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VOLBY DO ÚZ �NO
V nede¾u 28. apríla 2019 sa v Banskej
Bystrice konalo valné zhroma�denie ÚZ
�NO, na ktorom delegáti jednotlivých
�NO volili na obdobie najbli��ích piatich
rokov predsedu, dvoch podpredsedov
a revíznu komisiu ÚZ �NO. Výsledkom
vo¾by, ktorý bol potvrdený dominantným
poètom hlasov, bolo zvolenie Richarda
Dudu (1967) z ko�ickej �NO do funkcie
predsedu (v rokoch 2014�2019 bol
podpredsedom). Miesta dvoch podpredse-
dov získali Igor Rintel (èlen bratislavskej
�NO a doteraj�í predseda ÚZ �NO, ktorý
odslú�il u� dve funkèné obdobia a v zmys-
le stanov nemohol kandidovat�za predse-
du) a O¾ga Hodálová, predsedkyòa �NO
v Trenèíne. Do revíznej komisie boli zvo-
lení Martin Barto (�NO Bratislava), Igor
Barát (�NO Trenèín), Andrej Werner
(�NO Bratislava), Juraj Turèan (�NO
Banská Bystrica) a Peter Chudý (�NO
Pre�ov). 

Súèasné Prezídium ÚZ �NO, ktoré je
v období medzi valnými zhroma�denia-
mi najvy��ím orgánom zväzu, je tvorené
�iestimi èlenmi �NO Bratislava, tromi
èlenmi �NO Ko�ice a ostatných desat�
obcí je zastúpených v�dy predsedom
príslu�nej �NO. 

Vo¾by nepredstavujú zlom, naopak,
dá sa hovorit�o kontinuite smerovania
zväzu. Nezmenené ostáva aj ve¾mi kri-
tické stanovisko malej èasti delegátov
voèi predov�etkým bývalému, ale aj sú-
èasnému vedeniu ÚZ �NO. Na túto sku-
toènost�reagoval vo svojom nástupnom
prejave novozvolený predseda. Z jeho
prejavu vyberáme: 

�Moje ve¾ké, úprimné poïakovanie
patrí môjmu predchodcovi, Igorovi Rin-
telovi. Svojou èinnost�ou výborne napåòal
poslanie ústredného zväzu. Platí v�ak, �e
nikto nie je doma prorokom. Zväzu sa ne-
vyhlo vnútorné napätie, útoky, vykon�tru-
ované obvinenia a demagogická, niekedy
a� preafektovaná komunikácia. Jej autori
asi nepoèuli staré �idovské príslovie, �e
b-h dal èloveku dve u�i a jedny ústa, aby
ve¾a poèul a málo hovoril. Ak by sme
príslovie prispôsobili modernej dobe, ni-
ektorí grafomani by mali príst�o heslo do
svojho mailu zaka�dým, keï cítia nutka-
nie masovo roz�írit�nové klamstvo. Nik si
samozrejme ne�elá potláèanie demokra-
tických princípov slobody prejavu. Av�ak
tú�ba po konfrontácii, fabulovanie, oso-
èovanie, �írenie napätia a neistoty v ko-
munite sú zavrhnutiahodné, preto�e dlá�-
dia cestu do pekla. Pôvodcovia rozbrojov

asi neèítali nápis v príletovej hale letiska
Ben Guriona v Tel Avive � nemysli si, �e
si najmúdrej�í, tu sme v�etci �idia!�

Staronovému vedeniu ÚZ �NO praje-
me trpezlivost�, pevné nervy a rozvahu
pri rozhodnutiach                                  jf

PROHLÁ�ENÍ KE ZDANÌNÍ 
Poslanecká snìmovna 23. dubna 2019
schválila zdanìní penì�itých náhrad,
které církve dostávají od státu za maje-
tek nevydaný v restitucích i pøes pøed-
chozí zamítnutí této novely Senátem.
Zmìna zákona nejen �e zpùsobí církvím
vá�né finanèní obtí�e, ale pro nìkteré
men�í církve mù�e být dokonce likvidaè-
ní. Tato novela se nám jeví jako nemrav-
ná a je ve své podstatì protiústavní.

Skupiny poslancù i senátorù jsou ji�
pøipraveny obrátit se na Ústavní soud,
proto�e pova�ují takové zdanìní náhrad
za protiústavní i s ohledem na smlouvy,
které stát uzavøel s církvemi v souvis-
losti s majetkovým vypoøádáním. 

Tímto krokem se relativizují jistoty
právního státu a na Ústavní soud se
spoléhá nikoli jako na pojistku demo-
kracie, ale jako na prostøedek øe�ení
dùsledkù nezodpovìdných politických
rozhodnutí. Bohu�el se jedná o vítìz-
ství populismu nad zdravým rozumem
a principy právního státu. Hovoøit
v tomto kontextu o �poptávce spoleè-
nosti� je cynické.

Ani tento krok politické reprezentace
v�ak nemù�e zabránit pøipravenosti
církví a nábo�enských spoleèností napl-
òovat své poslání ve prospìch èlovìka
a spoleènosti a v úctì k Bohu.

Praha, 24. dubna 2019
Kardinál Dominik Duka, pøedseda

Èeské biskupské konference
Daniel �enatý, pøedseda Ekumenické

rady církví
Petr Papou�ek, pøedseda F�O v ÈR 

f�o

PROJEKT O. P. S. �IVÁ PAMÌ ¡T
Cílem projektu je pøispìt ke zlep�ení kvality
�ivota obìtí politické a rasové perzekuce
v období druhé svìtové války, a to formou
pøímé finanèní pomoci, pøièem� finanèní
prostøedky pocházejí z pozùstalosti Wolf-
ganga Reinharda Storcha. K podání �ádosti
o jednorázový finanèní pøíspìvek ve vý�i
6392 Kè jsou oprávnìné osoby narozené do
8. kvìtna 1945 vè., které byly perzekvová-
ny nacistickým re�imem z politických a ra-
sových dùvodù (tj. vìzni koncentraèních,
internaèních èi pracovnì výchovných tábo-
rù, ghett, vìznic gestapa, a dále osoby, které
byly nuceny se ukrývat èi �ít pod cizí identi-
tou z dùvodu rasy, nábo�enství, národnosti,
politického pøesvìdèení, sexuální orientace
èi pøíslu�nosti k sociální skupinì). Podrob-
nìj�í informace na www.fzo.cz v rubrice
aktuality.  f�o

VOLBA PØEDSEDY �OP
V pondìlí 27. kvìtna, poté co uctila památ-
ku zesnulého pøedsedy obce Jana Munka
minutou ticha, pøistoupila reprezentace
�OP k volbì nového pøedsedy. Pro zbytek
volebního období, které konèí v roce 2020,
se stal nejvy��ím pøedstavitelem pra�ské �i-
dovské obce její dosavadní první místo-
pøedseda Franti�ek Bányai (1947). Ten u�
post pøedsedy obce v letech 2005�2012 za-
stával. V souèasné dobì pùsobí rovnì�
v dozorèí radì akciové spoleènosti Matana,
spravující nemovitosti ve vlastnictví �OP,
a jako pøedseda výboru Veøejnì prospì�né-
ho spolku na podporu osob dotèených holo-
kaustem. jd
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Zemøel Jan Munk, dlouholetý øeditel
Památníku Terezín, po nìkolik období
pøedseda F�O v ÈR a v posledních �es-
ti letech také pøedseda pra�ské �idov-
ské obce, èlen správní rady �idovského
muzea a jistì by se na�ly je�tì i dal�í
funkce a posty, které ve svém �ivotì
(narodil se roku 1946) zastával. Zají-
mavé na tom je, �e Jan nebo lépe Hon-
za, jak jsme mu v�ichni øíkali,
�ádným bytostným funkcionáøem
nebyl � byl to slu�ný a hodný a�
vlídný èlovìk s mnoha zájmy
a zálibami, ve kterých mu jeho
úøední ani profesní povinnosti ku-
podivu nepøeká�ely a které na
druhé stranì také nepøeká�ely
tomu, aby svìøené posty nezastá-
val zodpovìdnì, svìdomitì a k vi-
ditelnému prospìchu terezínského
památníku, �idovské obce i fede-
race. Dával svým kolegùm pro-
stor k samostatné práci, nebyl ma-
licherný ani autoritativní a svùj
názor neprosazoval pokyny a pøí-
kazy, ale argumenty. Tìmi, a jen
tìmi ho bylo mo�né pøesvìdèit.
To podstatné o nìm øíká pan vrch-
ní rabín v následujícím nekrologu.
My, kteøí jsme ho po léta znali
a mohli s ním spolupracovat i ka-
marádit, si budeme jen tì�ko zvy-
kat na skuteènost, �e u� v tomto
svìtì nebudeme potkávat dobrého
èlovìka, Honzu Munka.               jd

*  *  *
�Ka�dý, kdo ho blí�e znal, by
souhlasil s tím, �e byl Honza Munk
milý èlovìk se smyslem pro humor
a prakticky ka�dý ho mìl rád. Dokázal
ocenit dobré jídlo, vychutnat pøíjem-
nou spoleènost a víno a vùbec v�echny
radosti �ivota. Nemìl rád konflikty
a nikdy je nevyvolával. Nikdy nikoho
nepomlouval a nesná�el intriky. Vystu-
doval sociologii na UK, vìnoval se pak
oblasti sociologických výzkumù, ale
teprve s pádem komunismu na�el
v práci svùj smysl �ivota, a to poté, co
se stal øeditelem Památníku Terezín.
I kdy� mìl rád svou rodinu, práce byla
u nìj v�dycky na prvním místì, at�u� se
jednalo o Památník Terezín nebo o prá-
ci na �O v Praze nebo pøedtím pøi øíze-
ní F�O.�

To mi napsala jeho �ena po 43 le-
tech �t�astného man�elství, kdy� spolu
vychovali tøi dcery a u� se mohli rado-

vat i z vnouèat. Ale kdy� jsme spolu
mluvili pøedtím, mluvila s úctou
o tom, �e jeho starost jako man�ela
a hlavy rodiny byla v�dycky zamìøe-
na k prospìchu tìch druhých. Tím si
ale vyslou�il úctu tìch, kdo ho znali
z výkonu jeho povolání. Je sice prav-
da, �e jako potomek veleknìze Aharo-
na miloval mír a vyhledával jej, ale

dokázal dost nekompromisnì zau-
jmout jasné stanovisko, kdy� vidìl, �e
hledání konsenzu k �ádnému závìru
nevede. V letech, kdy stál v èele Fede-
race �idovských obcí ÈR nebo �idov-
ské obce v Praze, jsme se proto nauèi-
li si jeho úsudku vá�it, proto�e se do
nìj nikdy nepromítaly osobní zájmy
a ambice a chápal své povolání jako
slu�bu ve prospìch druhých � a jsem
pøesvìdèen, �e to dìlal i jako hlava ro-
diny. Man�elství a rodina pro nìj ne-
byly a� na druhém místì za prací. Na
prvním místì byla pro nìj otázka, co
je dobré, a na to hledal odpovìdi. Tím
si také vysvìtluji, proè se doma, kdy�
si uvìdomil, �e jeho �ivot neèekanì
brzy skonèí, tak nekompromisnì uza-
vøel sám do sebe. Nebylo to dáno jen
fyzickou slabostí, ale proto, �e i ke
své smrti pøistupoval zodpovìdnì. 

Honza jako vìt�ina èeských �idù
vyrùstal v rodinì, je� své �idovství
odvozovala z katastrofy, je� pozname-
nala její národ. Jeho vzdìlání, pøístup
k �ivotu a povolání øeditele Památní-
ku Terezín proto mohly vzbuzovat do-
jem, �e tím jeho �idovství zaèíná
i konèí. Jako rabín jsem v�ak poznal
i skrytou stránku jeho osobnosti, je�

ostatnì vysvìtluje principy, ji-
mi� se øídil a jimi� si také zís-
kával úctu. On toti� byl knìz,
potomek generací �idovských
kohanim a� zpátky k veleknìzi
Aharonovi, po nìm� byl pojme-
nován. A byl si toho velmi dobøe
vìdom, aèkoli doba a prostøedí,
do nich� pøi�el na svìt a v nich�
vyrùstal a �il, pøirozenì zabráni-
ly, aby své knì�ství mohl prakti-
kovat jinak, ne� �e striktnì dodr-
�oval zákaz kontaktu s mrtvými,
dokonce i s nejbli��ími èleny ro-
diny. Není, myslím, náhoda, �e
ho Bùh k sobì povolal a� tento
týden, kdy� v Tóøe èteme oddíl,
vìnovaný právì povinnostem
knì�í. 

Nevím, jestli to kdy Honza
Munk èetl, ale vìdomí, �e tu je
proto, aby slou�il druhým, dodr-
�oval stejnì zásadovì jako zmínì-
ný zákaz, proto�e tak mu velela
jeho knì�ská du�e. �Po onemoc-
nìní, kdy� si vyslechl dost drsný
ortel, byl, myslím, docela stateè-
ný,� napsala mi také paní Munko-

vá. �Pøijal svùj osud, smíøil se s ním
a nikdy si nestì�oval. Zemøel doma
v kruhu svých blízkých tak, jak si to
pøál.� K tomu mohu jen dodat, �e ne�
jsme se pøi na�em posledním setkání
roze�li, mi krátce pohlédl do oèí a po�á-
dal mne: Modlete se za mne! Nejdøíve
jsem si to vykládal tak, �e se mám
modlit za jeho uzdravení, nebo abych
za nìj potom øíkal kadi�, a� umøe, ale
dneska si øíkám, jestli to nebylo proto,
�e si netroufal se modlit k Bohu sám za
sebe, ponìvad� se to nenauèil. Stejnì
ale nezapomenu, �e mì o to vlastnì ne-
prosil, ale jednodu�e mi to pøikázal jako
nejsprávnìj�í øe�ení pro nás v�echny. 

Tím v�ím chci øíci, �e nám ode�el
knìz, Aharon ben Chanoch ha-kohen.

EFRAIM K. SIDON,
vrchní zemský rabín

JAN MUNK
1946�2019

Foto Karel Cudlín.



ZVEDNÌTE HLAVU 
(BEMIDBAR)
Na zaèátku oddílu Ki tisa Hospodin mlu-
vil k Mo�emu, øíkaje: Bude�-li zvedat
hlavu synù Jisraele pøi jejich registraci
(bi-pekudejhem), dá ka�dý z nich pøi své
registraci za svou osobu smírèí peníz
a kvùli jejich registraci pak nedojde k po-
hromì. Ka�dý z registrovaných odevzdá
polovinu �ekelu, �ekelu svatynì, �ekelu
o hodnotì dvaceti gera, a polovina toho
�ekelu bude pøíspìvkem Hospodinu.
Pøíspìvek Hospodinu odevzdá ka�dý
z registrovaných od dvaceti let vý�e. Pøi
odevzdání pøíspìvku na usmíøení za svou
du�i nedá bohatý více a chudý ménì ne�
polovinu �ekelu! Zaprvé z toho vyplývá,
�e samotná registrace je spojená s nebez-
peèím pohromy. Aby k ní nedo�lo, je tøe-
ba, aby ka�dý z registrovaných odevzdal
polovinu �ekelu jako pøíspìvek Hospodi-
nu na usmíøení za svou du�i. To je chápá-
no jako zvedání hlavy, ka�dé zvlá�t�
a v�ech jako jedné. 

Znovu se s pojmem pekudim (registra-
ce) setkáváme v oddíle Bemidbar. I zde
se hned na zaèátku setkáváme s tím, �e je
registrace dospìlých mu�ù Izraele spoje-
na se zvednutím hlavy: Zvednìte hlavu
celé obce synù Jisraele po jejich rodi-
nách podle otcovských domù, a to podle
poètu jmen v�ech jednotlivých mu�ù. Ty
a Aharon tak zjistíte v�echny povinné vo-
jenskou slu�bou v Jisraeli od dvacetileté-
ho vý�e do jejich vojsk. A prvního dne
druhého mìsíce shromá�dili celou obec
a podle jejich narození u jejich rodin
a pùvodu z otcovských domù zji�t�ovali po-
èet jmen jejich osob od dvacátého roku
vý�e. Tak, jak Mo�emu pøikázal Hospodin,
a on je zaøadil v pou�ti Sinaj. Ze souvis-
losti vyplývá, �e se to ani tentokrát neo-
be�lo bez odevzdání poloviny �ekelu za
usmíøení du�e ka�dého dospìlého mu�e
jako vklad (pikadon) do majetku svatynì,
pozdìji chrámu. Uèíme se z toho, �e sou-
èet nebyl zji�t�ován poèítáním hlav, ale
souètem odevzdaných pùl�ekelù. 

Pøitom jsme si ale z posledního oddílu
3. knihy Moj�í�ovy Bechukotaj odnesli
pouèení, �e lidskou bytost lze oceòovat
podle vìku jako dobytek. Jestli�e nìkdo
slo�í Bohu slib, odevzdá podle knì�ského
ocenìní své osoby urèitý obnos jako vý-
kupné za svou du�i. Tvé ocenìní mu�e ve
vìku mezi dvaceti a �edesáti lety èiní pa-
desát �ekelù støíbra v �ekelu svatynì,
a jde-li o �enu, její ocenìní èiní tøicet �e-
kelù. A jedná-li se o osobu od pìti do dva-

ceti let, pokud je to mu�, èiní dvacet �eke-
lù, a deset �ekelù, je-li to �ena atd. Ale
bylo-li by ocenìní pro nìkoho nad jeho
mo�nosti, postav jej pøed knìze a knìz at�
jej ocení na tolik, na kolik slibující má. 

Z toho je patrný rozdíl mezi jednotli-
vou du�í, je� nìco Bohu dobrovolnì sli-
buje, a du�í pøi povinném odvodu polo-
vièního �ekelu, kdy vìk nehraje roli.
Nejen�e je polovièní �ekel pro ka�dého
dostupný obnos, ale vyjadøuje rovnost
du�í bez ohledu na vìk nebo jiné pøed-
nosti èi nedostatky jejich tìlesné schrán-
ky. V tom spoèívá rozdíl mezi jednotliv-
cem, jen� Bohu slibuje, a jednotlivcem
jako souèásti celého národa. Proto peku-
dim v oddíle Bemidbar neznamenají jen
registraci poètu, ale zaøazení jednotlivcù
do rodin, rodù a kmenù a z nich vyplýva-
jících povinností v rámci jednoho celku.
Le�ení dvanácti kmenù je pøi rozdìlení
Josefova potomstva ve dva samostatné
kmeny uspoøádáno kolem Bo�ího pøíbyt-
ku podle svìtových stran, v�dy tøi ko-
lem praporu vùdèího kmene, v táboøe
Izraele, a kmen Levi v le�ení Levitù je
z nich vyòat ke slu�bì v centrálním tábo-
øe Bo�í pøítomnosti. Bo�í pøítomnost

sjednocuje jejich mnohost, vytváøí z nich
jeden lid. Jejich spoleèným �praporem� je
láska, jak napsal král �elomo v Písni pís-
ní: a jeho praporem nade mnou je láska.
Èíselná hodnota slova ahava, láska, je
stejná jako u slova echad, to je 13, tolik,
co kmenù táboøících kolem svatého okr-
sku. Jednota národa je dána jeho soudr�-
ností a jeho soudr�nost je podmínìna jeho
láskou k Hospodinu. 

�e je Izrael jediný národ na zemi, je øe-
èeno i v 1Kronik 17, 21, i kdy� s dùra-
zem na nìco jiného ne� lásku: Kdo je
jako ty, Jisraeli, jediný národe na zemi,
který si �el Bùh vykoupit za lid (�) aby
pøed tváøí svého lidu vyhnal národy. Ob-
dobí míru za krále míru, �eloma, kdy
mohl být postaven i Chrám, bylo ze svìta
Davidova krátkým zábleskem prùhledu
do budoucnosti, a Davidùv svìt je svìt
války. Ver�e jeho modlitby jsou tak ozvì-
nou slov Tóry v par�at Bemidbar: zjistíte
v�echny povinné vojenskou slu�bou v Jis-
raeli od dvacetiletého vý�e do jejich vojsk.
Osudovým posláním jediného národa, je-
ho� smyslem bytí je sjednocující láska,
bude válka a� do dnù pøíchodu Mesiá�e,
syna Davidova, jen� ji vybojuje a� do ví-
tìzství Jeho míru. A proto ji� v souvislos-
ti s nocí východu z Egypta mluví Tóra
o Izraeli jako o vojsku. 

Obvykle se zdùrazòuje, co východ
z Egypta znamená pro nás, a zapomíná-
me na otázku podstatnìj�í, co znamenal
pro Stvoøitele, Boha Izraele. Doba poby-
tu synù Jisraele, kdy sídlili v Micrajim,
byla ètyøi sta tøicet let. A koncem tìch
ètyø set tøiceti let se na den pøesnì stalo,
�e v�echna Hospodinova vojska vy�la ze
zemì Micrajim. Z tohoto hlediska vytáhl
Hospodin z Egypta dobýt zpìt svùj svìt,
jen� se mu odcizil. Pøi tom se opíral
o �est set tisíc dospìlých du�í svých vojsk,
vykoupených ze zotroèení lidmi, aby
slou�ila jemu a nabylo smyslu dílo stvo-
øení. Jeho válka neskonèila darováním
Tóry na Sinaji, neskonèila dobytím Za-
slíbené zemì, stavbou �elomova chrámu
ani jeho znièením, neskonèila exilem ani
�oa, a neskonèila ani opìtovným zalo�e-
ním �idovského státu. Proto ti, kdo oné
památné noci vy�li z Egypta, nebyli jen
na�i dávní pøedkové, ale vycházíme tu
noc z otroctví s nimi a jsme tak nezbyt-
nou souèástí Jeho vojsk. 

Je to noc, zachovaná Hospodinem pro
jejich východ ze zemì Micrajim, je to
tato Hospodinova noc, zachovávaná
v jejich pokoleních syny Jisraele. 

EFRAIM K. SIDON
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DVÌ CESTY
Bemidbar (4M 1,1�4,20)
Knihy �emot a Bemidbar se sobì v mno-
hém podobají. Obì jsou o cestách, obì
zobrazují �idy jako nevdìèníky a kveru-
lanty. Obì obsahují scény, kdy si lidé stì-
�ují na nedostatek jídla a vody, v obou se
dopou�tìjí záva�ného høíchu: v �emot je
to høích s uctíváním zlatého telete, v Be-
midbar epizoda se zvìdy. V obou pøípa-
dech Hospodin hrozí, �e lidi znièí, a zká-
ze zabrání Moj�í�ova prosba.

Ale existuje tu rozdíl. �emot vypráví
o cestì odnìkud, Bemidbar o cestì nì-
kam. �emot je pøíbìh o útìku z otroctví.
V Bemidbar u� �idé nechali Egypt daleko
za sebou a léta putují Sinajskou pou�tí,
dostali desky Zákona a postavili Svatostá-
nek. Jsou pøipraveni vyrazit na dal�í cestu,
u� se neohlí�ejí, ale hledí vpøed. Neuva�u-
jí o minulém nebezpeèí, ale o cíli své ces-
ty, o Zemi zaslíbené. Jdou do nového svì-
ta a nových podmínek, do neznáma.

Kdybychom Tóru nikdy neèetli, pøed-
pokládali bychom, �e druhá èást cesty
bude pøíjemnìj�í, optimistiètìj�í. V�dyt�
v�echna velká nebezpeèí pominula, faraon
nakonec otroky propustil, Hospodin je
zázraènì zachránil rozdìlením Rudého
moøe, vybojovali vítìzství nad Amaléko-
vými vojsky. Co se jim je�tì mohlo stát? 

Ve skuteènosti je opak pravdou. Nála-
da v knize Bemidbar je mnohem tem-
nìj�í ne� v �emot. Vzpoury jsou ostøej�í,
Moj�í�ovo vùdcovství váhavìj�í. Jsme
svìdky toho, jak se poddává zoufalství,
jindy propadá hnìvu. Tóra realisticky
líèí cosi velmi dùle�itého: Cesta odnì-
kud je v�dycky snaz�í ne� cesta nìkam.

Je snaz�í svrhnout v revoluci diktátora
ne� vytvoøit svobodnou spoleènost, v ní�
platí zákon a úcta k lidským právùm. Sta-
èí se podívat na to, jak dopadlo arabské
jaro, posttitovská Jugoslávie nebo jak vy-
padá souèasné Rusko. A co platí ve spo-
leènosti, platí i v soukromém �ivotì.

Èasto mì zarazí, kolika lidem schází
�ivotní sen, cíl. Doká�ou mìsíce plánovat
dovolenou, ale nikdy se nezamyslí nad
tím, kam smìøuje jejich �ivot. Berou vìci
tak, jak pøicházejí. Nechávat událostem
volný prùbìh je pasivní postoj, který zna-
mená, �e dovolujeme, aby ná� �ivot ovlá-
daly vnìj�í faktory. Ano, samozøejmì, �e
se v�dycky vyskytnou neoèekávaná úska-
lí, �patná rozhodnutí, pøeká�ky a prohry.
Ale kdy� víme, kam putujeme, v�dycky
doká�eme svùj smìr nalézt.

Z komentáøù rabína Jonathana Sackse 
vybrala a pøelo�ila A. Marxová
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � èerven 2019  ijar/sivan 5779

Staronová synagoga
31. 5. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
1. 6. sobota BECHUKOTAJ 3M 26,3�27,34

hf: Iz Jr 16,19�17,14
mincha perek 5 20.40 hodin
konec �abatu 22.09 hodin

2. 6. nedìle JOM JERU�ALAJIM � Den Jeruzaléma
4. 6. úterý Ro� chode� sivan
7. 6. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
8. 6. sobota BEMIDBAR 4M 1,1�4,20

hf: Oz 2,1�22
mincha perek 6 20.50 hodin
konec �abatu 22.17 hodin
pøedveèer �AVUOT

9. 6. nedìle 1. den �AVUOT
mincha a veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin

10. 6. pondìlí 2. den �AVUOT
MEGILAT RUT
MAZKIR 11.00 hodin
mincha 21.00 hodin
konec svátkù 22.19 hodin

14. 6. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
15. 6. sobota NASO 4M 4,21�7,89

hf: Sd 13,2�25
mincha perek 1 20.50 hodin
konec �abatu 22.23 hodin

21. 6. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
22. 6. sobota BEHAALOTCHA 4M 8,1�12,16

hf: Za 2,14�4,7
mincha perek 2 20.55 hodin
konec �abatu 22.25 hodin

28. 6. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
29. 6. sobota �ELACH LECHA 4M 13,1�15,41

hf: Joz 2,1�24
mincha perek 3 20.55 hodin
konec �abatu 22.25 hodin

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

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

mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

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

Mazkir 10. 6. v 10.45 hodin.
Veèerní bohoslu�by se zde konají 7. 6. v 19.30 hodin

a 21. 6. v 19.30 hodin. 
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslu�by nekonají.

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



�ivotopisec a publicista REINER STACH
(nar. roku 1951 v Rochlitzi v Sasku) vystu-
doval filosofii, literární vìdu a matema-
tiku na Univerzitì Johanna Wolfganga
Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem. Po
studiích pùsobil jako lektor a vydavatel
nauèných publikací, pozdìji se zaèal sys-
tematicky zabývat dílem Franze Kafky.
V roce 1987 vy�la jeho monografie Kaf-
kùv erotický mýtus. V roce 1999 pøipravil
výstavu s názvem Kafkova snoubenka
pøedstavující pozùstalost Felice Bauero-
vé, kterou Stach objevil v USA.

V odborných kruzích i u ètenáøù se pro-
slavil monumentálním tøídílným �ivotopi-
sem Franze Kafky (Rané roky; Roky roz-
hodování a Roky poznání), na kterém
pracoval osmnáct let a je pova�ován za
nejúplnìj�í biografii tohoto autora. Èesky
vy�lo toto dílo v letech 2016�2018 péèí
nakladatelství Argo (viz Rch 2/2018). 

Reiner Stach byl hostem kvìtnového
pra�ského mezinárodního kni�ního veletr-
hu a literárního festivalu Svìt knihy. Roz-
hovor s ním otiskujeme u pøíle�itosti výroèí
úmrtí Franze Kafky. Slavný autor zemøel
pøed 95 lety, 3. èervna 1924.

Pane Stachu, nìkteré nìmecké recenze
uvádìly, �e va�e tøísvazkové dílo o Kaf-
kovi není biografie, ale spí� �ivotopisný
román. Souhlasíte?
�ivotopisný román to není v �ádném pøí-
padì. Já jsem si pøece nic nevymyslel: ne-
pou�ívám �ádné dialogy. A i kdy� popisu-
ji epochu, ze které nemáme pøíli� zpráv,

fakta si rozhodnì nevymý�lím. Ètenáøi jen
øeknu, je mi líto, mohu popsat, jak to prav-
dìpodobnì probìhlo, ale nemohu s jisto-
tou tvrdit, �e to bylo právì takto. A v tom
spoèívá rozdíl mezi biografií a románem.
Pou�ívám sice nìkolik technických trikù,
které obvykle pou�ívají autoøi románù,
napøíklad �e vytváøím jisté napìtí nebo ur-
èité vìci líèím jako scény � ale ani v tìch
scénách nejsou �ádné smy�lené detaily.

Jiné zase pochvalnì srovnávaly vá� vý-
zkum a postupy s prací archeologa.
Ano, na�e metody se shodují. Stejnì jako
archeolog jsem musel jít do rùzných vrs-
tev: na povrchu zùstaly jenom ruiny, za-
tímco kdy� jsem hrabal a kopal hloubìji,
objevoval jsem mezi fragmenty souvislos-
ti. A èím hloubìji jsem se dostal, o to víc
jsem je chápal.

Proè jste se Kafkovu biografii rozhodl
rozdìlit právì na tøi èásti?
Svazek Rané roky zachycuje Kafkovo dìt-
ství a mládí do okam�iku, kdy Kafka po-
prvé pí�e svým osobitým stylem � tedy do
roku 1911 a� 1912 a do povídky Ortel.
Tento moment pøitom sám Kafka vnímal
jako zaèátek nové epochy v rámci svého
�ivota, a navíc je to období, z nìho� ne-
máme �ádné deníky. Prostøední díl pak
konèí rokem 1915 � a s trochou nadsázky
bych mohl øíct, �e proto, �e období od
roku 1911 a� do autorovy smrti je pøíli�
podstatné a obsáhlé, ne� aby mohlo být
v jediném svazku. To bych mohl skonèit
u knihy, která má pøes 1400 stran, co� by
nebylo dobré. A pøistupuje k tomu je�tì
dal�í faktor: bádat a psát jsem musel zpro-
støedka, proto�e o raných letech jsem mìl
z poèátku velice málo informací. 

Podle mínìní èásti kafkologù znièil
Franz Kafka sám a� devadesát procent
svého díla. Jste tého� názoru?
Kafka urèitì znièil celé své rané dílo. Do
doby, ne� dokonèil studia, nebo dejme
tomu pøed tøiadvacátým rokem svého �i-
vota nepochybnì napsal nìkolik tisíc stran
a pravdìpodobnì i nìkolik set stran dení-
kù. Tohle v�echno znièil. 

Ale silnì pochybuji o tom, �e tyto texty
byly tak kvalitní jako jeho pozdìj�í spisy.
A kolik toho znièil pozdìji, lze tì�ko øíct,
ale podle mého odhadu to urèitì nebylo
devadesát procent.

Co pro vás pøedstavují Kafkovy dení-
ky? Fakta, nebo fikci? Myslíte si, �e
v nich Kafka nìco zamlèuje, nebo pøí-
padnì dezinterpretuje?
Ty deníky jsou svým jazykem literární,
a Kafka v nich nìkdy pøehání � ale nikdy
nel�e. Dnes je lze srovnat s jinými zdroji,
které máme k dispozici, a okam�itì po-
chopíme, jak byl Kafka upøímný. Ostatnì
obdobný pøípad pøedstavuje Dopis otci:
dlouho se o nìm øíkalo, �e to je jen fikce,
ale v�echna fakta v nìm sedí. Lze je ovìøit
a Kafka by byl blázen, kdyby si cokoli vy-
mý�lel, proto�e pak by mu otec mohl kdy-
koli vmést do tváøe, �e to èi ono pøece
není pravda. Kafkova pravdomluvnost je
pro mì a pro mou práci jednou z jeho nej-
dùle�itìj�ích vlastností. Ten èlovìk neumìl
lhát; a kdy� ho lhát nutili, bolelo ho to. 

Stýkáte se také s pøedními èeskými kaf-
kology?
Ze star�í generace znám velice dobøe Jose-
fa Èermáka, a také jsme spolu poøádali rùz-
né akce. Kurta Krolopa za Èecha nepoèí-
tám, ale Eduarda Goldstückera ano, a toho
jsem znal. Vzpomínám si, �e jsme kdysi
oba vystoupili na debatì o Kafkových do-
pisech. Z mlad�í generace pak znám ger-
manistku Barboru �rámkovou, úèastnil
jsem se s ní nedávno jedné literární události
v Jenì. 

Mù�eme dnes dovodit, nakolik vlastnì
znal Kafka èeskou literaturu?
Víme, �e pøeèetl Babièku. A taky dopisy
a deníky Bo�eny Nìmcové, proto�e její
osud ho nesmírnì zaujal. A patrnì se se-
známil i s tvorbou jiných èeských autorù,
ale a� jako dospìlý a zcela soukromì � za-
tímco nìmecky psanou literaturu poznal
v rámci �kolní èetby u� jako dítì. 

Mìl vùbec podle vás v rámci svìtové li-
teratury Kafka nìjaký velký vzor?
Jeho asi nejvìt�í a nejdùle�itìj�í literární
vzor byl Gustave Flaubert. A to proto, �e
Flaubert byl první romanopisec, který
øekl, �e román je potøeba psát stejnì kva-
litnì jako lyrickou poezii � a �e je to také
mo�né. V té dobì toti� v literatuøe existo-
vala hierarchie, kdy úplnì na vrcholu stála
lyrika, pod ní drama a teprve pod ním ro-
mán. Lidé mìli pocit, �e román mù�e na-
psat v podstatì ka�dý, tam se pøece jenom
vymý�lí dìj a osoby. Ale psát lyriku, to u�
neumí ka�dý, proto�e v lyrice musí pøesnì
sedìt ka�dé slovo, musí tam správnì ladit
zvuk i jazyk, a to umí jen hrstka autorù.
Sám Flaubert obèas pøepisoval jednu
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NEUMÌL LHÁT
Rozhovor se �ivotopiscem Franze Kafky Reinerem Stachem

Foto archiv nakladatelství S. Fischer Verlag.



stránku tøeba dvacetkrát � tak dlouho, do-
kud ka�dá strana nebyla dokonalá. A tím
udìlal na Kafku velký dojem; øekl si, �e
tak dokonale by chtìl psát také.

Jak byste z dne�ní perspektivy zhodno-
til redakèní zásahy Maxe Broda do
Kafkova díla? Vím, �e tøeba v pøípadì
fragmentu Amerika jich nebylo málo.
Max Brod nebyl �ádný velký autor �
a úplnì upøímnì bych ho nejspí� charakte-
rizoval jako autora ani ne druhé, ale tøetí
tøídy. Psal pøí�ernì kýèovité romány
a publikoval toho moc: prostì tvoøil pøíli�
chvatnì, a byl také hodnì rychlý ve svých
soudech. Zásahy, které dìlal do Kafkova
díla, jsou samozøejmì hrozné. Zasáhl na-
pøíklad i do Kafkových deníkù, a to tím
zpùsobem, �e z nich vy�krtal celé odstavce
� tøeba ty, o nich� se domníval, �e jsou se-
xuálnì pøíli� otevøené, a tedy �kodlivé, jiný-
mi slovy, �e to není nic pro ètenáøe. To se
pøece nedìlá! Dnes máme na�tìstí k dispo-
zici skeny v�ech stránek Kafkových ruko-
pisù, a na nich je jasnì vidìt i to, kde Max
Brod vlastnoruènì nìco vpisoval. Co� je
neprominutelné, neodpustitelné�

Co v�echno ostatnì vìdìl Kafka o Spoje-
ných státech? A z jakých zdrojù èerpal?
Kdy� zaèal Kafka uva�ovat o próze, kte-
rou dnes známe pod názvem Amerika, ne-
zaèal rovnou psát, ale nejprve se o té zemi
dùkladnì informoval. Èetl o ní knihy, ze-
jména cestopisy, a v Praze nav�tìvoval
pøedná�ky o Americe � nìkteré z nich do-
konce doprovázely obrazy, fotografie.

Navíc mìli Kafkovi nìkolik pøíbuz-
ných, kteøí se do Ameriky vystìhovali,
a kdy� se pak vraceli do Prahy na náv�tì-
vu, Kafka se jich celé hodiny vyptával.
A neptal se na obecné vìci typu politika,
ale na detaily: kolik hodin týdnì pracují,
jak ta práce vypadá, kolik si vydìlají. Jak
je to tam s auty, je jich ve srovnání s Pra-
hou víc, nebo míò? V Americe je napøí-
klad scéna s dopravní zácpou. Kafka do-
pravní zácpu v �ivotì nevidìl, proto�e
v Praze je�tì tehdy nic takového nebylo,
ale popsal ji, proto�e mu ji pøiblí�ili jeho
pøíbuzní z Ameriky. A on nechtìl napsat
sci-fi: chtìl popsat tu nejsouèasnìj�í Ame-
riku. Kdy� zjistil, �e na obal jeho knihy
má pøijít stará kresba z 19. století, øekl, �e
je to �patnì, �e pøece chtìl popsat nejmo-
dernìj�í New York. 

Ale na�el jsem tu i jeden rozpor v tom
smyslu, �e chování postav v románu je ev-
ropské, ne americké: konkrétnì nìkolik
scén, které svìdèí o tom, �e kdyby byl

Kafka sám Ameriku za�il, tak by to takhle
nenapsal. Tøeba epizoda s liftboyem, kte-
rého vyhodí z práce. Ve skuteèné Americe
by mu jenom øekli: teï pùjde� do kancelá-
øe, vezme� si papíry a pak u� tì tady ne-
chceme ani vidìt. A celé by to trvalo asi
minutu. Kde�to v románu to trvá nìco
pøes hodinu, a s tím ubohým mladíkem
tam uspoøádají nìco jako soudní líèení �
a to je velice evropská pøedstava.

Nakolik objevné dokumenty se podle
vás nacházejí v Brodovì pozùstalosti,
která teï z rozhodnutí soudu putuje do
Národní knihovny v Jeruzalému?
Já vím pomìrnì pøesnì, co v té pozùsta-
losti je, a pár vìcí by pro mì jako �ivoto-
pisce bývalo dùle�itých. Napøíklad Bro-
dovy deníky: tøi z nich jsem èetl, proto�e
jsem z toho povìstného domu Ester Hof-
feové dostal kopie, ale tìch se�itù se za-
chovalo mnohem víc. Nebo jiný pøíklad:

kompletní korespondence Maxe Broda
a jeho �eny, v ní� oba o Kafkovi pí�í doce-
la èasto, tu bych si samozøejmì pøeèetl
hroznì rád. Nebo je�tì dal�í pøíklad: po
první svìtové válce existovala v Èesko-
slovensku �idovská strana a Max Brod
byl za ni poslancem. Ve své funkci se èas-
to setkával s prezidentem Masarykem
a obèas s ním hovoøil i mezi ètyøma oèi-
ma. A pochopitelnì si z tìch rozhovorù
dìlal zápisky, které se v pozùstalosti také
zachovaly. To je urèitì mimoøádnì zají-
mavý materiál. 

Vím, �e si Max Brod u Masaryka stì�o-
val na to, jak �idé trpí, proto�e tehdej�í
pra�ský primátor Karel Baxa i policejní
prezident byli antisemité, a prezidenta �á-
dal, aby nìco podnikl. Naèe� Masaryk od-
povìdìl nìco jako: Je mi líto, pane Brode,
ale nemù�u tady úplnì v�echny vymìnit.
Brod svému pøíteli Kafkovi o tìch roz-
mluvách dùkladnì referoval: v té dobì to-

ti� oba pøemítali, jestli by nemìli opustit
Prahu a pøesídlit buï do Berlína, nebo do
Palestiny. Ne proto, �e by byli zanícenými
sionisty, ale kvùli agresivní proti�idovské
atmosféøe v Praze � a samozøejmì velkou
roli hrálo, co na to øíká pan prezident. Ve
svìtle tìchto dokumentù bych pak moc
rád bádal dál: tøeba by mi to vydalo i na
novou kapitolu.

V Rocích poznání se mimo jiné podrob-
nìji rozepisujete o otci Mileny Jesenské.
Byl to typický antisemita svojí doby?
Ano, byl � a sice v tom slova smyslu, �e to
byl èeský nacionalista, který byl na nový
stát velice hrdý. A opovrhoval nejen �idy.
Nesná�el taky Nìmce: tvrdil, �e rozpouta-
li válku v roce 1914 a Èe�i za nì je�tì mu-
seli bojovat, kde�to teï válku prohráli
a Èe�i zvítìzili. 

Tì�ce nesl, �e se jeho dcera dala dohro-
mady s Ernstem Pollakem, za kterého se
i provdala. Kdyby pak je�tì �ila s Kafkou,
který byl pro Jesenského jen dal�ím nì-
meckým �idem � to by u� pro nìj bylo
pøíli��

Na závìr vás nemohu nepo�ádat, abys-
te se pokusil charakterizovat vztah
Franze Kafky k �idovství.
To by byla pøedná�ka na tøi hodiny. Mám-
li být ale struèný, øekl bych, �e Kafkovým
hlavním problémem nebylo �idovství, ale
identita. Poøád se sám sebe ptal, kdo vlast-
nì jsem? Jsem Èech, Raku�an, nebo �id?
Nepatøím k �ádné tradici. Kvùli touze nì-
kam patøit se Kafka, jak stárl, stále víc za-
jímal o dva tisíce let starou �idovskou tra-
dici. Zbo�ný nebyl a nábo�enstvím se
nijak nezabýval, a tøeba�e mu byli sympa-
tiètí mladí sionisté, proto�e byli emanci-
povaní a samostatní, nikdy se k nim nepøi-
dal. Upoutaly ho spí�e �idovské pøíbìhy,
talmudské výklady a komentáøe, a pak �i-
dovské osvícenství. Rok pøed smrtí do-
konce docházel v Berlínì na vysokou �ko-
lu na pøedná�ky z dìjin �idovství, ale jako
v�dycky byl stále na pochybách. Øíkal si,
�e se tak jenom umìle pokou�í nauèit
nìco, co mu není pøirozené. 

Za mnohem výsti�nìj�í v tomto ohledu
tedy pova�uji epizodu, kdy známý pra�-
ský èasopis Der Jude neboli �id hledal re-
daktora. A Brod Kafkovi navrhl, �e by to
místo mohl vzít. Kafka odpovìdìl onou
hojnì citovanou vìtou: Urèitì ne, co já
mám spoleèného se �idovstvím � k ní�
pozdìji pøidal: Nemám pøece nic spoleè-
ného ani sám se sebou. 

HANA ULMANOVÁ
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�ivotopisnou trilogii vydalo nakladatelství Argo.



Dne 30. dubna se v pra�ském Èernín-
ském paláci konala za pøítomnosti øady
hostù pøipomínka 80. výroèí zahájení
dìtských záchranných transportù do
Británie spojená s podìkováním minist-
ra zahranièí ÈR Tomá�e Petøíèka orga-
nizátorùm emigrace pøed nacisty a brit-
ským rodinám. Britské zachránce, kteøí
v Praze pùsobili rùznì dlouhou dobu
v rozmezí od podzimu 1938 do vypuk-
nutí války, tedy Doreen Warrinerovou,
Nicholase Wintona, Trevora Chadwic-
ka, Wernera (Billa) Barazettiho, zastu-
povali jejich pøíbuzní; Marie Schmolko-
vá a Beatrice Wellingtonová byly
pøítomny jen ve vzpomínkách. Rodiny,
které se ujaly ohro�ených dìtí, zastupo-
val pan Russel Cleaver. V sále sedìla
93letá Ruth Hálová (roz. Adlerová)
z Èeského Krumlova, kterou jeho rodièe
roku 1939 pøijali a s ní� Cleaverovi zù-
stali v kontaktu i po jejím návratu do
rodné zemì. Za zachránìné dìti promlu-
vila paní Eve Leadbeaterová. 

Aèkoli se jednalo o setkání oficiální,
pøítomní si ho urèitì zapamatují: nepadla
pøi nìm jediná prázdná fráze, jediné bez-
významné slovo. V�e, co bylo øeèeno,

stvrzovali pøítomní svými osudy a skutky
svých blízkých, které si pamatují jako
obyèejné lidi a o jejich� výjimeèných èi-
nech se dozvìdìli relativnì nedávno. 

BEZEJMENNÍ
Ministr zahranièí ve svém projevu shr-
nul zoufalou situaci v nacistickým
Nìmeckem okle�tìném a odzbrojeném
Èeskoslovensku. Hovoøil o hrstce sta-
teèných Britù, kteøí se rozhodli pomoci,
a zdùraznil i onu �druhou stranu�, tedy
ty, kdo dìti (pøevá�nì �idovské) pøijí-

mali: �Jsou tu v�ak také hrdinové, na
které se dosud zapomínalo. Dá se øíci,
�e je to jakýsi kolektivní hrdina, proto�e
vzpomenout na jednotlivá jména je po
tolika letech takøka nemo�né. Tímto ko-
lektivním hrdinou jsou britské rodiny,
které se rozhodly pøi-
jmout malé uprchlíky
v ohro�ení �ivota. Byly
ochotny slo�it za nì vy-
sokou kauci, peèovat
o nì, �ivit je, �atit, starat
se o jejich vzdìlání�
Byl to obrovský záva-
zek. A váleèná Británie
pøitom znamenala èasté
bombardování, hubené
pøídìly, stálou nejistotu.
Tito dnes u� bezejmenní
lidé otevøeli malým
uprchlíkùm své náruèe
i domovy a vìnovali jim kus vlastních
�ivotù. Jim snad patøí ná� nejvìt�í dík. 

Iniciátoøi a organizátoøi záchranných
akcí by se svými plány nemohli uspìt,
kdyby nena�li nezi�tnou podporu u tìchto
britských rodin a jednotlivcù. Solidarita
je v�dy vìcí komunity, vìt�í èi men�í èás-

ti spoleènosti � pomoci
mù�e ka�dý, kdo se
k tomu odhodlá. Je dùle-
�ité na to pamatovat, ne-
bot�lekce staré osmdesát
let zùstávají, bohu�el,
i dnes aktuální.�

Ministr Petøíèek pøipo-
mnìl také osud pra�ské
rodaèky Marie Schmol-
kové, která stála na poèát-
ku snah o pomoc ohro�e-
ným lidem: �Ihned po
obsazení Prahy byla
uvìznìna a vyslýchána

gestapem, ve svém úsilí ale pokraèovala
i po propu�tìní. Následkem naprostého
vyèerpání zemøela v emigraci v Británii
v bøeznu 1940. Tehdej�í ministr zahraniè-
ních vìcí Jan Masaryk se s ní u hrobu lou-
èil takto: ,Maøenko, spolehnìte se na nás.
Budeme svorni, budeme se mít rádi,
zvítìzíme a domù si Vás odvezeme. Do
té doby odpoèívejte a duch Vá� pomáhej
nám ve spoleèné svaté práci, pro mír,
slu�nost a svobodu.� Ostatky Marie
Schmolkové se ztratily neznámo kam
a splnit daný slib se ukázalo tì��í, ne� Jan

Masaryk pøedpokládal. Rozhodnì se ale
budeme sna�it nezapomenout na ni
a v�echny ty, kdo v nouzi nejvy��í pomá-
hali tìm nejpotøebnìj�ím. Budeme praco-
vat a �ít v jejich duchu.� 

BEZ SLÁVY A SPÍ�E PODEZØELÍ
Za pøíbuzné zachráncù promluvil syno-
vec Doreen Warrinerové, Henry Warriner
(rozhovor s ním viz minulé èíslo Rch).

Pøipomnìl jména tìch, kdo tvoøili jádro
záchranného týmu. Také on zmínil �lidi,
kteøí otevøeli své domovy a svá srdce dìt-
ským uprchlíkùm; tisíce lidí, kteøí na po-
moc bì�encùm darovali peníze, nebot�na
zaèátku záchranné akce britská vláda �ád-
né finance neposkytla�. A dodal: �Vzpo-
mínáme-li na britské dobrovolníky, ne-
smíme zapomenout na spoustu Pra�anù,
kteøí také pomáhali, èasto skuteènì ne-
smírnì riskovali a nìkdy za svou pomoc
zaplatili �ivoty.� H. Warriner hovoøil
i o pocitech marnosti, je� zachránci po-
zdìji pro�ívali: �Témìø nikdo z tìchto
dobrovolníkù neusiloval o ocenìní svého
úsilí. Doreen Warrinerová sice napsala
roku 1939 vzpomínky Zima v Praze, ale
nezamý�lela je publikovat. Domnívám se,
�e ve srovnání s hrùzami druhé svìtové
války jim jejich záchranné úsilí muselo
pøipadat bezvýznamné.� 

Synovec D. Warrinerové zmínil i smut-
ný paradox: zachránci nejen�e nebyli za
svou èinnost za války a po jejím skonèení
nijak oslavováni, ale britskému státnímu
aparátu byli dokonce podezøelí. Britská
vláda sice roku 1940 Doreen Warrinero-
vou ocenila Øádem britského impéria, ale
to byla výjimka. Naproti tomu ji �sledo-
vala britská bezpeènost, nebot�ji podezí-
rali z toho, �e je komunistka. Beatrice
Wellingtonovou obvinili z toho, �e je
du�evnì labilní, a zaprotokolovali si, �e
Nicholas Winton strávil Vánoce 1941
s komunistickým agitátorem. Wernera
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OTEVØELI SVÉ DOMOVY
Ministr zahranièí podìkoval zachráncùm dìtí i britským rodinám

Pøíbuzní Trevora Chadwicka si prohlí�ejí pamìtní list, vzadu je Barbara Winton.

30. dubna 2019 � podìkování po osmdesáti letech. Foto k èlánku: Matìj Stránský.
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Barazettiho internovali jako nepøátelské-
ho cizince. A Trevora Chadwicka mìli
sklon pova�ovat za èlovìka, který se stal
nacistou a spøátelil se s pra�ským velite-
lem gestapa.� 

MISS MINNIE
Za zachránìné dìti promluvila paní Eve
Leadbeaterová. Narodila se v Praze roku
1931 v rodinì Pragerù, rodièe ji dokázali
vyslat v èervnu 1939 dìtským transpor-
tem do Británie. Její bratr Tomy takové
�tìstí nemìl: záøijový záchranný vlak, do
kterého byl zaøazen, ji� nestihl vyjet
a i s rodièi pak zahynul v Osvìtimi.
V Anglii se Evy ujala Miss Minnie, sleè-
na Minnie Simmondsová, svobodná uèi-
telka na základní �kole, a své svìøenkyni
poskytla skuteèný náhradní domov, vy-
tvoøily neobvyklou, nepoèetnou, ale pøe-
ce jen rodinu. Eve Leadbeaterová vzpo-
mínala, jak o mnoho let pozdìji mohla ji�
nemocné Minnie pomoc oplatit a postarat
se o ni pøed smrtí. Jí a v�em tìm, kdo ne-
váhali a dìti pøijali, podìkovala a dodala:
�Jako poctivá a tvrdì pracující obèanka
Británie doufám, �e jsem splatila nìco
z toho, co této zemi dlu�ím tím, �e jsem
uèila na støedních �kolách a po odchodu
do dùchodu pracuji jako dobrovolnice
v dobroèinných organizacích.� Díky své
�ivotní zku�enosti se Eve Leadbeaterová
anga�uje v organizacích, které se sna�í,
aby v Británii byly pøijaty dìti, které do
Evropy pøicházejí samy bez rodièù.

Den pøed pamìtním setkáním v Èernín-
ském paláci byla na zdi hotelu Alcron ve
�tìpánské ulici odhalena pamìtní deska
Doreen Warrinerové. Vytvoøil ji architekt
David Vávra a pøipomíná místo, kde D.
W. v Praze bydlela i pracovala. Na závìr

se slu�í podìkovat � a ve své øeèi to uèinil
i Henry Warriner � v�em, kdo se o usku-
teènìní v dne�ní dobì tak výjimeèného
setkání i vytvoøení desky zaslou�ili; za
neúnavnou organizaèní práci patøí hlavní
dík historikovi a dokumentaristovi Luká�i
Pøibylovi. (am)

Po skonèení druhé svìtové války se brit-
ská vláda rozhodla pøijmout do zemì ti-
síc dìtí, jejich� rodièe byli zavra�dìni
v nacistických koncentraèních táborech.
Mezinárodní èervený
køí� jich v Terezínì a na
dal�ích místech nalezl
jen 732, z toho pouze 80
dìvèat, proto se pro
oznaèení této skupiny
v�il název Boys 45.
Chlapci a dívky pochá-
zeli z Polska, Nìmecka,
Èeskoslovenska, Ma-
ïarska, Rakouska a Ru-
munska. Pøed odjezdem,
v kvìtnu 1945, se první
skupina shromá�dila na
Staromìstském námìstí a vyfotografo-
vala se.

Po pøíletu do Británie se rozjeli do
speciálnì pøipravených ubytoven
v Anglii a ve Skotsku, kde se zotavova-
li, poté získali opatrovníky, zaèali chodit
do �koly, studovat, pracovat. Vìt�ina
v Británii zùstala, dal�í se rozprchli do
svìta, hlavnì do USA a Kanady, západ-
ní Evropy a Austrálie. Mnozí zùstali
v kontaktu. Roku 1963 vytvoøili asocia-
ci, kterou nazvali ?45
Aid Society, tedy Po-
mocná spoleènost 45. Je-
jím cílem je vypomáhat
lidem (a nejen ze svých
øad), kdo se ocitli v nou-
zi, pøipomínat minulost,
pøedávat svìdectví o ho-
lokaustu. Pravidelnì po-
øádají setkání v Londý-
nì, kterých se postupnì
úèastní èím dál více je-
jich dìtí, vnukù a pra-
vnukù. Leto�ní akce byla výjimeèná:
Boys � nìkolik pøe�iv�ích, ale hlavnì
jejich potomci, celkem na 250 lidí � se
se�li v Praze a vytvoøili na stejném mís-
tì novou fotografii. Strávili spolu jeden
kvìtnový víkend (10.�12. kvìtna), osla-
vili �ábes, setkali se s pøedstaviteli �i-
dovské obce, s velvyslanci Velké Britá-
nie, Izraele a Nìmecka, prohlédli si
mìsto, jeli do Terezína. A hlavnì: mìli
na sebe spoustu èasu. Do Prahy pøijel
i Mark Frydenberg, jeho� otec, pùvo-
dem z Polska, se nakonec dostal do
Ameriky: �Kdy� máme sraz v Londýnì,

trvá tak ètyøi hodiny, je to milá, ale po-
mìrnì krátká spoleèenská zále�itost.
V Praze jsme si hodnì povídali. Bylo to
zvlá�tní: aèkoli se mnozí pøedtím nezna-

li, vidìli se poprvé, v�ichni máme spo-
leèný základní pøíbìh, tak�e jsme se
rychle spøátelili.�

Na stránkách spoleènosti www.45aid.
org lze mj. nalézt ruènì malované mapy
zemí s oznaèením mìst, z nich� sirotci
pocházeli, ke ka�dé zemi jsou pøiøazena
konkrétní jména. Z èeskoslovenských
mìst to byly Ústí nad Labem, Èeské Bu-
dìjovice, Liberec, Pardubice, Olomouc,
Ostrava, Brno, Bratislava, �ilina, Ban-

ská Bystrica, Pre�ov, U�horod a Muka-
èevo, do Anglie odjeli napøíklad Samuel
Berkowitz, Hedvièka Friedmannová,
Jakob Farka� èi Al�bìta Grafová. V�em
poskytla válkou znièená Británie nový
domov a �ivotní pøíle�itost.

Pro pra�skou �idovskou obec byla ná-
v�tìva Boys událostí a �abatová boho-
slu�ba ve Staronové synagoze mìla
díky pøítomnosti mnohých z nich slav-
nostní i dojemný prùbìh. Samou svou
existencí toti� dokládají, jak základní
místo v judaismu nále�í �ivotu, svobod-
nému �ivotu.                                    (red)

Eva Leadbeaterová: �Thank you, Miss Minnie.�

Boys 45 na Staromìstském námìstí pøed sedmdesáti ètyømi lety...

...a znovu v nedìli 12. kvìtna 2019. Foto archiv a jd

BOYS 45 V PRAZE
Boys a jejich potomci zopakovali slavný snímek na Starém Mìstì
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Zajímavou kapitolou v moderní historii
osídlování Svaté zemì je pùsobení tzv.
templáøù, protestantské pietistické sekty
Spoleènost templáøù (Tempelgesell-
schaft), kterou zalo�il v polovinì 19. sto-
letí v nìmeckém Württembersku protes-
tantský teolog Christoph Hoffmann. Jeho

cílem byl návrat k základùm køest�anství
a zøízení køest�anské zemìdìlské komuni-
ty ve Svaté zemi, komunity, která by se
stala poèátkem království Bo�ího na
zemi. V roce 1868 se první nìmeètí osad-
níci, hlásící se k jeho uèení, usazují v Ha-
ifì, o rok pozdìji v Jaffì, 1871 zakládají
kolonii v Saronì na místì, kde pozdìji
vyroste Tel Aviv, a roku 1873 se templáøi
objevují i v Jeruzalémì, kde se Hoffmann
usadil a v roce 1885 zemøel.

Autenticky o Spoleènosti templá-
øù a jejich zaèátcích v Palestinì, pøe-
dev�ím v Haifì, referuje dal�í zají-
mavá postava, spojená s my�lenkou
osídlení Palestiny, anglický spisova-
tel a cestovatel, køest�anský mystik
a aktivní zastánce návratu �idovské-
ho národa do Izraele, Laurence
Oliphant (1829�1888). Poté, co pro-
cestoval takøka celý svìt a napsal
o tom øadu úspì�ných knih, se Olip-
hant usadil v Haifì a poskytoval
rady i pomoc prvním �idovským
osadníkùm. Pùsobení nìmeckých templá-
øù pochopitelnì nemohlo uniknout jeho
pozornosti. Z nìkterých jeho textù z let
1882�1885, kni�nì vydaných pod názvem

Haifa or Life in Modern Palestine, stojí za
to v tomto ohledu citovat.

KARMEL�TÍ TEMPLÁØI
�Roku 1868 se vydali pánové Hoffmann
a Harteg s dal�ími spoleèníky do Konstan-
tinopole s cílem získat od Vysoké porty
ferman, který by jim umo�nil usadit se
v Palestinì. Rok nato, stále je�tì bez povo-
lení, dorazli do Palestiny. Jako první místo
pro uskuteènìní svých zámìrù si vybrali
úpatí hory Karmel nedaleko Haify. Brzy
po nich dorazili dal�í templáøi, rolníci i øe-
meslníci, vymìøili obvod a uspoøádání
vesnice v prostoru mezi úpatím hory
a moøem, zhruba jednu míli na západ od
mìsta, a zaèali stavìt domy. Brzy ov�em
zjistili, �e se jejich èinnost setkává jak se
systematickým nepøátelstvím místních
úøadù, tak i s nevolí zdej�ích mnichù, kteøí
mìli do té doby po sedm století nad Kar-
melem duchovní monopol.

Osadníci mìli k dispozici jen omeze-
né prostøedky, navíc vázané nejrùznìj�í-
mi poplatky a taxami. Na investice do
vlastního budování osady a usedlostí
peníze chybìly. Poèáteèní zápas o pøe�i-
tí byl tvrdý a urputný. Nìmeètí osadníci
neznali místní jazyk ani hospodáøské
pomìry v oblasti a nevìdìli, jaký zpù-
sob obdìlávání pùdy se tu dá pou�ít.
A u� vùbec neznali povahu ani zvyky
místních obyvatel, kteøí je zvìdavì sle-
dovali jako nìco podivného a kuriózní-
ho. Nebyli také zvyklí na zdej�í klima.
Proti tomu v�emu mohli postavit jen
svou víru, vytrvalost a odhodlání. Ale
díky nim se nakonec udr�eli, a to nejen
v Haifì, ale dokázali roz�íøit své aktivity

i do Jaffy, kde se kolonie amerických
adventistù, kteøí pøi�li do zemì pøed
dvaceti roky, rozpadala. Templáøi z Kar-
melu odkoupili jejich nemovitosti, usa-

dili se v nich a zanedlouho zalo�ili do-
konce dvì nové kolonie, v Saronì, asi
hodinu cesty od Jaffy, a dal�í na pøed-
mìstí Jeruzaléma. Tam má dnes jejich
duchovní vùdce, mistr Hoffmann, své
sídlo. Celkový poèet obyvatel tìchto
ètyø templáøských vesnic se odhaduje na
tisíc osob, nepoèítaje v to nìkolik rodin
sídlících v Bejrútu a v Nazaretì. 

NÌMECKÁ KOLONIE V HAIFÌ
Nejvìt�í z tìchto obcí, ve které �ije pøes
tøi sta osob, je v Haifì. Dnes, po ètrnácti
letech, ve kterých se støídaly dílèí úspì-
chy i vìt�í èi men�í prohry, se zdá, �e
kolonisté smìøují k relativní prosperitì.

Celých dvanáct let trvalo, ne� se jim po-
daøilo legalizovat vlastnictví pùdy, na
které hospodaøili. Úøady toti� tuto lega-
lizaci odsouvaly na základì v�ech mys-
litelných pøeká�ek. Bylo také nutné za-
platit v�em tìm zprostøedkovatelùm
a nominálním vlastníkùm, kteøí spoje-
nými silami dokázali vyhnat cenu po-

zemkù na ètyønásobek reálné hod-
noty. Rozdíl �el pochopitelnì do
jejich kapes. Nakonec se ale
v�echny pøeká�ky podaøilo zdolat
a dnes vlastní templáøi v Haifì
sedm set akrù (necelých 300 ha)
zemìdìlské pùdy. Vzkvétající pole
a zelené zahrady a domy, postave-
né z bílého kamene, jsou milou
a pøekvapivou vizitkou civilizace
v této napùl barbarské konèinì.

Pøítomnost tøí stovek farmáøù a øe-
meslníkù, lidí prostých, èestných

a dovedných, zaèíná mít vliv i na okolní
arabské obyvatelstvo. To si osvojuje zemì-
dìlské postupy, které farmáøi u�ívají,
a také místní øemeslníci se od nich hodnì

TADY A TEÏ
Pøíbìh Spoleènosti nìmeckých templáøù v Palestinì

Christoph Hoffmann. Foto archiv.

Laurence Oliphant. Foto archiv.

Nìmecká kolonie v Haifì na dobové pohlednici.
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nauèili. Ledacos naznaèuje, �e by se Haifa
mohla èasem stát skuteènì prosperujícím
mìstem. Ostatnì, po pøíchodu Nìmcù tu
pøibylo i domorodých obyvatel. Nové
domy se objevily na v�ech stranách a mno-
hé dal�í jsou rozestavìné. Cena pùdy se
ztrojnásobila a objem exportu i dovozu,
procházejícího pøístavem, stále stoupá.
Zøejmì nejpozoruhodnìj�í inovací je ale
zavedení kolových vozidel. Pøed nìjakými
patnácti lety vìt�ina obyvatel Haify nikdy
nevidìla dostavník. Dnes omnibus, který
vlastní a øídí
místní provozo-
vatel, poskytuje
ètyøikrát dennì
spojení mezi Ha-
ifou a deset mil
vzdáleným hlav-
ním mìstem ob-
lasti Akrou. Sil-
nice, po které se
jede, je sice pou-
há plá�, a obèas se dokonce mìní i v mo-
èál, ale v téhle zemi se vozidla objevila
prostì døív ne� silnice. Od Karmelu na jih
se rozkládá �aronská rovina, po které se dá
dojet do Jaffy, ani� by èlovìk potøeboval
vyznaèenou cestu, natolik je zbavena
v�ech pøírodních pøeká�ek. 

Pøed patnácti lety by nikdo poté, co padla
noc, nevy�el z haifských bran. Nebezpeèí, �e
takový opová�livec bude pøepaden a okra-
den loupe�níky z Tiry, vesnice asi sedm mil
vzdálené od mìsta a tì�ící
se mimoøádnì �patné po-
vìsti, bylo velké. Obyva-
telé této vsi mìli toti� ve
zvyku se v noci pohybo-
vat v okolí Haify a provo-
zovat tam své øemeslo.
Dnes mù�e ka�dý bez-
peènì cestovat na koni
nebo pì�ky v jakoukoli
hodinu kterýmkoli smì-
rem. Nìmci se skoro
v�ichni nauèili arabsky
a hodnì Arabù vás pøi set-
kání zdraví ,Guten Mor-
gen� nebo ,Guten Abend�,
dvìma výrazy, z nich� se
pravda skládá celá jejich znalost tohoto jazy-
ka. Ale mají své osadníky rádi, respektují je
a nemalá èást pùdy je nyní obdìlávána
Nìmci a Araby spoleènì. A vypadá to, �e
obì strany si dobøe rozumìjí a dobøe spolu
vycházejí. Kdy� si uvìdomíme, �e karmeli-
tán�tí mni�i jsou na své hoøe u� sedm století
a porovnáme-li jejich vliv na domorodé oby-
vatelstvo s tím, co poèestní Nìmci dokázali

prostým pøíkladem, máme tu výrazný pøí-
klad rozdílu mezi konáním a kázáním.�

Tolik Laurence Oliphant, který patøí
k nejznámìj�ím køest�anským protosio-
nistùm a o kterém se nìkteøí historici
domnívají, �e patøil také k agentùm brit-
ské tajné slu�by.

SARONA
Sarona, v poøadí tøetí kolonie, kterou za-
lo�ili templáøi ve Svaté zemi, byla hos-
podáøsky nejúspì�nìj�í. Její prosperita

vycházela pøedev�ím z pìstování euka-
lyptù, z úrodných polí, z pomeranèù
(známá znaèka pomeranèù Jaffa má svùj
pùvod právì zde), také z pìstování vyni-
kajícího vína a v neposlední øadì z øe-
meslné výroby. Pøedev�ím ale byla zalo-
�ena na vytrvalé, poctivé a hou�evnaté
práci.

Tak tomu bylo a� do roku 1917, kdy
Britové dobyli Palestinu, komunitní
centrum, kde se templáøi spoleènì mod-

lili, promìnili ve vojenskou nemocnici,
ostatní domy ve skladi�tì a vìt�inu je-
jich obyvatel odsunuli do Egypta. Kdy�
se roku 1920 nìkolik stovek templáøù,
vypuzených ze Sarony, mohlo vrátit, na-
�li svoji kolonii v troskách. Podaøilo se
jim sice, opìt po nìkolika letech tvrdé
práce, vrátit své osadì døívìj�í podobu
i prosperitu, ale druhá svìtová válka u�

byla na dohled. A s ní i definitivní konec
pøítomnosti templáøù v Palestinì

Míru, v jaké pùvodem nìmeètí kolonisté
sympatizovali s nacismem a Hitlerovým
re�imem, je tì�ké urèit. Faktem je, �e pøi-
nejmen�ím v Saronì obojí jistý ohlas mìlo
a �e právì Sarona byla první obcí mimo
Nìmecko, kde vznikla poboèka nacistické
strany. Nìkteøí mladí templáøi se také hlási-
li do nìmecké armády. Faktem také je, �e
Britové pova�ovali v�echny nìmecké kolo-
nisty v Palestinì za potencionální pøívr�en-

ce nacistického
Nìmecka. Bez-
prostøednì poté,
co byla vyhlá�e-
na válka mezi
Nìmeckem aAn-
glií, promìnili
Britové Saronu
i ostatní templáø-
ské vesnice v in-
ternaèní tábory,

obehnané ostnatým drátem. Posléze byli
v�ichni templáø�tí kolonisté vypovìzeni
z Palestiny a deportováni do Austrálie
s tím, �e jejich návrat je vylouèen.

CO ZÙSTALO
Tak skonèil po sedmdesáti letech pokus
templáøù vytvoøit království Bo�í na
zemi, jak si to pøál jejich spirituální vùd-
ce, hic et nunc, tady a teï. Ale pøesto po
nich ledacos zùstalo. Pøes relativnì

skromný poèet nemálo
pøispìli k rozvoji mo-
derního zemìdìlství
v Palestinì a na zákla-
dì výsledkù své práce
rychle získali dobré
jméno i uznání. Vysá-
zeli vinohrady a ovoc-
né sady a uvedli v ob-
lasti do provozu první
mlýny na olej a obilí,
pohánìné parním stro-
jem. Pomocí èerpadel
dokázali získávat ze
zemì vodu, tak vzác-
nou a nezbytnou pro
pøe�ití. Otevøeli první

hotely a lékárny v evropském stylu
a mimo to se vìnovali výrobì tak zá-
kladních a dùle�itých vìcí, jako jsou
mýdlo a cement � nebo pivo a víno.
Domy a sídli�tì, které postavili, jsou do-
dnes ozdobou Jeruzaléma, Tel Avivu,
Haify i dal�ích míst.

(S pou�itím knihy Carmel Amiho Bou-
ganima a dal�ích pramenù pøipravil jd.)

Sarona dnes, v sevøení mrakodrapù Tel Avivu. Foto archiv.

Sarona v roce 1900. Foto archiv.
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Portrétní umìní jako by u� nemìlo
v souèasném umìní opodstatnìní.
Díky touze mnoha tvùrcù �okovat a za
ka�dou cenu být nìèím nový je v�e,
co je spojováno s tradicí, vnímáno
jako zastaralé a nemoderní. Portrétní

umìní se pøitom vyvíjelo léta a bylo
v�dy nedílnì spjato s tvorbou od chví-
le, co èlovìk zaèal tvoøit. Mo�ná je to
zpùsobeno tím, �e ta bohatá a poètem

obyvatel men�í èást svìta, která �ije
v nadbytku a na pohled svobodnì, je
èím dál více uniformní a závislej�í na
masových sdìlovacích prostøedcích

a virtuálních komunikacích. Vytrácejí
se individuální rysy a roste pøes ko-
munikaèní kanály sdílená �radost�,
nenávist a pocit frustrace. Pøitom prá-
vì dobrý portrét dokázal zachytit jedi-
neènost ka�dého èlovìka a ve výrazu
tváøe, gest, zvolenou barevností zpro-
støedkovat atmosféru dané doby.
V Berlínì právì probíhající výstava
pozapomenuté malíøky Lotte Laser-
steinové je toho nejlep�ím pøíkladem.

VEÈER NA TERASE
Velký obraz Veèer na terase v Postupi-
mi z roku 1930 zobrazuje stav mysli
vnímavých lidí uvìdomujících si velmi
zøetelnì poèínající agonii výmarské re-
publiky a snad ji� tu�ících ne pøíli�
vzdálenou neblahou budoucnost. Autor-
ka se vyobrazila ve spoleènosti svých
pøátel. Pravdìpodobnì pøedtím spolu
diskutovali a popíjeli, na zemi stojí po-
loprázdné lahve a na stole zpola vypité
sklenice. Rozhovor skonèil, u� není co
øíci. Z výrazu tváøe malíøky èi�í na-
prostá beznadìj, mu�, který sedí po její
levici, má pláè na krajíèku a druhý mu�,

který sedí �ikmo vpravo proti ní, jako by
ztuhl pod návalem smutku a s ním spo-
jené deprese. Pod stolem odevzdanì le�í
velký pes s dominujícíma smutnýma

oèima. Obraz lemují po stranách dvì
èernì obleèené, zády k divákovi otoèe-
né �eny, z jejich� postoje cítíme louèení
a rezignaci. O ètyøi roky pozdìji maluje

dal�í velký obraz Diskuse. Tøi mu�i, tís-
nící se v malém, zøejmì podkrovním
pokojíku èi ateliéru, sedí tìsnì vedle
sebe, okénko pøi stropu zavøené, aby ani
slovo neproniklo k nepozvanému uchu
ven. Spiklenci vzru�enì diskutují, prav-
dìpodobnì o politické situaci a smìøo-
vání zemì, pí�e se rok 1934 a Hitler je
ji� rok u moci. Na zemi le�í o ètyøi roky

star�í pes, zcela ji� odevzdaný a s okem
vyhaslým. Jeden z mu�ù je malíø Gott-
fried Meyer, stejnì jako Lotte Laserstei-
nová �ák Ericha Wolfsfelda, profesora

TVÁØÍ V TVÁØ
Pozapomenutá malíøka Lotte Lasersteinová a její portréty

V hostinci, 1927.

Lotte Laserstein, 1933.

Veèer na terase v Postupimi, 1930.
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na berlínské akademii � do doby, ne� ho
nacisté vyhodili pro jeho �idovský pù-
vod �, kterému Meyer pomohl v roce

1939 uprchnout z Nìmecka do Anglie.
Sám Meyer byl v roce 1944 odsouzen
jednotkami SS k smrti, ale podaøilo se
mu utéct, øadu týdnù pak �ivoøil
a ukrýval se v lese. O ètrnáct let po-
zdìji, ve �védském exilu, vzniká po-
slední velký obraz s námìtem spoleè-
nosti pøátel Veèerní rozhovor. Do
pøítmí zèásti zahalený pustý pokojík,
ve kterém jakoby z trhliny vystupova-
la èásteènì svìtle namalovaná zadní
stìna a záblesk svìtla osvítil tváøe
dvou z pìti pøítomných lidí. V èele
spoleènosti sedí z profilu malovaný
mu�, který zøejmì nìco neveselého
povídá, ostatní mu pozornì naslou-
chají. Ze v�ech tváøí vyzaøuje smutek
smíchaný s notnou dávkou zádumèi-
vosti. 

TØICÁTÁ LÉTA
Jedním z vyobrazených je sochaø Walther
Beyer a jeho �ena Marianne, kteøí do

�védska také prchli z Nìmecka pøed bestií
zvanou nacionální socialismus. Na rozdíl
od mnoha jiných pøe�ili, ztratili v�ak do-

mov, bestie sice prohrála,
v lidech je v�ak pøítomna
stále dál. Na mnoha dal-
�ích portrétech, ve kte-
rých se mísí prvky tradiè-
ního portrétu 19. století
s expresivním výrazem
a stopami nové vìcnosti,
jsou zachyceni pøátelé,
autorka sama a pøedev�ím
její pøítelkynì hereèka
a zpìvaèka Traute Rose.
Na nìkolika obrazech se
autorka vypodobnila jako
mladá, zcela emancipova-

ná, moderní a pøedsudky nezatí�ená �ena
s nakrátko ostøíhanými vlasy. Na jiných
jak maluje akt své pøítelkynì Traute. Na
jednom zvlá�t� intimním, pojmenovaném
V mém studiu, le�í na posteli v uvolnìné

pozici nahá pøítelkynì. Se zavøenýma oèi-
ma jako Venu�e z obrazù italských rene-
sanèních mistrù spokojenì odpoèívá, za-
tímco Lotte Lasersteinová ji soustøedìnì
maluje. Kontrast tepla a intimity na stra-
nì jedné a na stranì druhé chlad za ok-
nem v podobì mìsta Berlína s bìlavým
kobercem snìhu na støechách domù
a listí zbavených stromù. Na lehce ironi-
zujícím obraze z roku 1932 Mackie Mes-
ser a já se vypodobnila jako dáma ve
spoleènosti Mackieho, který má na hla-
vì huèku a cigaretu v ústech. Vraha a lu-
pièe, ústøední postavy Brechtovy Krej-
carové opery, satiry na mì�t�ácký styl
�ivota lep�í spoleènosti výmarské repub-
liky. Hra byla o rok pozdìji nacisty zaká-
zána.Ve druhé èásti výstavy jsou portrét-
ní malby jiných berlínských malíøù
z období výmarské republiky: Ericha
Wolfsfelda, Christiana Schada, Otto
Dixe, Ernesta Neuschula, Georga Grosze,
Jeanne Mammenové a dal�ích. 

EMIGRACE
Lotte Lasersteinová se narodila 28. listo-
padu 1898 v mìsteèku Preussisch Hol-

land ve východním Prusku, dnes v pol-
ském mìsteèku Pas³êk. Po smrti otce se
rodina pøestìhovala v roce 1902 do
Gdaòsku a v roce 1912 do Berlína. V le-
tech 1921�1927 studovala na berlínské
akademii u Ericha Wolfsfelda. V roce
1931 mìla svoji první samostatnou vý-
stavu v galerii Gurlitt v Berlínì. Od roku
1933 nesmìla jako �idovka vystavovat.
V roce 1935 a 1936 pùsobila jako uèitel-
ka kreslení na soukromé støední �idov-
ské �kole v Berlínì-Schönebergu. Roku
1937 se jí podaøilo emigrovat do �véd-
ska, její sestra Käte pøe�ila se svým part-
nerem v ilegalitì v Berlínì, matka byla
zavra�dìna 16. ledna 1943 v Ravens-
brücku. Zemøela 21. ledna 1993 ve �véd-
ském Kalmaru.

JAN PLACÁK

Lotte Laserstein: Face to Face, Berli-
nische Galerie, Landesmuseum für
Moderne Kunst, Alte Jakobstrasse
124�128, 5. 4.�29. 7. 2019.

Já a mùj model, 1929.

Mackie Messer a já, 1932.

Emigrant, 1941.

Ruská dívka s pudøenkou, 1928.

�ena v letním klobouku, 1929.
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V máji 2017 podal generálny prokurátor
Slovenskej republiky Jaromír Èi�nár ná-
vrh na rozpustenie parlamentnej politic-
kej strany Kotleba � ¼udová strana na�e
Slovensko. Svoj návrh zdôvodòoval tým,
�e ¼SNS svojim programom, zameraním
a èinnost�ou poru�uje ústavu, zákony
a medzinárodné zmluvy Slovenskej re-
publiky. V návrhu sa objavili aj tvrdenia
o podpore fa�istických tradícii a preja-
voch sympatii k Slovenskému �tátu z ro-
kov 1939�1945.

Nie je to prvý prípad, keï bola súdne
napadnutá samotná existencia Kotlebovej
politickej organizácie. V rokoch 2003�
2006 stál Marián Kotleba na èele otvore-
ne fa�istického obèianskeho zdru�enia
Slovenská pospolitost� (SP) a pou�íval
oficiálny titul �vodca�. Minister-
stvo vnútra SR podalo v septembri
2005 podnet na trestné stíhanie proti
SP za hanobenie národa, rasy a pre-
svedèenia. O mesiac neskôr podal
vtedaj�í generálny prokurátor Dob-
roslav Trnka návrh na rozpustenie
SP. Aj vtedaj�í návrh argumentoval
rozporom medzi stanovami Sloven-
skej pospolitosti a ústavou SR. Sú-
èasne s návrhom na rozpustenie bola
podaná aj �aloba na Mariána Kotle-
bu vo veci propagácie fa�izmu.

Najvy��í súd SR akceptoval ar-
gumenty vtedaj�ieho generálneho proku-
rátora a rozpustil Slovenskú pospolitost�
pre jej nedemokratické stanovy. Bolo to
v marci 2006. O mesiac neskôr Kotlebu
zaèali trestne stíhat�za výroky o stavov-
skom �táte a �bielom Slovensku� v Slo-
venskom rozhlase.

NA�E SLOVENSKO
Súèasná strana Mariána Kotlebu, ktorá je
predmetom �aloby teraj�ieho generálne-
ho prokurátora je (od volieb roku 2016)
parlamentnou stranou zastúpenou 14 po-
slancami. 

Správny senát Najvy��ieho súdu SR
pod vedením sudkyne Jany Zemkovej po
dvoch rokoch skúmania �aloby a vypoè-
úvania svedkov dospel 29. apríla 2019 k
rozhodnutiu, v ktorom zamietol �alobu
generálneho prokurátora ako nedostatoè-
ne odôvodnenú. Kotlebová strana mô�e
pod¾a Najvy��ieho súdu naïalej fungo-
vat�ako parlamentná politická strana. �a-
loba aj proces boli zo strany verejnosti aj

médií mimoriadne pozorne sledované
a vynesený rozsudok komentoval znaèný
poèet komentátorov. Komentáre zdôraz-
òovali, �e návrh generálneho prokurátora
bol nedostatoène spracovaný, spackaný
a celý súdny proces sa týkal predov�et-
kým procesných zále�itostí a nedotkol sa
skúmania ideologickej podstaty ¼SNS. 

Trochu inak vidia veci sympatizanti
Kotlebu a slovenského fa�izmu. Súdne
rozhodnutie chápu ako svoje vít�azstvo
a v zhode s komentátormi prognostikujú
nárast preferencií ¼SNS. Najnov�ie vý-
skumy preferencií politických strán im
dávajú v tejto veci za pravdu. V máji zve-
rejnené výsledky prieskumov posunuli
¼SNS na prieèku druhej najsilnej�ej stra-
ny v slovenskom parlamente. Pod¾a

agentúry Fokus by jej svoj hlas dalo
11,7 % volièov, agentúra AKO jej name-
ralo a� 13,9 % hlasov.

ANTISEMITSKÁ IDEOLÓGIA
Znaèná èast�komentárov, rovnako ako ar-
gumentácia generálneho prokurátora, ak-
centovala protirómsku rétoriku kotlebov-
cov a oznaèila jeho stranu (aj) ako
rasistickú. Èo v�ak chýba a èo mnohí po-
litici aj novinári na Slovensku nevidia
a nekomentujú, to je skutoènost�, �e stra-
na Mariána Kotlebu stojí predov�etkým
na antisemitskej ideológii, �e táto ideo-
lógia tvorí jej uho¾ný kameò, aj keï
v niektorých obdobiach sa jej èlenovia
z taktických dôvodov zdr�iavajú ostrej-
�ích vyjadrení. V nasledujúcich riadkoch
chceme uviest� viacero mediálne zná-
mych prípadov antisemitských vyjadrení
Mariána Kotlebu a ïal�ích èlenov ¼SNS.

U� roku 2005 Kotleba opakovane tvr-
dil: �Lep�ia ako parlamentná demokracia
je stavovská demokracia. �tát vedú od-

borníci, ktorých si vyberá národ. Tiso bol
jediný a najlep�í slovenský prezident�
Poèúvalo ho asi 50 ¾udí s fak¾ami
a v tmavomodrých uniformách dokonale
pripomínajúcich rovno�aty Hlinkovej
gardy. Okrem nich tam bolo asi pät�desiat
prívr�encov , ktorí na slová �vodcu� rep-
likovali �Sláva Tisovi, nech �ije vodca�
(august 2005, Zvolen).

Pri spoloèenskej akcie venovanej vý-
roèiu vzniku �Slovenského �tátu� v roku
2005 Kotleba vyzval prítomných �na boj
proti sionistickej snahe o svetovládu�
a dodal, �e �Slováci sa nikomu za Slo-
venský �tát nemusia ospravedlòovat�, ale
naopak, majú byt�hrdí na v�etkých, ktorí
sa o Slovenský �tát zaslú�ili�.

Priam ako výzva na pogrom pôsobilo
vyhlásenie Hlavného vedenia Slovenskej
pospolitosti z 9. septembra 2005 v kto-
rom sa písalo: �ná�ho Vodcu fyzicky na-
padli... útok bol plánovaný a predchádza-

la mu masívna l�ivá kampaò zo
strany sionistických médií a organi-
zácií. Preto sa SP-NS nebude zao-
berat�vykonávate¾mi tohto teroris-
tického èinu, ale svoju pozornost�
bude venovat�tým, ktorí pripravili
�ivnú pôdu pre spáchanie tohto
brutálneho útoku. Na strá�!�

Polícia rozohnala demon�tráciu,
na ktorej sa zúèastnilo asi 150 èle-
nov Pospolitosti v rovno�atách.
Verbálne sa k �idom ani �sioni-
stom� nevyjadrili, ale ved¾a tribú-
ny mali pripravené balenia cukru

so slovenským znakom a nápisom �Rad-
�ej drah�í od Slováka ako lacný od �ida�
(Modra, október 2005).

��idom, ktorí len z milosti slovenské-
ho národa �ijú na na�om území, a� by-
tostne preká�a v�etko, èo je slovenské,
národné a krest�anské. Aj v minulosti
pôsobili proti slovenskému národu, jeho
�tátnosti a krest�anským tradíciám, a to
ve¾mi èasto v pevnom spojenectve s ma-
ïarskými �ovinistami a domácimi zrad-
cami.� (Reakcia Kotlebu na protest ÚZ
�NO proti demon�trácii Slovenskej po-
spolitosti v Komárne v roku 2005).

V marci 2009 odviedli policajti Kotle-
bu z pódia a obvinili z propagácie fa�iz-
mu po tom, ako prítomných pozdravil
�Na strá��. Keï�e pri tom nezdvihol pra-
vú ruku, ako to robili gardisti, súdne ko-
nanie zastavili. Napriek viacerým obvi-
neniam Kotlebu za extrémizmus dodnes
neodsúdili.

V r. 2009 vyjadroval obavy, aby sa zo
Slovenska nestal �skutoèný satelit, ale

NA�E SLOVENSKO
Najvy��í súd odmietol návrh na rozpustenie Kotlebovej strany 

M. Kotleba po prezidentských volbách. Foto Ján Kro�lák.



v tomto prípade nie Nemecka, mo�no
Spojených �tátov, ale urèite satelit izrael-
ský�. V júli 2015 pou�il ilustraèný obrá-
zok z priam �vzorovej� proti�idovskej
karikatúry. ¼SNS na kritiku reagovala, �e
grafik pou�il historické vyobrazenie
ú�erníka a nevedel, �e ide o antisemitské
vyobrazenie �ida (!). Na podobné obráz-
ky svojho èasu reagoval ÚZ �NO, keï
podal pri podobnom zverejnení �karika-
túry� trestné oznámenie. Banskobystric-
ká polícia podanie zamietla, preto�e �sa
nepreukázal úmysel�. Aj v júli 2015
¼SNS znovu pou�ila podobnú karikatúru
v súvislosti s médiami. Kotleba v minu-
losti viackrát naznaèoval, �e slovenské
médiá vlastnia �idia a rovnako je pre-
svedèený, �e dianie vo svete riadia �sio-
nisti�. Aby sa zbavil vplyvu �sionistov�
chce, aby Slovensko vystúpilo z Európ-
skej únie a NATO (o pakte NATO, ktoré-
ho èlenom je SR hovorí zásadne ako
o �zloèineckej organizácií NATO�).

RASIZMUS
Rasizmus v jeho rétorike je èastý. Okrem
provokatívneho pozdravu �pekný biely
deò�, ktorý rád pou�íva, sa prejavil aj pri
zbieraní volite¾ných dvoch percent
z dane �pre slu�né biele rodiny�. Viacerí
èlenovia ¼SNS na sociálnych siet�ach
pou�ili neonacistické heslo: �My musí-
me chránit�existenciu na�ich ¾udí a bud-
úcnost� bielych detí.� Èíselný akronym
tejto vety je 1488, podobne ako 88 je ak-
ronym nacistického pozdravu �Heil Hit-
ler�. Obidve tieto èíslovky sa èasto obja-
vujú v súvislosti s akciami Kotlebu. Aj
v súèasnosti je obvinený za rozdávanie
�ekov v hodnote 1488 eur. Obhajuje sa
tým, �e ide o èistú náhodu a výsledok
zbierky (!) 

Denník SME zaslal Kotlebovi nieko-
¾ko otázok k jeho minulosti. Okrem in-
ých, èi stále pova�uje povstalcov v Slo-
venskom národnom povstaní za zradcov,
èi verí, �e sú za svetovým dianím �idia,
ako to kedysi tvrdil, a preèo v ¼SNS
upustili od nosenia uniforiem. Odpove-
dat� odmietol. �Keï�e otázky nie sú za-
merané kon�truktívne, ale kon�piraène,
tak ich nebudeme komentovat�,� reagoval
podpredseda Kotlebovej strany Milan
Uhrík.

�Sme tu, aby sme si pripomenuli 70.
výroèie Slovenského �tátu. Na výèitky
o prenasledovaní �idovského obyvate¾st-
va mô�eme povedat�jedno: My sme ná-
rodnosti slovenskej, nie národnosti �i-
dovskej. A preto nás �idovská otázka ako

taká nezaujíma.� (Marian Kotleba, 14.
marec 2009)

V roku 2015 podala ¼SNS �alobu za
�propagáciu sionizmu�. Dôvodom bola
výstava zdru�enia Post Bellum, v ktorej
bol priblí�ený �ivot pani �tefánie Loran-
dovej, èlenky sionistickej organizácie
Ha�omer Hacair. Pani Lorandová poèas
holokaustu pomáhala prenasledovaným
�idom. Výstava pohor�ila Mariána Kot-
lebu a èlenov jeho strany. 

�Treba si preèítat� takú zaujímavú
kni�ku, volá sa Protokoly sionských mu-
drcov. Tam, si myslím, ka�dý inteligent-
ný èlovek nájde predobraz alebo plán,
ako sa to bude vyvíjat�a ve¾mi jednodu-
cho porovnaním súèasného stavu a textu
kni�ky bude vediet�zistit�, kde sa momen-
tálne nachádzame a èo nás èaká� (Marián
Kotleba v internetovej relácií Infovojna
21. septembra 2017 , reláciu moderoval
Norbert Lichtner).

Na tlaèovej konferencii v roku 2016
sa M. Kotleba odmietol vyjadrit�k otáz-
kam ako holokaust, neonacizmus, Slo-
venské národné povstanie a pod. Pove-
dal, �e tieto témy nie sú pre neho
podstatné. Daniel Vra�da, autor komen-

tára z 25. novembra 2016 v denníku SME
písal, �e �Kotleba a jeho strana pova�ujú
holokaust za takzvaný, Rómov za parazi-
tov, SNP za puè a partizánov za bandi-
tov�. Iný komentár (SME, 25. novembra)
pí�e, �e e�te ako �vodca� SP chválil vy-
hnanie �idov z krajiny. Pripomína tie�,
�e brat Mariána Kotlebu je majite¾om
obchodu KKK (Ku-klux-klan) ob¾úbe-
ného pravicovými radikálmi, �e za ¼udo-
vú stranu kandidoval aj Ivan Sýkora, ná-
stupca Kotlebu vo funkcii �vodcu� SP
a �e ïal�iemu èlenovi SP Michalovi La�-
�ákovi na�la polícia pri prehliadke foto-
grafiu Rudolfa Hessa. Na kandidátke
¼SNS sa objavili aj mená ako Marián
Magát (otvorený obdivovate¾ Hitlera
a popieraè holokaustu), Rastislav Rogel
(Spevák skupiny Juden Mord, v minulos-
ti ob�alovaný z výtr�níctva a propagácie
fa�izmu. Súd ho oslobodil.) alebo ¼ubo-
mír Huïo (kon�pirátor, ktorý opakovane

naznaèuje, �e svet je riadený �idovskými
bankármi).

ZABUDNUTÉ SYNAGÓGY
Z rokovania NR SR z apríla 2017: Posla-
nec Marián Kotleba reaguje na poslanca
Krajniaka, ktorý podáva návrh na zákaz
výstavby a prevádzkovania me�ít: �Pán
kolega, máte pravdu, me�ity sú skutoène
nebezpeèné. Ale na nieèo ste vo svojom
návrhu zabudli, na synagógy. Tie sú rov-
nako nebezpeèné, alebo e�te nebezpeè-
nej�ie ako me�ity.� Kotleba v tejto roz-
prave dodal, �e �moslimov na Slovensko
a do Európy dotiahli sionisti, ktorí chcú
znièit�krest�anské �táty�.

Celé spoloèensko politické okolie Mari-
ána Kotlebu je plné �kandálov spojených
s propagáciou nacizmu, s neonacistami
chváliacimi Hitlera, s vytetovanými háko-
vými krí�mi, s neonacistickými kapelami,
s internetovými statusmi chváliacimi naci-
stov a tretiu rí�u. Snáï celá neonacistická
scéna Slovenska (a tá nie je malá) je neja-
ko napojená na ¼SNS. Aj poslanci ¼SNS
sediaci v slovenskom parlamente sa zvi-
dite¾nili ako antisemiti, napr. poslanec
Stanislav Mizík, ktorý sa rozhorèil nad

skutoènost�ou, �e medzi
osobami, ktoré prezident
Kiska ocenil, sa ocitli aj
�idia (súd Mizíka oslobo-
dil, preto�e akceptoval
tvrdenie iných poslancov
¼SNS, �e poslanec Mizík
nie je schopný pracovat�
s poèítaèom, a teda ne-
mohol predmetný status

s jeho podpisom napísat�!), alebo poslanec
Marián Mazurek, ktorý na internete spo-
chybòuje kritiku nacizmu a pí�e, �e �o Hit-
lerovi sa uèia samé klamstvá ... celá histó-
ria je prekrútená chazarmi� (ani v tomto
prípade súd nevidel propagáciu fa�izmu). 

V citácii podobných vyjadrení by bolo
mo�né e�te dlho pokraèovat�, antisemitiz-
mus v prejavoch Kotlebu a jeho spolust-
raníkov je èastý a trvale prítomný. Slo-
venská verejnost�, novinári a politici sa
v�ak touto stránkou èinnosti Kotlebu
a jeho strany nezaoberajú, verbálny anti-
semitizmus èasto nevnímajú a to ani
v prípade, keï je oèividný. Podobná situ-
ácia je na polícii, prokuratúre, na súdoch. 

Otázkou na záver je, èo sa musí stat�
a èo musí nejaká politická strana urobit�,
aby orgány Slovenskej republiky uznali,
�e sa jedná o propagáciu fa�izmu a posta-
vili takúto stranu mimo zákon.

JARO FRANEK
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Kdy� v roce 1935 nav�tívil britský �ur-
nalista Leo Elton Albánii, napsal svému
pøíteli Judovi Lejbu Magnesovi, prezi-
dentovi Hebrejské univerzity v Jeruza-
lémì, �e Albánie by se mohla stát ideál-
ním útoèi�tìm, pøímo
národní domovinou
�idù. Elton se do zemì
vypravil v dobì, kdy
v Nìmecku ji� dva
roky vládl Hitler a brit-
ská vláda odmítala
zvý�it kvóty pro �idov-
ské uprchlíky smìøující
do Palestiny. Novináø
zjistil, �e albán�tí mus-
limové nejsou ��ádní
fanatici�, �e jim je cizí
nábo�enská intolerance
i antisemitismus. Elto-
na zaujala i úrodná
pùda, produkce pome-
ranèù a citronù (�jsou
nejlep�í na svìtì�)
a hned si pøedstavoval,
�e by �idov�tí osadníci
mohli s pou�itím moderních metod pro-
dukci citrusù zvý�it a pìstovat i tabák,
chovat bource moru�ového, zavést vel-
kovýrobu hedvábí a olivového oleje
a pøitom by si urèitì získali i úctu a sym-
patie Albáncù. Jediné, co mu idylu kazi-
lo, byl fakt, �e v Tiranì chybìla divadla
a koncertní sínì, ale i tento nedostatek by
olim asi pøekonali. Jak víme, dìjiny se
vyvíjely jinak, ale o tom, �e Albánci sku-
teènì nejsou �fanatici� ani antisemité, se
v dobì �oa místní �idé i �idov�tí imi-
granti pøesvìdèili. O téhle zemi na jiho-
východì Evropy s pøekrásnou riviérou
u Jaderského a Jónského moøe, horami
a jezery víme velice málo. I to byl dù-
vod, proè jsem se tam vypravila.

Z HISTORIE
Albánie je velká asi jako tøetina Èeské
republiky a má zhruba 2,8 milionu oby-
vatel. 59 procent obyvatel se hlásí k is-
lámu, 10 procent k øímskokatolickému
vyznání, 7 procent k øeckoortodoxnímu
a 2,5 procenta jsou ateisté. Zbytek tvoøí
rùzná jiná nábo�enství, mimo jiné �i-
dovské. Albánský jazyk je indoevrop-
ský, ovlivnìný z malé èásti slovanskými
výrazy; boronicë je borùvka a Podgori-
cë je opravdové mìsto pod kopci. Jinak

je ten jazyk opravdu nelehký. Kdy� na
èerpací stanici èteme nápis �Kastrati�,
jsme s na�í latinou u konce.

To, �e o Albánii víme tak málo, zpù-
sobil hlavnì diktátor Enver Hod�a, kte-

rý pod rou�kou budování komunismu
Albánce nejen�e po více ne� ètyøi dese-
tiletí uzurpoval, nýbr� také zemi na
dlouhý èas od ve�kerého okolního svìta
hermeticky izoloval.

Albánci jsou patrnì potomky Ilyrù; ilyr-
ská království zde existovala zhruba od
roku 2000 pø. o. l., pozdì-
ji území ovládali Øekové.
Od 2. století o. l. pronikali
do zemì Øímané: budo-
vali zde pøístavy, pevnos-
ti, akvadukty, silnici Via
Egnatia. Tì�ili mìï
a støíbro. Kromì nerostné-
ho bohatství tu moøe
a èetná jezera skýtala bo-
hatý rybolov a obyvatelé
pìstovali velice kvalitní
vinnou révu.

Od 4. století se tu �íøi-
lo køest�anství, po rozpa-
du øímské øí�e pøipadla zemì její vý-
chodní èásti a èelila nájezdùm barbarù.
Prvním èásteènì autonomním spoleèen-
stvím se roku 1190 stalo arbe�ské kní-
�ectví (Álbanon), zalo�ené vládcem
Progonem tehdy je�tì v rámci osmanské
øí�e. Roku 1342 ovládl Albánii srbský
car �tìpán Du�an; získat vliv nad úrod-

ným územím se sna�ili také Bulhaøi
a benátská republika. Koncem 15. stole-
tí vytlaèili køest�any Osmané a zavedli
zde islám.

Spousta Albáncù se v�ak k islámu pøi-
hlásila pouze formálnì, aby nemuseli
platit danì nebo odvádìt syny do armá-
dy. Vìt�inovì pøestoupili na islám a�
v 17. a 18. století. Pøesto�e vìt�ina Al-

báncù se hlásí k islá-
mu, nemá turista do-
jem, �e se nalézá
v muslimské zemi. Ve
mìstech, která jsme
nav�tívili, jsem napøí-
klad nezahlédla jedi-
nou hid�ábem zahale-
nou �enu. 

Pod nadvládou os-
manské øí�e zùstávala
Albánie znaènì zaosta-
lá, bì�ná byla negra-
motnost. Od druhé po-
loviny 19. století se
rodilo albánské národ-
ní hnutí. První �kola
s albánským vyuèova-
cím jazykem vznikla
koncem 19. století,
v roce 1887, ve mìstì

Korçë. Pøes snahu Øekù, Srbù a dal�ích,
kteøí se pokou�eli strategicky výhodnì
polo�enou zemi Osmanùm vyrvat, se
v prùbìhu první balkánské války, kon-
cem roku 1912, Albánii podaøilo vyhlá-
sit nezávislost. V roce 1924 byla zru�e-
na monarchie a vznikla republika.

ALBÁN�TÍ �IDÉ
Albán�tí �idé patøí k Romaniotùm, kteøí
v Øecku i jiných okolních zemích �ijí u�
2000 let. Je mo�né, �e sem pøi�li s Øí-
many, mo�ná jako øím�tí otroci z Pales-
tiny. U� Flavius Iosephus, øímsko-�i-
dovský historik, se zmiòuje o vesnicích
v severní Albánii, které obývají výluènì
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ALBÁNIE, ZEMÌ ZASLÍBENÁ
Z výletu do zemì, která za války chránila nejen své �idy

Ve mìstì Saranda byly nalezeny zbytky antické synagogy z 5. století. Foto Piotrus, commons.wikimedia.org.

Albán�tí �idé se svými zachránci, archiv památníku Jad va�em.



�idé: Palasë, co� je název zøejmì odvo-
zený od Palestiny, nebo Orikumi (snad
podle Jericha), kde se nyní zaèíná s ar-
cheologickým prùzkumem.

V mìstì Saranda byly nalezeny zbyt-
ky antické synagogy z 5. století. Mozai-
ka s menorou dokazuje, �e stavba pù-
vodnì slou�ila �idovské bohoslu�bì,
a byly identifikovány i zbytky mikve.

Koncem 13. století se �idov�tí obchod-
níci zdr�ovali v pøístavním mìstì Draè,
které bylo významným bodem na cestì
mezi Øímem a Konstantinopolí. Obchod-
níci vyvá�eli hlavnì sùl a ovèí kù�e.
Zdej�í komunitu zmiòují rabínská res-
ponza i cestovatel Benjamin z Tudely.

V roce 1492 byli �idé vyhnáni z kato-
lického �panìlska a vzápìtí nato také
z Portugalska; útoèi�tì nacházeli v oblas-
tech spadajících pod Osmany a Albánie
nebyla výjimkou. V pøístavním mìstì
Vlora tvoøili celou po-
lovinu obyvatelstva.
Obchodovali s textilem,
ko�eným zbo�ím a ze-
mìdìlskými produkty,
modlili se ve svých sy-
nagogách, k pùvodním
Romaniotùm se tak pøi-
dali Sefardé.

V 19. století pøicháze-
li �idé z Øecka, hlavnì
z Ioanniny, a usazovali
se v mnoha albánských
mìstech: Gjirokastër,
Delvina, Vlora, Berat,
Elbasan, Korçë, Ska-
dar, Krujë. Zabývali se
obchodem, ale i dal�í-
mi povoláními, pùsobili jako lékaøi a lé-
kárníci. Bìhem zápasu o národní sebe-
urèení osman�tí vládci obviòovali
albánské �idy, �e podporují povstalce.
V roce 1928 byla v Albánii uzákonìna
svoboda nábo�enství, nicménì dle sèítá-
ní lidu v roce 1930 �ilo v zemi jen 204
�idù. Oficiálního uznání se místní ko-
munita doèkala roku 1937, kdy mìla
300 èlenù.

NACISMUS 
A DRUHÁ SVÌTOVÁ VÁLKA
Po roce 1933 sem volnì pøicházeli �idé
z Nìmecka a Rakouska, pozdìji i z dal-
�ích zemí ohro�ených nacisty. Albánský
konzulát v Berlínì vydával �idùm vstupní
vízum je�tì roku 1938. Vìt�ina �idov-
ských bì�encù se z Albánie chtìla dostat
do zámoøí, co� bylo èím dál slo�itìj�í, a�
nemo�né. Ani pak nezùstali na holièkách,

nebot�jim místní úøady poskytovaly povo-
lení k pobytu. V záøí 1943 Albánii okupo-
valo nacistické Nìmecko.

Nacisté �ádali seznam v�ech �idù zdr-
�ujících se v zemi. Albánský ministr vnit-
ra Deva odmítl rozkaz splnit a trval na
tom, �e se jedná o vmì�ování do vnitøních
zále�itostí. Migranti v�ak museli zmizet:
mnoho Albáncù, jak muslimù, tak køest�a-
nù, poskytlo �idùm azyl, �ivobytí, o�acení
i fale�né dokumenty. Albánci riskovali
vlastní �ivoty i �ivoty svých rodin. Proè?
Proto�e podle starobylého etického kode-
xu zvaného besa (ve smyslu èestného sli-
bu) je samozøejmé pomáhat ka�dému, kdo
je v nouzi. Na konci války �ilo v zemi
2000 �idù, tedy mnohem více, ne� kdy�
vypukla. V okupované Evropì to byl zcela
ojedinìlý fenomén. Jeruzalémský památ-
ník Jad va�em dosud ocenil 63 albánských
zachráncù jako Spravedlivých mezi náro-

dy, ale zaslou�ilo by si je mnohem více.
Jen�e kvùli léta trvající komunistické dik-
tatuøe, kdy lidé z obavy z perzekuce pálili
ve�keré dokumenty, které by je mohly nì-
jak �kompromitovat�, vìt�inou znièili
i dùle�ité písemnosti, doklady, dopisy, ad-
resy.

PO VÁLCE A DNES
V listopadu 1944 se Nìmci stáhli a moc
pøevzali komunisté. Vìt�ina �idù, míst-
ních i tìch, kteøí sem pøed nacisty
uprchli, ode�la do USA a Palestiny. Po
roce 1949 u� z Albánie vycestovat ne-
smìli, zbylo jich tu podle rùzných odha-
dù 200�300. Roku 1967 se Albánie,
pøesnìji øeèeno její v�emocný diktátor
Hod�a, prohlásila za ateistický stát a za-
kázala provozování nábo�enství, oslavy
nábo�enských svátkù a tradic. Na dodr-
�ování zákazu dohlí�ela hustá sít�tajné

policie. Pro jistotu byly zboøeny praktic-
ky ve�keré kostely a me�ity, z nìkolika
mála zbylých se stala skladi�tì.

Kdy� se koneènì v roce 1990 komu-
nistický systém zhroutil, vystìhovala se
vìt�ina zdej�ích �idù do Izraele. Hrstka
tìch, kdo zùstali, pochází vìt�inou ze
smí�ených rodin. Nìkolik málo �idù se
v Izraeli s novým prostøedím nes�ilo
a posléze se vrátilo do Albánie.

Dnes �ije v zemi zhruba 50�100 �idù,
vìt�ina z nich v hlavním mìstì Tiranì.
V metropoli existuje �idovská obec,
s jejími� pøedstaviteli jsem se sna�ila te-
lefonicky spojit. Pøíli� informací jsem
ale nezískala. Údajnì se èlenové kehily
scházejí o svátcích v centru Mo�e Rabe-
nu, jinak nepravidelnì pøi výjimeèných
pøíle�itostech, jako je náv�tìva z izrael-
ského konzulátu. Nikdo neprojevil
ochotu se se mnou setkat.

V roce 2010 otevøeli
pøíslu�níci hnutí Chabad
v Tiranì synagogu. Jme-
nuje se Heichal Shlomo
a stojí naproti bývalé
Hod�ovì rezidenci. Prv-
ním vrchním albánským
rabínem byl roku 2010
jmenován rabi Joel Ka-
plan, pùvodnì emisar
Chabadu v Soluni. Øada
místních �idù ho v�ak
neuznává a na �abato-
vou bohoslu�bu se èasto
nesejde ani minjan. Ra-
bín usiluje o získání po-
zemku pro �idovský
høbitov, který dosud

v Tiranì chybí, a organizuje dovoz ko�er
potravin do zemì.

�idovské muzeum jsme v Albánii ne-
na�li. Existují archeologické nálezy
v krásném pøístavním mìstì Saranda,
kde místní malé archeologické muzeum
vystavuje mozaiky s �idovskými sym-
boly. Èeho se v�ak dochovalo pomìrnì
hodnì, jsou �elezobetonové bunkry z let
diktátora Hod�i. Nechal jich postavit na
750 000 a dodnes, a asi na vìèné èasy,
trèí na nejrùznìj�ích místech Albánie ze
zemì jako obrovské �eredné houby.

Pøedstava novináøe Lea Eltona se sice
nenaplnila, do Albánie nezamíøily tisíce
�idù, nevznikla tu zemì zaslíbená a sou-
èasná místní komunita je èásteènì rozhá-
daná � ale pøesto: nenaplnil se ani plán
Envera Hod�i vybudovat tu ateistickou
spoleènost bez minulosti a pamìti.

VÌRA TRNKA
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Památka na komunistického diktátora Hod�u � bunkry v�ude a na vìèné èasy. Foto archiv.
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Zavedou-li vás nìkdy kroky do ulice Na
Zátorce v pra�ské Bubenèi, pov�imnìte si
kromì ostatních pozoruhodných vil v této
oblasti neoklasicistního domu èíslo 20.
A také chodníku pøed jeho vchodem. Po-
èátkem kvìtna do nìj byly vsazeny dva
kameny zmizelých: na jednom je jméno
Artura Melichara, nar. roku 1878; na dru-
hém jeho man�elky Emy, rozené Metzlo-
vé, nar. roku 1887. Oba byli zavra�dìni
bìhem holokaustu. Jedná se o pùvodní
majitele vily, v ní� od roku 1966 sídlí rezi-
dence norského velvyslance v Praze. Nor-
�tí pøedstavitelé polo�ení kamenù
zmizelých zorganizovali, uspoøádali
pøi nìm setkání v prostorách domu
a vydali i pøíle�itostnou, ale peèlivì
pøipravenou bro�uru mapující osudy
pùvodních majitelù i vily samotné.
Napsal ji komunikaèní poradce am-
basády Terje B. Englund a v násle-
dujícím textu z ní èerpáme. 

Události se zúèastnily i pøíbuzní
Melicharových � jejich praneteøe
s potomky. Pøi akci se samozøejmì
hodnì vzpomínalo, a nejlep�í svì-
dectví o tom, jací Melicharovi byli,
vydalo u� samo místo: jejich dùm,
který v letech 1928�1929 vystavìli
a zaøídili a který i po v�ech dìjin-
ných zvratech pùsobí pøíjemným
dojmem. 

Náv�tìvník si snadno pøedstaví, jak tu
Ema Melicharová vítala hosty, pro které
poøádala klavírní koncerty. Jak po po-
slechu hudby vy�li na zahradu a probí-
rali novinky ze svìta obchodu a kultury.
Klid takových podveèerù asi ru�ilo jen
rachocení vlaku, jeho� dráha vede hned
za plotem...

EMAAARTUR
Ema Metzlová pocházela z Telèe z èeské
�idovské rodiny majitele ko�elu�ny Mo-
ritze a jeho man�elky Karoliny, kteøí mìli
celkem �est dìtí; Ema i její o tøi roky
mlad�í sestra Olga se v èeském prostøedí
zcela asimilovaly. Asimilaci volil i její bu-
doucí man�el Arthur Melcher, narozený
v Kolínì. Jakmile dosáhl plnoletosti, zmì-
nil si jméno na Artur Melichar a prohlásil
se za bezvìrce. Úèastnil se èinnosti èesko-
�idovského hnutí a na podzim roku 1900
se pøestìhoval do Prahy. Vystudoval zde
práva, a to v èeské èásti tehdej�í Karlo-
Ferdinandovy univerzity. Roku 1908 ab-

solvoval a poté se konala svatba s Emou.
Artur byl øeditelem spoleènosti, která ob-
chodovala s kovy. Od roku 1924 pùsobil
jako právní poradce cukrovarnické firmy
Roberta Mandelíka. Byli pøátelé a také
�vagøi, kdy� si Robertùv mlad�í bratr Ota
vzal Eminu mlad�í sestru Olgu.

Se vznikem Èeskoslovenska pracov-
ních pøíle�itostí pro �ikovného právníka
pøibývalo: Artur se mj. podílel na èinnosti
Unie èeskoslovenských rafinerií cukru.
Jednalo se o lobbistickou organizaci pro-
ducentù cukru, její� souèástí byla i firma

Roberta Mandelíka. Pøipomeòme, �e
pøedváleèné Èeskoslovensko bylo cukro-
varnickou velmocí a rafinerie R. Mandelí-
ka v Ratboøi patøila k nejmodernìj�ím
v zemi, mo�ná i v Evropì. Mandelík sám
krom vedení firmy, práce v profesních or-
ganizacích a v generální radì Národní
banky Èeskoslovenské vyuèoval na br-
nìnské univerzitì a byl té� velice spole-
èenský. Do jeho domu v Ratboøi jezdíval
kromì dal�ích osobností i Jan Masaryk. 

Ema a Artur Melicharovi zkrátka patøili
ke spoleèenské smetánce, za�ívali pracov-
ní úspìchy, �ili velice èinorodým �ivotem,
obklopeni pøíbuznými a pøáteli. Osud
k nim byl ale nemilosrdný v té nejniternìj-
�í oblasti: roku 1909 jim zemøelo hned po
narození dítì a dal�ího potomka se nedo-
èkali. Ema se hodnì vìnovala dcerce sest-
ry Olgy, Hanì Mandelíkové. 

Roku 1928 zakoupili man�elé pozemek
v ulici Na Zátorce. Zakázku na stavbu vily
získala proslulá pra�ská stavební firma
Matìj Blecha. Architektonický návrh vy-
tvoøil majitel firmy Josef Blecha, jen� po-

stavil i rezidenci malíøe Alfonse Muchy
(stojí za rohem, v ulici V Ti�inì). Dvou-
patrovou vilu navrhl v elegantním neokla-
sicistním stylu, pro výstavbu pou�il �ele-
zobeton a vybavil ji ve�kerým moderním
komfortem.

DEPORTACE
Útulnou atmosféru pocítí náv�tìvník hned
v hale, její� stìny jsou oblo�ené dubovými
panely, pak se ocitne v místnostech s arký-
øovými okny vedoucími do zahrady.
V patøe se nalézají soukromé pokoje. Me-
licharovi poøádali pravidelná setkání,
jich� se úèastnili pøední umìlci, spisovate-
lé a hudebníci. Ema sama hrála na klavír
a �tìdøe podporovala mladé talenty. Artur

sbíral køi�t�álové vázy, ruènì vyrábì-
né v Èechách na poèátku 19. století. 

Melicharovi nedokázali vèas
uprchnout pøed nacismem do exilu.
Mo�ná se uklidòovali tím, �e zùstal
i Robert Mandelík, Arturùv kolega
a pøítel. Ten spoléhal na to, �e díky
zásluhám o rozvoj prùmyslu je
v bezpeèí. Nakonec se mu podaøilo
pøe�ít v úkrytu nejprve v Beèvárech
(kde mìl druhý cukrovar) a poté
v rùzných nemocnicích. Zemøel
roku 1946. (Osudy rodiny Mandelí-
kù zajímavì pøibli�ují vzpomínky
jeho vnuka Jana, je� pøipravila roz-
hlasová stanice Vltava.) Do emigra-
ce na Západ naopak úspì�nì zamíøi-
la Emina sestra Olga s rodinou.

V srpnu 1940 museli Melicharovi svùj
dùm prodat Vystìhovaleckému fondu pro
Èechy a Moravu, vystìhovat se do bytu
v èin�ovním domì v Paøí�ské ulici s tím,
�e vyrovnání za vilu dostanou, �jakmile
obdr�í povolení k emigraci�. V øíjnu 1941
byli deportováni do ghetta v Lod�i; pøe�ili
tu témìø rok. Pak byla Ema v záøí 1942
odvezena do Che³mna a zavra�dìna, Artur
zahynul v Lod�i v kvìtnu 1943.

SCHUBERT A FIERLINGER
U� na podzim 1940 se do øady vil v Bu-
benèi nastìhovali pøedstavitelé gestapa,
armády a Bezpeènostní policie, vilu Meli-
charových si zabral zemský viceprezident
Leo Schubert, rodák z Albrechtic. Ten
v�ak musel dùm roku 1942 kvapem opus-
tit, a sice proto, �e se osobnì obohatil
o majetek deportovaných �idù. Právì
z úst nacistù to je kuriózní vysvìtlení, ale
Schubert zøejmì rozprodával cennosti
Melicharových pøíli� okázale. Poté pøi�el
do domu Horst Naudé, blízký spolupra-
covník R. Heydricha.

VILA ZÁTORKA V BUBENÈI
Vzpomínka na pùvodní majitele, man�ele Melicharovy

Vila Zátorka. Foto archiv norského velvyslanectví.
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O restituci mohli po návratu z exilu �á-
dat Olga a Ota Mandelíkovi, ale brzy po-
chopili, �e pováleèná demokracie je velmi
køehká: Mandelíkùm zabavili cukrovary
i nemovitosti, a navíc se jejich dcera Hana
provdala za Václava Ladislava Bene�e,
prezidentova synovce. Na jaøe 1948 zno-
vu, ji� natrvalo, emigrovali.

Dal�ím nájemníkem Na Zátorce se stal
� a zùstal jím 19 let � pøedseda vlády, vy-
tvoøené v dubnu 1945 v Ko�icích, Zdenìk
Fierlinger, který po únoru 1948 zásadnì
pøispìl k faktickému rozpu�tìní sociální
demokracie a jejímu slouèení s KSÈ.

Roku 1966 se do vily po rekonstrukci
nastìhoval velvyslanec Norska, zemì,
která s komunistickým Èeskoslovenskem
vedla diplomatickou válku. Nabídka krás-

né rezidence èasovì odpovídala politické-
mu tání, je� skonèilo se sovìtskou okupací
roku 1968. 

Trvalo dal�ích více ne� dvacet let, ne�
mohla Hana Bene�ová koneènì vilu své
tety získat zpìt, poté ji pronajala norské-
mu velvyslanectví a roku 2005 ji� zcela
rekonstruovaný dùm Norùm prodala.
Osud pùvodních majitelù nyní pøipomína-
jí pamìtní kameny a také slib, jím� chtìjí
pøedstavitelé Norského království uctít pa-
mátku Emy a Artura Melicharových tím
nejlep�ím zpùsobem: vila má slou�it jako
místo spoleèenských a kulturních setkává-
ní, vèetnì procházek po krásné zahradì,
její� klid ru�í jen rachocení vlaku za plo-
tem�                               ALICE MARXOVÁ

Spisovatel, re�isér a producent Ivan Fíla
pøipravuje film o legendì roku 1968, lé-
kaøi, komunistovi a politikovi Franti�ku
Kriegelovi (1908�1979), který jako je-
diný z pøedstavitelù ÈSSR po vstupu
vojsk Var�avské smlouvy nepodepsal
moskevskou kapitulaci. Hlavní roli má
ztvárnit Tomá� Töpfer. A jako filmový
scénáø s mno�stvím krátkých a výraz-
ných scén � zábìrù se ète i románový �i-
votopis, z nìho� má snímek vycházet. 

ARCHIVY A POZNÁMKY
Ivan Fíla (nar. 1956) emigroval roku 1977
do Nìmecka, kde na filmové fakultì
v Kolínì nad Rýnem vystudoval re�ii
a scenáristiku. Je autorem øady dokumen-
tù s tématem totalitních ideologií, mj.
Krokù v labyrintu, kde zpracoval osudy
významných disidentù a exulantù i své
vlastní, èi portrétu nìmecké komunistické
publicistky, která pøe�ila koncentraèní tá-
bor i sovìtský gulag, Margarete Buber-
Neumann. Jako autor hraných filmù de-
butoval v roce 1996 psychologickým
filmem Lea, jen� byl nominován na Zlatý
glóbus, dal�í snímek Král zlodìjù (2004)
se stal se slovenskou nominací na Oscara.

Pro knihu o Franti�ku Kriegelovi mìl
k dispozici politikùv archiv, jeho osobní
poznámky a s pomocí historika Michala
Macháèka se dostal i k moskevským ar-
chivùm, v nich� se nachází na tøicet tisíc
stran týkajících tohoto politika.

BOJOVNÍK
Jak Fíla Franti�ka Kriegela pojímá? Pøede-
v�ím jako bojovníka: mu�e, který pocházel
z �idovské rodiny v Halièi, dokázal vystu-
dovat medicínu, ale nikdy se nestal jen
�obyèejným doktorem�. Ve tøicátých letech
u� bojoval jako interbrigadista proti Fran-
kovì fa�istické vládì ve �panìlsku, válku
strávil jako lékaø v Èínì, napadené Japon-
skem. Komunistické smý�lení, jak autor na
øadì míst knihy zdùrazòuje, bral Kriegel
jako mnozí levicovì zamìøení intelektuálo-
vé: jako cestu ke spravedlivému uspoøádání
spoleènosti, bez chudoby a antisemitismu.
Osudný omyl, v rámci kterého se nicménì
podílel na vyzbrojování Lidových milicí
v únoru 1948 a následnì jako námìstek mi-
nistra zdravotnictví na èistkách, si uvìdo-
mil a� pøi monstrprocesech na poèátku pa-
desátých let, spojených s antisemitskou
kampaní. Aè èistky posléze postihly i jeho,

komunistou zùstal a roku 1964 se stal po-
slancem Národního shromá�dìní, v dobì
pra�ského jara u� byl èlenem pøedsednictva
Národního shromá�dìní a èlenem Ústøed-
ního výboru KSÈ.

Kriegelovo èerné svìdomí za úèast na
vítìzném únoru personifikuje v knize
sousedka z domu na Vinohradech, která
jako dcera �tøídních nepøátel� strávila
léta v komunistickém �aláøi.

NENÁVIST A� ZA HROB
Fíla v mnoha scénách rozehrává rysy, ji-
mi� se Kriegel od ostatních kolegù ve ve-
dení strany li�il: odborné vzdìlání, �ivot-
ní zku�enost, nadhled, smysl pro humor,
schopnost vidìt situaci bez iluzí, zásado-
vost a odvahu. Ukazuje slo�ité pøedivo
osobních vztahù, pøátelství, nenávistí,
køivd, závazkù k Sovìtùm, strachu i zba-
bìlosti a paranoidní cti�ádosti, které mezi
tehdej�ími politiky panovaly, nejvìt�í po-
zornost vìnuje kromì Kriegela Gustávu
Husákovi a Ludvíku Svobodovi, jako
loutky z ochotnického divadla naproti
tomu pùsobí autoøi zvacího dopisu, Bi-
¾ak, Indra a Kolder a dal�í.

Autor není historik, nedoká�e vytvoøit
celistvý portrét vývoje v Èeskoslovensku
na pozadí mezinárodní situace, dobový
kontext podává velice zkratkovitì. Ale po-
vedlo se mu zachytit dìní sovìtské okupa-
ce a po ní oèima nejbli��ích úèastníkù.
Popsal øadu detailù z onìch dní, rozhovo-
rù, které � èi alespoò jejich základ � nalezl
zøejmì v archivech, cituje dobové projevy,
nezapomíná na dìní kolem Èeskosloven-
ského rozhlasu. Øada scén, jako tøeba so-
vìtské zacházení se zatèenými èeskoslo-
venskými pøedstaviteli, a pøedev�ím
neskrývaná sovìtská nenávist ke �vzpur-
ným�, ale hlavnì ke Kriegelovi, tomu ��i-
dovi z Halièe�, se ètenáøi urèitì vryje do
pamìti. Nenávist, ji� pak bez váhání pøe-
jalo Sovìty normalizované vedení zemì,
v èele se Svobodou a Husákem, a která tr-
vala a� do Kriegelovy smrti a doslova a�
za hrob. Text v�ak místy pøipomíná trhavý
pohyb kamery: nikde nesetrvá déle, neza-
bírá protagonisty skuteènì v detailu,
a tam, kde není prostor pro silnou vizuální
akci, selhává. I tak si ale urèitì stojí za to
kní�ku pøeèíst.                                      (am)
Ivan Fíla: Mu�, který stál v cestì. Vydalo
nakl. Universum roku 2019. 254 stran,
dop. cena 299 Kè.

MU�, KTERÝ STÁL V CESTÌ
Románový �ivotopis lékaøe a politika Franti�ka Kriegela

Ema Melicharová, roz. Metzlová.

Artur Melichar. Foto rodinný archiv.
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V Letech u Písku, na místì, kde stával
pracovní a kárný tábor, pøemìnìný od
1. srpna 1942 na tábor cikánský, se

i v leto�ním roce (12. kvìtna) shro-
má�dili zástupci Romù, rùzných insti-
tucí, velvyslanectví, církví i lidé, kteøí
tu byli sami za sebe, aby si pøipomnìli
osud Romù a Sintù, døíve souhrnnì
oznaèovaných za cikány, kteøí �ili
pøed druhou svìtovou
válkou na území Èech
a Moravy a byli po
srpnu 1942 internová-
ni v táborech Lety
a Hodonín u Kun�tá-
tu. V samotných Le-
tech bylo soustøedìno
1309 osob, oznaèe-
ných jako cikáni,
z nich� 326 internaci
nepøe�ilo. Dal�í ètvrtina vìzòù byla
propu�tìna nebo utekla. Ostatní vìzni
byli transportováni do koncentraèního
tábora v Osvìtimi.

Hromadné transporty se uskuteènily
celkem dva. Jako první byl vypraven
3. prosince 1942 transport tzv. asociá-
lù v poètu 16 mu�ù a 78 �en do kon-
centraèního tábora Osvìtim I. Druhý
z transportù znamenal prakticky likvi-
daci tábora, proto�e v nìm bylo odve-
zeno 417 vìzòù do koncentraèního tá-
bora Osvìtim II.-Bøezinka. Zatímco
první transport se uskuteènil na zákla-
dì výnosu o preventivním potírání
zloèinnosti, druhý ji� byl realizován
na základì Himmlerova výnosu z 16.
prosince 1942, který naøizoval tran-

sport v�ech Romù do koncentraèního
tábora v Osvìtimi.

Zbývajících 198 vìzòù bylo pøemís-
tìno do �cikánského tábo-
ra� v Hodonínì u Kun�tátu
nebo do sbìrných táborù
v Praze a v Pardubicích.
Jen malá èást byla propu�-
tìna na svobodu.

Z èeských zemí bylo do
Osvìtimi postupnì deporto-
váno více ne� 5500 osob,
oznaèených za cikány.
V Osvìtimi byli vìznìni ve
zvlá�tním �cikánském tábo-
øe�. Po válce se jich domù
vrátilo pouze asi 500. Pová-
leèná romská populace
v Èechách a na Moravì se

následkem nacistického �øe�ení cikán-
ské otázky� sní�ila na zhruba 800 osob.
Celých 90 procent bylo vyvra�dìno.

VEPØÍN A PAMÁTNÍK
Díky dlouhodobému úsilí romských

organizací a sdru�ení,
mezi nimi zejména
Muzea romské kultu-
ry a Výboru pro od-
�kodnìní romského
holokaustu, které se
ve své argumentaci
mohly opøít o studie
seriózních historikù
(napøíklad profesora
Ctibora

Neèase z Masarykovy uni-
verzity v Brnì, jen� se na
dìjiny Romù v ÈR specia-
lizoval), se tyto skuteènosti
pozvolna dostaly do �ir�ího
povìdomí. Jako dùkaz
mù�e slou�it rozhoøèená
reakce soudné veøejnosti
na nedávné výroky poslan-
cù Okamury a Roznera
(SPD), ironizující a zleh-
èující tragický osud Romù. 

Osvìtový dopad v tomto
smyslu mìla i medializace
dlouhodobì se vlekoucí zá-
le�itosti s vykoupením
a zru�ením velkokapacitního vepøína,
který na místì tábora v Letech vybudo-

val v sedmdesátých letech 20. století so-
cialistický stát. Jednání se ostudnì vlek-
la víc ne� 20 let a teprve v roce 2017
rozhodla èeská vláda o vykoupení vepøí-
na, jeho demolici a vybudování památní-
ku tam, kde tábor pùvodnì stál. Praktic-
ky ka�dý rok v kvìtnu, kdy se odehrával
vedle vepøína u malého pomníku pietní
vzpomínkový akt, se o celé zále�itosti
psalo a mluvilo. Mluvilo a psalo se o tom
i letos. Situace je taková, �e vykoupený
areál byl v dubnu 2018 pøeveden do sprá-
vy Muzea romské kultury a dal�ím usne-
sením vlády ze záøí 2018 bylo schváleno
uvolnìní 111,5 milionu korun na demoli-
ci areálu a archeologický prùzkum. Co se
vlastního památníku týká, je Norsko pro-
støednictvím tzv. norských fondù pøipra-
veno pøispìt na jeho výstavbu sumou je-
den milion eur.

POMNÍK A VÌNCE
Skoro by se chtìlo napsat, �e pøíbìh má
tedy dobrý konec. Ale pøíbìh, který vy-
práví pomník vytvoøený Zdeòkem Hù-
lou, a vìnce, které k nìmu ka�doroènì
lidé kladou, dobrý konec mít ze své pod-
staty nemù�e. Okolnosti, za kterých se
vypráví, se pochopitelnì mohou zmìnit
a zlep�it, a v�echna èest tìm, kteøí se na
tom podíleli a podílejí. V�echna èest
panu Èeòku Rù�ièkovi a jeho snaze do-
cílit urèité spravedlnosti skrze od�kod-
nìní obìtí romského holokaustu, Muzeu
romské kultury, filantropovi Alfredu
Baderovi, norským fondùm i usnesení
vlády. Ale v první øadì tìm, kdo se brání
poku�ení, které na nás na v�echny usta-
viènì èíhá v podobì jednoduchých

a úèinných øe�ení, tìm, kdo si uvìdomu-
jí, co taková øe�ení pøiná�ejí a stojí.   (jd)

PØIPOMENUTÍ V LETECH
Setkání na pamìt�obìtí romského holokaustu

Kladení vìncù u pomníku zavra�dìných Romù. Foto na této stranì jd.

Za F�O a �OP se setkání úèastnili vrchní rabín E. Sidon a F. Bányai. 

Pan Èenìk Rù�ièka.



A� budete èíst tyto øádky, mo�ná u�
bude známa podoba dal�í vlády Benja-
mina Netanjahua. Její slo�ení, priority,
programové body i jejich kritika. Ale
pøi psaní tohoto textu je�tì hotová ne-
byla, tudí� její pøedstavení si necháme
na pøí�tì. Zato se nabídlo podstatné
téma, kterým se bude muset vláda za-
bývat, at�u� bude slo�ena jakkoli. Je to
riziko vycházející z Gazy.

DVOUDENNÍ �MINIVÁLKA�
O víkendu 4. a 5. kvìtna za�il Izrael
silnou vlnu ostøelování. Bojùvky Ha-
másu a Palestinského islámského d�i-
hádu odpálily z Gazy témìø 700 raket.
A i kdy� jen èást z nich doletìla do cí-
lové oblasti a vìt�inu z nich zvládl se-
støelit protiraketový systém, nìkolik
jich dopadlo do obytných areálù A�do-
du, A�kelonu, Sderotu i men�ích obcí.
Napáchaly �kody na stavbách, komuni-
kacích, autech a pøedev�ím i na lid-
ských �ivotech (celkem ètyøi zabití ci-
vilisté).

Izrael reagoval nálety na místa
v Gaze, odkud se rakety odpalují, skla-
dují èi kde se plánují útoky. V tìchto
protiútocích bylo zabito 31 Palestincù
(mezi nimi i civilistù, nebot� váleèné
akty v mìstském prostøedí civilní obìti
nikdy vylouèit nemohou). 

Úhrnná bilance tak èinila 35 mrt-
vých, z toho ètyøi Izraelci. Navíc tìsnì
pøed Dnem památky padlých (Jom
ha-zikaron), kdy se pøipomíná poèet
23 741 Izraelcù, jejich� �ivoty si vy�á-
daly války a terorismus od roku 1948.
V tomto srovnání �lo o �miniválku�,
je� by Izrael nemìla rozhodit. Ale
i �miniválka� má �ir�í dopady, ne� jak
se zdá jen z poètu jejích obìtí.

Spoleènost, média i politické �pièky
si uvìdomují, �e i kdy� bezprostøední
hrozba odeznìla do dvou dnù, døíve èi
pozdìji se bude opakovat. V�dyt�i ny-
nìj�í ostøelování pøi�lo pùl roku po li-
stopadovém. Pro oba pøípady platí to-
té�: i kdy� se zdaøí odpalování raket
z Gazy rychle �uzemnit�, i kdy� se
prostøednictvím Egypta dohodne jakýs
takýs klid zbraní s Hamásem a Pales-
tinským islámským d�ihádem, situace
zùstává stále stejná. A tím i výchozí
podmínky pro dal�í útok a ohro�ení

stále �ir�í èásti jihu Izraele. Stále stejná
je vláda radikálù v Gaze, odhodlání je-
jich bojùvek napadat �idovský stát
i blokáda Pásma Gazy ze strany Izraele
a Egypta.

Tak�e: má-li se riziko vycházející
z Gazy zásadnì a dlouhodobì sní�it,
musí se podniknout kroky obecnìj�ího
rázu ne� jen cílené odvetné nálety. Co
to bude? Pozemní vojenská akce? Vál-
ka u� bez pøedpony �mini�? A za ja-
kých podmínek k tomu Izrael pøikroèí?
Otevøenì to teï nikdo odpovìdný ne-
øekne. Ale �e se tím nová vláda bude
zabývat, na to mù�ete vsadit.

JE�TÌ NIC NESKONÈILO
Izraelská média zamìøila pozornost na
dvì roviny. Jednak na �ivot v posti�e-

ných oblastech. A potom na úroveò,
øeknìme, vojensko-politicko-strategic-
kou.

V lidské rovinì se hlavnì mìní mìøít-
ko. Je�tì pøed deseti lety bylo ohro�eno
hlavnì mìsto Sderot (mìli tam pyrami-
du z kovových zbytkù amatérských ra-
ket Kásám), ale bez obìtí na �ivotech.
Nyní u� Hamás pou�ívá profesionální
rakety, dostøelí jimi a� do vzdálenìj�ích
vìt�ích mìst (A�kelon èi A�dod) a po-
èet obìtí stoupá. Riziková oblast zabírá
areál, kde �ije skoro milion lidí. Znaèné
�kody jsou tedy psychologické, z �íøící-
ho se pocitu nejistoty.

Reálné �kody nejsou na pohled zni-
èující a øe�í se úøední cestou. Jak pí�e
web Israel hajom, posti�ení se obracejí
na daòovou správu. Celkem pøi�lo 291
po�adavkù, nejvíc z A�kelonu (142),
A�dodu (79), Sderotu (24) a Kirjat
Gatu (20). Ilustruje to i názorný snímek:

poboøené zdi u domu v A�kelonu jsou
ohrazeny policejní páskou a nìjaká
�ena si fotí �kody na mobil. (�e by
doklad pro daòovou správu?) Jestli ta
scéna nìco pøipomíná, tak spí� ne�
válku tøeba situace po povodních, jak
je známe z Èeska. I tady si lidé fotí
�kody.

Dal�í úøední krok je u� na cestì. Jed-
nou z obìtí se stal i Mo�e Feder (68),
jeho� auto zasáhla raketa na silnici
blízko hranice s Gazou. Jak pí�e Anna
Ahronheimová v listu The Jerusalem
Post, úøady proto rozhodly, �e podél
exponovaných silnic a �eleznic postaví
tøímetrové valy, které znemo�ní výhled
útoèníkùm a zamìøení raket. Co� na-
�inci pøipomene protihlukové stìny
stavìné v Èesku podél modernizova-
ných �eleznièních koridorù. 

V rovinì vojensko-politické je to
spekulativnìj�í. O novinkách pí�e ana-

lytik Ron Ben Ji�aj na
webu Ynet. Na stranì
Hamásu a d�ihádistù je
to dokonalej�í výzbroj.
Tøeba protitankové støe-
ly Kornet ruského pù-
vodu (jedna z nich zabi-
la zmínìného pana
Federa) èi rakety Bur-
kan vyvinuté v Sýrii,
je� unesou desítky kil
výbu�niny. Izrael zase
obnovil strategii �cíle-
ného zabíjení� teroris-

tù. Ukázkou bylo zabití Ahmada Abi-
da Chudrího, jen� v Gaze odpovídal za
finanèní toky z Íránu. Stojí za to citovat
z prohlá�ení Cahalu: �Pøevody írán-
ských penìz Hamásu a Islámskému
d�ihádu z vás nedìlají byznysmena.
Dìlají z vás teroristu.�

Politickým výhledùm se v listu The
Jerusalem Post vìnuje Herb Keinon.
Netanjahu po vlnì ostøelování jasnì
øekl, �e v Gaze nic neskonèilo. Ale do
války se nehrne. �Chci, aby ka�dá mat-
ka i otec vìdìli, �e nepo�lu jejich dìti
do války, ani� bych vyèerpal v�echny
�ance,� øekl Netanjahu v rozhovoru
pøed volbami. �Je velmi pravdìpodob-
né, �e budeme muset zahájit �iroce po-
jatou vojenskou operaci v Gaze. Ale to
je poslední mo�nost, nikoli první.�
A teï z toho zkuste rozklíèovat, zda
pozemní válka v Gaze bude, èi nebude.

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Jak zarazit rakety

Reálné �kody nejsou na pohled znièující. Foto archiv.



Izraelský kontrabasista a zpìvák Avi�aj
Cohen v pondìlí 6. 5. v pra�ském Foru
Karlín absolvoval svùj ji� ètyøiadvacátý
èeský koncert. Opìt nepotøeboval �ádné
efekty ani projekce, tentokrát do samého
závìru dokonce ani nezpíval. Zhruba
pùldruhé hodiny se dvìma spoluhráèi
rozvíjel slo�itou, chytlavou a rytmicky
bohatou instrumentální jazzovou muzi-
ku. Publikum vypadalo pøevá�nì nad�e-
né, kupovalo desky
a poptávalo se, kdy
Cohena usly�í pøí�-
tì. V �ánru jazzo-
vých koncertù, kte-
ré se a� na výjimky
odehrávají po klu-
bech, fenomén Co-
hen v Èesku nemá
obdoby. V�ak devì-
taètyøicetiletý Izra-
elec, který mìl èes-
kého dìdeèka, si
své postavení na
zdej�í scénì buduje
od prvního úèinko-
vání roku 2004
v pra�ské Mìstské knihovnì. (Aktuál-
nì.cz, 7. 5.) !!K pøijetí rabínù do armá-
dy vyzvala v únoru Ústøední rada �idù.
�Sedmdesát let po skonèení druhé svì-
tové války je èas znovu zøídit �idovské
kaplanství v bundeswehru,� napsal pøed-
seda rady Josef Schuster v listu Frank-
furter Allgemeine Zeitung. Schuster
dodal, �e dekády po válce bylo pro nì-
mecké �idy nepøedstavitelné narukovat
do armády, ale doba se zmìnila.
(Euro.cz, 9. 5.) !! Velvyslanec Izraele
Daniel Meron se po dopoledním pøijetí
v pondìlí 6. kvìtna na radnici starostou
Turnova a dal�ími spolupracovníky zú-
èastnil besedy se studenty støedních �kol
� Gymnázia Turnov a OAH� Turnov.
Závìr náv�tìvy patøil synagoze. Pan vel-
vyslanec zahájil výstavu Masaryk ve
Svaté zemi, která je do konce kvìtna
k vidìní na �enské galerii. Seznámil se
i s osudem synagogy, turnovských �idù
a prohlédl si turnovského Golema. (Na
Jablonecku.cz, 14. 5.) !! Re�isér Peter
Bebjak právì dotoèil slovensko-nìmec-
ko-èeský koprodukèní film Zpráva, kte-
rý se natáèel také v Èeské republice.
Dobrodru�ný filmový pøíbìh útìku mla-
dých �idovských vìzòù Alfréda Wetzlera

a Rudolfa Vrby z pøísnì støe�eného kon-
centraèního tábora Osvìtim zachycuje
skuteèné události. Dvìma mladíky ná-
slednì sepsaná detailní zpráva o fungo-
vání �továrny na smrt� se v èervnu 1944
dostala i do rukou W. Churchilla a F. D.
Roosevelta, po válce byla vyu�ita v tzv.
norimberském procesu a dnes ji zná celý
svìt. Od �nejslavnìj�ího� útìku z Osvì-
timi vedoucího k záchranì desetitisícù

dal�ích lidí uply-
nulo letos v dubnu
75 let. Ve filmu
natoèeném podle
autobiografického
Wetzlerova románu
Co Dante nevidìl
hrají herci ze Slo-
venska, Polska,
Nìmecka i Èeska.
Po boku hlavních
hereckých pøedsta-
vitelù Noela Czuc-
zora a Petera Ondre-
jièky ze Slovenska
se v roli spoluvìznì
pøedstaví èeský he-

rec Jan Nedbal, v men�í roli se objeví
Ondøej Malý. (Kinobox.cz, 15. 5.) !!
Spisovatel Herman Wouk, který podle
svých zá�itkù z druhé svìtové války na-
psal knihu Vzpoura na lodi Caine, zem-
øel v pátek ve vìku 103 let. Toto jeho
nejznámìj�í dílo vypráví pøíbìh parano-
idního kapitána Queega, kterého ve fil-
mové verzi ztvárnil Humphrey Bogart.
Vzpoura na lodi Caine se dr-
�ela v èele �ebøíèku nejpro-
dávanìj�ích knih The New
York Times více ne� dva
roky, prodaly se miliony vý-
tiskù a vydává se dodnes.
Wouk se narodil v roce 1915
v New Yorku v rodinì rus-
kých �idovských imigrantù.
(Lidovky.cz, 18. 5.) !! Na
otázku �Mají psychiatøi nìco
spoleèného?� odpovìdìl
známý pøedstavitel této pro-
fese Radkin Honzák následovnì: �Ka�dé
øemeslo vás urèitým zpùsobem pøivolá
a potom formuje. Myslím, �e psychiatøi
jsou zvyklej�í na atypické situace. Jsou
�vihlí v tom smìru, �e atypické situace
øe�í atypicky. Jinak nevím. Ve tøiadeva-
desátém jsem byl na kongresu v Ameri-

ce, osmnáct tisíc psychiatrù. Z tìch osm-
nácti tisíc psychiatrù bylo devatenáct ti-
síc �idù a ètyøi èerno�i, víc jsem jich
tam nenapoèítal. Tak�e je mezi námi
málo èernochù, tím se to znaèí.� (i60.cz,
21. 5.) !!Mìsto Jirkov se pustí do opra-
vy bývalé chátrající synagogy, ji� v roce
2016 koupilo za dva miliony korun od
soukromého vlastníka. Radnice si ne-
chala zpracovat projekt, který budovu
z roku 1847 i její okolí pøetvoøí na kul-
turní zaøízení. Budou se tu konat výsta-
vy, koncerty, recitály, autorská ètení
i dal�í spoleèenské akce. Klasicistní sy-
nagoga byla dostavìna v roce 1847. Stì-
ny interiéru zdobily ornamentální malby.
Jak byla uvnitø vybavena, se u� dnes
neví. Není také známo, kdy pøestala
slou�it k modlitbám. Nìkteré prameny
uvádìjí, �e je�tì v roce 1938 se v syna-
goze �idé scházeli. Válku pøe�ila bez
úhony, pøesto�e se ji za køi�t�álové noci
pokusili zapálit vandalové. (MF DNES,
21. 5.) !!Osudy �idovských obìtí holo-
kaustu budou v Písku pøipomínat takzva-
né kameny zmizelých. Prvních devìt
jich bude v centru mìsta instalováno za-
èátkem záøí. Na projektu se podílejí stu-
denti Støední zemìdìlské �koly v Písku,
Prácheòské muzeum, písecký okresní ar-
chiv, mìstská knihovna a Ústav pro stu-
dium totalitních re�imù. Kameny budou
umístìny ve tøech lokalitách, které vyvá-
�enì pokrývají �ir�í centrum mìsta. Jed-
na skupina bude na rohu Jungmannovy
ulice a Velkého námìstí (u Luny), kde
�ila rodina lékaøe Emila Fröhlicha. Dal�í
skupina kamenù bude pøed domem
è. p. 78 ve Smetanovì ulici, tedy v blíz-
kosti synagogy, kde �ila rodina kantora

místní �idovské obce Julia Steinera. Ka-
meny tak budou odkazovat i na �kolu
a synagogu. Tøetí lokalita je v Prokopo-
vì ulici è. p. 362, kde �ila rodina ob-
chodníka Roberta Kohna. (Písecký tý-
den, 22. 5.) 

jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Pøed 240 lety, 29. èervna 1779, zemøel
v Øímì malíø ANTON RAPHAEL MENGS
(nar. 12. bøezna 1728 v Ústí nad La-
bem). Aèkoli patøí k nejvýznamnìj�ím
rodákùm mìsta na Labi, o okolnostech
jeho narození se pøíli� nemluví. Byl to-
ti� neman�elský syn, kterého mìl jeho
otec, dánský malíø s �idovskými koøeny
v Lu�ici Ismael Mengs se svou hospo-
dyní Charlottou Bormannovou. Aby
utajili porod, odvezl Ismael Charlottu
z Drá�ïan do Ústí, pak
se i s dítìtem vrátili
domù a roku 1741 se
odstìhovali do Øíma.

Anton se jako jeho
otec stal malíøem,
a dokonce byl roku
1745 jmenován sas-
kým dvorským malí-
øem. Hojnì cestoval
po �panìlsku a Itálii
(zde konvertoval ke
katolictví). Je poklá-
dán za jednoho z otcù
umìleckého smìru
klasicismu, nepøijímal
tehdej�í rokokovou zdobnost a maný-
rismus, jeho díla, portréty a obrazy
s výjevy ze �ivota svatých se po vzoru
antických a renesanèních mistrù vyzna-
èují snahou o co nejvìrnìj�í zachycení
postavy i jejího du�evního rozpolo�ení.
Byl i uznávaným teoretikem umìní.
V letech 1761�1769 pobýval ve �pa-
nìlsku: vytvoøil zde portrét krále Karla
III., nástropní fresky v Královském pa-
láci v Madridu podle antických pøedloh
z Herculanea a podobizny �lechticù.
Stal se øeditelem �panìlské královské
akademie, na ní� v roce 1770 vyuèoval
Francisca Goyu. Pro �panìlskou krá-
lovskou kapli v Aranjuezu vytvoøil
svùj poslední oltáøní obraz Zvìstování
P. Marie (1779). Pro anglický králov-
ský dvùr namaloval obraz obraz Perse-
us osvobozuje Andromedu. Mengso-
vým posledním nedokonèeným dílem
byla kresba ruky s lilií archandìla Gab-
riela. Byl pohøben v Panteonu v Øímì. 

Pøed 165 lety, 10. èervna 1854, se
v Novém Knínì v rabínské rodinì naro-
dil AUGUST STEIN, iniciátor vzniku prv-
ního �idovského muzea v Praze a pøed-
stavitel èesko-�idovského hnutí.

Po gymnaziálních studiích v Písku
ode�el August Stein studovat práva do

Prahy a patøil k zakládajícím èlenùm
Spolku èeských akademikù-�idù. Stal
se také �éfredaktorem periodika, které
spolek vydával, Kalendáøe èesko-�i-
dovského, a podílel se i na èinnosti
v nábo�enské odno�i hnutí. Pro usku-
pení Or tomid pøelo�il do èe�tiny mod-
litební knihy. Jako právník pùsobil na
pra�ském magistrátu, kde byl povìøen
øízením asanace Josefova. Dostal za
úkol vypoøádávat slo�ité majetkové
pomìry v pra�ské �idovské ètvrti, kte-
rá se mìla bourat. Pøi této práci se dù-
kladnì seznámil s �idovskými památ-

kami a judaiky a roku
1906 inicioval zalo�e-
ní Spolku k zalo�ení
a udr�ování �idovské-
ho musea v Praze.

V letech 1922�1930
pùsobil jako pøedseda
pra�ské �idovské obce,
vedl i Nejvy��í radu
svazù nábo�enských
obcí �idovských v Èe-
chách, na Moravì a ve
Slezsku a Svaz nábo-
�enských obcí Velké
Prahy. Zemøel 30. srp-
na 1937 v Praze.

Pøed 50 lety, 26. èervna 1969, zemøel
v New Yorku historik, politik a publi-
cista OSKAR K. RABINOWICZ. Narodil se
v Aspernu (dne�ní èást Vídnì) 13. øíjna
1902, od roku 1906 �il v Boskovicích,
kde maturoval na gymnáziu roku 1922.
Studoval na univerzitách v Brnì a Pra-
ze, pozdìji se zabýval obchodem se zla-
tými a støíbrnými pruty. Úèastnil se sio-
nistického hnutí a po roce 1933 byl
pøedsedou èsl. výboru pro bojkot nacis-
tického Nìmecka. Po nìmecké okupaci
Prahy stihl uprchnout do Anglie. �il
pøevá�nì v Londýnì, kde se podílel na
�idovském dìní jako èlen rady �idov-
ské univerzity a �idovské historické
spoleènosti (Jewish Historical Society).
Byl øeditelem Anglo-Federal Banking
Corporation. Roku 1956 se usadil
v USA, kde pùsobil v �idovském teolo-
gickém semináøi a v Jewish Publication
Society of America. Jeho publikaèní
èinnost je velmi bohatá: zabýval se his-
torií sionismu, pøedev�ím Theodora
Herzla. Patøil k zakladatelùm Spoleè-
nosti pro dìjiny èeskoslovenských �idù
a hlavním redaktorùm prvního svazku
tøídílné publikace The Jews of Czecho-
slovakia (1968�1984).

(am)

BESEDA
S DAVIDEM HAASEM 
V rámci osvìtové èinnosti Institutu Tere-
zínské iniciativy se v dubnu v Klubu Já-
chymka v Jáchymovì ulici pøítomným
pøedstavil nejstar�í syn Tomá�e Haase, od
�edesátých let známého a oblíbeného v
pra�ských �idovských i �ir�ích kruzích,
David Haas z Nìmecka. Právì pro Tomá-
�e jeho otec malíø, kreslíø a karikaturista
Bedøich Fritta v Terezínì namaloval a na-
psal dnes ji� proslulou dìtskou knihu To-
míèkovi k jeho 3. narozeninám. 

Tomá� Fritta alias Tomíèek se ocitl
v terezínských Magdeburských kasár-
nách ve vìku jednoho roku. �Byl bráh-
manské dítì, sluníèko Terezína, øíkala prý
o nìm jeho maminka, tedy moje babiè-
ka,� vypráví David Haas. �Ú�asné je, �e
dìdeèek tak krásnou knihu namaloval
s vìdomím, �e jeho �ivot visí na vlásku.�

Setkání se zúèastnili také ti, kdo Tere-
zín pøe�ili, mj. Doris Grozdanovièová,
která Tomíèka z Terezína pamatuje.
Znala i jeho rodièe, kteøí oba zahynuli. 

Kromì o mo�nosti vyu�ít knihu vìno-
vanou Tomíèkovi v rámci vzdìlávání
o holokaustu hovoøil David Haas také
o svých zku�enostech s antisemitismem
v Nìmecku. Podle jeho názoru tam ne-
ustále existují �ivé koøeny nacionálního
antisemitismu, který si uvìdomoval ji�
jako dítì v sedmdesátých letech. Dodal,
�e se jako�to sociální pracovník v rámci
paliativní péèe staral mezi jinými i o vy-
konavatele �koneèného øe�ení�, dozorce
v koncentraèních táborech a èleny SS.
Tuto práci v�ak, vzhledem k èasto ne-
zmìnìným postojùm a absenci sebere-
flexe tìchto lidí, vykonávat pøestal. 

Bedøich Fritta zemøel v roce 1944
v Osvìtimi. Rukopis knihy Tomíèkovi
k jeho 3. narozeninám a obsáhlý archiv
asi stovky dokumentárních kreseb z Te-
rezína, které vytvoøil spolu s kreslíøem
Leem Haasem, pøed transportem z Tere-
zína spoleènì ukryli. Po válce Leo Haas
kresby na�el a zachránil. Adoptoval také
osiøelého Frittova syna Tomá�e (proto
Tomá� Haas). Ten po roce 1968 emigro-
val do Izraele, v roce 1973 se s rodinou
pøestìhoval do Nìmecka. V Nìmecku
také v roce 2015 zemøel. 

�Stýská se mi po nìm, ale jsem rád,
�e �il tak plný �ivot se svou velkou rodi-
nou,� øekl jeho syn David. 

(Rozhovor s T. Haasem s názvem
V�ude se cítím trochu �patnì, viz Rch
9/1999.)  M. Rozov
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Iva Steinová
PAMÌ ¡T �IDOVSKÝCH 
NÁHROBNÍCH KAMENÙ
MILEVSKO
! Jako �estý svazek edice Even zikaron
vychází publikace vìnovaná jihoèeskému
�idovskému høbitovu v Milevsku, který
byl zalo�en na poèátku 18. století. Sezna-
muje nás s historií �idovského osídlení to-
hoto mìsta na Písecku, zahrnuje výsledky
podrobné dokumentace høbitova, ji� pro-
vedla autorka v rámci èinnosti spoleènosti
Matana ve spolupráci s �idovským mu-
zeem v Praze. Pøedstavuje �ivotní pøíbìhy
øady pohøbených osobností, seznamuje
nás i s prací �idovského matrikáøe Viléma
Katze, který v roce 1936 opsal texty míst-
ních náhrobkù. Publikace obsahuje foto-
grafie náhrobkù, dobové dokumenty a pøe-
hledný plánek høbitova. V edici døíve
vy�ly prùvodce høbitovy v Nové Cerekvi,
Telèi, Kamýku nad Vltavou, Jindøichovì
Hradci a v Jistebnici; tyto formátem malé,
zpracováním v�ak vysoce profesionální
kní�ky lze doporuèit ka�dému zájemci
o �idovské památky u nás. 

Vydalo Sdru�ení pøátel Lázeòského hos-
ta v Praze roku 2019 v èeské a anglické
verzi. 44 stran, fotografie, plánky. Knihu
lze zakoupit ve vrátnici Nového �idovské-
ho høbitova v Praze a v obchodì klá�tera
premonstrátù v Milevsku. Cena 90 Kè.

Rachel Kadishová
VÁHA INKOUSTU
! Nová (tøetí) kniha americké �idovské
autorky Rachel Kadishové sklidila úspìch
u ètenáøù i kritiky (získala Jewish Natio-
nal Book Award za rok 2017). Jedná se
o napínavý historický román, v nìm� se
spolu s øadou souvislostí evropských �i-
dovských dìjin prolínají pøíbìhy dvou
�en, Helen �ije v 21., Ester v 17. století,
obì v Londýnì. Zatímco souèasnou linii
tvoøí objev a zkoumání vzácného rukopi-
su, historickou pøedstavuje pøíbìh portu-
galské �idovky Ester, která se dostala
z Amsterdamu a do Londýna, kde, v dobì
pøed vypuknutím velkého moru, dostane
svolení pùsobit jako písaøka slepého rabína. 

Vydalo nakl. Host v Brnì roku 2018.
Z angliètiny pøelo�ila Zora Freiová. 632
stran, dop. cena 399 Kè.

Jehuda Leva ben Besa¾el
LAMPA PØIKÁZÁNÍ
! Rabín Jehuda Leva ben Besa¾el, pra�-
ský Maharal (asi 1525�1609) za svého �i-
vota vydal více ne� deset spisù, v nich�
formuloval svébytnou nábo�enskou filo-
zofii, pojednávající o zásadních koncep-
tech judaismu a chápání stvoøeného svìta.
Jako jeden z mála �idovských autorù rea-

goval na objevy nové vìdy (zmiòuje mj.
Koperníkùv heliocentrický model a vyrov-
nává se s Kolumbovým objevem neznámé
pevniny). V drobném spisu Lampa pøiká-
zání (Praha 1600) rozehrává Maharal
v�echna dùle�itá témata svého my�lení,
vèetnì originální historiosofie a otázky
vztahu �idù a køest�anù.

Vydalo nakl. Academia v Praze roku
2019. Pøelo�il a k vydání pøipravil Pavel
Sládek. 196 stran, cena 260 Kè.

IZRAELSKÁ KULTURA
! V rámci Respect festivalu vystoupí i izra-
el�tí hosté: Gili Yalo se narodil v Súdánu �i-
dovským rodièùm z Etiopie, do Izraele se do-
stal jako pìtileté dítì pøi masové evakuaci
v dobì hladomoru a súdánské obèanské vál-
ky. Yalova hudba èerpá z afrických stylù
i reggae. Koncert se koná 15. èervna od 14
hodin na Výstavi�ti Hole�ovice.

Piyut Ensemble se skládá ze 14 zpìvaèek
a zpìvákù (mnozí pùsobí jako synagogální
kantoøi), kteøí se doprovázejí na perkuse, flét-
ny èi oud. Z vedení hlasù, opakování hlavní-
ho motivu a odpovìdí sboru sly�íme základ
svìtových hudebních stylù vèetnì èerno�ské-
ho gospelu èi súfijských rituálù. Koncert se
koná 25. èervna od 19.30 v Paláci Akropolis.
Vstupenky na koncerty lze zakoupit na
www.rachot.cz. Pøi vèasné registraci na adre-
se culture@prague.mfa.gov.il mù�ete získat
slevu: do 6. 6. dvoudenní lístek na Respect
Festival za 350 Kè, rodinný za 400; do 18. 6.
lístek na Piyut za 300 Kè.
! Divadelní festival Pra�ské Quadriennale
(6.�16. èervna) bude mít izraelské zastou-
pení v podobì expozice v hlavní èásti na
Výstavi�ti v Hole�ovicích, jedné expozice
ve studentské èásti a v rámci doprovodného
programu Time Flows (více na www.pq.cz).

IVI�, �PERKY Z ODPADU
! Do pùli èervna je v butiku Navarila
v Ha�talské ulici 8 pøístupna výstava �per-
kù z odpadu (mj. kapslí na kávu èi obalù
na bonboniéry) z produkce historièky
umìní a malíøky Evy Kosákové. Otevøeno
dennì, 10�19 hodin.

JOSEPH ROTH 
SLOVEM I OBRAZEM
! Ve dnech 20.�30. èervna lze v Praze
nav�tívit poulièní plakátovou výstavu
Z. Brikciusové, která pøibli�uje �ivot
a dílo významného spisovatele a novináøe
Josepha Rotha (1894�1939). Sestává se
ze ètyø plakátových ploch (1. panel je
v ulici Na Poøíèí u kostela sv. Josefa, 2.
v ulici Soukenická 11, 3. v ulici Klárov
u stanice metra Malostranská a 4. v ulici
U Lu�ického semináøe). Vernisá� se koná
20. 6. v 17.00 u 1. panelu. Promluví Josef
Mlejnek, zahrají Hana Frejková a Slávek
Brabenec. 

DESET HVÌZD
! Letní program opravených �idovských
objektù v Èechách a na Moravì nabízí
kromì stálých expozic pøedná�ky, výstavy
a koncerty. V Horní synagoze v Mikulovì
je od 4. èervna do záøí k vidìní výstava
se�ívaných obrazù (patchwork) s tradièní-
mi motivy od izraelské umìlkynì pùvo-
dem z Èeskoslovenska Chedvy Meroz;
v �idovské �kole v Jièínì lze od 17. 6.
zhlédnout odbornou výstavu mapující je-
den z nejotøesnìj�ích zloèinù komunismu
� akci Kámen. Ve�keré akce naleznete na
www.10hvezd.cz.

OPERNÍ MUZIKÁL CHARLOTTE
! Na pouhé dva veèery, 1. a 2. èervence, za-
vítá do Prahy kanadské divadlo Theaturtle,
které zde na Nové scénì Národního divadla
uvede inscenaci Charlotte: Tøíbarevná hra
se zpìvy. Pøedstaví pøíbìh mladé talentované
�idovské malíøky Charlotte Salomon, která
byla zavra�dìna v Osvìtimi. Budoucím ge-
neracím v�ak zanechala strhující dílo, je�
vytvoøila ve francouzském exilu � dramati-
zovanou autobiografii v témìø osmi stech ob-
razech s názvem Leben oder Theater? (�i-
vot, nebo divadlo?). Dílo i silný pøíbìh mladé
umìlkynì se staly inspirací mezinárodního
tvùrèího týmu: èeského skladatele Ale�e Bøe-
ziny, britské scénografky a re�isérky Pamely
Howard a kanadského libretisty a herce Alo-
na Nashmana. Vznikl tak komorní operní
muzikál pro sedm zpìvákù a ètyøi instrumen-
talisty, v nìm� je ve vzácné harmonii zacho-
vána rovnováha slova, obrazu a hudby. Pøed-
stavení se hraje v angliètinì s èeskými titulky
a lze je zhlédnout i 5. èervence v rámci festi-
valu Smetanova Litomy�l.
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�IDOVSKÁ OBEC PRAHA
Maiselova 18, P 1, velký sál
Káva o pùl ètvrté
! Ve ètvrtek 13. èervna zavítá na Kávu
hlavní ekonom ING Bank v Èeské repub-
lice PhDr. Jakub Seidler, Ph.D., který
promluví na téma: Proè je starozákonní
zlaté tele nejvìt�í bo�stvo na�eho globál-
ního svìta?

Kavárna je pøístupna od 14.30, program
zaèíná v 15.30. Pøipravil a moderuje Jan
Neubauer.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Maiselova syangoga (Maiselova 10, P 1)
! 5. 6. v 19.00: Z Kocku a� do Ko�ic.
Americký klezmerový houslista a zpìvák
Yale Strom se vrací do Prahy. Hudebník,
profesor a rezidenèní umìlec programu �i-
dovských studií na Státní univerzitì v San
Diegu ji� od roku 1984 provádí etnografic-
ký výzkum mezi �idovskými a romskými
komunitami ve støední a východní Evropì.
Spolu s pøedním èeským kontrabasistou
Petrem Dvorským a akordeonistou Aliak-
sandrem Yasinským zahrají teskné i exta-
tické klezmerové, chasidské i romské me-
lodie. Info o vstupenkách viz ní�e.
! 6. 6. v 19.00: Bennewitzovo kvarteto:
Mendelssohnovy inspirace. Na programu
koncertu jsou kontrapunkt z Umìní fugy
Johanna Sebastiana Bacha a smyècové
kvartety Felixe Mendelssohna-Bartholdy-
ho a Ludwiga van Beethovena. 
! Vstupenky na koncerty lze zakoupit
v pøedprodeji v Maiselovì synagoze, v In-
formaèním a rezervaèním centru muzea
(Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art,
Prague Ticket Office a na webových strán-
kách �MP. Vstupné 230 Kè / 150 Kè.
! 19. 6. v 19.00: Jaroslav Róna: �ivot
a dílo. Práce výtvarníka Jaroslava Róny
se vyznaèují èasto archetypálními, mytic-
kými a apokalyptickými tématy. Kde hle-
dá autor inspiraci pro své práce? Pøi ja-
kých pøíle�itostech vznikají jeho kresby?
A jaké nové práce se rodí v ateliéru na No-
vém �idovském høbitovì na Ol�anech?
U pøíle�itosti právì probíhající výstavy
Kresby odjinud� v Galerii Roberta Gutt-
manna �MP pohovoøí výtvarník o svém
díle, které osciluje od kresby a malby po
plastiky a tzv. architektony. Vstup volný. 

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Auditorium (Maiselova 15, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají progra-
my v 18.00 a je na nì volný vstup.
! 11. 6.: Deset hvìzd: Historie �idovských
obcí v Plzni a Bøeznici. O historii lokalit
v Plzni a Bøeznici promluví autor stálých

expozic v obou objektech historik Václav
Fred Chvátal z Muzea Èeského lesa v Ta-
chovì. Pøedná�ka je souèástí pøedná�kové-
ho cyklu Deset hvìzd. 
! 12. 6.: Kniha Zohar: mystický komen-
táø k Tóøe. Pøedná�ka teologa Josefa Bla-
hy bude vìnována stvoøení svìta, jak jej
popisuje tato mystická kniha, i jejímu lite-
rárnímu charakteru. 
! 13. 6.: Nathaniel Reich: první egypto-
log na pra�ských univerzitách. Nathaniel
Reich (1876�1943), potomek rozvìtvené
rabínské rodiny, byl prvním akademikem,
který na pra�ské, tehdy Karlo-Ferdinando-
vì univerzitì, soustavnì pøedná�el egypto-
logii. V roce 1922 natrvalo odjel do USA,
kde pro nìj pozdìji byla zøízena katedra
egyptologie, papyrologie a bádání o staro-
vìkém Orientu na Dropsie College for
Hebrew and Cognate Learning ve Filadel-
fii. Jeho �ivotní osudy pøiblí�í prof. Ladi-
slav Bare� z Èeského egyptologického
ústavu FF UK.
! 16. 6. ve 14.00: Nedìlní dílna pro rodi-
èe a dìti, dvùr OV: Lvíèek Arje a Desate-
ro pøikázání. Dílna s tématem Desatera
a svátku �avuot. Prohlídka: Maiselova sy-
nagoga. Vstupné 50 Kè.
! 18. 6.: Aktivity organizace JDC v post-
komunistickém Èeskoslovensku. Organi-
zace Americký �idovský spojený distri-
buèní výbor (JDC) má v pomoci
èeskoslovenským �idùm dlouholetou tra-
dici. O jeho èinnosti pøi podpoøe místních
�idovských komunit po pádu komunistic-
kého re�imu promluví první porevoluèní
øeditel organizace JDC pro tehdej�í Èes-
koslovensko Yechiel Bar-Chaim. Pøed-
ná�ka v angliètinì s èeským pøekladem. 
! 25. 6.: Osvìtimské album. Jediným do-
chovaným fotografickým dokladem o vnitø-
ním fungování koncentraèního tábora Osvì-
tim je náhodnì nalezená sbírka fotografií,
tzv. Osvìtimské album. Pøedná�ka správce
fotoarchivu �MP Martina Jelínka objas-
òuje vznik alba, jeho nalezení osvìtimskou
vìzeòkyní Lili Jacob a pováleèný osud alba.
Pøedná�ka je souèástí pøedná�kového cyklu
k nové stálé expozici Cesty bez návratu.
Deportace �idù z èeských zemí 1939�1945
v Pinkasovì ulièce.
! 27. 6.: Pìt veèerù s Billym Wilderem:
Na titulní stranì. Poslední èást stejno-
jmenného cyklu filmové historièky Alice
Aronové. Film Na titulní stranì (USA
1974, 105 min) byl natoèen podle známé di-
vadelní hry Bena Hechta a Charlese Mac-
Arthura. V hlavních rolích Jack Lemmon
a Walter Matthau. Anglicky s èeskými titulky.

! Výstavy v prostorách OVK: Jeruzalém,
v�ední jedineènost. Výstava fotografií Le-
ony Kalvodové. Potrvá do 28. 6. Po�èt
12�16, pá 10�12, bìhem veèerních pro-
gramù a po domluvì. 

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP V BRNÌ
tø. Kpt. Jaro�e 3, Brno
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 17 hodin a vstupnì na nì èiní 30 Kè.
! 4. 6. od 16.00, Skoøepka 13: Mikrosvìt
�idovské komunity v období normaliza-
ce. Zveme vás na krátkou prohlídku br-
nìnské synagogy doplnìnou o komento-
vanou procházku pøes ulici Ponávka do
sálu brnìnské poboèky �MP, kde zazní
pøedná�ka dokumentaristy Martina �mo-
ka, autora výstavy Labyrintem normaliza-
ce: �idovská obec jako zrcadlo vìt�inové
spoleènosti. Sraz pøed budovou synagogy
na Skoøepce 13. Vstup volný.
! 10. 6.: Smích skrze slzy V: �ostakovièo-
va Symfonie è. 13 b-moll op. 113 �Babí
Jar� (1962). Zveøejnìní básnì Babí Jar
mladého Jevgenije Jevtu�enka, v ní� so-
vìtskou moc obvinil z ignorování hromad-
ného masakru desetitisícù �idù na poèátku
války, vyvolalo na poèátku �edesátých let
skandál a ten brzy zasáhl i oblast hudby.
Muzikolog Jan �paèek pronese závìreè-
nou pøedná�ku cyklu o �ivotì a díle sovìt-
ského skladatele Dmitrije �ostakovièe.
! 18. 6.: Pøedstavení knihy Jindøicha
Flussera �ivot na úvìr. Autobiografie
Jindøicha Flussera (1917�1994) líèí nejen
drastické pomìry v nacistických koncent-
raèních táborech, ale pøiná�í také jeho
úvahy o �ivotì, osudu a lidství. Knihu
pøedstaví autorova vnuèka Olga Neøoldo-
vá, ukázky pøeète herec Michal Bumbá-
lek. Kniha bude na místì k prodeji. 
! 20. 6.: Domy vìènosti XII: Osoblaha,
Bìlá (Bia³sko-Bia³a) � dva �idovské høbito-
vy v Tì�ínském Slezsku. S dvojicí høbitovù
v moravsko-polském pøíhranièí posluchaèe
v dal�ím díle svého cyklu seznámí fotograf-
ka a publicistka Helena Bretfeldová.
! 23. 6. od 10.30: Nezamyslova 27, Brno-
�idenice: Nedìlní dílna pro rodièe s dìt-
mi: Medvídek Dubi a konec �idovského
království. 
! 29. 6. od 19.30: Køi�t�álový sál Staré
radnice: Tal Zilber � klavírní koncert.
Hudba izraelského klavíristy a skladatele
Tala Zilbera se díky neobvyklé rùznoro-
dosti klasických, jazzových a popových
vlivù tì�í velkému ohlasu a uznání.
V Brnì vystoupí se sborem Boston City
Singers Tour Choir, ale té� jako sólista.
Prosíme o rezervaci míst na brno@je-
wishmuseum.cz. Vstupné 150 Kè stu-
denti/ dùchodci a 230 Kè dospìlí.
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LAUDEROVY �KOLY
! Pøipomínka Jom ha-�oa: Památku obìtí
holokaustu jsme si pøipomnìli nìkolika
zpùsoby: v reálném èase jsme se pøipojili
k dvìma minutám ticha v Izraeli. Ètvrt�áci
a pát�áci spoleènì s Trevorem Sagem vyèis-
tili 36 stolpersteinù na Starém Mìstì v Pra-
ze a vyhledávali informace o lidech, za kte-
ré jsou kameny polo�eny. Ke ka�dému
jménu na stolpersteine pøidali fotografii èlo-
vìka, jemu� je pamìtní kámen vìnován. 

Studenti z tercie a osmé tøídy se zúèastni-
li vzpomínkové tryzny v Pinkasovì synago-
ze a kvinta se pøipojila k veøejnému ètení
jmen obìtí �oa na námìstí Jiøího z Podì-
brad. 19. kvìtna jsme pak pro na�e studenty
a jejich rodièe vypravili autobus na tryznu
do terezínského ghetta.
! Jom ha-acmaut: Jom haacmautové akti-
vity se letos toèily kolem tématu �Izrael jako
zemì vìdeckých inovací a vesmírného vý-
zkumu�. Dìti na prvním stupni vyhledávaly
a zpracovávaly rùzné informace o samoøidi-
telných automobilech, zavla�ovacích systé-
mech nebo ochranném �títu Iron Dome. Dìti
z druhého stupnì a gymnázia pak mìly mo�-
nost vyslechnout si pøedná�ky o vesmírné
sondì Bere�it, inovacích v oblasti �etøení
vodu, o odsolování moøské vody èi o Feuers-
teinovì metodì. Odpoledne se na �kolním
dvoøe konala tradièní garden party s grilová-
ním, zmrzlinou a �ivou kapelou. Bìhem od-
poledního programu byly pøipravené tema-
tické dílny o vìdeckých inovacích a výstava
izraelského Muzea diaspory na stejné téma.
! Pøijímací zkou�ky: V dubnu probìhlo
pøijímací øízení do primy osmiletého gym-
názia. Z celkem 75 uchazeèù bylo pøijato 20
budoucích studentù. Tì�í nás, �e o studium
na �kole je stále vìt�í zájem. �kola se tì�í
dobré povìsti jak mezi rodièi, tak mezi od-
borníky, o èem� svìdèí i mno�ství zájemcù
z øad studentù pedagogických fakult o sou-
vislou pedagogickou praxi na L�. 

JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
(Jeruzalémská 7, Praha 1 � Nové Mìsto)
! Do 16. 6. lze v synagoze zhlédnout výstavu
fotografií Horizont událostí Marka Boudy.
! Od 19. 6. zveme na výstavu fotografií
Hassana Sarbakhshiana �idé v Íránu. Usku-
teèní se za finanèní podpory Filmové a tele-
vizní fakulty AMU v Praze, Pennsylvania
State University (USA) a Advokátní kance-
láøe Urbá�ek&Partners. 

Vernisá� se koná netradiènì a� po otevøe-
ní výstavy, a sice ve støedu 26. èervna od
17.00 a zazní pøi ní pøedná�ka �ivot �idù
v Iránu v 21. století, kterou pronese odborný
asistent Lior Sternfeld z katedry historie
a �idovských studií na Pennsylvania State
Univ. Výstava je pøístupna dennì kromì so-
bot a �idovských svátkù od 10 do 17 hodin. 

! V èervnu pokraèuje cyklus varhanních
koncertù: 19. 6. od 18.00 hraje Ursula Herr-
mann-Lom. Program: J. S. Bach: Umìní
fugy, BWV 1080; Arvo Pärt: Annum per an-
num (1980). Více info viz www.synago-
gue.cz.

SYNAGOGA TURNOV
! Od 4. èervna do 5. srpna se v synagoze
pøedstavuje výstava Charedim � fotografie
ultraortodoxních �idù z jeruzalémské ètvrti
Mea �earim, které vytvoøila Eli�ka Bla�ko-
vá. V úterý 4. 6. od 17.00 se koná koncert
studentù Je�kovy konzervatoøe v Praze
a dne 27. 6. v 18 hodin se uskuteèní dopro-
vodná pøedná�ka autorky výstavy. 

VICTORIA HANNA SE VRACÍ
V létì se do ÈR vrací i populární rapující ra-
bínova dcera Victoria Hanna, která zpívá
biblické i kabalistické texty moderním zpù-
sobem.
! Dne 15. èervence od 19.30 vystoupí
v Paláci Akropolis (www.palacakropolis.
cz); 16. èervence v synagoze v Turnovì (od
18.00, rezervace na terezie.dubinova@ohe-
ladom.cz) a 17. èervence v 18.00 v jièínské
�idovské �kole (vstupenky za 350 Kè lze
rezervovat na basevi@seznam.cz).
! Ve dnech 17.�19. 7. povede v centru Du-
hová medicína v Jièínì hlasový semináø.
Náplní workshopu je �setkání minulosti
a pøítomnosti skrze hlas a �idovské posvát-
né texty�. Cena semináøe: pøi platbì do 15.
6. 5500 Kè, do 15. 7. 5750 Kè. Dílna bude
vedená v angliètinì a tlumoèena do èe�tiny.
Je urèená pro úèastníky v�ech úrovní, bez
ohledu na míru zku�enosti.

Na semináø se mù�ete pøihlásit zde:
https://cs-cz.facebook.com/events/1162924
087202807/. Více informací, pøihlá�ky na
semináø a rezervace míst na koncerty na tel.
739 440 361 nebo: terezie.dubinova@ohe-
ladom.cz.

VARHANNÍ KONCERT
S MLUVENÝM SLOVEM
! V úterý 4. èervna od 19.00 se v kostele
sv. Tomá�e na Malé Stranì (Josefská 8, P 1)
koná varhanní koncert s mluveným slovem.
Jedná se o akci v rámci interkulturního, in-

terdisciplinárního mezinárodního projektu
IPS-WIEN k 30. výroèí pádu �elezné opony
a 80. výroèí nacistické okupace Na pomezí
hudby sfér � hudba bez hranic. V rámci pro-
gramu vystoupí pøedstavitelé øádu augusti-
niánù, �idovské komunity a mìsta, evrop-
ský projekt a jeho motivaci pøedstaví
prezident IPS a koncertní varhaník a histo-
rik Rainer König-Hollerwöger. Zazní sklad-
by od W. A. Mozarta a orchestrální variace
a Fuga aeterna Moses na téma lidové písnì
z Izraele �alom chaverim. Vstupné dobro-
volné.

KULTURNÍ PROGRAM HAGIBOR
! 3. 6. od 14.00: Koncert studentù Pra�ské
konzervatoøe ze tøídy prof. Libora Nováèka.
! 5. 6. od 14.30: Vernisá� výstavy výtvar-
ných dìl Jany Dubové. 
! 12. 6. od 14.30: Koncert hudební skupiny
Koty swing band.
! 26. 6. od 14.30: Vernisá� výstavy obrazù
Lucie Lienerové.
! Výstavy: Co se do Obecních novin neve-
�lo � fotografie Petra Balajky.

OPRAVA �PANÌLSKÉ SYNAGOGY
! �panìlská synagoga se 1. èervna uzavírá
kvùli èásteèné opravì a restaurování. Veøej-
nosti bude zpøístupnìna znovu v posledním
ètvrtletí pøí�tího roku. Náv�tìvníkùm pak
nabídne novou stálou expozici vèetnì inter-
aktivních prvkù i moderní zázemí.

Nová podoba stálé expozice s pracovním
názvem �idovská emancipace, �oa a pová-
leèné Èeskoslovensko (1780 � souèasnost)
navazuje na souèasnou stálou expozici Dìji-
ny �idù v Èechách a na Moravì v 19.�20.
století, je� vznikla bìhem první významné
rekonstrukce budovy v letech 1994�1998.
Zmìny doznají pøedev�ím prostøedky a styl
prezentace, její stylové a technické provede-
ní, které s citem pro architekturu stavby po-
èítá s multimediálními a interaktivními prv-
ky. Kromì tematického výbìru vzácných
sbírkových pøedmìtù v novém uspoøádání
a významovém kontextu si tak zájemci bu-
dou moci napøíklad na dotykových obra-
zovkách listovat historickými dokumenty,
prohlí�et si fotografie a umìlecká díla èi vy-
hledávat v databázi významných �idov-
ských osobností.

Moderní výstavní expozice si vy�ádá sta-
vební úpravy vèetnì vybudování nového
technologického a náv�tìvnického zázemí
a bezbariérového pøístupu. Autorem rámco-
vého libreta nové stále expozice je PhDr.
Arno Paøík, jednotlivá témata pøipravované
expozice pak zpracovali vìdeètí pracovníci
muzea èásteènì za pøispìní externích odbor-
níkù. Realizaèní práce budou zahájeny
v èervenci 2019 a potrvají do posledního
ètvrtletí roku 2020.
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�NO BRATISLAVA
V júni oslávia narodeniny: pani MUDr.
Eva Janovicová � 82 rokov; pani PhDr.
Gabriela Mencerová � 78 rokov; pán
Ing. Jozef Neumann � 73 rokov; pán Pavol
Novák � 71 rokov; pán Otto �imko � 95 ro-
kov; pán �tefan Tarnai � 50 rokov; pán Juraj
Weiss � 65 rokov; pán Pavel Weiss � 74 ro-
kov, a pán �tefan Zobel � 70 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BANSKÁ BYSTRICA
V mesiaci jún slávia sviatok svojich naro-
denín: pán Juraj Strelinger, nar. 13.6. � 70
rokov, a pán Ivan Belan, nar. 26.6. � 74 ro-
kov. Prajeme im ve¾a zdravia, spokojnosti
a pohody. Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V èervnu oslaví narozeniny: paní Kateøina
Barto�ová, nar. 9.6. � 27 let; pan Zdenko
Brandejs, nar. 29.6. � 84 let; pan Pavel Fri-
ed, nar. 13.6. � 89 let; paní Rù�ena Hanáè-
ková, nar. 9.6. � 69 let; paní Judita Havelko-
vá, nar. 20.6. � 59 let; pan David Mayer, nar.
2.6. � 40 let; Maxmilián Mayer, nar. 21.6. �
4 roky; pan Josef Ondra, nar. 11.6. � 61 let;
pan Petr Pisk, nar. 28.6. � 45 let; paní Kate-
øina Rusòáková, nar. 8.6. � 37 let; paní Ve-
ronika Ruth Slavíková, nar. 17.6. � 35 let,
a paní Iva Vlèková, nar. 25.6. � 38 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V èervnu oslaví narozeniny: paní MUDr.
Rù�ena Möstlová, nar. 5.6. � 70 let; pan

Chaim Koèí, nar. 7.6. � 42 let, a pan
Ing. Hanu� Hron, nar. 18.6. � 94 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v júni
slávia sviatok narodenín: pán Ing. Ivan Bar-
kányi � 71 rokov; pán JUDr. Alexander
Fuchs � 71 rokov; pani MUDr. Edita Ga-
nóczy � 67 rokov; pani Eva Glucková � 73
rokov; pán Pavol Grossman � 66 rokov;
pani MUDr. ¼udmila Grossmannová � 62
rokov; pani Katarína Hermelová � 67 ro-
kov; pán Peter Holý � 66 rokov; pán
Ing. Pavol Jesenský � 58 rokov; pán
MUDr. Alexander Jedlovský � 89 rokov;
pani Mgr. Katarína Kamenská � 66 rokov;
pán Gabriel Klein � 80 rokov; pán Alfréd
Novák � 94 rokov; pán PhMr. Peter Novák
67 rokov, a pán Ing. Ivan Vesel � 74 rokov.
Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V èervnu oslaví �ivotní jubileum: paní Mar-
git Pøíborská, nar. 4.6. � 92 let; pan Pavel
Gerö, nar. 6.6. � 73 let, a pan Michal Hron,
nar. 18.6. � 70 let. Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V èervnu oslaví �ivotní jubileum: paní
Mgr. Zuzana Talá�ková, nar. 25.6. � 54 let;
paní Daniela Zavadilová, nar. 23.6. � 81 let;
paní Monika Janáèek, nar. 10.6. � 45 let,
a pan Julius Meinl, nar. 9.6. � 60 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V mìsíci èervnu oslaví narozeniny: pan
MUDr. Antonín Bìlaø, nar. 15.6. � 75 let;
paní Hana Gregorová, nar. 3.6. � 67 let; pan
Petr Hlubík, nar. 18.6. � 54 let; paní Adriana
Malá, nar. 13.6. � 67 let; paní Jarmila Nová-
ková, nar. 19.6. � 86 let; paní PhDr. Milena
Slaninová, nar. 13.6. � 73 let; pan Radek
Sova, nar. 6.6. � 54 let, a paní MUDr. Hana
Vavreèková, nar. 24.6. � 81 let. Pøejeme jim
v�e nejlep�í. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V èervnu oslaví narozeniny: paní Iva Kinc-
lová � 58 let; paní Bc. Tereza Kohoutová �
33 let; paní Dagmar Löwyová � 39 let; pan
Ing. Ivan Martin � 71 let; pan Jan Schwarz �
72 let, a pan Oldøich Witz � 94 let. V�em
na�im jubilantùm pøejeme hodnì zdraví,
�tìstí a lásky. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V èervnu oslavují narozeniny tito na�i èle-
nové: paní Vìra Èeòková, nar. 4.6. � 93 let;
paní Albertina Farská, nar. 5.6. � 98 let; paní
Eva Formánková, nar. 24.6. � 83 let; paní
Hana Hnátová, nar. 20.6. � 95 let; paní He-
lena Horáèková, nar. 4.6. � 85 let; paní Jose-
fa Kaèenová, nar. 8.6. � 81 let; paní Eva
Li�ková, nar. 30.6. � 90 let; paní Fany Pytel-
ková, nar. 20.6. � 92 let; pan Jiøí Reiner, nar.
7.6. � 80 let; paní Karla Reková, nar. 24.6. �
96 let; pan Petr Riesel, nar. 3.6. � 86 let;
paní Shaer Etti Mina�evna, nar. 10.6. � 84
let; paní Nadì�da Sikytová, nar. 27.6. � 84
let; paní Lidu�ka Lea Skácelová, nar. 18.6. �
86 let; paní Alena �ourková, nar. 6.6. � 91
let; paní Marie Vítovcová, nar. 15.6. � 91

let; paní Zuzana Závadová, nar. 12.6. � 81 let,
a paní Myra Zelinková, nar. 29.6. � 81 let.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí 
S lítostí oznamujeme, �e dne 27. 4. 2019
zemøel ve vìku 55 let pan MUDr. Pavel Ho-
roviè. Se zesnulým jsme se rozlouèili 29. 4.
v obøadní síni Nového �idovského høbitova.

Zichrono livracha.
Dne 12. 5. 2019 zemøel ve vìku 72 let

pan PhDr. Jan Munk, pøedseda �O v Praze.
Se zesnulým jsme se rozlouèili 13. 4. v ob-
øadní síni Nového �idovského høbitova.

Zichrono livracha.
Dne 13. 5. 2019 zemøela paní Vìra Sa-

mohýlová ve vìku 81 let. Se zesnulou jsme
se rozlouèili 21. 5. v obøadní síni Nového
�idovského høbitova. Zichrona livracha.

Dne 19. 5. 2019 zesnula ve vìku 97 let
paní Zuzka Podmelová. Se zesnulou jsme se
rozlouèili 22. 5. v obøadní síni Nového �i-
dovského høbitova.

Zichrona livracha.

�NO PRE�OV
V júni oslávia narodeniny: pán Peter Èerve-
òák � 31 rokov; pán Ing. Bernhard Eckhaus
� 65 rokov; pán PhDr. Milo� Kri��ák, PhD.
� 38 rokov, a pán MUDr. Ivan Schvalb � 62
rokov. Jubilantom prajeme z celého srdca
v�etko najlep�ie, ve¾a zdravia a pohody
v kruhu najbli��ích. 

Ad mea veesrim �ana!

�NO RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci máj budú mat�sviatok èlenky na-
�ej obce: pani MVDr. Anna Tömösváryová,
nar. 24.5. � 71 rokov, a pani Marta Lustigo-
vá, nar. 27.5. � 69 rokov. 

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V èervnu oslaví své narozeniny: paní Dra-
homíra Krásová, nar. 5.6. � 64 let, a paní
Alena �plíchalová, nar. 30.6. � 69 let. Hod-
nì zdraví a spokojenosti jim pøeje celá te-
plická obec Ad mea veesrim �ana!

�NO TRENÈÍN
V júni oslávi narodeniny: pani Eva Hébero-
vá � 70 rokov; pani Ing. Natalia Kazatsker �
65 rokov; pani O¾ga Rumanovská � 77 ro-
kov, a pán Ernest �imonèík � 80 rokov. Sr-
deène gratulujeme a prajeme v�etko dobré.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V èervnu blahopøejeme k narozeninám
paní Michaele Fi�erové a panu Davidu Nar-
wovi. Jmenovaným pøejeme hodnì zdraví
a osobních úspìchù.

Ad mea veesrim �ana!
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NOVÝ PREZIDENT UKRAJINY
Kdy� se v kvìtnu stal novým prezidentem
Ukrajiny vystudovaný právník, ale profesí
herec, komik, filmový producent a baviè
Volodymyr Oleksandrovyè Zelenskyj, ko-
mentáøe se zabývaly i tím, jakou roli pro
Ukrajinu, zemi, která bývá oznaèována
jako silnì �antisemitská�, by mohl sehrát
jeho �idovský pùvod. Pøi prezidentské
kampani se antisemitská rétorika neproje-
vila, oponenti míøili spí�e na fakt, �e Ze-
lenskyj jako pøedstavitel ruskojazyèné
men�iny, která je v souèasné rusko-ukra-
jinské válce vnímána jako �spojenec nepøí-
tele�, by mohl být bezpeènostním rizikem. 

Nový prezident si ze svého pùvodu
dìlá spí�e legraci, je to prý �sotva dvace-
tina dlouhého seznamu jeho nedostatkù�.
Pøedstavitelé �idovské komunity upozor-
òují na to, �e Zelenskyj nemá být pova�o-
ván za ��idovského prezidenta�, nebot�
�není èlenem obce, není zbo�ný, nedr�í
�idovské tradice a nikdy o sobì nemluví
jako o �idovi�. Jeho zvolení (jako pøed-
tím i jmenování �idovského premiéra
Hrojsmana) sice mù�e fungovat jako sil-
ný argument pro ty, kdo (pøedev�ím v rus-
kých médiích) tvrdí, �e na Ukrajinì po re-
voluci roku 2014 vládne antisemitský
extremismus, ale jinak jeho pùvod asi
�ádný reálný dopad mít nebude. 

STAROSTA V �IDOVSKÉM 
LABOURISTICKÉM HNUTÍ
Muslimský starosta Londýna Sadiq Khan
se stal mimoøádným èlenem �idovského
labouristického hnutí, které ostøe kritizuje
vùdce labouristù (LP) Jeremyho Corbyna,
�e se nedoká�e vypoøádat se sílícím antise-
mitismem ve stranì, neøe�í ani nejzáva�-
nìj�í antisemitské výpady, a vyslovilo mu
proto nedùvìru. V prohlá�ení, které staros-
ta ke svému kroku vydal, oznaèil LP za
�pøíli� pomalou v potírání antisemitismu�
a politoval �sklièující ztráty dùvìry mezi
labouristy a �idovskou komunitou�. 

ROZDÌLENÉ MÌSTO
Tématu var�avského ghetta se vìnuje
nový snímek nazvaný Var�ava � rozdìle-
né mìsto. Obsahuje zábìry z desetiminu-
tového amatérského filmu, který v ghettu
natoèil jeden polský obchodník. O filmu,
natoèeném 8mm kamerou, na kterém jsou
vidìt hlady vysílení lidé nebo dìti, které
se sna�í pa�ovat jídlo z árijské strany,
a zboøené budovy, se léta nevìdìlo. Pøed
15 lety se jím zaèal zabývat re�isér Erik
Bednarski, který staré zábìry zkombino-
val se scénami ze stejných míst v souèas-

nosti, vzpomínkami pøe�iv�ích i výkla-
dem historikù. 

PO�ÁRY V IZRAELI
Ve druhé pùli kvìtna vypuklo v Izraeli
kvùli vlnì veder pøesahujících 40 stupòù
Celsia, zkratùm v elektrickém vedení, ne-
dbalému ha�ení ohòù na svátek Lag ba-
omer, ale také �háøství (zápalným balo-
nùm z Gazy) na tisíc po�árù. Shoøelo na
2000 akrù lesù, nejvíce je po�kozený les
Ben �emen v centru zemì. Ohni padlo za
obìt�padesát domù, témìø zcela vyhoøela
osada Mevo Modiim, ji� zakládal americ-
ký �zpívající rabín� �lomo Carlebach,
�kody utrpìl i sousední kibuc Harel. Po-
máhat pøijeli i po�árníci ze zahranièí,
z Kypru, Chorvatska, Øecka èi Egypta.

BEZ KIPY?
Nìmecký komisaø pro antisemitismus Fe-
lix Klein sdìlil mj. v obsáhlém interview,
�e nìmeckým �idùm nemù�e doporuèit,
aby nosili kipu �kdekoli a kdykoli�, ne-

bot�je nebezpeèné veøejnì se projevovat
jako �id. Loni do�lo v zemi k 1800 úto-
kùm na �idy, vìt�inou je spáchali pravi-
coví extremisté. Podle komisaøe je dùle�i-
té, aby byli lépe pøipraveni policisté, kteøí
by si mìli osvojit definici antisemitismu.
Na Kleinova slova reagoval mj. berlínský
rabín Teichtal, jen� prohlásil, �e skrývání
identity nic neøe�í, a ministr vnitra J.
Herrmann varoval: �Nebudeme-li se za-
bývat nenávistí vùèi �idùm, pøenechává-
me prostor extremistùm.�

PØIPOMÍNKY ATENTÁTU 
Roku 2012, u pøíle�itosti 70. výroèí atentá-
tu, který 27. kvìtna 1942 provedli èesko-
sloven�tí para�utisté Jozef Gabèík a Jan
Kubi� na zastupujícího øí�ského protektora
Reinharda Heydricha, se v budovì Knese-
tu konala výstava artefaktù pøipomínající
tento èin. Zájemci si mohli prohlédnout
aktovku, v ní� Kubi� ukrýval granát, repli-
ku bomby èi osobní vìci Jozefa Gabèíka;
z Jeruzaléma pak výstava putovala po dal-
�ích mìstech. A pøed rokem, v èervenci
2018, u pøíle�itosti náv�tìvy pøedsedy Se-
nátu ÈR M. �tìcha a pøedsedy Slovenské
národní rady A. Danka v izraelském parla-
mentu, obdr�eli tito ústavní èinitelé od
mluvèího Knesetu vyznamenání in memo-
riam pro oba para�utisty. Pøipomeòme, �e
zatímco Izraelci pøedstavitele západního
odboje ocenili, kdy� roku 2017 slovenský
prezident Kiska �ádal, aby mohl spolu
s èeským prezidentem Zemanem oba para-
�utisty vyznamenat, nedoèkal se z Pra�-
ského hradu �ádné reakce. 

(am, ztis.cz)
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Mark Podwal: Darování Tóry.
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