikce a biografie je vždy ošidné a v pøípadì kafkovského tématu snad ještì ošidnìjší. Autor se
snaží osvìtlit pøedevším poslední léta
a mìsíce Ottlina života, dobu, kdy skonèilo její manželství s Josefem Davidem,
èímž pøestala být chránìna a posléze byla
v srpnu 1942 deportována do Terezína. V
ghettu se starala o dìti, pozdìji se dobrovolnì pøihlásila k péèi o dìti z Bia³ystoku
a s nimi v øíjnu 1943 z Terezína odjela vlakem, který skonèil v Osvìtimi. Vìra a Helena se dostaly formálnì do péèe nežidovského otce, takže to, co bylo zøejmì
hlavním dùvodem manželské rozluky, se
podaøilo: dcery (dle norimberských zákonù míšenky 1. stupnì) nebyly poslány do
ghetta ani do pracovního tábora.
V této souvislosti Balajka zajímavì soustøeïuje pozornost na postavu Josefa Davida. Že Ottlino manželství nebylo harmonické, potvrzuje Vìra v nìkolika rozhovorech;
J. David se rýsuje jako èlovìk, jenž svou pílí
dosáhl urèitého postavení, o které nechtìl
pøijít a které mu manželství s Židovkou
v kritické chvíli více než komplikovalo, pøièemž ovšem o skuteèné povaze nacistické
perzekuce Židù nemohl tušit. Ottla pak jako
ta, kdo chce za každou cenu chránit své dìti,
v Terezínì pak své svìøence a nakonec ubožáky z Bia³ystoku. K povedeným výjevùm
patøí ten, kdy dcera Helena roku 1942 posmìšnì pøedèítá z èasopisu Pojistný obzor
z autentického proslovu Rozum do hrsti!,
který David pronesl k zamìstnancùm
Ústøedního svazu soukromého pojištìní:
„Blaho a zdar Velkonìmecké øíše bude blahem a zdarem všeho obyvatelstva také
v Protektorátu Èechy a Morava…“ Davidùv
v dané chvílí racionální „rozum do hrsti“ mu
tedy zøejmì i velel nebránit se rozluce s „rizikovou“ partnerkou. I když na druhé stranì
se v poznámce doèítáme, že J. David zøejmì
pomáhal pøi ukrývání spisù z pražské židovské obce o odvleèených Židech…
(am)
Vydalo nakladatelství Franze Kafky
roku 2018. 186 stran, fotografie. Doporuèená cena: 290 Kè.
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

DISKUSE V MAISLOVCE
 V úterý 4. prosince od 18 hodin se

v Maiselovì synagoze koná beseda s blízkovýchodním zpravodajem ÈT Jakubem
Szántó o novináøské práci na Blízkém východì (viz též rozhovor v tomto èísle).
Moderuje Irena Kalhousová.
KONCERT ARIKA STRAUSSE
 Dne 5. prosince od 19 hodin vystoupí

v rámci 23. roèníku Festivalu jazzového
piana v pražském Muzeu Antonína Dvoøáka izraelský jazzový klavírista Arik Strauss, autor sedmi alb a spolupracovník
øady pøedních svìtových jazzových hráèù.
Vstupenky za 222 Kè získáte na goout.net.
YEMEN BLUES VE FUTURU
 Dne 16. prosince od 21 hodin se ve Futurum Music Bar koná koncert skupiny
Yemen Blues. Založil ji zpìvák a skladatel
Ravid Kahalani a hraje inspirující muziku,
která spojuje jemenskou tradici muslimù,
køest’anù a Židù, se souèasnými pøekryvy
rokenrolu, jazzu a blues. Vstupenky za
300 Kè zakoupíte na www.pjmusic-eshop.
MOMENTKY Z IZRAELSKÝCH ULIC
 Do 6. ledna potrvá v pražské galerii Leica (Školská 28, P 1) výstava tøí izraelských autorù: Alexe Lavaca, Gabiho ben
Avrahama a Ilana Ben Yehudy, kteøí pøedstavují Svatou zemi z jiného pohledu, než
jsme zvyklí. Jejich oèima nevidíme obvyklé momentky, ale kuriózní až surreálné
situace z rozmanitých prostøedí, sekulárního Tel Avivu, ortodoxního Jeruzaléma,
z pouštì èi od Mrtvého moøe.

CHANUKA 5779
NA ŽIDOVSKÉ RADNICI
 Tradièní chanuková oslava v pražské židovské obci se koná v sobotu 8. prosince
od 19.30 ve velkém sále Židovské radnice.
V rámci veèera, který moderuje Petr Vizina, vystoupí dìtský sbor Lauderových škol,
Pavla Vondráèková Jahodová a její harfy,
Nikola Márová a Adam Zvonaø, první sólisté baletu ND, basbarytonista Daniel
Klánský, herec Kajetán Písaøovic, k tanci
a poslechu zahraje orchestr Nový Šarbilach
a Petra Ernyeiová a Jazz Quartet.
Souèástí veèera je obèerstvení po skonèení programu. Vstupenky za 200 Kè èi zlevnìné pro studenty a seniory za 150 Kè lze
zakoupit v pokladnì ŽOP (Maiselova 18, 2.
patro) èi v sekretariátu Lauderových škol.
Srdeènì zveme! Židovská obec Praha
CHANUKA SPOLEÈNÌ
NA RADNICI A NA HAGIBORU
 Sdružení Bejachad/Spoleènì poøádá chanukovou oslavu pro dìti. Koná se v nedìli
9. prosince v sále Židovské radnice (Maiselova 18, P 1). Od 14 hodin zahraje soubor
Feigele pod vedením Vidy Neuwirthové
Pøíbìh o Golemovi, v 15 hodin pan rabín
zapálí chanuková svìtla. V 15.30 pøijde
klaun Aleš a nastane volná zábava.
 Ve vinohradském Hagiboru zaèíná program 9. prosince v 16 hodin sváteèními dílnami. V 17 hodin zapálíme chanuková svìtla a poté nám zahraje kapela Bengas. Od
17.30 probíhá makabiáda pro dìti, program
konèí asi ve 20 hodin. Na program na Hagiboru je nutná registrace, prosíme, e-mailem:
chanukahagibor2018@gmail.com.
Srdeènì zveme a tìšíme se na Vás!
Sdružení Bejachad
CHANUKOVÁ BENEFICE
V CAFÉ JEDNA
 Srdeènì Vás zveme na tradièní benefièní
koncert Nadaèního fondu obìtem holokaustu, který je již podruhé spojen s oslavou
Chanuky. Koná se ve ètvrtek 6. prosince
od 19.00 v Café Jedna ve Veletržním paláci. Veèerem provází Ester Janeèková, tìšit
se mùžete také na koncert Mackie Messer
KLEZMER Band, spoleèné zapálení chanukije, bohatou tombolu i chanukové obèerstvení. Nebude chybìt ani program pro
dìti. Vstupné je dobrovolné, výtìžkem benefice bude financována péèe o pøeživší
holokaust.
Registrujte se, prosím, pøedem na adlerova@fondholocaust.cz nebo 224 261
573. Pøijïte s námi slavit i pøispìt na dobrou vìc. Tìšíme se na vás.
Péèi o pøeživší šoa mùžete podpoøit také
zasláním finanèního daru na úèet veøejné
sbírky: 2113642498/2700, UniCredit Bank.
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ŽIDOVSKÁ OBEC PRAHA
(Maiselova 18, velký sál)
Káva o pùl ètvrté
! V úterý 4. prosince bude hostem Kávy
pøekladatel, spisovatel, diplomat, øeditel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský.
! V úterý 18. prosince k nám zavítá divadelní a filmová hereèka Chantal Poullain.
Kavárna je pøístupna od 14.30, program
zaèíná v 15.30. Pøipravil a moderuje Honza Neubauer.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP
Maiselova synagoga (Maiselova 10, P 1)
! 5. 12. od 19.00: Chanuke is frejlech!
Chanukový koncert jidiš písní v podání
skupiny Jidiš ve tøech. Souèástí veèera
bude i pøedstavení audioknihy Divný koøeny (Radioservis, 2017), kterou její autorka
hereèka a zpìvaèka Hana Frejková pùvodnì naèetla pro Èeský rozhlas. / Vstupné
100 Kè.
! 13. 12. od 19.00: Petr Wagner a Ensemble Tourbillon / Londýnští Europians. Koncert gambisty Petra Wagnera, theorbisty
Pøemysla Vacka a cembalisty Filipa Dvoøáka z uskupení Ensemble Tourbillon. Vstupenky lze zakoupit v pøedprodeji v Maiselovì synagoze, v Informaèním centru muzea
(Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art,
Prague Ticket Office a na webových stránkách ŽMP. Vstupné 230 Kè / 150 Kè.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP
Auditorium (Maiselova 15, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 3. 12.: Tak napøesrok v Marienbadu. Ve
své stejnojmenné knize popisuje historièka
Mirjam Zadoff spoleèenský a kulturní život
v Karlových Varech, Františkových Lázních
a Mariánských Lázních od konce 19. stol.
do tøicátých let 20. stol. jako centrech židovského života. Tato oblíbená židovská místa
se však nalézala v místech rostoucího nepøátelského nacionalismu. Mimo sezonu
bývala stejná mìsta obèas dìjištìm prudkých antisemitských konfliktù (více o knize
viz Rch 10/2018). Kniha bude na místì
k zakoupení. V angliètinì. Vstup volný.
! 9. 12. od 14.00: Poøad pro dìti – dílna
OVK – dvùr Maiselova 15. Lvíèek Arje
slaví Chanuku. Dìti zažehnou svíèky na
chanukiji, zahrají si s drejdlem, ochutnají
koblížky a nauèí se písnièku. Prohlídka:
Španìlská synagoga. Vstupné 50 Kè.
! 10. 12.: „Doufám, že napøesrok èi po
válce bude lépe…“ Veèer k 50. výroèí
úmrtí Maxe Broda. Pražský židovský, nìmecky píšící spisovatel Max Brod byl jedním z nejproduktivnìjších autorù své ge-

KULTURNÍ
POØADY

Mark Podwal: Chanuka.

nerace. Poøad bude zamìøen zejména na
Brodovy texty, které vyšly v èeských pøekladech, ale i na ty, které na své objevení
pro èeské publikum teprve èekají. Hosty
veèera budou Veronika Jièínská (katedra
germanistiky FF UJEP) a Barbora Šrámková (Pražský literární dùm). Moderuje
David Stecher (øeditel PLD).
! 12. 12.: Po-lin: vernisáž a filmová projekce. Vernisáž výstavy Po-lin, která mapuje osudy židovské komunity na území
„republiky mnoha národù“ od 11. století,
kdy se na toto území dostala poèetná skupina z Prahy, pøes tzv. zlatý vìk až po nièení židovské kultury v období druhé svìtové války. Výstavu vìnovanou dìjinám
a kultuøe polských Židù zahájí dokumentární film Poslední klezmer (2017, 50
min.) režiséra Janusze Majewského o Leopoldu Koz³owském, který letos slaví sté
narozeniny a je posledním zástupcem
pøedváleèných polských klezmerù. Výstava je pøipravena ve spolupráci Polského
institutu v Praze a Muzea dìjin polských
Židù Polin a potrvá do 25. ledna 2019.
! 17. 12.: Transportní oddìlení a organizace deportací z Terezína na východ.
Pøednáška historika Památníku Terezín
Tomáše Fedorovièe pøiblíží fungování tohoto oddìlení v kontextu dìjin terezínského ghetta. Veèer je souèástí pøednáškového cyklu k nové stálé expozici Cesty bez
návratu. Deportace Židù z èeských zemí
1939–1945 v Pinkasovì ulièce.
! 19. 12: Èeský kubismus v poušti: Neznámé projekty architekta Alfreda Neumanna.
Poslední ze tøí pøednášek architekta Daniela
Zisse (Ústav Blízkého východu a Afriky FF
UK) vìnovaných Alfredu Neumannovi
(1900–1968) u pøíležitosti 50 let od jeho
smrti. Tøetí èást bude vìnována poslední Neumannovì stavbì, tedy ústøední dùstojnické
škole v Negevské poušti, dále Neumanno-

vým nerealizovaným projektùm a odkazu,
který zanechal v práci svých studentù. Veèer
bude doprovázen bohatým obrazovým materiálem z fondu pøednášejícího.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP V BRNÌ
(tø. Kpt. Jaroše 3, Brno)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají programy v 17 hodin a vstupné na nì je 30 Kè.
! 6. 12.: Prohlídka pražírny košer kávy,
Skácelova 2792/34, Brno-Královo Pole. Pøi
prohlídce lokální pražírny MOTMOT se návštìvníci dozvìdí, jak se košer káva zpracovává, dováží, praží a finalizuje. Souèástí prohlídky bude ochutnávka rùzných chut’ových
profilù, druhù zpracování a pøípravy kávy
a také možnost nákupu. Kvùli omezenému
poètu prosíme o rezervaci na e-mailu barbora.dockalova@jewishmuseum.cz.
! 12. 12.: Normalizace oèima Josefa Salomonovièe, beseda s pamìtníkem holokaustu. Josef Salomonoviè se narodil
v roce 1938 v Ostravì, v listopadu 1941
byl s rodinou deportován do ghetta v Lodži, prošel koncentraèním táborem Osvìtim-Bøezinka, odkud se dostal do tábora
Stutthof, zažil i bombardování Drážïan.
! 13. 12.: Domy vìènosti IX – Bøeclav,
Lednice, Podivín, Mikulov. V devátém dílu
cyklu Domy vìènosti publicistky Heleny
Bretfeldové si slovem i fotografiemi pøiblížíme židovské høbitovy v nejjižnìjší èásti
Moravy. Pøednáška zahrnuje prezentaci knihy Heleny Bretfeldové Zahrady života: Moravské židovské høbitovy ve fotografiích.
! 16. 12. v 10.30: Nedìlní dílna pro rodièe s dìtmi: Medvídek Dubi a Kámen pomoci (Nezamyslova 27, Brno-Židenice).
Poslední dìtská dílna tohoto roku se bude
vìnovat pøíbìhu o proroku Samuelovi.
! 17. 12.: Pøedstavení knihy Tohle je má
píseò. Rodinnou historii šesti desetiletí, tøí
kontinentù a pøíbìhu jedné písnì australského autora Richarda Yaxleyho pøedstaví
literární redaktorka Katarína Belejová (nakladatelství Albatros Media). Vybrané
úryvky z knihy pøednese dramaturg, scenárista a herec, souèasný rektor JAMU Petr
Oslzlý. Kniha bude na místì k prodeji.
! 19. 12.: Svátek svìtel v synagoze (Skoøepka 247/13, Brno). Komentovanou prohlídku brnìnské synagogy spojenou
s pøednáškou o chanukových zvyklostech
povede lektorka OVK Táòa Klementová.
Maximální poèet úèastníkù prohlídky je
50 osob. Rezervace na barbora.dockalova@jewishmuseum.cz.
! V prosinci je možno v sále OVK Brno
zhlédnout výstavu Andre Steiner – nejen
brnìnský architekt. Výstava je pøístupná
ve dnech programových akcí a po pøedchozí telefonické domluvì. Vstup volný.
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ŽIDOVSKÁ ROÈENKA 5779
! Židovská roèenka pro rok 5779 (2018/
2019) pøináší texty dvanácti autorù, domácích i zahranièních. V úvodu je otištìna kapitola z knihy Svìt modliteb ve Francii velmi známého a respektovaného uèence,
rabína Elieho Munka, nazvaná Hodiny modlitby a jejich význam. ! Druhý pøíspìvek se
týká pražského rodáka, øeditele Národní
a univerzitní knihovny v Jeruzalémì a prvního rektora Hebrejské univerzity Huga
Bergmana, konkrétnì jeho èinnosti v Evropì po druhé svìtové válce. ! Juraj Šajmoviè, kameraman, který se podílel na mnoha
významných èeských filmech, napsal
o svém dìtství na Slovensku a pozdìji ve fašistické Slovenské republice knihu, ze které
vybrala ukázky s názvem Nebe, peklo, ráj
Olga Hostovská. ! Novelu Ponor napsala
Lidija Èukovská na jaøe 1949, v dobì, kdy
se v Sovìtském svazu naplno rozbíhala antisemitská kampaò proti kosmopolitismu.
Vìcnì a nekompromisnì popisuje konformismus sovìtských spisovatelù, kteøí se
v obavì o vlastní postavení nezdráhali podílet se na Stalinovì kampani a perzekucích
proti sovìtským Židùm. ! Elieho Wiesela
a jeho nedožité devadesáté výroèí narození
pøipomíná roèenka povídkou Také svitky
jsou smrtelné. ! Peter Finkengruen je známý dlouholetou snahou postavit pøed soud
Antona Mallotha, vraha jeho dìdeèka Martina Finkelgrüna. V textu Øíše krále duchù
se zabývá svým nelehkým dìtstvím a dospíváním – narodil se v Šanghaji, po válce žil
v Èechách, pozdìji v Izraeli a nakonec
v Nìmecku. ! Dita Krausová také pochází
z Èech, odkud odešla v roce 1948, poté co
prošla Terezínem a Osvìtimí, do právì
vzniklého Státu Izrael. Jak vypadal život
v kibucu v letech 1954–1957 se mùžeme
dozvìdìt z pøíbìhu Moje ševcovská kariéra,
který je souèástí autorèiny autobiografické
knihy Odložený život. ! Zamilovaný agent
malíøe i dobrého spisovatele Viktora Pivovarova je také autobiografický pøíbìh. Odehrává se pøedevším v Rusku, kde se autor
v roce 1937 narodil a až do roku 1982, kdy
se pøestìhoval do Prahy, žil. V roèence najdete èást vìnovanou létùm 1963–1974. !
Knihou esejù letos zesnulého svìtoznámého
amerického spisovatele Philipa Rotha, kterou pod názvem Proè psát? vydal autor
v roce 2017, se ve svém pøíspìvku zabývá
amerikanistka Hana Ulmanová. ! Z díla
u nás málo známého, ale velmi pozoruhodného souèasného amerického básníka Carla
Denise pøeložil pro roèenku dvanáct básní
Šimon Daníèek. ! David Jan Novotný pracuje už nìkolik let na knize Bible pro starší
a pokroèilé. Vloni jsme z ní otiskli povídku
Machpela, letos pøíbìh nazvaný Pod vìží.
Celá kniha by mìla vyjít v roce 2019. ! Po-
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NADACE ŽOP:
PØÍSPÌVKY PRO ROK 2019
! Správní rada Nadace Židovské obce v Praze vyhlašuje výbìrové øízení na nadaèní pøíspìvky pro rok 2019. Témata: 1) ochrana

kulturních památek; 2) rozvoj židovských
tradic na území ÈR; 3) podpora vzdìlávání a èeského židovského školství.

sledního autora není nutné nijak zvlášt’
pøedstavovat. Je jím Arnošt Goldflam se
svými Dvìma kratšími pøíbìhy.
Vydala Federace židovských obcí v ÈR.
Roèenka má 205 stran, dop. cena je 240 Kè,
v kanceláøi FŽO v Maiselovì 18 nebo v redakci Rch ji lze koupit za 180 Kè.

Žádosti o nadaèní pøíspìvek musí být
podány na pøedepsaných formuláøích Nadace Židovské obce v Praze.
Termíny uzávìrek jsou stanoveny na
28. 2. 2019 a 30. 6. 2019. Bližší informace a formuláøe získáte na kontaktech:
e-mailová adresa: nadacezovp @volny.
cz; www.kehilaprag.cz, záložka Nadace ŽOP: www.kehilaprag.cz/cs/stranka/nadace_fondy/nadace_zop; nebo
u Jany Kosákové, telefon: 222 311 570.
KLUB JÁCHYMKA
! Terezínská iniciativa, Institut Terezínské iniciativy, Nadace Židovské obce v Praze, knihovna Židovské obce v Praze oznamují, že od
ledna 2019 se bude opìt konat tzv. Klub Jáchymka. Pravidelnì první støedu v mìsíci od
16 hodin v zasedací místnosti ve Spolkovém
domì Židovské obce v Praze, Praha 1, Jáchymova 3. Budeme hovoøit o tématech, kterými
se zmínìné organizace zabývají. Máte-li zájem pøijít nebo volit téma, informujte se blíže
e-mailem nebo na telefonních èíslech: Institut
Terezínské iniciativy: 222 317 013; institute@terezin studies.cz. Knihovna Židovské
obce v Praze: 226 235 051; fantova@kehilaprag.cz. Nadace Židovské obce v Praze: 222
311 570; nadacezovp@volny.cz.

LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Den nesvobody: V rámci výroèí 17. listo-

padu probìhl na LŠ tradièní projekt Dne nesvobody. Tentokrát jsme pozvali nìkolik
úèastníkù sametové revoluce. S nimi a se
svými vyuèujícími studenti strávili nìkolik
hodin pøi besedách na téma listopad 1989
a cena osobní a spoleèenské svobody. Studenty zvláštì zaujal pražský biskup Václav
Malý, který hovoøil o své úèasti v Chartì 77
a o listopadu 1989. V závìru setkání mluvil
mimo jiné o osobní zodpovìdnosti a vlastním hledáním hledání místa „ve svìtì“. Èást
na téma „podíl studentù na událostech 17. listopadu“ vedla Sylva Fišerová. V závìru studenti hovoøili o tom, v èem je pro nì život ve
svobodné spoleènosti cenný.
! Chanukový bazar: Zveme na tradièní
a všeobecnì oblíbený Studentský chanukový
bazar. Koná se v úterý 4. prosince od 15 do
18 hodin. Mùžete se tìšit na pestrou smìs
stánkù s bazarovým zbožím, službami, zážitky, vyrábìním, obèerstvením a vlastními výrobky našich studentù a samozøejmì na zapalování školní chanukije.
ip

KULTURNÍ PROGRAM HAGIBOR
V prosinci zveme na následující poøady:
! 11. 12. od 10.30: Deset hvìzd. Beseda
s autorem knihy Janem Žáèkem.
! 18. 12. od 10.30: Dopolední koncert.
Aneta Majerová – klavír, Stanislava Mihalcová – zpìv.
CHARITATIVNÍ BAZAR
! Charitativní bazar KKL-JNF a WIZO je

pøístupný od pondìlí do ètvrtka od 11 do 17
hodin v Jáchymovì ulici è. 3, Praha 1; potrvá do 20. prosince. Výtìžek prodeje pùjde
ve prospìch Masarykova lesa v Izraeli.
AD VÝBÌR Z ÈESKÝCH MÉDIÍ 11/2018
! K citátu z textu Jiøího Peòáse týkajícího se
úèasti Pavla Èižinského na demonstraci na
podporu Palestiny dostala redakce následující vyjádøení: „Pavla Èižinského známe jako
èestného èlovìka, který rozhodnì není antisemitou. Dlouhodobì se zabývá ochranou
lidských práv. Velmi si ho vážíme a má naši
plnou podporu.“
Vìra Roubalová a František Kostlán
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ŽNO BRATISLAVA
V decembri oslávia narodeniny: pani Helena Borská – 91 rokov; pani Katarína Engelová – 70 rokov; pani Eva Galandová – 84
rokov; pani Lucia Holoubková – 93 rokov;
pani PhMr. O¾ga Hadrabová-Horská – 83
rokov; pani Dagmar Chorvátová – 71 rokov; pán Ivan Javor – 71 rokov; pán Pavol
Just – 78 rokov; pani Marie Kannová – 98
rokov; pán Juraj Kohlmann – 80 rokov;
pani MUDr. Viera Lesná – 72 rokov; pani
Ing. Eva Mosnáková – 89 rokov; pani
Doc. PhDr. Katarína Podoláková – 75 rokov; pán Ing. Peter Redlich – 76 rokov; pán
Juraj Salner – 75 rokov; pán MUDr. Peter
Stanko – 72 rokov; pani Eva Švigutová – 75
rokov; pán David Weiss – 70 rokov, a pani
Eva Zobelová – 71 rokov. Všetkým jubilantom prajeme pevné zdravie a spokojnost’.
Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V prosinci oslaví své narozeniny: pan Jiøí
Berger, nar. 22. 12. – 74 let; paní Alžbìta
Bláhová, nar. 11. 12. – 88 let; pan Petr Bureš, nar. 14. 12. – 41 let; pan Dmitrij Flajšman, nar. 22. 12. – 74 let; paní Olga Flasarová, nar. 16. 12. – 65 let; paní Eugenia
Kuznetcova, nar. 22. 12. – 31 let; pan Marek Ohad Müller, nar. 20. 12. – 43 let; paní
Tat’jana Pelíšková, nar. 24. 12. – 63 let;
pan Pavel Pisk, nar. 7. 12. – 52 let; pan Ivo
Rotter, nar. 3. 12. – 88 let, a paní Magdalena Shira Strachová, nar. 14. 12. – 44 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO DÌÈÍN
V prosinci oslaví narozeniny pan Martin
Beganyi, nar. 29.12. – 41 let, a pan
Ing. Viktor Schwarcz, nar. 29.12. – 96 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V prosinci oslaví narozeniny pan Josef
Fischer, nar. 16.11. – 70 let. Pøejeme mu
hodnì zdraví a spokojenosti do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
Blahoželáme našim èlenom, ktorí v decembri slávia sviatok narodenín: pani Mgr. Mária Bayerová – 80 rokov; pani MUDr. Juliana Filová – 82 rokov; pán Ing. Michal Klein
– 81 rokov; pán MUDr. Vladimír Langer –
65 rokov; pán Alexander Mittelmann – 66
rokov; pani Edita Šalamonová – 95 rokov;
pani Eva Weiczenová – 66 rokov, a pani
Magda Zádorová – 99 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V prosinci oslaví životní jubileum: pan
Martin Cvrkál, nar. 27.12. – 45 let; pan Mi-
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roslav Dostál, nar. 25.12. – 62 let; sleèna Renata Gregorová, nar. 24.12. – 49 let; pan
MUDr. Oto Košta, nar. 14.12. – 62 let; pan
Stanislav Poskoèil, nar. 13.12. – 84 let; paní
Doc. PhDr. Lucy Topolská, nar. 31.12. – 85
let; paní Alžbìta Veèeøová, nar. 19.12. – 88
let; pan Roman Majer, nar. 28.12. – 40 let;
pan Petr Kubalek, nar. 7.12. – 80 let; paní
Eva Poláková, nar. 9 .12. – 65 let; pan Jiøí
Klimìš, nar. 2.12. – 43 let, a Eva Klimìšová,
nar. 3.12. – 6 let. Pøejeme jim vše nejlepší.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V prosinci oslaví narozeniny: pan
PhDr. Peter Braun – 70 let; paní Hana Hatinová – 72 let; paní Hana Herzová – 69 let;
paní MUDr. Rita Chvalová – 55 let; pan
Štìpán Strejc – 74 let; paní Eva Šašková –
67 let, a pan Petr Uhel – 42 let. Jubilantùm
pøejeme vše nejlepší, hodnì zdraví, štìstí
a lásky. Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V prosinci oslavují narozeniny tito naši
èlenové: paní Eva Bastlová, nar. 22.12. –
87 let; paní Raissa Biller, nar. 24.12. – 88
let; paní Renata Drechslerová, nar. 1.12. –
87 let; paní Regina Froòková, nar. 30.12. –
96 let; pan Artúr Grünzweig, nar. 10.12. –
93 let; paní Jarmila Horalová, nar. 27.12. –
102 let; paní Alice Horská, nar. 15.12. –
92 let; paní Tat’ána Kohoutová, nar. 18.12.
– 80 let; paní Evelina Merová, nar. 25.12.
– 88 let; paní Markéta Nováková nar. 5.12.
– 96 let; paní Zuzka Podmelová nar.
10.12. – 97 let; pan Miloš Povondra, nar.
9.12. – 94 let; paní Helena Sofrová, nar.
20.12. – 89 let; pan Otto Stern, nar. 19.12.
– 92 let, a paní Michaela Vidláková, nar.
30.12. – 82 let. Oslavencùm pøejeme hodnì zdraví a spokojenosti do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
Se zármutkem oznamujeme, že dne 26.
øíjna zemøel ve vìku 76 let pan Ing. Petr.
Kerman. Se zesnulým jsme se rozlouèili

30. øíjna v obøadní síni Nového židovského høbitova, obøad provedl vrchní pražský
rabín David Peter. Necht’je jeho duše pøijata do svazku živých. Zichrono livracha!
Je naší smutnou povinností oznámit, že
26. øíjna zemøel ve vìku 46 let pan František Moše Váòa. Se zesnulým jsme se rozlouèili 31. øíjna v obøadní síni Nového židovského høbitova v Praze, obøad provedl
vrchní zemský rabín Efraim Sidon.
Zichrono livracha!
S lítostí oznamujeme, že ve vìku 91 let
zemøela paní Eva Miron-Lederer. Se zesnulou jsme se rozlouèili ve ètvrtek 8. listopadu v obøadní síni Nového židovského
høbitova v Praze, obøad provedl vrchní
pražský rabín David Peter.
Zichrona livracha!
ŽNO PREŠOV
V mesiaci december sa dožívajú jubileí
títo èlenovia: pán Mgr. Peter Èentík – 58
rokov; pani MUDr. Zuzana Èerveòáková
– 63 rokov; pán Ján Fränkl – 73 rokov;
pani Zuzana Frlièková – 54 rokov; pán
Marcel Izrael – 41 rokov, a pán Bernard
Lichtig – 71 rokov. Jubilantom prajeme
z celého srdca všetko najlepšie, ve¾a zdravia a pohody v kruhu najbližších.
Ad mea veesrim šana!
RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci december oslavujú svoje životné
jubilea: pani Katarína Csanková – 67 rokov;
pán MUDr. Patrik Horváth – 46 rokov, pani
Eva Róthová – 77 rokov, a pán MUDr. Dušan Rybár – 73 rokov. Našim jubilantom
prajeme pevné zdravie a spokojnost’.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V prosinci oslaví své narozeniny: paní
Anna Bírková, nar. 2.12. – 53 let; pan Jiøí
Merta, nar. 4.12. – 25 let; paní Alice Sikytová, nar. 5.12. – 54 let. Celá teplická obec jim
pøeje hodnì zdraví a osobní spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO TRENÈÍN
V decembri oslávi narodeniny pani Ing.
Soòa Melkusová – 75 rokov. Srdeène našej
èlenke gratulujeme a prajeme všetko dobré.
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V prosinci oslaví narozeniny paní
Mgr. Liana Novotná, paní Alena Borská,
paní Helena Klimentová, paní Veronika
Rechová a paní Jitka Meserszmidová.
Všem jmenovaným pøejeme hodnì zdraví.
Ad mea veesrim šana!
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POTOMCI SEFARDSKÝCH ŽIDÙ
List El País oznámil, že od roku 2015,
kdy Španìlsko a Portugalsko pøijaly zákony o tom, že potomci sefardských
Židù vyhnaní ze zemì v 15. a 16. století
mohou získat obèanství, o nì zažádalo
pøes 10 tisíc lidí. Žadatelé musejí doložit svùj pùvod a splnit další podmínky,
vèetnì jazykového testu. Španìlsko
udìlilo obèanství 8365 osobám, z toho
nejvíce žije v Turecku, v Latinské Americe, v Izraeli, Maroku, USA a Velké
Británii. Dalších více než 5500 žádostí
se projednává. Portugalsko za rok 2017
vyøídilo žádosti 1713 osob. Možnost žádat o obèanství potrvá do øíjna 2019.
BOJKOT IZRAELE
Kanadská Federace studentù (která sdružuje na pùl milionu mladých lidí) schválila rezoluci na podporu ekonomického,
kulturního a akademického bojkotu Izraele. Rezoluce dále odsuzuje souèasné
boje v Gaze a volá po podpoøe organizací, které solidarizují s Palestinou.
Proti rezoluci se ozvali èlenové kanadských židovských skupin, které zdùrazòují, že samotné kanadské univerzity
bojkot odmítají a naopak prohlubují
vztahy s izraelskými uèilišti, mj. na základì smlouvy o spolupráci a výmìnì
studentù. Doposud ani jedna univerzita
v Severní Americe na akademický bojkot nepøistoupila, píše se v prohlášení.
SIR BEN HELFGOTT
K osmdesátému výroèí kindertransportù, tedy vlakù, které od listopadu 1938
vyjíždìly z nacisty ohrožených státù
a odvezly do Británie na 10 tisíc pøevážnì židovských dìtí, se v Londýna konala recepce v paláci sv. Jakuba. Pøeživší
„dìti“ sem pozval následník trùnu Princ
Charles.
Princ Charles také v listopadu povýšil
do rytíøského stavu jednoho ze skupiny
„Chlapcù“, 89letého Bena Helfgotta,
pùvodem z Lodže, jemuž nacisté vyvraždili rodinu a on sám prošel Buchenwaldem a Terezínem. V Británii se z nìj
stal šampion ve vzpírání, který úspìšnì
reprezentoval Británii na øadì olympiád,
vìnoval se také charitativní a vzdìlávací
èinnosti. „Chlapci“ se øíká 732 židovským sirotkùm (ve skupinì bylo jen 80
dìvèat), kteøí se do Británie dostali po
skonèení války na základì iniciativy filantropa Leonarda Montefioreho a britské vlády a zaèali zde nový život. Sirotky vybíral Èervený køíž mj. v Terezínì,
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Jeden ze superhrdinù Stana Leeho.

a poté, co se zjistilo, že z jejich rodin nikdo nežije, byli posláni z Prahy do Británie. Historik Martin Gilbert vìnoval
osudùm „chlapcù“ svou knihu Boys,
Triumph Over Adversity.
CENY EMMY 2018
Mezinárodní televizní cenu Emmy za
nejlepší komedii získal izraelský seriál
o sòatku etiopského Žida a aškenázské
Židovky s názvem Nevsu. Holandští filmaøi získali Emmy za svùj dokument
Etgar Keret: Skuteèný pøíbìh (viz Rch
11) a snímek Forever Pure o rasistických
protiarabských fanoušcích jeruzalémského fotbalového klubu Beitar obdržel
cenu za nejlepší politický dokument.
ZEMØELA SESTRA CECYLIA
V listopadu zemøela v krakovském klášteøe ve vìku 110 let polská dominikánská jeptiška Cecylia Maria Roszak, známá jako nejstarší jeptiška svìta. Do øádu
vstoupila v 21 letech, roku 1938 se dostala do Vilniusu (v tehdejším Polsku),
aby pùsobila v novì založeném klášteøe.
Právì v nìm pomohly jeptišky ukrýt 17
èlenù židovského odboje, kterým se podaøilo uprchnout z místního a varšavského ghetta, mj. zde krátce pobýval
Aba Kovner, pozdìjší zakladatel hnutí
Bricha. Podle vzpomínek zde sekulární
Židé pracovali s jeptiškami na pozemcích a pøitom pokraèovali ve svých aktivitách. Jeptišky pomáhaly pašovat do

vilniuského ghetta zbranì – vèetnì ruèních granátù. V klášteøe byla také ilegální tiskárna. Na podzim 1943 byl klášter
uzavøen, vrchní pøedstavená Bertranda
byla zatèena. Roku 1984 získaly jeptišky ocenìní Spravedlivý mezi národy.
ZEMØELI WILLIAM
GOLDMAN A STAN LEE
V listopadu zemøely v USA dvì výrazné
osobnosti, jejichž tvorbu ovlivnily i jejich
židovské koøeny. V New Yorku zemøel ve
vìku 87 let romanopisec a scenárista William Goldman, autor øady úspìšných románù (jmenujme knihu Maratónec, pøedlohu stejnojmenného filmu, k nìmuž psal
scénáø) a filmových scénáøù k dnes již legendárním snímkùm (Butch Cassidy
a Sundance Kid nebo snímek o aféøe Watergate Všichni prezidentovi muži).
Stan Lee (pùvodním jménem Stanley
Martin Lieber), americký tvùrce slavných
komiksù se superhrdiny, se dožil 95 let.
Pocházel z rodiny rumunských židovských pøistìhovalcù, zaèínal jako pøíležitostný herec a autor nekrologù. V 17 letech zaèal pracovat v Timely Comics jako
poslíèek za 8 dolarù týdnì, jako milovník
literatury a zdatný kreslíø pak zaèal sám
psát své pøíbìhy. Od poèátku šedesátých
let vedl spoleènost Marvel Comics a vytvoøil pro ni své nejlepší postavy – super
hrdiny obdaøené nadlidskou silou, ale
zmítané zcela lidskými pocity a slabostmi. Jsou to Fantastická ètyøka, SpiderMan, Hulk, X-Men, Iron-Man a další komiksoví hrdinové, kteøí se stali pøedlohou
i øady filmových a televizních projektù.
(am, ztis.cz)
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