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STANOVISKO FŽO ÈR
K VOLBÌ DO RADY ÈTK
Federace židovských obcí v ÈR sleduje
se znepokojením snahu nìkterých politických stran, zastoupených v Poslanecké snìmovnì Parlamentu ÈR, zvolit do
Rady ÈTK pana Michala Semína. Èlovìk, který mimo jiné interpretuje modlitbu za mír, jíž se pøed èasem z iniciativy papeže Františka zúèastnili izraelský
prezident Šimon Peres, palestinský
pøedstavitel Mahmúd Abbás a konstantinopolský patriarcha Bartolomìj, jako
„uznání náboženské hodnoty nepravých
kultù, nesluèitelné s uèením a tradicí
církve“ a judaismus podle jeho názoru
spoèívá „v tvrdošíjném odmítání pravého mesiáše“, není podle našeho názoru
vhodným kandidátem do rady hlavní
tiskové agentury Èeské republiky. Antijudaismus byl po staletí pùvodcem perzekuce Židù a stal se i významnou souèástí jak antisemitismu pøedváleèného,
tak i v období šoa. Obracíme se na poslance Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR s nadìjí, že tyto skuteènosti vezmou pøi volbì èlenù do rady ÈTK
v úvahu. ÈTK má pøinášet spolehlivá
a ovìøená fakta a dohled nad její èinnosti by nemìl být svìøován lidem s fundamentalistickým a konfrontaèním vidìním svìta.
12. 6. 2019
Petr Papoušek, pøedseda FŽO
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AKTUALITY

mud je typická otevøenost; scházejí se
zde lidé nejrùznìjšího židovského záze-

Mark Podwal s cenou Gratias agit. Foto am.

LIMUD 2019
Ve dnech 22. až 26. kvìtna probìhl
v Blansku již šestý roèník Limmudu,
akce poøádané Federací židovských obcí
v ÈR. Toto každoroèní setkání èeských
Židù je urèeno pøedevším pro rodiny
s dìtmi a pro FŽO je jednou z priorit pøi
vytváøení podmínek pro budoucnost židovské komunity v ÈR. Organizaèní tým
se skládá pøevážnì z øad dobrovolníkù
(Ben Hess, Tereza Kotláriková, Marta
Malá, Irena Nìmcová, Petr Papoušek,
Barbora Rappaport, Zuzana Veselá)
a díky sponzorùm je koneèná cena pro
úèastníky velmi pøijatelná. Zájem o tuto
akci dosvìdèuje fakt, že pøes to, že letošních úèastníkù bylo rekordních 240, se
ani tak nedostalo na všechny zájemce.
Tématem letošního Limmudu bylo:
L`chajim!/Na zdraví! Mezi hlavními
pøednášejícími byli napø. Lukáš Pollert,
rabín Karol Sidon, Tomáš Büchler, Jan
Divecký, Martin Šmok, Clive Lawton,
z Izraele rabín Jehuda Jesharim, Irit
Amitai, Perry Amitai a další. Pro Lim-

mí, pøesvìdèení, kulturních preferencí
èi náboženské praxe, aby spoleènì trávili èas pøi pøednáškách, dílnách, umìleckých produkcích nebo pøi spoleèných
aktivitách rodièù a dìtí. Význam Limmudu velmi dobøe shrnuje heslo: „At’už
jste na své židovské cestì kdekoli, Limmud vás posune o krok dál!
Pro dìti byl pøipraven tzv. Teen Limmud, program v pìti skupinách podle
vìku od nejmenších až po dospívající,
se spoleèným tématem Izrael.
Vedle oficiálního programu bylo
v areálu hotelu k dispozici mnoho dalších možností, jak pøíjemnì trávit èas.
Velkému zájmu se tìšil zejména bazén
se slanou vodou. Program byl tentokrát
obohacen o rodinné interaktivní cvièení
první pomoci s ukázkou èinnosti ZZS,
hasièù a Policie ÈR.
Limmud se však neskládá pouze
z pøednášek èi diskusí, jeho pevnou souèástí jsou tradiènì i pravidelné bohoslužby. Ostatnì jedním z vrcholù letoš-

ního Limmudu se stala spoleèná oslava
šabatu.
FŽO dìkuje všem, kdo k úspìchu letošního šestého roèníku pøispìli.
pp
GRATIAS AGIT 2019
Mezi letošními laureáty ceny Gratias agit,
kterou od roku 1997 Ministerstvo zahranièí ÈR oceòuje ty, kdo význaèným zpùsobem pøispívají k šíøení dobrého jména Èeské republiky v zahranièí, patøí i newyorský
lékaø a malíø Mark Podwal (nar. 1945).
Ètenáøùm Roš chodeš ho není tøeba pøedstavovat; jen zmiòme, že hlavním tématem
jeho kreseb a ilustrací je židovská historie
a tradice, a nezanedbatelnou mìrou v nich
pøedstavuje historii a tradici židovské Prahy. Jeden ze svých cyklù vìnoval mimopražským židovským památkám a další terezínskému ghettu. Øada jeho dìl je
souèástí svìtových galerií.
Ministr zahranièí ocenil také Mezinárodní sdružení Memorial, které vzniklo
roku 1987 v bývalém SSSR. Dnes ho tvoøí
na padesát organizací po celém Rusku
a v nìkterých evropských zemích, vèetnì
ÈR. Jeho cílem je odhalovat, publikovat
a kriticky hodnotit informace o zloèinech
a masových porušováních lidských práv,
kterého se v minulosti dopustily totalitní
režimy a které mají pøímé i nepøímé dùsledky pro souèasnost. Jeho pracovníci se
dlouhodobì vìnují také sbìru a šíøení informací o perzekvovaných Èeších (èasto
židovského pùvodu) v bývalém Sovìtském svazu, s pomocí Memorialu probíhal
i výzkum èeských historikù na toto téma
(viz dokument ÈT a ÚSTR Èechoslováci
v Gulagu a stejnojmenná publikace).
am
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O Americkém židovském výboru (American zic. Tak jako vždy v minulosti, se pokouší za stát Illinois, o jehož vystoupení, které ani
Jewish Committee, AJC) pravidelnì referu- komunikovat s obìma tábory a obìma dá- nebylo souèástí pléna, nebyl až tak velký
jeme a èasto pøipomínáme, že to byla právì vat stejný prostor, pøestože si je vìdom zájem. V malém boèním sále tak sedìlo pøi
tato organizace, která jako první podala po- toho, že více než tøi ètvrtiny americké ži- jeho vystoupení – vedle autora tohoto èlánmocnou ruku naší Federaci židovských obcí, dovské komunity jsou tradièní volièi De- ku – jen pár posluchaèù. Ten neznámý sekdyž se v mezinárodním mìøítku jednalo mokratické strany a souèasnou vládu ostøe nátor se jmenoval Barack Obama.
Diváci se tentokrát museli spokojit i s viro restitucích židovského majetku nebo o od- kritizují. Zaznìlo to ostatnì v nìkolika póškodnìní obìtí holokaustu. Nezapomenutel- diových diskusích, kdy prezidentu Trumpo- tuálním Bibim Netanjahuem, jehož rozhoná (ale zapomínaná) je také role AJC pøi vi byla pøisuzována vina za radikalizaci vor s Davidem Harrisem byl natoèen právì
vstupu Èeské republiky a dalších støedoev- spoleènosti a pøedevším za excesy antise- v dobì jeho vyjednávání o sestavení nové izropských zemí do NATO, kdy jeho èelní mitských útokù, vèetnì tragické støelby raelské vlády. Takže nic pøevratného. Jedno
pøedstavitelé svìdèili pod pøísahou v náš v synagoze Tree of Life v Pittsburghu. z nejvíce oceòovaných vystoupení však byla
Oponenti, poukazující na pøesun americké prezentace ceny AJC, nazvané po Janu Karprospìch pøed americkým Kongresem.
Naši ètenáøi také vìdí, že AJC poøádá ambasády do Jeruzaléma a na pøipravený ském, polském hrdinovi, který pronikl do
varšavského ghetta a zprávu
pravidelná výroèní zasedání;
o tom pøedal Èervenému køíjen jedno z nich se dosud
ži. Letos ji získal Mital al-Aluskuteènilo mimo USA, a to
úsí, irácký politik, který nevloni. Díky sedmdesátiletéúnavnì usiluje o dobré vztahy
mu výroèí Izraele to bylo
své zemì s Izraelem. Èelil za
v Jeruzalémì, jak jsme o tom
Výroèní zasedání AJC ve Washingtonu
to mnoha smrtelným výhrùžreferovali v loòském èervenkám, teroristé pak dokonce
covém èísle Rch. Letošní
zavraždili jeho dva syny. Ani
roèník Globálního fóra se
zase pokornì vrátil na pùdu amerického mírový plán Jareda Kushnera a Jasona to ho neodradilo od jeho životního poslání.
A ještì jedno pøekvapení – poté, co vyprGreenblatta, který mìl být v dobì konání
hlavního mìsta.
GloFo (strašná zkratka) zveøejnìn – nestalo šel mandát dosavadnímu prezidentovi AJC
se tak díky patové situaci po izraelských Johnu Shapirovi, zvolil AJC do svého èela
STATISTIKA
poprvé ve své stotøináctileté historii ženu.
O jeho prùbìhu se lze hodnì dozvìdìt z in- volbách –, nemìli moc šancí.
Celým programem se neslo letošní oficiál- Prezidentkou AJC se stala Harriet Schleifeternetových stránek. A tak nám dovolte jen
krátké zamyšlení nad nìkterými tématy, ní motto „Zeitgeist“. Ano, takto v nìmecké rová, právnièka, jejíž rodièe pøežili holokterá v souèasné dobì hýbou nejen Americ- podobì. Poukaz na „ducha doby“ je totiž vel- kaust v Polsku. Evropa hraje v èinnosti
kým židovským výborem, ale také Ameri- mi pøíznaèný. Vyjadøuje nejen situaci v Ame- AJC totiž stále vìtší roli.
rice, kterou nelze oznaèit jinak než jako neukou jako takovou.
Pøesto, že AJC si potrpí spíše na kvalitu vìøitelný zmatek, jemuž se v Izraeli øíká TRANSATLANTICKÉ VAZBY
než na kvantitu, i z jeho øad se hrdì ozývají „balagan“. Ale je zde také snaha o udržení tra- Letos tak poprvé zaznìlo, pod titulem Hlahlasy, které poukazují na fakt, že na letošní dic, slušnosti a vysoké úrovnì. To je zásada sy diaspory, nìkolik pøímých svìdectví
konferenci dorazilo na dva a pùl tisíce úèast- AJC, který se vždy stylizoval do role mostu z Evropy, ale také z dalších koutù svìta. At’
níkù ze všech koutù Spojených státù i z dal- nad rozbouøenými vodami, v duchu slavné už to bylo od šéfa bezpeènosti v Toulouse,
ších padesáti zemí svìta. Bylo mezi nimi na písnì (Bridge Over Troubled Water) neménì kde byl pøed lety spáchán ohavný teroristic500 studentù, a to rovnìž ze všech svìto- slavného židovského dua Simon a Garfunkel. ký útok v mateøské škole, nebo od britských politikù, kteøí na protest proti Jerevých stran, vèetnì Èeské republiky, ale také
mymu Corbynovi, pøedsedovi labouristù,
mnoho rabínù, imámù a duchovních všech PREZIDENTI NA PLÁTNÌ
køest’anských denominací. K tomu lze pøipo- Nìkolik pøíkladù za všechny: Jediným po- kterého viní z šíøení antisemitismu, opustili
èíst ètyøi desítky privátních setkání na pù- tvrzeným øeèníkem z nejvyšších politic- po letech svou rodnou stranu, anebo emodách washingtonských velvyslanectví, èeské kých kruhù byl americký ministr zahranièí tivní vystoupení Edwina Shuckera, který se
nevyjímaje, ale tentokrát i na ambasádách Mike Pompeo. Den pøed svým vystoupe- narodil v Bagdádu, musel ho v padesátých
mnoha arabských zemí, což by bylo pøed nì- ním vše odøekl s tím, že musí narychlo od- letech opustit a teï se tam vrací, aby se zakolika lety zcela nemyslitelné. Ve zcela ame- cestovat. Místo toho se tedy objevil na sadil o dobré vztahy židovských organizací
rickém duchu se pak konaly návštìvy peèli- plátnech kongresového sálu v narychlo s arabskými zemìmi.
Evropì je zkrátka vìnována velká pozorvì vybraných delegací na Capitol Hillu, tedy pøedtoèeném rozhovoru s tajemníkem AJC
nost, a tak se vedle brexitu mluvilo i o možpøímo v pracovnách kongresmanù a senáto- Davidem Harrisem.
Obdobnì tomu bylo i s kandidáty na pre- nostech dát nový impulz transatlantické
rù, kterých bylo letos více než 120.
zidenty USA, pøestože volby budou za rela- spolupráci, což na obou stranách oceánu
tivnì dlouhou dobu. Vìtšina republikánù dnes není až tak jednoduché. Zvláštní poZEITGEIST
Zeptejme se ale v duchu jednoho z dìtí pøi poèítá s opìtovným zvolením Donalda zornost vìnuje AJC Nìmecku. Mùže se
sederové tabuli: k èemu vám to všechno je? Trumpa. Demokraté proti nìmu postavili dnes pyšnit svou prozíravostí, když neudì24 (!) vyzyvatelù. Tøináct z nich se objevilo lal to, co mnohé židovské organizace po
Zde je nìkolik odpovìdí:
V dobì, kdy jsou Spojené státy zmítány rovnìž v jen pøedtoèené zdravici. Nejvíce konci války. Neodepsal Nìmecko navìky
rozjitøenými emocemi díky naprosto odliš- pochvalných reakcí sklidil Joe Biden, jeho vìkù, nýbrž zaèal s adenauerovskou pováným názorùm na prezidenta Trumpa a jeho kritici však tvrdí, že je na prezidentskou leènou reprezentací komunikovat. Nyní se
k této historii symbolicky vrací. Pøíští rok
zpùsob vlády, se AJC snaží zachovat si funkci pøíliš starý.
Kde jsou ty èasy, kdy se výroèního zase- se Globální fórum bude konat v Berlínì.
chladnou hlavu a nenechat se vmanévrovat
TOMÁŠ KRAUS
ani do jedné z extrémnì nepøátelských po- dání AJC zúèastnil jakýsi neznámý senátor

MOST NAD
ROZBOUØENÝMI VODAMI
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JAK STRAŠNÉ JE TO MÍSTO
(parašat Chukat)
Znaèná èást oddílu Tóry Chukat je vìnována problematice tum´at hamet, rituální
„neèistoty mrtvého“. Otevírá ji zákonem
o èervené krávì, jejíž popel rozmíchaný
ve vodì a støíknutý knìzem na èlovìka,
jenž se rituálnì zneèistil kontaktem
s mrtvým, se rozhodujícím zpùsobem
podílel na jeho rituální oèistì. Dokud tak
neuèinil, nemohl se úèastnit chrámových
obøadù, pøedevším však nemohl splnit
své povinnosti spojené s obìtí pesachového beránka a sederu. Kdokoliv by se
dotkl mrtvého, duše èlovìka, který zemøel, a nezprostil se høíchu, poskvrnil by
Hospodinùv pøíbytek a taková duše bude
vyt’ata z Jisraele, protože nebyl pokropen
vodou odlouèení, bude neèistý, protože
na nìm lpí neèistota.
Tum´at hamet je považována za av hatum´a, otce èi pùvodce veškeré rituální
neèistoty. Nemá nic spoleèného s tìlesnou, materiální neèistotou, dokonce ani
název, a nelze ji a všechny její projevy
vysvìtlovat hygienickými nebo medicínskými dùvody. Je veskrze metafyzická
a abstraktní, s proto také je prostøedek
oèištìní od ní metafyzický a abstraktní.
To se však neprojevuje materiálnímu svìtu odtažitým zpùsobem, napø. meditací,
ale preciznì popsaným obøadem. Samotný termín tohoto zákona, chuka, se proto
vztahuje i na další zákony Tóry, jejichž
smysl se vymyká lidskému pochopení.
Pøestože je podrobnì popsán, klade otázky, nad nimiž zùstává rozum stát.
Co jedinì smysl dává je, že pøíkazy
Tóry, at’již takové, jejichž smysl je nám
srozumitelný, nebo takové, jejichž smyslu je možno se dobrat studiem Tóry, jsou
rovnìž pøíkazy Stvoøitele. Jeho nejvlastnìjší bytí je lidem jako stvoøeným bytostem nutnì nedosažitelné, ale v jeho vztahu k nim se pøesto promítá do pøíkazù,
které pøesahují možnosti porozumìní.
Dogmatická chuka nám tak pøipomíná,
že i srozumitelným pøíkazùm neschází
tento kardinální pøesah.
Zùstaneme-li jen u èervené krávy, zùstává nevysvìtleno, proè musela být celá
èervená, proè by nebyla k potøebì, kdyby
se s ní pøedtím kdy pracovalo, nebo proè
základní ingredience oèištìní, popel spálené èervené krávy, rozpuštìný ve vodì,
zneèišt’uje toho, kdo s ním manipuluje,
a pøitom oèišt’uje neèistého. Èistý muž
pak sebere popel té krávy, uloží jej vnì tábora na èistém místì a bude uschován
k vodì odlouèení pro obec synù Jisraele,
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KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

Josef Šíma: Krajina.

je obìtí za høích. Ten, kdo sebral popel
krávy, vypere své odìvy a je do veèera neèistý. A totéž platí pro obøad oèišt’ování:
Èistý at’ kropí na neèistého tøetího dne
i sedmého dne, a když se ten sedmého dne
zprostil høíchu, vypere své odìvy, vykoupe
se ve vodì a veèer je èist.
Obìt’èervené krávy je výslovnì charakterizována jako chatat, obìt’za høích.
Høíchu se zprostí tøetího dne a sedmého
dne se oèistí, a pokud by se tøetího dne
høíchu nezprostil, sedmého dne oèištìn
být nemùže. Proces je tedy dvoufázový
a høích je odlišen od tum´at hamet samotné. Souvisí to právì s tím, že høích
je pøisuzován duši, hybateli lidského
tìla, zatímco dovršení procesu sedmého
dne se vztahuje na celého konkrétního
jedince. Èím však duše zhøešila, když
pøišla do kontaktu s mrtvým, tj. s jeho
duší, jestliže je starost o dùstojné pohøbení mrtvého èlovìka povinností?
Jak už je øeèeno na jiném místì, svatost místa, zasvìceného službì Bohu, vyluèuje i pøipomínku smrti. V tomto smyslu je kodeš, svaté, i radikálním oddìlením
života, pøesahujícího koneènou existenci

v tomto materiálním svìtì, byt’je životem nadána též. Nejlépe to pochopíme
z toho, že opakem pojmu tam´e není kadoš, ale tahor, pojem, používaný i pro
ryzí kovy, proèištìné ode všech pøiboudlin. Z tohoto hlediska je pøítomnost smrti
v životì lidského stvoøení pøiboudlinou,
zneèišt’ující ryzí život vdechnutý mu Bohem. Z toho mùžeme také pochopit vìtu,
že kdokoliv by se dotkl mrtvého, duše
èlovìka, který zemøel, a nezprostil se høíchu, poskvrnil by Hospodinùv pøíbytek
i v tom smyslu, že se nezprostil høíchu
ten, kdo zemøel. A zjevnì to souvisí s tradièním pøesvìdèením, že ostatky skuteèných svìtcù rituálnì nezneèišt’ují.
V každém pøípadì pøipomíná problematika tum´at hamet skuteènost, jež je lidské mysli nepøístupná, pøestože je skuteèná, anebo právì proto. Tomu odpovídá
i její halachické pojetí, pøedstavující neèistotu mrtvého jako reálný fakt, který
musíme zahrnout do svého svìta. Tum´at
hamet se vyznaèuje tím, že z mrtvých
ostatkù tìla vystupuje do nebe, a pokud je
mrtvý uložen ve stanu nebo v domì a její
výstup je tím zamezen, zneèišt’uje vše
a každého, kdo je uvnitø, aniž by se k mrtvému pøiblížil. Zatímco tìlo je mrtvé, nefeš, duše, jež s ním byla za jeho života tìsnì spjata, zùstává nadále souèástí vyšších,
tìlesným životem a høíchem nedotèených
stupòù, ruach (ducha) a nešama, transcendentní duše. Pøipomíná tak, a nebojím se
øíci, že skuteènì je žebøíkem, který ve snu
spatøil praotec Jaakov: sahá od zemì až
k nebi a nad ním stojí Hospodin.
Potom ovšem takový žebøík spojuje
s Bohem každý židovský hrob, a kdybychom tuto skuteènost mohli vnímat, chápali bychom jinak i vlastní existenci
v tomto svìtì vèetnì andìlù, kteøí po nìm
vystupují k Bohu se slovy chvály a sestupující s požehnáním vìèného života.
Vskutku, jaké by to bylo vidìt nad Prahou desetitisíce duševních žebøíkù, spojujících nebesa a zemi z prostoru Starého
židovského høbitova, zbytkù toho ještì
staršího mezi ulicemi Spálená a Vladislavova, z Nového židovského høbitova na
Olšanech, ale pøedevším z ještì o dvì staletí staršího høbitova na Žižkovì! Jejich
zøetelnost a jas by pak odsunuly žižkovskou televizní vìž uprostøed židovského
høbitova do øíše iluzí. Jen si pøedstavte celou naši krásnou modrou planetu, sepjatou miliony duší s nebesy až po nebesa
nebes a trùn Božího majestátu, rozprostírající se nad nimi v nekoneènu!
EFRAIM K. SIDON
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KORACH 4M 16–18
První populista
Korachùv pøíbìh nám má mnoho co øíci
o souèasném velmi znepokojivém fenoménu – o nárùstu populismu v politice.
Korachova vzpoura byla populistickým
hnutím a on sám archetypálním populistickým vùdcem. Všimnìme si, co vmetl
do tváøí Mojžíšovi a Aronovi: „Pøíliš si
osobujete, vždyt’celá obec, všichni jsou
svatí a Hospodin je v jejich nitru, tak co
se povyšujete nad Hospodinovo shromáždìní?“ (4M 16,3). To jsou klasická populistická gesta. Korach nejprve navozuje,
že establishment (Mojžíš a Aron) je zkažený. Mojžíš se provinil nepotismem, nebot’ vlastního bratra jmenoval veleknìzem. Vedení držel v rámci rodiny, nesdílel
je s širším okruhem. Zadruhé se Korach
vydává za toho, koho si lidé vybrali, aby
je hájil. Celá obec, øíká, je svatá. Na tobì,
Mojžíši a Arone, není nic zvláštního.
Pak nepøímo vidíme, jak Korach spolu
se svými druhy rozehrají pùsobivé tažení
tvoøené fake news. Když Mojžíš praví
Hospodinu „Vždyt’jsem od nich nevzal
ani osla a žádnému z nich jsem neuškodil“ (4M 16,15), je zøejmé, že byl obvinìn
z toho, že se obohacuje na úkor ostatních.
Když øíká: „Tímto poznáte, že mne Hospodin poslal uèinit všechny ty skutky a že
to nevzešlo z mého srdce“ (4M 16,28), je
stejnì tak zøejmé, že byl obvinìn, že svou
vlastní vùli prezentuje jako vùli Boží.
Nejkøiklavìjší je ale výrok Datana
a Avirama: „Je vám málo, že jste nás vyvedli ze zemì tekoucího mléka a medu,
abyste nás usmrtili v poušti, a teï bys
nám chtìl ještì panovat!“ (4M 16,13).
Kombinuje tak falešnou nostalgii po
Egyptu („zemi tekoucího mléka a medu“)
s tím, že na Mojžíše svaluje vinu za zprávu zvìdù a obviòuje ho z toho, že se stal
vùdcem jen kvùli osobní prestiži. Všechny tøi body jsou naprosto lživé.
Pozoruhodné na tom celém je to, jak
naši moudøí tento konflikt vnímají. Nevidí
ho jako èerno-bílý kontrast mezi poslušností a vzpourou. Na Korachovi a jeho
druzích jim však vadilo nìco jiného: že
nejednali „ve jménu nebes“. Stoupenci
škol Hilelovy a Šamajovy se spolu pøeli
„ve jménu nebes“, a proto mají jejich argumenty stálou platnost. Judaismus neumlèuje odlišný názor, ale záleží na tom,
jak je spor veden – zda kvùli pravdì, nebo
bez ohledu na ni kvùli vítìzství jedné ze
stran, jako to bylo v pøípadì Korachovì.
Z komentáøù rabína J. Sackse
vybrala a pøeložila A. Marxová

BOHOSLUŽBY
v pražských synagogách – èervenec 2019
sivan/tamuz 5779
Staronová synagoga
28. 6. pátek
29. 6. sobota

3. 7.
4. 7.
5. 7.
6. 7.

12. 7.
13. 7.

19. 7.
20. 7.

21. 7.
26. 7.
27. 7.

2. 8.
3. 8.

veèerní bohoslužba
19.30 hodin
ŠELACH LECHA 4M 13,1–15,41
hf: Joz 2,1–24
mincha perek 3
20.55 hodin
konec šabatu
22.25 hodin
støeda
1. den Roš chodeš tamuz
ètvrtek
2. den Roš chodeš tamuz
pátek
veèerní bohoslužba
19.30 hodin
sobota
KORACH 4M 16,1–18,32
hf: 1S 11,14–12,22
mincha perek 4
20.50 hodin
konec šabatu
22.21 hodin
pátek
veèerní bohoslužba
19.30 hodin
sobota
CHUKAT 4M 19,1–22,1
hf: Sd 11,1–33
mincha perek 5
20.45 hodin
konec šabatu
22.15 hodin
pátek
veèerní bohoslužba
19.30 hodin
sobota
BALAK 4M 25,10–31
hf: Mi 5,6–6,8
mincha perek 6
20.35 hodin
konec šabatu
22.05 hodin
nedìle
posunutý pùst 17. tamuz
2.48–21.42 hodin
pátek
veèerní bohoslužba
19.30 hodin
sobota
PINCHAS 4M 25,10–30,1
hf: Jr 1,1–2,3
mincha perek 1
20.30 hodin
konec šabatu
21.54 hodin
pátek
Roš chodeš av veèerní bohoslužba
19.30 hodin
sobota
MATOT-MA‘SEJ 4M 30,2–36,13
hf: Jr 2,4–28; 3,4
mincha perek 2
20.10 hodin
konec šabatu
21.41 hodin
V sobotu a svátcích šachrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Každý všední den maariv (veèerní modlitba) od 19.30 hodin.

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

Jeruzalémská synagoga
Bohoslužby se konají každou sobotu a o svátcích od 8.50 hodin.
Veèerní bohoslužby se zde konají 5. 7. v 19.30 hodin
a 19. 7. v 19.30 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslužby nekonají.

Bejt Simcha
Kabalat šabat každý pátek od 18.30 hodin.

* * * * * * *
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ADVOKACIE, SPORT A DOPING
Rozhovor s právníkem a krasobruslaøem Gerhardtem Bubníkem
Za mimoøádný celoživotní pøínos èeskému právu byl roku 2016 uveden do
Právnické sínì slávy. Je zakladatelem
Harvard Club of Prague. O svém pozoruhodném životì napsal knihu Život
mezi paragrafy (Praha 2017).

Foto archiv G. B.

JUDr. GERHARDT BUBNÍK se narodil
roku 1935 v Praze. Absolvoval jazykové (bývalé anglické) gymnázium v Praze, vystudoval Právnickou fakultu UK.
Jako první Èechoslovák promoval (už
jako advokát) na Harvard Law School,
kde získal titul LL.M. a cenu Addison
Brown Prize za nejlepší práci v oboru
mezinárodního práva soukromého. Od
roku 1963 pùsobí jako advokát, zabýval se øadou významných kauz. Napøíklad v roce 1968 dosáhl v zastoupení
vdovy po malíøi Kremlièkovi u Nejvyššího soudu zásadního judikátu, který
posílil ochranu autorù vùèi státu
a státním nakladatelstvím; zastupoval
pozùstalé po 120 obìtech havárie letadla jugoslávských aerolinií, které se
roku 1975 zøítilo v Suchdole, a vybojoval pro nì dùstojnou náhradu škody.
V letech 1954–1957 byl èeskoslovenským reprezentantem v krasobruslení, pozdìji pùsobil v téže disciplínì jako rozhodèí a sportovní funkcionáø na mezinárodní
úrovni. V letech 2000–2012 pùsobil jako
pøedseda Rozhodèí komise Èeského olympijského výboru, která vytvoøila judikaturu v antidopingové oblasti.
Je èestným èlenem Mezinárodní bruslaøské unie a Èeské spoleènosti pro
sportovní právo a za svou práci získal
øadu ocenìní: Olympijský øád (2007);
cenu Mezinárodního olympijského výboru za boj proti dopingu (2009); Zlatý
odznak za zásluhy o advokacii (2015).

Pane doktore, mohl byste øíci pár
slov o svém dìtství?
Maminka byla švadlena ze židovské
rodiny v Jablonci, dìdeèek mìl obchod
s textilem. Své židovské pøíbuzné si
pøíliš nepamatuji, všichni matèini blízcí byli deportováni do Terezína a zemøeli v Osvìtimi. Když se maminka provdala, židovství nepraktikovala. Po její
smrti jsem našel bìžné náboženské
knihy, které používala v dìtství.
Otec byl Èech, árijec, vyuèil se ve
Vídni kuchaøem, za první svìtové války sloužil v rakouské armádì, ale na
italské frontì pøebìhl a stal se legionáøem. Byl vlastenec, po válce se stal èlenem èeskoslovenské církve. V té jsem
byl vychován i já. S matkou se poznali
roku 1931 v Jablonci. Vzali se a pøestìhovali do Prahy, do Vršovic, tehdy tam
byly jen louky a pole a tøi osamìlé
domy. Mìli jsme malý byt, bydleli
jsme ve stísnìných pomìrech.
Díky postoji vaše otce jste s maminkou pøežili holokaust.
Ano. Tatínek nepodlehl nátlaku Nìmcù,
nerozvedl se a tím maminku zachránil.
Jeho odvezli nacisté v létì 1944 do tábora v Klein Steinu a pak do Osterode,
do Vestfálska, kde byl mj. vìznìn Oldøich Nový nebo malíø Ondøej Sekora,
otcùv pøítel. Nedávno vyšly Sekorovy
váleèné deníky, z nich jsem se dozvìdìl,
že otec byl mezi vìzni vùdèí osobou,
napøíklad organizoval útìk, když se blížila fronta. Sám o tom nemluvil.
Já s bratrem jsme až do ledna 1945
byli s matkou, pak nastoupila do transportu do Terezína. Zùstali jsme sami.
V domì ale žila maminèina pøítelkynì
Marie Waldenová, která mìla nìmeckou státní pøíslušnost. Bydlela s dcerou.
Jako Nìmky mìly lepší pøídìly a pomáhaly nám. Dcera se provdala za nìmeckého vojenského zubaøe dr. Richarda
Ferdinanda. Pøestože to byl dùstojník

wehrmachtu, i on nám pomáhal. Než šli
rodièe do koncentráku, udìlal jim tajnì
zubní protézy a tatínkovi vystavoval lékaøská potvrzení, která oddálila transport. Riskoval tím zastøelení.
Když se otec v kvìtnu 1945 vracel
z tábora, jel do Terezína hledat maminku. Našel ji, ale zastihla je tyfová karanténa a vrátili se až v srpnu. Už jsem ani
nedoufal. Pøi návratu jsme byli št’astni,
ale hned jsem rodièùm s pláèem øíkal,
že tetu Waldenovou jako Nìmku odtáhly revoluèní gardy. Otec, aè hubený
a vysílený, se jí okamžitì vydal hledat.
Našel ji a jako politický vìzeò ji vyfechtoval. Pak ji zachránil pøed odsunem.
Její dcera se zetìm dr. Ferdinandem
prchli pøed Rudou armádou do Rakouska. Moji rodièe jim v roce 1947 vezli do
Rakouska dva kufry trvanlivých potravin a u notáøe uèinili pøísežnou výpovìï o pomoci dr. Ferdinanda naší rodinì za války.
Tatínek na následky vìzení nakonec
zemøel. Ještì jako invalida s TBC a rakovinou musel pracovat v trafice, aby
nás uživil a ze skromných pøíjmù pomáhal i jiným.
Byli jste na tom špatnì, pøesto vám
rodièe dali skvìlý základ, jazykový
i sportovní.
Otec chápal dùležitost vzdìlání a už za
války mì nechal tajnì uèit u sousedky
anglicky. To bylo urèující pro celý mùj
další život. V roce 1945 mì zapsal do
anglického gymnázia. Byl jsem tam sociálnì nejslabší žák, školní zájezdy za
mì škola zaplatila a dostávali jsme jako
rodina potravinové balíèky od UNRRA.
K bruslení nás vedl taky otec. Ve Vršovicích jsme bruslili ještì na primitivních šlajfkách. Mùj bratr Vašek hrál
hokej a v 1947 se dostal do ATK, pøedchùdce Dukly. Trénovalo se již na
Štvanici, to byl první stadion. Tam táta
potkal známého z koncentráku, pana
Glogara, trenéra krasobruslení, který
mì vidìl bruslit, a navrhl, abych zaèal
trénovat. Zaèal jsem pozdì, ale chtìl
jsem být dobrý a pustil jsem se do usilovného tréninku. Každý den jsem ve
ètyøi ráno utíkal pøes louky do Edenu
na poslední noèní tramvaj z Vršovic na
Štvanici a pak jsem od pùl páté do pùl
osmé na ledì døel povinné cviky. Pak
do školy, bylo to namáhavé. V létì se
trénovalo ve Staré Boleslavi, v hale,
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kterou vybudoval po válce továrník
Rudolf Pachl pro svou dceru krasobruslaøku Jarku Pachlovou. Nemìl
jsem ani prázdniny.
V „juniorce“ (juniorském mistrovství republiky) jsem roku 1953 ještì
vyhrál. V „seniorce“ už jsem mìl
konkurenci – Karola Divína, to byl
výjimeèný talent, dvojnásobný mistr
Evropy, mìl støíbrnou olympijskou
medaili i støíbro z mistrovství svìta,
toho jsem nemohl pøekonat, ale byl
jsem v tìch letech (1956, 1957) dvakrát druhý.
Mìl jsem tehdy smùlu. Nemìl jsem
dobrý kádrový profil, nemohl jsem na
Západ. Kvalifikoval jsem se dvakrát na
mistrovství Evropy v Paøíži a ve
Vídni, ale nenechali mì odjet,
a to ani podruhé, kdy už mi vydali pas i dres. Nemìl jsem pak už
motivaci. Závodní èinnost jsem
ukonèil v roce 1957.
Zaèal jste pùsobit jako rozhodèí.
Nejprve jsem soudcoval nejnižší
kategorie. Absolvoval jsem školení a vypracoval jsem se. V roce
1962 jsem se stal nejmladším mezinárodním rozhodèím. Od roku
1965 jsem mìl už tzv. mistrovskou kvalifikaci, mohl jsem soudcovat mistrovství Evropy, svìta
i olympiády.
V šedesátých letech už nebyly
problémy s výjezdy?
Poprvé jsem mohl vyjet v roce
1963 se sourozenci Romanovými, Pavlem a Evou, to byli mistøi
svìta v tancích na ledì. Letìli
jsme na exhibice do Londýna.
V roce 1958 jste promoval, zaèal jste
jako koncipient v Olomouci.
Ano, a pak jsem šel na vojnu. Potom se
mi díky znalosti jazykù podaøilo dostat
do Prahy do Advokátní poradny è. 1,
která se specializovala na mezinárodní
agendu. Dìlal jsem tam až do roku
1989.
Jak jste se dostal na Harvard?
Pracoval jsem na pøípadu, který souvisel s èeskoslovenským pøedváleèným právem. Jednu stranu sporu,
který se vedl v USA, zastupoval americký advokát Harold E. Stassen, bý-

valý americký politik, guvernér státu
Minnesota, poradce Eisenhowera
a velvyslanec USA v OSN. Já pro nìj
dìlal posudky a pátral v archivech.
Èasem mi øekl, jsi dobrý právník,
umíš anglicky, proè nepožádáš o stipendium na další studium v Americe?
Už mi bylo tøiatøicet, do školy se mi
nechtìlo, ale on tlaèil a vypadalo to
exoticky. Tak jsem v dubnu 1967 napsal soukromý dopis na Harvard Law
School se žádostí o pøijetí a stipendium. Nedával jsem tomu ani procento
nadìje. K mému údivu a i do jisté
míry zdìšení mi v dubnu 1968 pøišlo
oznámení, že jsem byl pøijat a bylo
mi poskytnuto stipendium.

Ale ten rok byl noèní mùrou. Tady
jsem udìlal práva levou zadní, nabifloval jsem se pøed zkouškou, kromì roèníkové a diplomové práce se nic nepsalo. Mohl jsem celý semestr trénovat
a neuèit se. Tam jsem musel studovat
od rána do noci, nemìl jsem peníze ani
èas na zábavu. Stipendium pokrylo
školné, kolej a jídlo v menze. Jet pøes
most do Bostonu stálo ètvrt’ák, tak
jsem chodil pìšky. Byl jsem v nouzi
a osamocen. Po studiích jsem pracoval
u advokáta Stassena, ale už koncem
roku 1969 jsem se vrátil.

Jak bylo možné za komunismu praktikovat advokacii?
Advokacie mìla po roce 1948
zvláštní místo ve spoleènosti. Byla
prohlášena za buržoazní pøežitek,
který se bude doèasnì trpìt, než
nastane komunistická éra bez kriminality a též kvùli zdání jakési
legálnosti. Byl ale numerus clausus. Nezávislost advokacie se nedodržovala, v dobì procesù v padesátých letech flagrantnì, ale
když já zaèínal, bylo to už jiné. Do
mých kauz nikdo nezasahoval.
Advokáti mìli samosprávu, do níž
byly tajné (!) volby, takže docházelo i k pøekvapením pro režim.
Za normalizace byl zvolen nekomunista do vedení, místo stranou
navrženého kandidáta!
Legraèní bylo, když jsem za normalizace požádal o nostrifikaci harvardského titulu. Vìdecká rada se
toho bála, odkládala to, jeden profesor napsal, že tituly z Harvardu nemají tu úroveò jako ty od nás. Po
„Zaèal jsem pozdì, ale chtìl jsem být dobrý...“
deseti letech, kdy se to tam povalovalo, jsem žádost stáhl, k nièemu jsem tu
nostrifikaci nepotøeboval a øekl jsem si,
Odjel jste nejprve do Princetonu...
Ano, nejprve na letní program pro za- že jim nebudu komplikovat život.
Jediná krize, která v mé dráze nastala,
hranièní studenty o americkém právu.
Jednadvacátého srpna toho léta, bìhem byla zaèátkem osmdesátých let, kdy se
závìreèné zkoušky, jsem se z rádia do- mì snažila naverbovat èeskoslovenská
zvìdìl o okupaci. Tím pro mì zaèalo kontrarozvìdka. Byl jsem tehdy poradce
strašné období, veškeré kontakty byly britského velvyslanectví, kam jsem byl
pøerušeny, váhal jsem, zda se mám vrá- zván. Pøesvìdèovali mì, že jako vlastetit hned, a nevìdìl jsem, zda se budu nec bych mìl pøedávat informace. Byt’
moci vrátit za rok. Upadl jsem se do jsem se nikdy nepovažoval za stateènévážné deprese. Po nìkolika týdnech ho, vydržel jsem ten nátlak: pomohl mi
jsem pøece dostal z domova dopisy, vy- právní argument, že jako advokát mubízeli mì, abych zùstal, že jako první sím dodržovat mlèenlivost. K žádným
Èech na Harvard Law School to mu- represím kupodivu nedošlo.
(pokraèování na str. 10)
sím dodìlat.

8

VÌSTNÍK 7/2019

HROUBOVICKÁ TRAGÉDIE
Pøíbìh manželù Johanna a Hedviky Huschových
V prosinci 2017 se v mìsteèku Hroubovice u Chrudimi konalo slavnostní shromáždìní, pøi kterém byl na místì zboøené
synagogy odhalen památník hroubovickým obèanùm, kteøí byli v dobì holokaustu deportováni do ghett a vyhlazovacích táborù (viz Rch 1/2018). Mezi
nimi je i jméno Hedviky Huschové. Pro
ni a jejího manžela, Johanna Husche,
konec války však neznamenal konec
utrpení: to nejhorší mìlo teprve nastat.
Obìti hroubovické tragédie doplatily
jak na nacistickou, tak komunistickou
ideologii, na to nejhorší, co v lidech tyto
režimy vyvolávaly: nenávist, zlobu
a brutalitu, možnost mstít se za domnìlé
køivdy a beztrestnì likvidovat odpùrce.
Jejich pøíbìhem, jenž zùstává dodnes
rozjitøenou ranou, se dlouhodobì zabývá
historièka Alžbìta Langová. Následující
text tvoøí první èást její práce. Celou,
vèetnì pramenù, otiskneme v Židovské
roèence pro rok 5780. (Mezititulky dodala redakce.)
JOHANN HUSCH A BEDØIŠKA
LAMPLOVÁ Z HROUBOVIC
Pøíbìh rodiny Huschovy zaèíná v polovinì dvacátých let 20. století, kdy se
Johann Husch, nìmecký Maïar, váleèný navrátilec, který za první svìtové
války bojoval s rakousko-uherskou armádou na východní frontì, seznámil ve
vlaku do lázní s Bedøiškou Lamplovou
z Hroubovic. Tehdy mu bylo asi 27 let
a setkání se jim obìma stalo osudným.
Pøestože byli ze vzdálených míst, rùzného vyznání i národnosti, zamilovali
se do sebe a Johann se do Hroubovic
do židovské rodiny Lamplovy pøiženil.
Tehdy už mìla místní židovská komunita léta nejvìtšího rozkvìtu za sebou. Zatímco v polovinì 19. století tvoøili Židé témìø polovinu hroubovických
obyvatel, v dobì, kdy se sem pøistìhoval Johann Husch, už byla židovská
obec kvùli nedostatku èlenù zrušena.
Ale židovská pøítomnost byla stále znát:
fungovaly zde spolky a židovská škola,
v neobvyklé synagoze s vìžièkou a hodinami (zboøené pak až v roce 1979) se
konaly bohoslužby. Ale hlavnì: øada
místních pracovala v továrnách dvou židovských majitelù. Jednalo se o obuv-

nický závod Werner a Werson a chemickou Luèební továrnu V. Kleina. Kromì
toho zde Židé provozovali manufaktury
s ruèním vyšíváním, které zamìstnávaly
desítky domácích vyšívaèek. Podobné
podnikání patøilo v dobì první republiky na Èeskomoravské vrchovinì k tradièním živnostem židovských rodin.
V Hroubovicích byla ještì další firma
stejného zamìøení, podobnì v nedalekém Zájezdci, Hrochovì Týnci èi v Kamenièkách u Hlinska.
Lamplova rodina byla pomìrnì nábožensky ortodoxní, takže bylo až pøekvapivé, že si Bedøiška køest’anského
ženicha prosadila. Johann se seznámil

Johann Husch jako váleèný navrátilec, 1919.

s jejími rodièi i švagry a zapojil se
ihned do rodinné živnosti: spolu se
švagrem pracoval právì ve faktorské
živnosti ruèního vyšívání, vedené na
matku Bedøišky Arnoštku (Ernestinu)
Lamplovou.
Huschovo manželské štìstí bylo bohužel krátké – manželka Bedøiška zemøela 21. bøezna 1927 pøi porodu jejich
prvního dítìte, které se narodilo mrtvé.
Johann Husch žil náhle mezi pøíbuznými zesnulé ženy v domì, který pøedtím
spoleènì se švagrem naplánovali a postavili pro dvì rodiny. Husch byl mladý,
sám zùstat nechtìl, proto si hledal novou partnerku.

HEDVIKA WEISSOVÁ
Pøátelé ho seznámili s mladou Hedvikou
Weissovou, shodou okolností z jiné rozvìtvené èeské židovské rodiny z Kamenièek u Hlinska. Také rodina Weissova
provozovala faktorství ruèního vyšívání.
Mladí lidé se seznámili na domluvené
schùzce na známém výletním místì nedaleko Hroubovic – v Anenském údolí
ve výletní restauraci u kaplièky sv. Anny.
Pøestože schùzku zkomplikoval letní liják, seznámení probìhlo úspìšnì. Hedvika a Johann v sobì našli zalíbení, takže
se 12. února 1929 konala svatba.
Hedvika byla nejmladší dítì z poèetné
rodiny Weissových. Tato rodina si již od
poèátku století vybudovala své pevné
místo v Kamenièkách u Hlinska. Hedvièini rodièe zde vlastnili hostinec. O jeho
kvalitì svìdèí skuteènost, že v nìm pøi
návštìvách Kamenièek pobýval napøíklad i syn prezidenta Masaryka Herbert.
Do vzdìlání svých dcer investovali
mnoho, vychovávali je pro vyšší spoleènost, jak bylo v mìšt’anských rodinách
zvykem. Hedvika se sestrou Irmou chodily do dobré nìmecké mìšt’anské školy
v Jihlavì. Hedvika se nauèila výbornì
nìmecky a francouzsky, stenografovat
a rovnìž mìla na tehdejší dobu znaèné
vìno (20 000 korun).
Po svatbì Huschovi bydleli dál spoleènì s Johannovým bývalým švagrem
Ervínem Lamplem a jeho rodinou
v domì, který spolu vystavìli. V této
dobì zøejmì zaèaly vzájemné potíže,
a tak se obì strany domluvily na ukonèení spoleèného podnikání, následnì
i na tom, že se Huschovi z domu odstìhují. Lamplovi museli Husche vyplatit
z firmy i z domu, Husch si pak s pomocí
hypotéky poøídil v Hroubovicích vlastní
domek – è. p. 51. Do nìj se odstìhoval,
s rodinou své pùvodní manželky se však
rozešel ve zlém a již nikdy se nesmíøili.
Nadále podnikali každý zvlášt’, Huschovi i Lamplovi provozovali každý svoje
faktorství, práce bylo dost pro všechny,
firmám se navzdory krizi daøilo.
BEZ OBÈANSTVÍ
Huschovým se brzy narodily dìti:
v roce 1930 syn Richard, 1931 dcera
Ilona a 1932 dcera Edita. Pøišel však
rok 1938 a s ním Mnichov, situace se
zostøovala. Johann Husch ztratil své
maïarské obèanství, protože od roku
1913 nežil na maïarském území, Hed-
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vika o své èeskoslovenské pøišla sòat- s árijcem. Na Husche, navíc národnostkem s ním, oba tedy byli bez obèanství. nì Nìmce (nikoli obèanstvím), èinily
O nové èeskoslovenské žádal Husch úøady nátlak, aby se s židovskou manneúspìšnì v roce 1937. Udìlování ob- želkou rozvedl. Husch projevil pevný
èanství bylo vázáno na tzv. domovské charakter, a pøestože na nìj pøíslušníci
gestapa stále naléhali,
právo. Hroubovice ho
s manželkou se nerozsice Huschovi pøislíbivedl. Na Hedviku se
ly, podmínka však
vztahovala
veškerá
byla zaplatit do místní
protižidovská naøízení,
pokladny urèitý vysobrzy byla izolována
ký obnos, kterým rodia prakticky z domu
na v dobì krize nedisv Hroubovicích nevyponovala. Byli tedy
cházela, pochùzky obfakticky bezdomovci –
starávali manžel a dìti.
maïarskou státní pøíDostávala také židovslušnost ztratili, èeskoské potravinové a šatní
slovenskou nezískali.
lístky, takže rodina
V rozjitøené pomnimìla nárok na mnochovské dobì dolehla
hem ménì potravin než
poprvé na rodinu nìnežidovští obyvatelé.
mecká národnost JoV èervnu 1941 se narohanna Husche. Aèkoli
dilo do rodiny ještì
Hedvika byla Èeška,
Rodina doma v Hroubovicích, 1933.
ètvrté dítì – dcera Namanželé spolu hovoøili
èesky a v èeštinì vychovávali i své dìžda. Její narození, resp. volba ruského
dìti, uèitel ve škole v Bìlé, kam dìti jména, byla pro Nìmce dalším soustem:
docházely, je jednoho dne poslal domù položidovská rodina a dítìti dají ruské
s tím, že jako Nìmci nemají ve škole jméno, právì v dobì, když došlo k útoco pohledávat. Johann Husch se proti ku na Sovìtský svaz!
Od podzimu pøijíždìly do Terezína
tomu ostøe ohradil (dokládají to spisy
v archivu), argumentoval manželèiným první transporty, Židé byli vystìhováváni
èeským pùvodem, svou vlastní žádostí ze svých domovù. V Hroubovicích takto
o obèanství i tím, že dìti vychovávají nacisté vyhodili z továrnické vily rodinu
pouze èesky. Uèitel je nakonec po zá- Wernerovu. Manželka továrníka Zdeòka
Wernerová s dcerkou (on sám v Hroubosahu úøadù musel pøijmout zpátky.
Netrvalo to však dlouho, pøišel bøe- vicích nežil, bydlel v Praze) nalezla útozen 1939 a s ním nìmecká okupace. èištì právì u Huschových. Podle svìdecKdyž zaèaly být uplatòovány nacistic- tví pøišla prosit o podnájem s tím, že jí
ké protižidovské zákony, byly Huscho- nikdo ve vesnici nechce pronajmout povy dìti na podzim 1940 ze školy znovu
vyhozeny – tentokrát stejnému uèiteli
vadil jejich židovský pùvod po matce.
I tady se Huschovi bránili úspìšnì,
prokázali, že dìti jsou zapsány v evangelické matrice a pokøtìné, Husch sám
byl evangelík od narození, Hedvika
k evangelické církvi v roce 1939 pøistoupila. Dìti dostaly osvìdèení o neži„Obydlí“ Huschových v roce 1949.
dovském pùvodu a do školy se mohly
vrátit. Ne na dlouho: v roce 1942 již koj, a Huschovi, pøestože jejich domek
byly vylouèeny z mìšt’anky v Chrasti nepatøil k nejvìtším, ji ubytovali (to dokládá i soupis nìmeckých úøadù o židovjako židovští míšenci prvního stupnì.
ských bytech v obci). Po válce byl Husch
obvinìn z protižidovského postoje, avšak
PROTEKTORÁT
Ani pøestoupení k evangelické církvi právì tento èin to popírá. Huschovi
Hedviku židovského pùvodu samozøej- z ubytování Wernerových žádný benefit
mì „nezbavilo“. Hedvika byla pro na- nemìli. Zdeòka Wernerová byla již zcela
cisty Židovkou, nyní tedy v manželství nemajetná, dostávala pouze židovské po-
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travinové lístky pro sebe a dceru, z nichž
mohly stìží vyžít. Nemohla tedy Huschovým nijak pøilepšit, naopak na nich
byla závislá. Huschovy dìti naopak
vzpomínaly, že paní továrníkové, vášnivé kuøaèce, jejich otec dával jako nekuøák své „tabaèenky“, lístky na cigarety,
na které Židé nemìli vùbec nárok. Tyto
lístky byly žádaný artikl a mohl je výhodnì smìnit, kdyby si je ponechal…
Zdeòka a Judita Wernerovy žily s Huschovými až do transportu v prosinci
1942.
Ze svìdectví dìtí se dozvídáme, že
Husch za války kryl i jiné židovské rodiny ze vsi, napø. skladoval doma na pùdì
kùže pro výrobu bot výrobce obuvi Vítìzslava Mandelíka, který pøes zákaz dál
tajnì boty vyrábìl. Podle svìdectví dìtí
Husch také odvrátil Mandelíkovo zatèení, když pro nìj už jelo gestapo. Nejprve
se ovšem zastavili u Huschových, aby
jako vždy tlaèili na Husche, aby se rozvedl. Poté že jdou zatknout Mandelíka.
Husch prý gestapákovi odvìtil, že pøece
Mandelík má jít brzy do transportu. Gestapák uznal, že to je pravda, a tak ze zatèení sešlo.
Také nežidovským sousedùm Johann Husch pomáhal: na rozdíl od nich
umìl nìmecky, a tak pøekládal pøi jednání s nìmeckými úøady. Z toho pak
vzniklo osoèení, že zastával pronìmecké postoje. Vymstilo se mu i to, že
údajnì lidem pomáhal pøi sestavování
žádostí o odklad nástupu na práci do
Øíše, jejichž souèástí byla i ujištìní
o „loajalitì“ ke tøetí øíši. Doklady
o skuteèné kolaboraci se ale nikdy nenašly, aè se o to komunistické úøady po
válce usilovnì snažily. Svou roli v antipatiích sehrál i fakt, že nìkteøí lidé
Huschovi dlužili peníze.
DEPORTACE A NÁVRAT
Protože se manželé Huschovi rozvést
nenechali, byl v èervenci 1944 Johann
Husch odvolán do pracovního koncentraèního tábora v Bystøici u Benešova, kde byli internováni muži
ze smíšených manželství. Odjíždìl
26. èervence ze shromaždištì v Pardubicích, kam jej doprovázel jeho syn Richard, který zrovna v ten den slavil
14. narozeniny. Hedvika tehdy ještì
s dìtmi doma, už ale vùbec nevycházela a obávala se, co bude dál.
(pokraèování na stranì 10)
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HROUBOVICKÁ TRAGÉDIE
(dokonèení ze strany 9)
V øíjnu 1944 dostala povolávací lístek
i ona, musela nastoupit do pražského Hagiboru, do pracovního tábora židovských
žen, které tu zpracovávaly slídu. Doma
zùstaly ètyøi nezaopatøené školní dìti, pøièemž nejmladší Nadì byly teprve tøi roky.
Nemìli žádné pøíbuzné, kteøí by se o nì
postarali, babièky ani dìdeèkové už nežili, Hedvièini sourozenci byli v Terezínì,
nebo již po smrti v plynu. O dìti se slíbila
postarat vìrná paní Èernohorská, která
u Huschových pracovala ve firmì, dìti si
vzala k sobì do sousední vsi Bìlé. V únoru 1945 byla Hedvika deportována z Hagiboru do Terezína.
Nastal konec války. V prvních kvìtnových dnech, když se blížila Rudá armáda a wehrmacht se dával na ústup, využili muži v Bystøici pøíležitosti a z tábora
uprchli. Mezi nimi i Johann Husch. Vydal se domù, hnán obavami o dìti.
Do Hroubovic dorazil 9. kvìtna 1945.
Nìkolik místních ho již cestou varovalo,
aby se do Hroubovic (i Bìlé) nevracel,
že tam je divoká revoluèní garda s partyzány všeho druhu. Husch však byl pøesvìdèen o své bezúhonnosti a chtìl za
dìtmi. Pozdì v noci dorazil do svého
domu, kde bydleli noví nájemníci – Petržílkovi. Ti ho nechali pøespat na kanapi.
Když ho varovali pøed místní gardou,
Husch namítal, že má svìdomí èisté
a chce za dìtmi. Hedvika ve svých dopisech úøadùm, když se domáhala vyšetøování pøípadu, pøímo uvedla osoby, které
ho vyzývaly k útìku (Škvor, Petržílek).
Ráno ho z domu vytáhli pøíslušníci revoluèní gardy, pøièemž mu vyrazili jeden
zub. Mezi tìmi, kdo ho zatýkal, mìl být
jistý pan S., který za války nosil hákový
køíž a jeho syn byl èlenem Hitlerjugend.
Gardisté Husche odvlekli do Wernerovy továrny, kde byl uvìznìn spolu s dalším obvinìným „udavaèem“ – dìlníkem
Františkem Kysilkou. Drželi je v koupelnì. Druhý den se o tom dozvìdìly
Huschovy dìti, pøišly za otcem a pozdìji
mu tam nosily jídlo, nejèastìji dcera Ilona, tehdy ètrnáctiletá. Vzpomínala, že
veèer pøed osudnou nocí využil chvilky
bez strážcù, pošeptal jí heslo k jejich
vkladní knížce a øekl jí, aby se postarala
o malou sestøièku Naïu. To byla poslední slova, která od otce slyšela, a kdy ho
naposledy vidìla živého.

VÌSTNÍK 7/2019

ADVOKACIE, SPORT A DOPING
(dokonèení rozhovoru ze str. 7)
Jako právník Mezinárodní bruslaøské unie (MBU) jste se zabýval kauzami spojenými s dopingem.
Mìl jsem na starosti pøípravu pravidel,
smlouvy, arbitráže, doping byl malá výseè mé práce. Pokud bylo provinìní
z dopingu, byl jsem žalobcem za MBU.
To nebylo právnì nic zvláštního, až do
doby, kdy se na zaèátku tisíciletí zaèal
aplikovat tzv. krevní doping. Nedalo se
to analyticky prokázat, protože umìlý
erytropoetin používaný k dopingu se
nedal odlišit od toho
pøirozeného v tìle.
Tento hormon je odpovìdný za výrobu
èervených krvinek,
které umocòují výkon. Teprve roku
2009 byl revidován
antidopingový kodex tak, že bylo
možno k postihu
krevního dopingu
použít nepøímý dùkaz, a sice neobvyklé krevní hodnoty v sérii krevních
testù.
V roce 2009 jsem za MBU jako první ve svìtì takto obvinil z dopingu nejslavnìjší rychlobruslaøku všech dob,
Nìmku Claudii Pechsteinovou. Ona
vše odmítla, vysvìtlovala abnormální
hodnoty mj. i dìdiènou poruchou, ale
byla uznána vinnou a dostala dvouletý
trest. Odvolala se k Mezinárodní sportovní arbitráži, ta však trest potvrdila
a stejnì tak uèinil švýcarský Nejvyšší
soud. Odpykala si dvouletý distanc, ale
po ètyøech letech se žalobou u soudu
v Mnichovì dožadovala na MBU odškodnìní ètyø milionu eur za to, že byla
odsouzena nevinnì. Pøípad hýbal svìtem sportu až do letošního února.
V den zahájení mistrovství svìta v Inzellu v únoru 2019 byla Velkým senátem štrasburského soudu zamítnuta
všechna její odvolání. Mám z toho pøípadu, který trval celkem deset let, padesát kil spisù.
Nakolik je boj s dopingem úspìšný?
Boj proti dopingu je nekoneèný, vždy
se budou vyskytovat jedinci, kteøí bu-

dou chtít vítìzit za každou cenu a používat zakázané prostøedky. Jsou názory, se kterými polemizuji, že boj proti
dopingu nemá smysl ani výsledky, že
bychom mìli nechat sportovce dìlat,
co chtìjí, stejnì jako umìlci volnì
používají drogy, že boj proti dopingu
je neúmìrnì drahý (v øádu miliard dolarù). Ze statistik ale víme, že dopuje
malá menšina sportovcù, jednotlivci
ze stovek. Kdybychom boj proti dopingu vzdali, vìtšina tìch èistých
sportovcù, aby mohla obstát, by musela taky zaèít dopovat nebo pøestat
závodit. To by se
nelíbilo ani divákùm, ani fanouškùm. Sport se stal
sice hospodáøským
odvìtvím, to ano,
sportovci jsou profesionálové, v nìkterých odvìtvích
vydìlávají astronomické sumy, stejnì tak i organizátoøi
a média. Ale základ se nezmìnil:
vlastní sportovní soutìž je poøád stejná sportovní soutìž, mìla by probíhat
férovì a nikoli podvodnì.
Vìnujete se též filantropii.
Pocházím z chudých pomìrù, ale mìl
jsem štìstí a vypracoval jsem se. Po
roce 1990 jsem zaèal slušnì vydìlávat. Dospìl jsem k filosofii, že když
jsem ten št’astný a peníze mám, tak
mám pomáhat tìm ménì št’astným.
Byl jsem inspirován i návštìvou
Mezinárodního soudního dvora v Haagu, kde je výstava o americkém magnátu Andrewovi Carnegiem, který financoval výstavbu budovy tohoto
soudu nebo tøeba i slavné Carnegie
Hall, ale hlavnì spousty škol po celém
svìtì.
Carnegie øekl, že „žádný èlovìk se
nestává bohatým, aniž by obohacoval
ostatní“, a že „èlovìk, který umírá bohatý, umírá zneuctìný“. Tak já také
velkou èást svých pøíjmù dávám na
charitu. Pøispìl jsem též na stavbu
domu pro seniory na Hagiboru.
MICHAELA ROZOV
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DOPISY MILENÌ
Druhý svazek sebraných spisù vychází v nakladatelství Akropolis
Život Ladislava Grosmana, spisovatele
narozeného v Humenném v roce 1921,
se odehrával na Slovensku, kde se mu za
dramatických okolností podaøilo pøežít
válku, v Praze, kam se pøestìhoval na
konci roku 1945, a nakonec v Izraeli, do
kterého se vystìhoval po invazi vojsk
Varšavské smlouvy v roce 1968 a kde
v šedesáti letech, 18. listopadu 1981,
zemøel. Své první texty napsal slovensky,
po roce 1958 pak už pøevážnì èesky.
Autorovým nejznámìjším dílem je
Obchod na korze, skvìlá novela, která
ve filmové verzi režisérù Jána Kadára
a Elmara Klose získala svìtovou proslulost a film v roce 1966 cenu americké Akademie filmového umìní Oscara.
Grosman však není, jak si možná mnozí mysleli, takzvaným autorem jedné
knihy, napsal celou øadu dobrých pøíbìhù a textù, které však jen málokdo zná.
Nìkteré vyšly v malých nákladech
v exilových nakladatelstvích, jiné zùstaly nadlouho v rukopisech. To se však
v posledních letech radikálnì mìní. Nakladatelství Akropolis má totiž v plánu
vydat pìtidílné spisy Ladislava Grosmana. Tedy nejen v plánu, dva svazky,
Povídky s poøadovým èíslem 2 a Dopisy Milenì, oznaèené jako 4. svazek, už
jsou na knihkupeckých pultech. Další
tøi svazky, 1. Obchod na korze, Nevìsta, Z pekla štìstí, 3. Adam a 5. Scénáøe,
èlánky, rozhovory se ediènì pøipravují.
POVÍDKY
Druhý již vydaný svazek spisù obsahuje všechny povídky z prvního vydání
knihy Nevìsta (Mladá fronta, 1969),
v exilu vydanou knihu povídek Hlavou
proti zdi (Konfrontace, Curych 1976),
texty publikované pouze èasopisecky
a pøedevším nevydané povídky z autorových rukopisù. Ve svých prózách se
Grosman vrací na Slovensko doby meziváleèné a váleèné, zachycuje pováleènou všednodennost a život v Izraeli
v letech sedmdesátých. Tím nejcennìjším v tomto svazku, jak uvádí editor, je
Grosmanovo zobrazení zaniklého meziváleèného svìta slovenských Židù,
v nìmž prožil své dìtství. Knihu uspoøádal, k vydání pøipravil a ediènì komentoval Jiøí Opelík.

DOPISY MILENÌ
Ètvrtý svazek spisù nazvaný Dopisy
Milenì a vydaný v dubnu letošního
roku, zahrnuje jak skuteèné dopisy, které Grosman posílal v letech 1971–1973
z Izraele své pøítelkyni Milenì Králové,
žijící v emigraci ve Švýcarsku, tak
i (v mnohem vìtší míøe) dopisy psané
jako texty literární. Zejména v nich se
mùžeme dozvìdìt ledacos o tom, jak se
už ne mladý imigrant vyrovnává s životem v Izraeli, jak se snaží uživit sebe
i rodinu, porozumìt lidem i skuteènostem, které ho obklopují. Obèas ètenáøe
napadne, že ty dopisy spíš než paní

Králové píše izraelský Grosman Grosmanovi støedoevropskému a snaží se ho
pøesvìdèit a informovat, vysvìtlit mu,
jak to v téhle zemi chodí a také se s ním
poradit, co je tøeba dìlat a udìlat. Tímto
zpùsobem je v dopisech zachycena
i jomkipurová válka, která vypukla
poté, co egyptská a syrská vojska pøepadla na podzim roku 1973 Izrael s cílem znovu se pokusit vymazat židovský
stát z mapy svìta. Srovnání možná není
úplnì doložitelné, ale pøesto mì pøi ètení víc než jednou napadlo, že v tom, jak
izraelské skuteènosti v literárních dopisech zachycuje a vypráví, má Grosman
nìco spoleèného s Viktorem Fischlem.
OFER
(Malá ukázka je z dopisu è. 15. Ofer,
o kterém je v ní øeè, soused Grosmanových, v jomkipurové válce padl.)
Vèera mi Timna øekla, že má v úmyslu

pustit podnájem v našem sousedství
a pøestìhovat se k rodièùm. Prý ji poøád
pøemlouvají, aby tam pøešla, a snad mají
pravdu. Do podnájmu pøišli s Oferem
hned po svatbì s pøedsevzetím jednou jej
opustit, ale jistì ani jeden z nich si nemyslel, že jej budou opouštìt za takových okolností. Mìli v plánu ušetøit si nìjaké peníze, mìli pøíslib pùjèky od jejích
rodièù, až se rozhodnou koupit si mladomanželský byt v novostavbì. Ofer se
rozèiloval. Nebyl spokojen se stavební
politikou, dožadoval se, aby novomanželùm bylo poskytnuto více výhod, než kolik jim vláda poskytuje. To bylo, když se
vrátil z demonstrace novomanželù, která
se konala na námìstí Izraelských králù
v Tel Avivu. Celý hoøel rozèilením. „Na
všechno mají peníze, ale na bytech pro
novomanžele spoøí,“ namítal. „Tady se
mladý èlovìk k bytu nedopracuje.“ Slovo dalo slovo a Ofer se rozhovoøil. Tenkrát jsem ho poznal trochu blíže. Byl synem kibucníka, mìl pìt rokù, když jeho
rodièe opustili kibuc. Živil se ve mìstì,
jak se dalo. Nejdøív roznášel ráno mléko
po domácnostech, pozdìji mìli kiosek
s obèerstvujícími nápoji u divadla. Vyprávìl o svém otci, který byl smolaø
s hlavou plnou plánù, nakonec se chudák
udøel, vyprávìl o matce i o své starší, již
vdané sestøe. Když se rozhovor náhodou
stoèil na sionismus, mávl Ofer rukou.
Nevìdìl pøesnì, co to je, øekl, že to ani
netouží vìdìt. „To jsou øeèi funkcionáøù,“ øekl, „anebo uèitelù. To je napravování hlav. V biografu se nesmí odhazovat
slupky od banánù, nesmí se kouøit,“ smál
se. Parodoval ty, kteøí byli ještì mladší
než on a pro nìž je sionismus v dobrém
pøípadì historií desítky mužù v èele
s ušlechtilým mužem s pìstìnou bradkou
(myslel Herzla), anebo je to také, jak øíkají hoši, obèanská výchova, dost nudná.
„Já to sám pøesnì nevím, aèkoliv jsme se
ty dìjiny uèili, a také jsem o tom nìco
èetl,“ pøiznal se. A pak se zas vrátil
k otázce bytu a ke starostem, kdy a jak si
byt s Timnou opatøí. Teï ho už nebudou
spolu potøebovat... Ubohá Timna!
(Spisy Ladislava Grosmana 4, Dopisy
Milenì. Doslov Tereza Èerná, Jan Zouplna, ediènì pøipravil Jiøí Opelík. Vydalo nakladatelství Filip Tomáš – Akropolis, 272 stran, pevná vazba. Doporuèená
cena 269 Kè.)
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tí, tentokrát na Malorku. Po vítìzství
generála Franka, poètvrté a naposledy,
do Velké Británie, kde zemøel 23.
Tøi umìlci, knížata lévitù, dva maliøi, jeden sochaø
èervna 1944 bìhem nìmeckého náletu
Mezi výtvarnými umìlci, kteøí se ne- žákem Adolfa Hölzela. V roce 1904 se v Londýnì.
smazatelnì zapsali do dìjin výtvarného vrátil zpìt do Berlína, kde s 27 dalšíRané Arthurovy práce byly ovlivnìny
umìní 20. století, jsou tøi Segalové. Tøi mi mladými umìlci spoluzaložil pointilismem, èi jinak øeèeno neoimpretvùrci s nepatrnou odchylkou v pøíjme- v roce 1910 Neue Secession, která se sionismem. Barvu rozkládal po Seuratoní a s žádnou bližší pøíbuvì vzoru do drobných
zenskou vazbou. Marnì
bodù barevnì odstupòovajsem si lámal hlavu, pøených tónù, které pak v celmýšleje o pùvodu jména,
ku opticky pùsobily na oko
až se mi dostalo koneènì
pozorovatele. Bìhem první
vysvìtlení. V písemnossvìtové války vytvoøil nìtech, ale i na náhrobcích
kolik expresivnì pojatých
byla pøíslušnost ke kmeni
døevoøezù protiváleèného
Lévi zapisována za jméobsahu. V roce 1916 vzninem znaèkou SG“L.
kají první obrazy s jeho neZkratka je ze slov SGAN
zamìnitelným rukopisem.
LEVIJA, což znamená kníZaèíná malovat obrazy
že levitù. Když museli Židé
v obrazech, na pozadí bapøizpùsobit svá jména úzu
revné geometrické kompojméno a pøíjmení, zaèali
zice, která je tvoøena nemnozí používat oznaèení
stejnì velkými plochami
Levi v rùzných variantách
základních a do sebe pøejako pøíjmení. Jiní vyšli
cházejících barev, maluje
Arthur Segal: Úhel pohledu na krajinu: lidé v lodi, 1928.
z výše uvedené zkratky,
vlastní obraz opatøený nadoplnìné o samohlásky, tak vzniklo vyhranila proti akademismu a do té malovaným rámem. Vnitøní obraz také
pøíjmení Segal.
doby urèujícímu Liebermannovì sty- plošnì a barevnì èlenìný pak pùsobí
lu. Roku 1914 emigroval podruhé, do jako optická skládaèka kubizujícím zpùARTHUR
Švýcarska. Azyl našel v Asconì, kam sobem namalovaných domù. Pozdìji do
Arthur Segal se narodil 23. èervence bìhem války dorazilo i mnoho dalších vnitøního obrazu maluje celé pøíbìhy.
1875 v Jasech v severní Moldávii, umìlcù (Alexej von Jawlensky, Hugo Život Viléma Tella, Ze života malíøe,
dnešním východním RuObrázky ze života, Život
munsku. Dìtství prožil
lidí. Pøíbìhy jsou opìt rozv Botoºani, malém proèlenìny do jednotlivých
vinèním mìstì, ve kterém
polí, která jsou však stejnì
jeho otec spolu se svým
velká a jsou malovaná exbratrem založil banku.
presivnì primitivizujícím
Arthur od raného mládí
zpùsobem. Pøedznamenáprojevoval výtvarné sklovají tvorbu komiksù šedeny, pro které rodina nesátých let. Nesou se ve
mìla pøíliš pochopení.
smutnì ironickém duchu.
Záhy se proto stal èernou
Všední život plný tìžké
ovcí rodiny. V roce 1892
práce, málo radosti, trocha
se svými levicovì orienlásky a pak již jen zvyk
tovanými pøáteli zorgania konvence a nakonec
zoval demonstraci k 1.
smrt. Ve druhé pùli dvacámáji, která skonèila místtých a na poèátku tøicátých
ním skandálem, a Arthur
let vznikají podivuhodné
poprvé emigroval. Odjel
fotorealistické, mlžným
do Berlína. Poté hnán
závojem zastøené interiéry,
Arthur Segal: Most, 1921.
svým vnitøním neklidem
kde se hlavním hráèem
odcestoval do Paøíže, pak do Mnicho- Ball, Hans Arp, Paul Klee, James Joy- stává rozsvícená lampa, která osvìtluje
va. V Paøíži navštìvoval Akademii Ju- ce a øada dalších). Roku 1920 se vrátil prázdnou židli pøed pustým psacím stolienne, v Mnichovì soukromou malíø- do Berlína a stal se èlenem avantgard- lem nebo židle za zavøenými dveømi,
skou školu profesora Carla von Marra. ní skupiny Novembergruppe. Po pøe- která místo živé bytosti poskytuje bezPozdìji zakotvil v Dachau, kde se stal vzetí moci Hitlerem emigroval potøe- peèný pøístav záøícímu pøehozu.
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LASAR
Lasar Segall se narodil 21. èervence
1891 ve Vilniusu, jeho otec se živil

Lasar Segall: Svátek, 1920.

opisováním Tóry. První výtvarné
vzdìlání získal v rodném mìstì, kde
navštìvoval akademii kreslení. Ve
svých patnácti letech odjel sám do
Berlína, kde v letech 1907–1909
studoval na Královské akademii
krásných umìní.
Roku 1910 školu
opustil a odjel do
Drážïan. V roce
1912 uskuteènil
cestu do Brazílie,
kde mìl v roce
1913
výstavu
~
v Sao
Paulu a která byla první výstavou moderního umìní v Brazílii. Té-

hož roku se vrátil do Drážïan. Po vypuknutí první svìtové války byl v letech 1914–1916 internován v Míšni
jako ruský státní obèan. V roce 1919
spoluzaložil umìleckou skupinu Die
Dresdner Sezession. Roku 1923 emigroval do Brazílie, kde téhož roku získal brazilské obèanství. Zemøel 2. srp~
na roku 1957 v Sao
Paulu.
V Drážïanech pùsobila skupina
Die Brücke a pod jejím vlivem se Lasar odklonil od impresionismu prosazovaného na Berlínské akademii Maxem Liebermannem a pøiklonil se
k expresivnímu výtvarnému projevu.
Roku 1910 zpracoval výtvarnì své
vzpomínky na rodný Vilnius. Vznikly
grafické listy Obìti pogromu, Útìk
pøed pogromem, Po pogromu. Díla
plná hrùzy, zobrazující následky zla,
které zpùsobili také lidé, jiní a tøeba
úplnì obyèejní, jen aby ukojili své
zlovìstné choutky a pak byli zase

ale na jak dlouho a proè? Jak ještì vìøit v život po tom, co zažili? Loï jako
nevzhledná škatule, která se zoufale

Lasar Segall: Moji prarodièe, 1922.

pøevaluje ve vlnobití a pomalu se pohybuje vstøíc nekoneènému obzoru.
V jejích útrobách
namaèkaní lidé,
staøí, mladí, nemocní i zdraví,
bez osobních privilegií,
hezky
všichni pohromadì, jen se svým
smutkem a beznadìjí. Koncentraèní
tábor namalovaný
jako malý prostor
ohranièený zdí, ve
Lasar Segall: Emigranti, 1931.
kterém jsou po„normálními“ a „hodnými“ sousedy hromadì mrtví, umírající, kùží potatìch pøeživších a navždy poznamena- žení kostlivci, zešílivší i Boha ještì
ných. Díky svým vzývající èi proklínající. A ptáci s vezážitkùm a prostøe- likými zobany laènící po koøisti. A za
dí, ve kterém vyrù- zdí žijí taky lidi. Jak jsme mohli nìco
stal, se hlavními po- takového dopustit?
stavami jeho prací
stali výhradnì lidé GEORGE
na okraji spoleènos- George Segal se narodil 26. listopadu
ti. Chudáci a náde- 1924 v New Yorku. Studoval na nìkoníci,
prostitutky, lika amerických univerzitách. Nejprve
lidé bez domova, psychologii, filosofii a literaturu, povyhnanci bez vlasti. zdìji industriální umìní. Pracoval na
Ve tøicátých letech drùbeží farmì svých rodièù, pozdìji
namaloval øadu ob- se svou ženou pøikoupili další farmu,
razù, na kterých za- kterou pak spoleènì spravovali. Na
chytil emigranty, farmì poøádali každoroèní pikniky,
vykoøenìné, smutné kterých se pravidelnì úèastnili rùzní
lidi bez budoucnos- umìlci z New Yorku (Allan Kaprow,
ti, kteøí si sice za- John Cage a mnozí další). Roku 1968
chránili holý život, získal doktorát na Rutgers University.
Lasar Segall: Dùm v lese, 1931.
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techniky odlévání
zaèal používat sádrové obvazy, bandáže, jimiž obaloval
své modely. V popøedí jeho zájmu
byl obyèejný, tuctový èlovìk, zachycený ve svém všedním životì. Øidiè
autobusu, pumpaø,
u zrcadla sedící
žena, muž sedící
u stolku v kavárnì,
smíšený pár v motelovém pokoji, cestující v metru, muž
vystupující z autobusu. Ze všech dìl
vyzaøuje naprostá
osamìlost a smutek
hranièící s pocitem
melancholie. Válka
sice skonèila, ale
George Segal: Žena pøed tmavým sloupem, 1991.
její dùsledky a masové vraždìní neZemøel 9. èervna 2000 na své farmì
mající svým rozmìrem v lidských dìSouth Brunswick v New Jersey.
Na rozdíl od svých evropských jme- jinách dosud obdoby žijí stále v nás.
novcù nebyl nikdy emigrantem a celý Sklonìné hlavy, apatické tváøe bez náživot prožil v Americe, pøevážnì na znaku úsmìvu, každý mechanicky
farmì. Nezažil evropské bìsnìní, ne- a bez zájmu dìlá jen to, co se od nìho
pøišel nikdy o domov, neztratil své oèekává. Velkolepé a pøesvìdèivé vyblízké v nacistickém pekle. Zaèínal jádøení pocitu z moderní civilizace,
jako malíø, který se netajil svým obdi- která se vydala smìrem do slepé ulice.
vem k Henrimu Matissovi, a proslavil V roce 1973 vytváøí monumentální
se jako sochaø, který místo tradièní a velmi odlišné dílo Obìtování Izáka

Abrahamem, které se nachází v Tel
Avivu. Na zemi leží jen bederní rouškou odìný mladý jinoch, Izák. Pravou
ruku volnì položenou podél tìla, levou na vypjaté nahé hrudi, se zavøenýma oèima, klidnì a stateènì v oèekávání obìti. Nad ním v mírném
pøedklonu stojí do pùli tìla obnažený
Abraham. Se zat’atými pìstmi a sklopeným zrakem, ve tváøi silné pohnutí,
za pasem nùž. Na rozdíl od biblického
podání, ve kterém Abraham svázal
syna Izáka do kozelce a na pøání Boha

George Segal: Obìtování Izáka Abrahamem, 1973.

JAN PLACÁK

George Segal: Žena sedícící na lavièce, 1983.

se již chystal s nožem v ruce obìt’vykonat, je z díla patrné, že autor pojal
pøíbìh jinak. Vidíme pevnì a nehnutì
stojícího Abrahama, který, jak patrno
z jeho výrazu, po tìžkém vnitøním boji
se již neochvìjnì rozhodl. Pøíkaz nevykoná a za svým postojem si bude stát.
Tøi autoøi, významní umìlci spoleèného pøíjmení, kteøí ve svém díle rùzným zpùsobem reflektovali hrùzy 20.
století. Arthur, v jehož díle nejsou na
první pohled žádné viditelné stopy židovství. Jeho díla jsou však plná skepse a ironie. Život se zdánlivì odehrává
jako sled zdánlivì banálních pøíhod
mezi narozením a smrtí, je to však
pouze optický klam a záleží na každém jedinci, jak se k jedineènosti života postaví. Lasar, který v øadì prací
vyobrazil pogromy, koncentraèní tábory, neradostný údìl emigrantù a lidí
na okraji spoleènosti, a George, jenž
zaèal tvoøit až po druhé svìtové válce
a ve svém díle zobrazil morální kocovinu a z ní vyplývající samotu bez
možnosti komunikace s ostatními.
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PESTRÁ ŠKÁLA OSUDOV
Literatúra o holokauste v slovenských kníhkupectvách
V poslednej dobe z viacerých (židovských
aj nežidovských) strán zaznel názor, že literatúrou o holokauste je verejnost’už presýtená. Poh¾ad na pulty kníhkupectiev
však naznaèuje, že situácia je zložitejšia
a táto téma je naïalej zaujímavá tak pre
vydavate¾ov, ako aj èitate¾ov.
Okrem kníh, ktorým urobilo reklamu
filmové plátno èi televízna obrazovka,
¾udia kupujú najmä diela, ktoré spåòajú
tri podmienky: Prinášajú silný príbeh,
ktorý je založený na realite a svojím obsahom sa dotýka územia a obyvate¾ov
Slovenska. Pritom nie je podstatné, èi je
dej zasadený do prostredia koncentraèných táborov, odohráva sa v rôznych
úkrytoch alebo medzi partizánskymi bojovníkmi. V poslednej dobe vyšlo nieko¾ko prekladových aj pôvodných kníh,
ktoré potvrdzujú môj názor.
Na prvom mieste spomeniem tú najviac
kupovanú. Knihu Mengeleho dievèa
s podtitulom Skutoèný príbeh Slovenky,
ktorá prežila štyri koncentraèné tábory
(Ikar 2016) spracovala na základe rozprávania nedávno zosnulej Violy Stern Fischerovej televízna dokumentaristka a spisovate¾ka Veronika Homolová Tóthová,
ktorá sa problematike holokaustu venuje
už dlhší èas. Možno vïaka jej empatii
a profesionálnym skúsenostiam sa na Slovensku predalo viac než 100 000 výtlaèkov. V kulisách koncentraèného tábora sa
odohral aj príbeh lásky dvoch osvienèimských väzòov, ktorý spracovala Heather
Morrisová. Kniha Tetovaè z Auschwitzu.
Pod¾a skutoèného príbehu Laleho a Gity
Sokolovovcov vyšla minulý rok tiež
v prestížnom vydavate¾stve Ikar.
Pre mòa je z rôznych dôvodov osobitne zaujímavá kniha autorskej dvojice
Romi Cohn a Leonard Ciacio Prežil aby
odriekal kadiš (Marenèin PT 2017). Bratislavský rodák, ortodoxný veriaci, partizánsky bojovník, neskôr mohel, úspešný
stavebný podnikate¾ a celoživotný obdivovate¾ slávneho rabína Chatama Sofera
už sedemdesiat rokov žije New Yorku.
Zoznámil som sa s ním, keï vo funkcii
predsedu Medzinárodného výboru pre
záchranu hrobov mudrcov z Pressburgu
inicioval (a dotiahol do úspešného konca) rekonštrukciu tzv. rabínskeho okrsku,
kde sa nachádza aj hrob Chatama Sofera.
Trosky cintorína, ktorý znièili poèas holokaustu, sa najmä jeho zásluhou zmenili

na novú dominantu (nielen židovskej)
Bratislavy. Vo svojich memoároch sa
však tejto témy vôbec nedotkol. Zameral
sa na svoje zážitky poèas holokaustu. Po
zaèiatku deportácií v marci 1942 rodièia
poslali vtedy trinást’roèného chlapca do
Maïarska, kde Židia boli ešte v relatívnom bezpeèí. Ne¾ahký život v cudzom
prostredí, s falošnými dokumentami
a bez znalosti maïarského jazyka sa ešte
viac skomplikoval po nemeckej okupácii
na jar 1944. Vrátil sa do rodného mesta.
Po príchode nacistickej armády na Slovensko zvolil riskantný útek do hôr. Stal
sa èlenom partizánskeho oddielu, prièom
aj v nároèných podmienkach dodržiaval
kašrut a iné príkazy judaizmu. S hrdost’ou opísal nielen pôsobenie v radoch bojovníkov (v originále sa kniha volá The
Youngest Partisan), ale aj prvý dojímavý
kontakt s ¾uïmi, ktorí sa vrátili z koncentraèných táborov, alebo smutný obraz
oslobodenej Bratislavy, z ktorej sa stratili
židovskí príbuzní, susedia, priatelia…
Z iného súdka èerpala inšpiráciu Denisa Fulmeková. V knihe Konvália. Zakázaná láska Rudolfa Dilonga (Slovart
2016) priblížila históriu
svojej rodiny. Jej stará
mama Valéria sa zamilovala do katolíckeho
kòaza (a významného
propagandistu režimu
slovenského štátu) Rudolfa Dilonga. Výsledkom hriešnej lásky bolo
narodenie dievèat’a (autorkinej matky). Dilong
po skonèení druhej svetovej vojny zvolil emigráciu. Fulmeková plasticky opisuje ïalšie
osudy svojich starých
rodièov, kontakty rodiny s Dilongom, ale
aj proces vyh¾adávania faktov a vlastné
pocity pri zistení nových podrobností.
Hovorí sa, že nakoniec to najlepšie.
Nemienim robit’ poradie popisovaných
kníh, ale v prípadnom rebríèku by urèite
vysoká prieèka patrila Silvestrovi Lavríkovi a jeho knihe Nede¾né šachy s Tisom
(Dixit 2016). Od vyššie spomenutých
diel sa líši tým, že ide o román, ktorý
však stojí na reálnych základoch. Dej sa
odohráva v mesteèku Bánovce nad Bebravou v rokoch 1933–1945. Úlohu roz-

právaèa zveril dievèat’u, ktorého „matka
sa už kedysi bola rozhodla, že ma dá do
ústavu alebo do školy pre úchylných“.
Jej naivita ešte stupòuje tvrdost’dobovej
reality. Protagonistom príbehu je monsignore Jozef Tiso, bánovecký farár, ale
predovšetkým politik a prezident vojnového slovenského štátu. Rozprávaèka napriek svojmu handicapu školu zvládla
a kvôli peknému písmu jej zverili úlohu
zaznamenávat’Tisove názory a monológy, ktoré Lavrík zostavil z jeho autentických prejavov a dobových èlánkov.
Na ilustráciu obsahu a štýlu aspoò jeden
úryvok: „Po tie dni sa akosi ve¾a zaèalo
hovorit’o židoch. Aj v nede¾u popoludní
pri šachoch. Pán lekárnik bol v tom nevinne, darmo naòho pani Mária zazerala. Zaèali s tým Monsignore. Stojí pred nami významné dielo arizácie, rozhovorili sa sám
od seba. O tejto vskutku platí slovo písma:
žatva ve¾ká, ale robotníkov málo. Pritom
sa štátna správa st’ažuje, že má neúnosne
mnoho úradníkov, títo sa zase st’ažujú, že
sú nedostatoène platení, nuž èo nám prekáža v tom, aby sme ich vyslali arizovat’.
Takto by sme im dali výnosnejšie zamestnanie a národu slušnú a inteligentnú strednú vrstvu. Nie odborne vzdelaný pracovník je ten, èo spasí ¾udstvo, lež kto s láskou
uspokojuje seba a dvíha tak svoj národ. Aj
v tomto oh¾ade nech
nám slúži za vzor vodca
a kancelár Ve¾konemeckej ríše Adolf Hitler.“
Text doplòujú citlivo vybrané dobové fotografie,
opatrené starostlivo premyslenými popiskami.
Som presvedèený, že
pokia¾ èitate¾ovi neprekáža „cudzia“ slovenèina, pri Lavríkovi si príde
na svoje.
Na záver sa opät’vrátim k zaèiatku. Pät’kníh
(tri pôvodné a dve preložené), štyri vydavate¾stvá, pestrá škála
osudov. Tieto údaje dokazujú, že nepochopite¾nost’ a rôznorodost’ holokaustu
stále inšpiruje autorov a nachádza odozvu
u èitate¾ov, ktorá zas vyvoláva záujem vydavate¾stiev. Výsledkom je skutoènost’, že
pre verejnost’(aspoò na Slovensku) je táto
tragická doba stále aktuálna...
PETER SALNER
Tøi ze vzpomenutých knih vyšly také v èeském pøekladu: Mengeleho dìvèe (Ikar
2017), Tatér z Osvìtimi (CPRES 2018
a Nedìlní šachy s Tisem (Argo 2019).
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VISHNIAC ZNOVU NALEZENÝ
Dílo slavného fotografa se doèkalo archivu i digitalizace
Jméno Romana Vishniaka (rus. Roman Solomonoviè Višòak) (1897 Pavlovsk–1990 New York) je neodmyslitelnì spojeno se snímky
židovských obyvatel pøedváleèné Varšavy, Lodže,
Krakova, Bratislavy èi
Vídnì a vesnických Židù
na Zakarpatské Ukrajinì.
Prostøednictvím tìchto fotografií ho poznali i místní
zájemci – díky výstavì
Zmizelý svìt, která se konala roku 1995 v Tereziánském køídle Pražského
hradu (viz Rch 11/1995).
V komentáøi k tomuto
cyklu napsal Elie Wiesel,
že díky nìmu „svìt, který
byl znièen, mùže pøežít
svou smrt“. I kdyby vytvoøil jen tyhle fotografie,
stal by se legendou; ale
Vishniakova schopnost
dokumentovat svou dobu
má ještì širší rozmìr: zahrnuje pøedváleèný Berlín, zábìry z Francie na
sklonku tøicátých let, prostøedí táborù
pro bìžence v Nìmecku po válce, ulice

které zachytil jen o nìkolik let døíve
ve varšavských ulicích a dvorcích. Na
sklonku životní dráhy se pak Vishniac

adrese http://vishniac.icp.org. V tomto
textu se známým snímkùm nevìnujeme, soustøedíme se na Vishniakùv
pøedváleèný pobyt v Berlínì, v pøíští,
srpnové èásti pak na jeho pováleènou
práci.

BERLÍN
Do Berlína dorazila rodina Romana Vishniaka
(rodièe a sourozenci)
z Moskvy záhy po bolševické revoluci roku 1917.
Vishniakovi patøili k zámožné židovské vrstvì
(otec byl výrobce deštníkù, matka pocházela z rodiny obchodníka s diamanty) a v nìmecké
metropoli, nazývané právì kvùli množství Rusù
Berlinograd, se pøipojili
ke stovkám tisícù dalších
ruských bìžencù, kteøí
sem odcházeli za lepším
vzdìláním a vyšší kulturou èi prchali pøed carskou a pozdìji bolševickou perzekucí. Prostøedí
ruské emigrantské komunity v Berlínì (a v Praze)
Øezniètí uèedníci oslavují úspìšné završení školy. Berlín, poèátek 30. let.
zachytil ve svých prózách
– jenž byl vzdìláním zoolog a biolog skvìle jiný umìlec prchající pøed no– vrátil k možnostem mikrofotografie, vým øádem – spisovatel z šlechtické
jíž se vìnoval v mládí.
Velká èást jeho snímkù, jež poøídil
fotoaparáty Rolleiflex 120 a Leica
35mm, byla znièena nebo se ztratila.
To, co se zachovalo, bylo mnohokrát
pøedstaveno veøejnosti, ale výstava,
která by systematicky zachytila všechny námìty, se konala teprve roku 2013
v Mezinárodní škole fotografie v New
Yorku (International Center of Photography). Jmenovala se Roman Vishniac
Rediscovered. Pøedstavila spoustu „nového Vishniaka“ a k tomu „starému“
pøidala øadu informací z archivních
materiálù, které zpøesòují okolnosti
Žadatelka o emigraci. Berlín, 1937–1938.
vzniku jeho snímkù. Newyorské centrum s pomocí umìlcovy dcery Mary rodiny Vladimir Nabokov. Sám RoVishniac Kohnové a pod vedením man Vishniac ještì v Moskvì nìjaký
Mayi Bentonové a jejího týmu založilo èas pobyl sám – chtìl dokonèit studia
také archiv Romana Vishniaka a zaèalo zoologie a zdokonalit se ve fotografoZ medvìdí perspektivy. Berlínská zoo, raná 30. léta.
se s jeho digitalizací. Èítá pøes deset ti- vání, a do Berlína tak dorazil až roku
vybombardovaného Berlína a snímky síc negativù, pøièemž vìtšina nebyla 1920. Cestou se za pomìrnì kuriózze Spojených státù, kam se podaøilo dosud známa. On-line je zatím pøístup- ních okolností oženil: poté, co mu byl
uniknout št’astnìjším druhùm tìch, ná zmínìná výstava – naleznete ji na odepøen vstup do Lotyšska, kam jel se
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že Vishniac tu pronesl alespoò dvì
lekce. Tmuna byla souèástí širšího
proudu mnoha židovských organizací,
které vznikaly po nástupu Hitlera
k moci a v dobì, kdy se Židùm stále víc
zužoval životní prostor, všemožnými
zpùsoby pomáhaly. Roku 1933 vznikla
zastøešující organizace pro židovské
komunity v Nìmecku –
Ústøední rada nìmeckých
Židù. Jejím úkolem bylo reprezentovat komunitu smìrem k vládì a souèasnì organizovat
ekonomickou
a vzdìlávací èinnost, sociální podporu a asistenci v emigraci. Vishniac, držitel v této
dobì spásného lotyšského
pasu, zùstal v Nìmecku a fotografoval židovské školy
Studenti støední školy berlínské židovské obce, 1936.
a židovská centra pro pøedským dokladùm, pak Vishniac asi školní dìti, výcviková sionistická
støediska a dílny, v nichž se mladí uèimnohokrát velebil.
O tom, jak oba prožívali své židov- li rùzným øemeslùm.
Dìlal v podstatì totéž jako v letech
ství, svìdèí fakt, že po pøíjezdu do
Berlína se konala skuteèná židovská 1935–1938, kdy cestoval po východosvatba. Ani v Berlínì – v nìmž jeho evropských štetlech: zachycoval rozbìžní obyvatelé právì zažívali zdrcu- padávající se svìt nìmeckého Židovjící hyperinflaci – Vishniakovi díky stva. Zatímco chasidé ze štetlù
svému jmìní nestrádali, bydleli na Pa- o hrozícím nebezpeèí nemìli ani poturiserstrasse 18a a mladý fotograf nacházel spoustu inspirace. Nevìnoval
se systematicky projevùm moderního
mìsta, jako nìkteøí jeho kolegové, ale
fotil spíše náhodnì poulièní výjevy,
své blízké, mìstskou krajinu zaplnìnou reklamními sloupy a nápisy. Hodnì èasu trávil v berlínské zoologické
zahradì: bylo to místo, kde se mohl
setkat s kolegy a kde mohl pozorovat
zvíøata. Znal lidi z vedení berlínské
zoo, která byla do nástupu nacismu
významnou spoleèenskou institucí
s øadou židovských podílníkù (posléze
Židé nejenže nemohli vlastnit podíly,
ale do zoo nesmìli ani vstoupit). Vytváøel detailní portréty zvíøat a také
zajímavý snímek, v nìmž vyfotografoval medvìdy v kleci z perspektivy
vìznìných zvíøat.
svou snoubenkou, Lotyškou Leou
(Lutou) Baggovou za jejími rodièi,
musela se na jakési pohranièní nádražní stanièce konat svatba. Teprve
pak s náležitým lotyšským pasem
(a obèanstvím) smìli do Rigy a odtud
do Berlína. Onoho nekompromisního
zøízence, který mu dopomohl k lotyš-

FOTOGRAF MIZEJÍCÍHO SVÌTA
Vishniakovi se podaøilo proniknout na
berlínskou fotografickou scénu hlavnì
prostøednictvím sionistického sdružení Tmuna, fotografickému kroužku,
který vznikl roku 1934, nabízel pøednášky i fotografické kurzy. Je známo,

pak nadìji, že budou moci emigrovat.
Sionisté organizovali pro mládež systematickou pøípravu na emigraci do
Palestiny. A Vishniac to sledoval: zatímco školní èi uèòovské snímky snad
ještì vyzaøují urèitý optimismus, snímek z poloviny tøicátých let, který zobrazuje žadatelku o emigraci, je jiný.
Žena je obklopena lejstry, v ruce svírá
tužku, ve tváøi má beznadìj a smutek.
(Pøipomeòme, že z 525 tisíc nìmeckých Židù se podaøilo emigrovat 280
tisícùm, tedy více než polovinì. Od
podzimu 1941 nacisté veškerou emigraci ukonèili a zaèali provádìt koneèné øešení, jemuž padlo za obìt’141 500
nìmeckých Židù.)
Z roku 1933 pocházejí fotografie,
na nichž Vishniakova sedmiletá dcerka Mara „pózuje“ pøed vybranými
místy. Fotograf se bál postihu, a tak
pøedstíral, že se soustøeïuje na ni,
a ne na skuteèný námìt snímkù. Tím
byla nacistická propaganda: Mara stojí pøed výkladem obchodem s „nástroji“, jimiž se mìøily biologické rysy
árijské rasy. Na dalším snímku stojí
Mara pod plakátem s prezidentem von
Hindenburgem a Hitlerem a slovy:
„Maršál a kaprál: Bojujte s námi za
mír a rovná práva.“
Plakát oslavoval nedávné jmenování
Hitlera nìmeckým
kancléøem a sloganem o míru a rovných právech vyzýval volièe, aby
v lidovém hlasování
– referendu – podpoøili vystoupení
zemì ze Spoleènosti národù a odstoupení od ženevské
odzbrojovací konference, která Nìmecku omezovala možnosti militarizace.
„Lid“ pak skuteènì
tento krok odhlasoval. V dalším referendu po prezidentovì smrti pak
v srpnu 1934 schváVishniacova dcera Mara pøed propagandistickými plakáty. Berlín, 1933.
lil to, aby Hitler
chy, nìmeètí Židé už vìdìli své a ko- mohl zastávat jak úøad kancléøe, tak
A. MARXOVÁ
munita se snažila poskytnout dìtem prezidenta.
Pokraèování pøíštì
a mladým možnost výuky, tìm starším
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Jicchak Oren

PAMÁTNÍK VZKØÍŠENÍ
JICCHAK OREN (1918–2007) je autorem
šesti povídkových sbírek, ètyø knih povídek a esejù, tøí románù a jednoho svazku
poezie. Narodil se na Sibiøi a dìtství
a mládí prožil s rodinou v Èínì, odkud
roku 1936 všichni pøesídlili do tehdejší
britské mandátní Palestiny. Na Hebrejské
univerzitì v Jeruzalémì studoval literaturu, filosofii a historii; po založení Izraele
pracoval jako vyšší státní úøedník.
Podle izraelského kritika Avrahama
Husse spisovatelovy postavy „tanèí jako
loutky na frustrující scénì lidského bytí“
a marnì hledají odpovìï na tøi zásadní
metafyzické otázky: kdo jsme, co tu dìláme a kam jdeme. Orenovy prózy jsou
zatím málo známy: jednu z výjimek
pøedstavuje právì povídka Památník
vzkøíšení (The Monument of the Resurrection). Byla pøetištìna napø. v prestižní
Oxfordské antologii hebrejských povídek
(The Oxford Book of Hebrew Short Stories). Povídku naleznete v Židovské roèence na pøíští rok; zde nabízíme ukázku
(II. a III. oddíl povídky). Vypravìè tráví
èas v malém kamrlíku a jeho práce spoèívá v tom, že zatahá za provaz, kdykoli se
naplní tekutinou trubice pøipomínající
teplomìr. Když najednou…
II
Toho dne mi nìkdo zaklepal na dveøe.
Bylo pøesnì devìt ètyøicet pìt.
Oèi jsem mìl pøilepené na trubici a rukou jsem svíral konec provazu, ale i tak
si jasnì vybavuju, že bylo pøesnì devìt
ètyøicet pìt – což znamená, že než jsem
se hodnì nahlas zeptal, musel jsem si najít èas a rychle se podívat na hodinky:
„Kdo je tam?“
„Jona Schwartz,“ zaznìla odpovìï
z druhé strany dveøí.
Byl to vážnì hlas Jony Schwartze.
Jona Schwartz byl jediný dìlník v celé
továrnì, který za mnou v posledních
dvou letech mìsíc co mìsíc chodil do
kamrlíku, aby mi pøedal výplatu. Proè jenom v posledních dvou letech? Protože
pøedtím se mzdy v továrnì vyplácely
v hotovosti, zatímco pøed dvìma lety je
zaèali vyplácet šeky. Když se ještì vyplácelo v hotovosti, pøiloudal jsem se vždycky po práci k pokladnì, postavil se do
fronty a èekal, dokud mì nedostrkali pøed
pøepážku. Když se zavedly šeky, zaèal je

nosit všem dìlníkùm Jona Schwartz –
vèetnì mì. Nemusel jsem už èekat ve
frontì, a jakmile jsem každého prvního
dne v mìsíci dorazil domù, šek jsem podepsal a odevzdal ženì.
Když jsem uslyšel hlas Jony Schwartze, šlápnul jsem na pedál. Dveøe se okamžitì otevøely a Jona Schwartz vstoupil.
Ten pedál tam nainstalovali z bezpeènostního oddìlení, aby se dveøe nedaly
otevøít zvenku – tedy pokud bych to já

neshledal nezbytným. Pouze ti, kterým
byl vydán zvláštní klíè – klíè, který se
normálnì nacházel v mém vlastnictví –,
mohli otevøít dveøe, aniž potøebovali, aby
nìkdo šlápl na pedál.
Pøekvapilo mì, že mì Jona Schwartz
poctil návštìvou uprostøed mìsíce, a úplnì mi vyrazilo dech, když otevøel pusu
a øekl: „Chce tì vedení. Je to naléhavé. Já
tu za tebe zaskoèím.“
„Vedení, a mì?“
Vedení si mì ještì nikdy nepøedvolalo.
Nemìl jsem ani ponìtí, jak vypadají jeho
èlenové. Když mì pøed šesti lety najímali, uvedli mì k jednomu usmìvavému
chlápkovi. Mìl smutné modré oèi a kudrnaté vlasy, které mu na skráních šedivìly.
Do této chvíle jsem nemìl pøedstavu,
jestli byl èlenem vedení, nebo ne.
V kamrlíku už mì pak nadøízení nikdy
neobtìžovali.
„Ano, vedení,“ øekl Jona Schwartz
a mnì se zdálo, že se mu konce drsných

vousù v popelavì šedé bradce naježily.
(Jona se holil jednou týdnì, veèer pøed
šábesem, a dneska bylo úterý.)
Poté, co se mu vousy na bradce vrátily
do pùvodního stavu – nebo poté, co jsem
si pøedstavil, že se vrátily do pùvodního
stavu –, mi Jona naznaèil, že hodlá zaujmout mé místo na sedaèce.
Vstal jsem, a jak jsem povoloval sevøení provazu a oèima sledoval vzestup kapaliny v trubici, chystal jsem se, že mu
o podstatì své práce udìlám krátkou
pøednášku. Ovšem Jona Schwartz se na
mì zadíval žlutýma oèima (z neznámého
dùvodu jsem pøesvìdèený, že oèi mìl
v zásadì hnìdé, ale protože pocházel ze
tøetí alije a prošel si vším, èím si tato vlna
prošla, napøíklad dláždil silnice a kopal
pøíkopy, rybaøil v Kineretském jezeøe
a držel stráž v Galileji, hájil pozice v Jeruzalémì a stopoval po Negevu, barva
oèí mu vybledla a zežloutla sluncem),
a z hloubi toho pohledu vyzaøovalo nevýslovné pohrdání. Zatímco jsem se poøád pokoušel pochopit, co jeho upøený
zrak znamená, uvelebil se na sedaèce
a rukou uchopil konec provazu.
Nakonec pro mì tedy v mém ajnclíku
nezbylo místo. Opustil jsem ho a vyrazil
rozlehlým dvorem k vedení.
Když jsem pøešel dvùr, vstoupil jsem
do vysokého vìžáku. Postavil jsem se
k výtahu a stisknul tlaèítko. Šipka, kterou
ozaøovalo nažloutlé svìtlo, ukázala vzhùru – znamení, že výtah jede nahoru.
Posadil jsem se a èekal, až vyjede do
urèeného poschodí, a pak v odpovìï na
moje pøivolání zase sjede. Mezitím se
tam shromáždilo dalších pár lidí a taky
èekali na výtah. Všichni ale byli netrpìliví. Takže èekali vestoje. Kdežto mì nic
nehonilo a èekal jsem vsedì.
Když jsem tak sedìl a èekal, zjistil
jsem, že zvláštní klíè ke komùrce mám
poøád v kapse.
Tehdy jsem ještì nemìl ani tušení, že
se do komùrky nikdy nevrátím. Naopak
jsem si myslel, že se do ní vrátím za pár
minut. A to bylo nakonec dobøe, protože
kdybych si to nemyslel, hryzalo by mì
svìdomí a já bych se musel rozbìhnout,
abych klíè pøedal Schwartzovi.
III
Ukázalo se, že je na sto procent jisté, že
ten usmìvavý chlápek se smutnýma
modrýma oèima a kudrnatými vlasy šedivìjícími nad ušima – myslím tím toho
èlovìka, který mì pøijímal – je èlenem
vedení. Dokazoval to fakt, že sedìl v èele
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stolu v místnosti, která mìla na dveøích
cedulku s nápisem „Vedení“ a do níž
jsem vstoupil, aniž bych napøed zaklepal.
Myslel jsem si, že když si mì pozvalo
vedení, klepat nemusím.
Nicménì když jsem otevøel dveøe a vešel, zradilo mì sebevìdomí a já jsem nevìdìl, jestli jsem se zachoval správnì,
nebo ne. Tyhle niterné pochyby zpùsobily, že se mi cestou ode dveøí ke stolu roztøásla kolena. Jakmile jsem však spatøil
usmìvavého kudrnáèe se smutnýma
modrýma oèima a oblièejem, který jsem
i po šesti letech poznal, srdce mi zaplavila odvaha a moje úzkost se rozptýlila.
Takže kudrnáè se smutnýma oèima sedìl v èele. Po obou stranách mu sedìli
muži, které jsem pøedtím nemìl pøíležitost poznat. Jeden byl vyzáblý a rudolící
a prošedivìlé vlasy mìl sestøíhané tak, že
vršek jeho hlavy vypadal jako zmìt’ kopøiv po žních, a on sám byl hotový uzlíèek
nervù. Chvilkami poklepával prsty o stùl
a jindy si oblièej znetvoøil øadou dobøe
naèasovaných tikù: buï vyšpulil spodní
ret, nebo zamrkal levým okem a jeho
smìrem pak svraštil celou tváø.
Nervózní chlápek sedìl od kudrnáèe
nalevo, kdežto po pravici mu sedìl jeho
uèinìný opak. Vypadal zèásti jako socha
a zèásti jako neobalené maso a krev,
s oèima odstínu narezlého kovu a oblièejem neproniknutelným jako ledovec: bez
hnutí, bez gest, ani jednou nemrknul. Takový výraz musela mít Lotova žena,
když se promìnila v solný sloup.
Kudrnáè se na mì melancholicky zadíval a pokynul k židli naproti. Rty se mu
roztáhly do ještì širšího úsmìvu.
„Posaïte se, pane Kornstein,“ pronesl
mírnì. „Já se nejmenuju Kornstein,“ odpovìdìl jsem poøád vestoje. „Vy nejste
Kornstein?“ vyštìknul ten nervózní.
Ledovcem to ani nehnulo.
„Ne. Døív jsem se jmenoval Kornstein.
Teï se jmenuju Karni.“
„Kdy jste si zmìnil jméno?“ zeptal se
kudrnáè, a tøebaže mluvil mírnì, v hlase
jsem mu slyšel náznak skryté starosti.
„Pøed pìti lety. Popravdì mi ani nevadilo, že se jmenuju Kornstein, ale trvala
na tom moje žena.“
„Na èem trvala vaše žena?“
„Na tom, abych si zmìnil jméno.“
Nervóza bleskovì listoval složkou,
kterou mìl pøed sebou na stole. Ledovec
zdvihnul oboèí. Z kudrnáèe vyšlo pár podivných, konejšivých zvukù.
Nervóza pøisunul složku ke kudrnáèovi a ukázal mu v ní jeden konkrétní do-

kument. Kudrnáè pøikývnul a zašeptal
nìco neproniknutelnému. Ten pøestal
vraštit èelo, a opustil ho tak úplnì poslední náznak jakéhokoli výrazu.
„Lotova žena v mužském vydání po
pozdvižení v Sodomì a Gomoøe,“ zapøemítal jsem v duchu.
Ukázalo se, že mlèenlivé dumání mi
nestaèilo a já tu úvahu vyslovil nahlas,
protože je vylouèené, že by mi kudrnáè
èetl myšlenky. Øekl: „Ne Lotova žena,
ale Památník vzkøíšení, a ne pozdvižení
v Sodomì a Gomoøe, ale osudový zlom
v dìjinách lidstva a veškerého stvoøení,
a ne po zlomu, ale pøed ním.“
Zatímco jsem se snažil sám sobì objasnit význam jeho verbálního prùjmu,
ledovec pohnul rty a pøes zat’até zuby
procedil krátké, kategorické prohlášení:
„Zítra pøed rozednìním, v nula ètyøi
nula nula, pøijde Mesiáš.“
Jak už jsem zmínil, dodnes žasnu, jaké
výsady se mi dostalo a že zrovna já byl
jedním z tìch, kterým se zdálo nezbytné
vyjevit zprávu o nejdùležitìjší události,
jež se odehraje v dìjinách lidstva – nebo
dokonce celého vesmíru. Vùbec mì ale

Ilustrace Jiøí Stach.

nezaskoèilo, co ledovec vlastnì øekl.
Kdyby oznámil, že se mi budík u postele
zítra rozezvoní v nula ètyøi nula nula, zarazilo by mì to daleko víc, protože obyèejnì zvoní v nula pìt nula nula, a ne
v nula ètyøi nula nula.
„Všechno je pøísnì tajné, pøísnì tajné,
pøísnì tajné. Chápete?“ ulevil si nervóza.
Usmìvavý kudrnáè sklonil zrak a èekal,
dokud nervóza s výlevem neskonèil. Pak
se mu, jak se otoèil na mì, rozjasnila tváø
a dodal nevzrušenì, jak mìl ve zvyku:
„Pøedpokládám, že víte, pane Karni, že

pøíchod Mesiáše provází vzkøíšení mrtvých. Pøirozenì, kdyby na zemi pøibylo
takové množství lidu (poèet kandidátù na
vzkøíšení odhadujeme na základì zpráv
naší rozvìdky na nìkolik miliard, berme
v úvahu, že pøíkaz ke znovuzrození se
bude vztahovat na všechny bez ohledu na
náboženské pøesvìdèení, rasu, národnost
èi názory – ožije každý, kdo byl kdy zrozen, spravedliví i høíšníci), nárùst populace by vyvolal nekoneènou øadu problémù,
zejména co se stravování a ubytování
týèe. Byla tudíž uèinìna veškerá nezbytná
opatøení, abychom všechny, co ožijí, dopravili na mìsíc, planety a možná též další
nebeská tìlesa – hned poté, co se zvednou
z hrobù. Ale chceme-li mezi obyvateli
zemì zabránit panice, je naprosto klíèové
utajení. Dìláme všechno, co je v našich silách, aby operace probìhla podle pevnì
stanoveného plánu, aby obyvatelé zemì
neutrpìli šok – a pokud možno aby o tom
ani nevìdìli. Zároveò hodláme událost
pøipomenout vybudováním památníku,
Památníku vzkøíšení. A úkol ho postavit –
nebo pøesnìji vztyèit – pøipadl vám.“
Kudrnáè se nadechnul. Nervózovi se
vymrštila dlaò a on si pøipravil prsty tak,
aby se jimi dalo bubnovat do stolu, ale
ruka mu zùstala trèet ve vzduchu. Ledovec máchnul paží a namíøil na mì prst,
jako by støílel z pistole.
Vyschly mi rty. Chtìl jsem je olíznout
jazykem, ale netroufal jsem si. Polknul
jsem sliny, které se mi nashromáždily
v puse, a v hrdle jsem ucítil ostrou bolest.
„Úkol je to jednoduchý, úplnì prostý,“
pokraèoval usmìvavý kudrnáè. „Zítra ve
dvì patnáct ráno vstanete, opustíte domov
a vydáte se podél silnice vedoucí do Ramalláhu. Jsou tací, kteøí vìøí, že to bude
Bejt El, místo, kde svého èasu stál Jákobùv žebøík sahající až do nebe. Pøesnì tak!
Pùjdete pìšky. Až narazíte u hranice na
zátarasy, dáte se doprava a pùjdete dál, dokud neuvidíte ze zemì èouhat konec provazu. Lehnete si na zem vedle provazu
a vyèkáte, dokud nebude nula ètyøi nula
nula. V nula ètyøi nula nula uslyšíte zvuk –
nìco mezi polnicí a sirénou. Vìzte, že to
nebude letecký poplach, ale troubení Mesiášova šofaru. Jakmile uslyšíte šofar, zatáhnete za provaz. Neèekejte, až to troubení skonèí, táhnìte hned, jak uslyšíte první
zvuky! To je vše. Teï bìžte domù a lehnìte si. Odpoèinek je dùležitou souèástí celé
operace a mìl byste ho vnímat jako první
etapu své mise. A pamatujte: Nikomu ani
slovo!“
Pøeložila Hana Ulmanová
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CO NOVÉHO V MIKULOVÌ
V Horní synagoze je k výstava umìleckých kviltù Chedvy Meroz
Proè jet na výlet do jednoho z nejkrás- podobný baldachýnu. Jedná se o putovnìjších historických mìst na Moravì – ní památní plastiku, již pod názvem
Mikulova – není tøeba nijak rozebírat Restlicht (Zbytek svìtla) vytvoøil nìmecký umìlec narozený
a i ti, kdo místní památroku 1955 v Karlových
ky, vèetnì židovského
Varech Werner Mally.
høbitova a synagogy, již
Památník byl již vystavícekrát navštívili, mají
ven v øadì nìmeckých
dùvod se tam vracet.
mìst; v Mikulovì byl
V souèasnosti tøeba kvùinstalován vloni v rámci
li skvìlým výstavám:
výtvarného sympozia
v Regionálním muzeu
a zùstal zde jako trvalá
na zámku lemují stìny
zápùjèka. Støecha balnìkolika sálù snímky
dachýnu je perforována
fotografa Václava Chotak, že svìtlo vytváøí ve
choly (tematicky zamìstínu pod støíškou letoøené na pováleèné Mipoèty období 1938–
kulovsko, ale i pražské
1945. Pøipomínku osudù
periferie s Hrabalovou
lidí, jejichž životy ukonLibní, výstava trvá až
èily èi trvale zmìnily
do 24. listopadu), na
události tìchto let, tak
stejném místì mùžete
tvoøí sluneèní paprsky
(ale již jen do 13. èerpronikající otvory, které
vence) zhlédnout výstavypadají jako prùstøely
vu Za obzor. Ta pøedstaa souèasnì evokují
vuje to nejlepší ze
prázdný prostor.
ètvrtstoletí poøádaného
Chedva Meroz: Duny v poušti.
mikulovského výtvarného sympozia Dílna (mj. objekty Aleše Z DÌÈÍNA
Veselého, sochy Jaroslava Róny, obrazy DO IZRAELE
Viktora Pivovarova èi Antonína Støíž- Nedaleko zámku pod kopcem se nacháka). A pozoruhodné vìci lze nalézt i na zí Horní synagoga, která prošla dùkladnou rekonstrukcí v rámci Revitalizace
židovských památek v ÈR. V barokní
stavbì s interiérem tvoøeným ètveøicí kupolí sklenutých do ètyøsloupového pilíøe uprostøed a bohatì
èlenìným svatostánkem je
od roku 2014 instalována
stálá expozice Rabi Löw
a židovská vzdìlanost na
Moravì a konají se tam
i pøechodné výstavy. Do pùlky záøí zdobí hlavní prostor
se ètyømi sloupy a pøilehlý
sál výrazné výtvarné kvilty
od izraelské umìlkynì
Chedvy Meroz. Narodila se
jako Hedvika Ickovièová v Dìèínì, její
Werner Mally: Restlicht / Zbytek svìtla.
matka byla sestrou tamního rabína Berzámecké terase a v podzámèí, v miku- narda Farkaše. Roku 1949 se celá její
rodina vystìhovala do Izraele.
lovské synagoze.
Od mládí umìla šít a plést a o tom, že
existují z kouskù látek sešívané pestroBALDACHÝN S PRÙSTØELY
Pøi vstupu do zámecké zahrady upoutá barevné pøehozy, vìdìla z amerických
pozornost zvláštní železný pøístøešek filmù. Líbily se jí, ale èas si na jejich
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výrobu našla, až když roku 2005 odešla
do dùchodu. Èím jsou zvláštní – a hodí
se sešívané kousky látek do historické
synagogy?
POUŠT¡ I VZPOMÍNKY
Výtvory Chedvy Meroz vžité pøedstavì
o kviltech (tedy ozdobné dece tvoøené
tøemi vrstvami) neodpovídají; jsou to
svérázné obrazy, které jsou ovlivnìny
autorèinou rodinnou historií, prostøedím
Izraele i jejími umìleckými zálibami.
Na výstavì v Mikulovì lze spatøit kvilty
abstraktní s tématem pøírody (Indiánské
léto, Západ slunce, Podzim), takové,
které pøipomínají dìtské výtvory (Pocta
Paulu Kleeovi, Mìsto), obrazy sešívané
ze starých látek, které si její matka dovezla z Èeskoslovenska, èi kvilty „izraelské“ – Duny, Zemì mléka a medu, Galilejské moøe, Západ slunce v Tel Avivu.
Obraz Nuance tvoøí jen obrazce v odstínech šedi a v èerné barvì a další kvilt
pøipomíná orientální „kouzelný“ koberec. „Nikdy nevím, co vlastnì vznikne,“
øíká autorka o svých kviltech, „nechávám se vést látkou, ta mi napoví.“ Výrazné a pøitom mìkké barvy látek se
v prostoru synagogy krásnì vyjímají,
ladí s barvami interiéru a svou vrstevnatostí i s okolním mìstem a krajinou.
Èlovìk ani netušil, jak moc je tento oblíbený styl: po celém svìtì se umìleckému kviltu (art quilt) vìnuje spousta žen,
konají se výstavy a mezinárodní soutìže. Lze tedy oèekávat, že originální
výtvory Chedvy Meroz vzbudí zájem.

Kvilty Chedvy Meroz v mikulovské Horní synagoze.

A možná bude o to vìtší, že jsou instalovány právì v synagoze.
(am)
(Chedva Meroz: Patchwork inspirovaný
judaismem. Horní synagoga Mikulov do
15. záøí; otevøeno po–ne 9–12 a 13–18
hodin; zámecká zahrada s objektem
W. Mallyho je pøístupná dennì zdarma.)
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IZRAEL: Po volbách volby
Letošní rok v Izraeli nachystal hned dva
zápisy do knihy rekordù. Na ten první
se èekalo už s pøedstihem. Až dosud byl
nejdéle sloužícím premiérem otec zakladatel David Ben Gurion s úhrnnou
dobou 13 let a 127 dnù v úøadu. Bylo
zøejmé, že sestaví-li Benjamin Netanjahu po volbách z 9. dubna další vládu, již
16. èervence Ben Guriona dožene
a o den pozdìji pøekoná. Leè vše je trochu jinak.
Netanjahu slavného pøedchùdce opravdu pøekoná, ale ne jako šéf plnohodnotné vlády, nýbrž jako úøadující premiér,
který zemi jen dovede k dalším pøedèasným volbám vyhlášeným na 17. záøí.
Ano, mìsíc a pùl po volbách, které pøinesly vítìzství pravici a mìly Bibimu
zajistit jasný mandát šéfa vlády, už celkem pátý, se ukázalo, že úèinnou vìtšinu dohromady nedá.
Vyšlo to najevo až 30. kvìtna, v dobì,
kdy už byl minulý Roš chodeš v tiskárnì. Proto jste si mohli pøed mìsícem na
této stranì pøeèíst, že v èervenci novou
vládu podrobnì pøedstavíme. To už neplatí. Naopak platí, že zaèíná další kampaò. A to je ten druhý letošní zápis do
knihy rekordù: v Izraeli se budou v rámci jednoho kalendáøního roku konat už
druhé pøedèasné volby.
Tato novinka má neblahou stránku.
Pøispívá k tomu, že obèané a volièi èím
dál vìtší mìrou považují demokracii
a její instituty – vèetnì voleb – za nìco
nahnilého, co nemohou pøíliš ovlivnit,
nebot’rozhodují spíše emoce, rozmary
èi naschvály hrstky „tìch nahoøe“.
„Ti nahoøe“ by si mìli umìt poradit
s kartami, které jim volièi rozdají. Obèas se stane, že to nefunguje a døíve èi
pozdìji se pøikroèí k pøedèasným volbám, k novému rozdání karet. V Izraeli
se to stává èasto. K výjimkám patøí spíše situace opaèné, kdy vláda funguje po
celý ètyøletý mandát (Netanjahuova
v letech 2009–2013). Ale aby se v jednom kalendáøním roce konaly pøedèasné volby hned dvakrát, to je novinka
hodná zápisu do knihy rekordù.
Jenže dùvìra v demokracii je už nahlodána. Podle sondáží v izraelských
médiích se zdá, že v záøí rozdají volièi
politikùm podobné karty jako v dubnu.
A co když si s tím „ti nahoøe“ opìt ne-

poradí? Vyhlásit tøetí pøedèasné volby?
Kolik lidí by k nim asi pøišlo? Izrael
ukazuje ve vyhrocené formì problém,
který pocit’ují spoleènosti v celém západním svìtì.
MUŽ Z NOKDIM
A teï se podívejme na pøímé pøíèiny
toho, proè „ti nahoøe“ koncem kvìtna
selhali. Pøesnìji øeèeno na plejádu situací ilustrující politický a vùbec veøejný
život v souèasném Izraeli.
Hned po 9. dubnu to vypadalo, že
karty jsou rozdány srozumitelnì
a hratelnì (podrobnì viz kvìtnový
Rch). Blok Benjamina Netanjahua,

man èi Tovah Lazaroffová v The Jerusalem Post. Bibi onálepkoval Liebermana jako levièáka a „sériového svrhávaèe
pravicových vlád“. Ten zase Bibiho
jako „lídra, který od znièení Druhého
chrámu nejvíce ustupuje charedim“.
„Pokud muž z Caesareje nazývá muže
z Nokdim levièákem,“ øekl na adresu
Netanjahua Lieberman, „chci pøipomenout, že právì on hlasoval pro stažení
z Gazy, omluvil se diktátoru Erdo¡ganovi, blokoval trest smrti pro teroristy a na
700 raket odpálených z Gazy odpovìdìl
pøesunem tøiceti milionù dolarù Hamásu.“ Pro informaci dodejme, že Caesarea je od Herodových èasù sídlem bohatých vrstev, kdežto Nokdim je osada na
Západním bøehu, kde by levièák vìru
nebydlel.

CHCETE
OBÈANSKÉ
SVOBODY?
Tovah Lazaroffová si ale
všímá i dùležitìjších vìcí
za osobním špièkováním.
Ne náhodou nazvala svùj
text „Liberman dìlá nepøítele ne z levice, ale
z náboženské tyranie“.
Izraelská levice je v hlubokém úpadku a o volebLetos podruhé. Foto archiv.
ních vítìzstvích se rozhotedy pravého støedu od Likudu po ná- duje jen mezi širší pravicí. Té pak staèí
boženské strany, získal 65 mandátù. oslovovat volièe øeènickou otázkou: ChBlok levého støedu, tedy od strany cete se snad vzdát Západního bøehu
Modrá a bílá Bennyho Gance až po a rozdìlit Jeruzalém?
Lieberman do toho vnesl nový náboj.
arabské strany, mìl 55 mandátù. Ale
praktickou vládní vìtšinu z toho Ne- Respektive, jak naznaèuje autorka, když
tanjahu nesložil, nebot’se postavil na se s ním Bibi rozhádal, uvolnil mu tím
zadní Avigdor Lieberman se stranou místo pro nové téma – už to není téma
Israel bejtenu (s „Rusy“, jak se øíká- pravice versus levice, kde je výsledek
valo døíve). Anebo také proto, že se pøedem oèekávatelný, ale téma obèanna zadní postavil Netanjahu. Tady zá- ské svobody versus náboženská tyranie.
leží na úhlu pohledu a zpùsobu inter- A tady by mohl Lieberman sehrát novou
roli. „Chceme národní vládu, ne ultraorpretace.
Lieberman se místa v chystané vládì todoxní vládu,“ øekl do mikrofonu už
zøekl proto, že nechtìla – kvùli úèasti s ohledem na nadcházející volby.
Na to mohou slyšet i volièi, kteøí sice
náboženských stran – plnì akceptovat
již hotový zákon o branné povinnosti nemají rádi Netanjahua ani Liebermana,
pro ultraortodoxní židy. Což tisk vyklá- ale ještì více jim vadí výjimky charedim
dá tak, že s tím, jak Liebermanovi ve ve vojenské službì i jinde. Tøeba i ti, ktestranì slábne pùvodnì silný ruský vliv, øí volí modrobílé Bennyho Gance. Jak
chystá se ji pøeorientovat spíše sekulár- naznaèil ve svém analytickém pøehledu
nì, liberálnì, obèansky – prostì „proti server Debka, právì lídøi Modré a bílé
vidí v Liebermanovi více než v Netanjatyranii náboženství“.
Jisté je, že Netanjahu a Lieberman se huovi soupeøe do záøijových voleb. TakZBYNÌK PETRÁÈEK
do sebe pustili, jak to zachytili Gil Hoff- že uvidíme.
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DÌJINY PØES FOTBAL ...a další události
/Vybráno z èeských médií/
Na závìr mìsíce kvìtna pøipravilo, v rámci
Muzejní noci, Muzeum života židovské
obce v Divišovì bohatý a velmi zajímavý
program. Ten byl zahájen pøejezdem autobusem k nedalekému mìchnovskému
høbitovu, kde se konala jeho komentovaná prohlídka a kde dále následovalo ètení
hebrejských textù vèetnì krátké výuky
ètení a psaní hebrejského písma. (Kutnohorský deník.cz, 1. 6.) !! Sudetonìmecký sraz, který skonèil v nedìli v Øeznì,
tentokrát nenavštívil žádný èeský ministr
ani špièkový politik, z jednání nevzešel
žádný zásadní závìr. O èem to tedy bylo?
Sudetonìmecký den byl tentokrát pøedevším o evropské myšlence a støedoevropské spolupráci. Z Èeska pøijelo tolik hostù jako nikdy pøedtím. Byli tady zástupci
KDU-ÈSL, Zelených, TOP 09, Pirátù
i ÈSSD, èeský velvyslanec jménem èeského státu pozdravil úèastníky velmi pìkným uvítacím slovem. Laureátkou Ceny
Karla Velikého v letošním roce je Charlotte Knoblochová, prezidentka židovské
náboženské komunity v Mnichovì a Horním Bavorsku, která byla dlouho pøedsedkyní Ústøední rady Židù v Nìmecku.
Na srazu promluvila jasnì proti nacionalismu a každému extremismu, at’ už ze
strany levice èi pravice. (Info.cz, 12. 6.)
!! Thomas Oellermann ve svém volném
èase obnovuje tradici fotbalového klubu
DFC Prag, klubu, který býval složen pøevážnì z nìmecky mluvících pražských
Židù a patøíval mezi vážné rivaly Sparty
a Slavie. Pak ale byla jeho èinnost na
dlouhá desetiletí pøerušena. Jak øíká
v Praze žijící historik pùvodem z Nìmecka, pøíbìh DFC Prag dokazuje, že kulturní a politické dìjiny èeských zemí je
možné èíst i pøes fotbal. (Respekt Speciál,
12. 6.) !! Bývalý tajemník SPD Jaroslav
Staník se odvolal proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, který mu v dubnu udìlil roèní podmínìný trest za výroky
pronesené na adresu homosexuálù, Romù
a Židù ve snìmovní restauraci. Soudkynì
Helena Králová již podle údajù justièního
serveru spis odeslala Mìstskému soudu
v Praze, který se bude odvoláním zabývat. Podle obžaloby Staník koncem øíjna
2017 ve snìmovnì napøíklad øekl, že „buzeranti a lesby jsou nemoc a mìli by se
støílet již po narození“ a že by se homosexuálové, Romové a Židé mìli posílat do
plynu. (Právo, 14. 6.) !! V Lípì u Havlíè-

kova Brodu byl na poèátku 2. svìtové
války postaven takzvaný pøeškolovací tábor. Byl prvním takovým v celé republice. Nacisté tam vozili mladé židovské
muže. Název tábora však klamal. Místo
výuky zemìdìlství se vìzni uèili, jak pøežít v koncentraèním táboøe. Julius Kraus
byl Žid, a tak byl jeho statek nacisty arizován – èili zkonfiskován. Až do konce

války se pak statek stal souèástí nacistického vyhlazovacího systému. Za šest váleèných let jím prošlo 1353 židovských
mužù, kteøí odtud byli následnì transportováni do Terezína a dalších koncentraèních èi vyhlazovacích táborù.
Holokaust z nich pøežila pouhá stovka.
(jihlava.iDNES.cz, 14. 6.) !! V Božkovì
byla odnepamìti oblíbená ovocná pálenice, kam své výpìstky sváželi lidé ze širokého okolí. Lionello Stock tu v roce 1920
postavil na nohy døíve vyhoøelou malou
výrobnu ovocných destilátù. V PlzniBožkovì založil dceøinou spoleènost nazvanou Stock Cognac Medicinal. Vyrábìl
likér podle receptury, kterou mìl uloženu
v sejfu a støežil ji jako oko v hlavì. Po
nástupu nacistù k moci museli Stock
Plzeò opustit všichni neárijští zamìstnanci. Vedoucím výroby ale paradoxnì zùstal
Žid Arnošt Müller, mistr destilatér.
A proè? Nìmci sami nebyli schopni fernet
vyrábìt a pan Müller jako jediný tehdy
znal recepturu. (ÈRo-dvojka.cz, 18. 6.) !!
Komunistický manifest: historie, dìdictví,
kritika. SOK – Sdružení pro levicovou teorii pøipravilo s finanèní podporou Nadace Rosy Luxemburgové jednodenní praž-

skou konferenci tohoto názvu, na níž se
filozofové, historici a další odborníci vìnovali aktualizaci jednoho z nejdùležitìjších textù moderních dìjin od Karla Marxe a Friedricha Engelse. V první panelové
diskusi hovoøili filozof Akademie vìd ÈR
docent Michael Hauser, nìmecký filozof
z tzv. skupiny Krisis-Group Norbert
Trenkle a filozofka z Univerzity Karlovy
¼ubica Kobová. Obsahy jejich pøednášek
jsou tìžko pøenositelné našim ètenáøùm
a ètenáøkám, protože vynikaly velkou odborností, kterou mohli ocenit opìt jen filozofové. Hauser se zabýval „znovuzrozením strašidla komunismu“, Trenkle je
pøesvìdèen, že „Komunistický manifest je
zastaralý“ a Kobová se soustøedila i na
další socialisticko-feministické manifesty.
Konference se konala v prostorách Èeského svazu vìdeckotechnických spoleèností na Novotného lávce. (Haló noviny,
19. 6.) !! Najít v Praze žižkovský židovský høbitov není nic složitého. Hned
v jeho blízkosti totiž stojí jeden nepøehlédnutelný ukazatel. Žižkovský vysílaè
zároveò zásadnì zmìnil jeho podobu, ale
dodnes je staré pohøebištì unikátním místem hlavního mìsta Prahy. Od roku 1958
je židovský høbitov v Mahlerových sadech kulturní památkou Èeské republiky.
Paradoxnì o dva roky pozdìji se však
jeho podoba zásadnì promìnila. Velká
èást obvodové zdi byla zboøena, náhrobky byly povaleny a zavaleny zeminou
a tøi ètvrtiny pùvodního pohøebištì se
zmìnily na park pro veøejnost. Hlavní devastací však místo s hlubokou historií
prošlo v letech 1985–1992, kdy byl postaven Žižkovský vysílaè. Rekonstrukce
o nìkolik let pozdìji sice uèesala kousek
tohoto historického místa do pøijatelné
podoby, jeho velká èást však byla nenávratnì znièena. (Èti doma.cz, 19. 6.) !!
Armádní generál Heliodor Píka zachránil
za druhé svìtové války životy mnoha èeských uprchlíkù, internovaných zajatcù
a èeskoslovenských Židù. Legionáøe a respektovaného diplomata nezlomila ani
válka, ani komunistický režim. Musel za
to však zaplatit daò nejvyšší. Nìkolik
týdnù poté, co se komunisté chopili
moci, byl ve vykonstruovaném procesu
uznán vinným ze špionáže a vlastizrady
a pøed 70 lety, 21. èervna 1949, v Plzni
popraven. „Není ve mnì zloby, nenávisti
ani pomstychtivosti... studí mne však
hoøká lítost nad tím, že zmizela spravedlnost,“ napsal Píka noc pøed smrtí v plzeòské vìznici na Borech.
jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium

Studoval na reálném gymnáziu a poté
na konzervatoøi (skladbu, dirigování).
Již jako èerstvý absolvent získal diriPøed více než 40 lety, 29. èervna 1979, gentské angažmá v tehdejším Novém
zemøel v Praze právník, muzejní pra- nìmeckém divadle v Praze (pùsobil
covník, spisovatel a publicista KAREL jako asistent A. Zemlinského). Poté byl
LAGUS. Narodil se 12. èervna 1903 kapelníkem v pruském Královci a v Jabv Praze, až do okupace roku 1939 pùso- lonci nad Nisou; na poèátku tøicátých let
bil jako advokát, poté byl vìznìn v Te- byl sbormistrem pražského mužského
rezínì, následnì v Osvìtimi a v kon- sboru a pak kapelníkem opery v Teplicentraèním táboøe Gross-Rosen. Po cích. A. Heller se snažil o èesko-nìmecosvobození pracoval jako právník na kou kulturní spolupráci, v Jablonci napøíklad provedl ve vlastních pøekladech
ministerstvu prùmyslu.
Následnì se vrátil k advokátské praxi, Dvoøákovy opery. Vrcholem jeho kariéale soubìžnì zaèal zpracovávat osobní ry v èeských zemích byla práce v Olozážitky z okupace a studoval historické mouci, kde v letech 1932–1939 pùsobil
jako šéf opery. I zde
dokumenty, aby tak
uvádìl èeské opery
jako mnozí další pøe(Janáèkovu
Lišku
živší mohl podat svìBystroušku èi Dvoøádectví. S využitím
kovu prvotinu operu
obsáhlého dokumenAlfred). Spolupracotárního materiálu (doval rovnìž jako stálý
bové fotografie, rehost s Èeskou filharprodukce
kreseb,
monií, Roku 1939
dopisy a dokumenty)
Eva Herrmannová. Foto archiv.
uprchl se svou manpak v letech 1960–
1962 napsal spolu s dalším bývalým te- želkou, pìvkyní Mildred Greyerovou,
rezínským vìznìm Josefem Polákem pøed nacisty do Palestiny a posléze do
knihu Mìsto za møížemi. Toto dílo, pøe- USA. Pùsobil jako èlen fakulty Chicago
stože ho autoøi psali v dobì pøežívají- Conservatory of Music a poté se stal
cích komunistických iluzí a mýtù, což v Los Angeles hudebním øeditelem Holse na nìkolika místech v textu projevu- lywood Opera Reading Clubu; soubìžje (napø. citáty z dìl klasikù marxismu- nì byl až do své smrti èlenem fakulty
leninismu), zùstává dodnes nejúplnìjší Los Angeles City College.
Dne 21. èervence by oslavila 90. nastudií o terezínském ghettu. Vyšlo roku
1966, podruhé roku 2006. Karel Lagus rozeniny teatroložka a bývalá šéfka
s Josefem Polákem poté roku 1967 opery ND EVA HERRMANNOVÁ. Narodipublikovali spolu s Táòou Krulišovou la se ve Vídni, vyrostla ve slezské Opaknihu Terezín doplnìnou kresbami dìtí vì v rodinì židovského velkoobchodníka s textilem a rakouské zpìvaèky
z ghetta.
Jako pracovník tehdejšího Státního Kataríny Junkerové. Po záboru Sudet
židovského muzea mìl hlavní podíl na odjela rodina do Prostìjova. Jako židovtom, že se podaøilo zachovat témìø ne- ská míšenka byla deportována do Tereporušenou kartotéku vìzòù terezínského zína. Setkala se tu s øadou umìlcù a zpíghetta. V židovském muzeu též podstat- vala ve sboru pøi provedení opery Hanse
nì pøispìl k vytvoøení stálých expozic Krásy Brundibár – terezínské skladatele
posléze propagovala celý život. Po válTerezín varuje a Nepromlèené zloèiny.
Ovlivnil také koncepci výstav s tere- ce vystudovala hudební teorii a operní
zínskou tematikou pøímo v Terezínì. režii, od roku 1957 až do penze pracoNejúspìšnìjší byla výstava kreseb tere- vala v Divadelním ústavu v Praze, v lezínských dìtí Motýli tady nežijí. Kniha tech 1990–1995 vedla operu ND, kterou
s tímto názvem – výbor z poezie tere- nasmìrovala ke sbližování s evropským
zínských dìtí doplnìný øadou jejich kre- operním dìním a pøizvala ke spolupráci
øadu významných osobností: èeské emiseb – vyšla v øadì jazykù.
Pøed 65 lety, 1. èervence 1954, zem- granty, èeské umìlce pracující v zahraøel pøi autonehodì v kalifornské Santa nièí a také režiséry pøedevším z nìmecBarbaøe dirigent ADOLF HELLER. Je po- ké oblasti. Podílela se též na èinnosti
høben v hollywoodském Memorial Par- Terezínské iniciativy a Institutu TI.
ku. Narodil se 6. prosince roku 1901 Zemøela 13. února 2017 v Praze.
(am)
v Praze na Královských Vinohradech.

PAVEL FRIED
(13. 6. 1930–2. 6. 2019)

Tøebíèský rodák a èestný obèan tohoto
mìsta, vìzeò terezínského ghetta, voják
u PTP, inženýr, konstruktér, ekonom
a v letech 2004–2008 pøedseda Židovské obce v Brnì, pøedevším ale milý
a laskavý èlovìk Pavel Fried zemøel 2.
èervna letošního roku. Na tøebíèském
židovském høbitovì se s ním rozlouèila
poèetnì zastoupená obec brnìnská i zástupci dalších židovských obcí, rabíni,
pùsobící v Èeské republice, pøedstavitelé mìsta Tøebíèe a mnoho dalších smuteèních hostù, tìch, kteøí ho znali, vážili
si ho a mìli ho rádi.
Židovská pospolitost v nìm ztrácí èlovìka, který jako jeden z posledních ztìlesòoval tu podobu židovství, která byla
v Èechách a na Moravì bìžná v první polovinì 20. století a které zasadilo smrtelnou ránu období šoa. Židovství v opravdovém slova smyslu tradièní, okoøenìné
tolerancí a vtipem a vždy doprovázené
pílí, pracovitostí a slušností.
To všechno nedokázalo panu Friedovi
vzít ani dìtství, strávené v Terezínì v chlapeckém domovì v bývalé škole. Dokonce
ani ten humor. Na práci, kterou tam vykonával jako obsluha kárky, se kterou se po
Terezínì rozváželo nejrùznìjší zboží, vzpomíná následovnì: „To bylo dobré zamìstnání, s kamarádem jsme vozili takovou jednokolovou kárku, protože už tam nebyli
lidi, kteøí ji obsluhovali. A na ní jsme po Terezínì rozváželi, co bylo zrovna zapotøebí.“
Tak dostal pøíležitost pøilepšit sobì a své
rodinì. „Tøeba když jsme do rùzných kuchyní vezli chleba, tak jsme si nìco nakradli. Moje matka mi pozdìji øíkala: ‚Já jsem
mìla vždycky strach, že už se neodnauèíš
krást.‘ Ale odnauèil jsem se...“

Foto archiv.

Ti, kdo ho znali, se od nìho naopak
mohli mnohé nauèit. O životì, o židovství, o tom, jak vycházet s lidmi i s pánembohem.
Tihje nišmato crura bicror hachajim.
jd
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Joseph Roth
POCHOD RADECKÉHO
! „Nedokážu zapomenout na válku a na
zánik jediné vlasti, kterou jsem kdy mìl,
rakousko-uherské monarchie,“ napsal
Joseph Roth.
„Svoji
vlast
jsem miloval.
Umožòovala mi,
abych byl souèasnì vlastencem i svìtoobèanem. (…)
Mìl jsem rád
ctnosti a pøednosti své otèiny
a dnes, kdy je
mrtvá a pryè, mám rád dokonce i její
chyby a nedostatky.“ Pochod Radeckého – nejzralejší a vrcholný Rothùv román, jedna z nejvýznamnìjších knih
svìtové literatury 20. století – je hluboce prožitou elegickou básní, kterou na
habsburské Rakousko složil poddaný
z územního a národnostního okraje císaøství. Stesk po ztracené minulosti
a bolest ze ztráty domova se zde v jedineèné souhøe mísí s humorem, ironií
a sarkasmem.
Vydalo nakl. Leda v Praze roku 2019.
Z nìmèiny pøeložila Jitka Fuèíková. 384
stran, 1. brožované vydání; dop. cena
158 Kè.
Norbert Gstrein
ANGLICKÉ ROKY
! Rakouský prozaik Norbert Gstrein
studoval matematiku v Innsbrucku a pozdìji v USA na Stanfordu. V literatuøe
debutoval už v roce 1988 povídkou Einer (Jeden). Svùj nejslavnìjší román
Anglické roky vydal v roce 1999 a o rok
pozdìji také jeho pokraèování Selbstportrait mit einer Toten (Autoportrét
s mrtvou). Ve svých dílech èasto experimentuje s pozicí vypravìèe a s jeho perspektivou.
V románu Anglické roky Norbert Gstrein vypráví zpola detektivní pøíbìh odehrávající se dílem bìhem druhé svìtové
války ve Velké Británii, která držela v internaèních táborech muže, o nichž se domnívala, že pøedstavují nebezpeèí, a do
jednoho „pytle“ sesypala jak nacisty, tak
tøeba i židovské uprchlíky, a dílem nìkolik desetiletí po jejím konci, kdy se teprve
rozvíjí pátrání po hypotetické vraždì, jež
se mìla odehrát právì v èase války. Pátrání po tom, co se stalo, provází ale také
otázky po možnosti pravdu zjistit. S nimi
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI
se pojí i další: co vytváøí lidskou identitu,
co znamená identita židovská, jaká je povaha našich lidských pøíbìhù, vznikajících právì vyprávìním?
Vydalo nakl. Prostor v Praze roku
2019. Z nìmèiny pøeložil Radovan
Charvát, 312 stran, 297 Kè.
Anne Franková
ZADNÍ DÙM
Deník v dopisech 12. èerven 1942
–1. srpen 1944
! Po dvaceti pìti letech vychází zcela
nový pøeklad deníku Anne Frankové.
Poprvé v èeštinì s názvem, který svému
dílu zamýšlela dát sama jeho autorka.
Celkem už tøetí pøeklad deníku do èeštiny
poøídila Magda
de Bruin Hüblová. Vrací se k názvu, jejž si Anne
pro svoji zamýšlenou knihu
pøála a s nímž
vychází deník
v nizozemštinì.
Ke svému pojetí pøekladu napsala Magda de Bruin Hüblová: „K deníku Anne Frankové lze pøi pøekládání
pøistupovat dvìma zpùsoby: jako k dokumentu, což vyžaduje co nejpøesnìjší pøeklad, nebo jako k literárnímu dílu, což
umožòuje jisté uhlazení textu s ohledem
na mladé ètenáøe. Protože se nový pøeklad
má stát souèástí souborného vydání díla
Anne Frankové, v nìmž poprvé v èeštinì
vyjdou i autentické, ,neuèesané‘ verze deníku (které se liší od verze, již pøipravil
Annin otec, Otto H. Frank), pøiklonila
jsem se k první možnosti. Mùj pøeklad
tak zachovává víc než pøedchozí èeské
pøeklady zvláštnosti pøedlohy.“
Vydalo nakl. Triáda v Praze roku 2019.
Z nizozemského originálu pøeložila Magda de Bruin Hüblová. 304 stran, brožované vydání. Dop. cena 349 Kè.
George Steiner
SKUTEÈNÉ PØÍTOMNOSTI:
JE NÌCO V TOM, CO ØÍKÁME?
Eseje o Bohu, estetice, jazyku
a myšlení
! Americký polyhistor, filosof, literární
a kulturní kritik, lingvista, komparatista,

esejista a spisovatel, jeden z nejvýznamnìjších a nejvlivnìjších intelektuálù
druhé poloviny 20. století oslavil v dubnu již 90. narozeniny. Jeho celoživotním
zájmem je vzájemný vztah jazyka, literatury, umìní a spoleènosti v dobì po
holokaustu. Za svou více než padesátiletou publikaèní kariéru vydal celou øadu
knih, z nichž nejvýznamnìjší jsou napø.
After Babel (1975, èesky jako Po Bábelu, 2010), soubor esejù No Passion
Spent (1996) èi intelektuální autobiografie Errata (1997, èesky 2011).
V knize Skuteèné pøítomnosti z roku
1989 se setkávají estetika, teologie,
lingvistika, literární teorie a filosofie,
ale pøitom (jako u Steinera vždy) nejde
o suchopárnou teoretizaci pøedem vytèeného problému, nýbrž o vášnivou,
dobrodružnou intelektuální cestu líèenou témìø básnickým jazykem.
Vydalo nakl. Dauphin ve Slavonicích
roku 2018. Pøeložil Ondøej Hanus. 268
stran, dop. cena 348 Kè.
Alexander Korženkov
LUDVÍK LAZAR ZAMENHOF
Život, dílo, ideály
! Letošní rok si pøipomínáme 160. výroèí narození autora umìlého jazyka – esperanta – L. L. Zamenhofa (pocházel z židovské rodiny v Bia³ystoku). Pøi této
pøíležitosti vychází jeho monografie, kterou v esperantu napsal významný souèasný znalec dìjin esperantského hnutí Alexandr Korženkov (jedná se o zkrácenou
verzi životopisu od téhož autora). Kniha
seznamuje ètenáøe se Zamenhofovým životem, vysvìtluje
dùvody,
proè esperanto
vytvoøil, zkoumá vlivy, z nichž jeho myšlenka vznikla
i to, jak byla pøijímána a jakými
zmìnami prošla.
Autor píše i o šíøení esperanta
a snahách o jeho reformování. Na konci
knihy je pøipojeno nìkolik Zamenhofových textù, pøibližujících dobový kontext.
Kniha je urèena všem zájemcùm o historii, filozofii a duchovní dìjiny lidstva.
Vydalo nakl. KAVA-PECH v Dobøichovicích roku 2019. Z esperantského
originálu pøeložil Jindøich Košt’álek.
121 stran, fotografie, poznámky. Dop.
cena 187 Kè.
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JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
(Jeruzalémská 7, Praha 1)
! V èervenci lze v synagoze zhlédnout výstavu fotografií Hassana Sarbakhshiana
Židé v Íránu. Hasan Sarbakhshian je významný fotograf, dokumentarista, producent a editor. Narodil se a vyrùstal v Íránu, žil v Ázerbájdžánu, pracoval v USA.
V souèasnosti žije v Praze. Jeho dílo pokrývá rùznorodá témata a objevuje se ve
svìtových médiích (vèetnì The New York
Times). Více než 10 let byl fotografem Associated Press a za svou práci získal øadu
ocenìní. Kromì toho pùsobil jako kurátor
a porotce mnoha mezinárodních soutìží
a festivalù. V souèasné dobì je producentem televizních dokumentárních seriálù
a šéfredaktorem èasopisu Tableau.
V letech 2006–2009 pracoval na projektu dokumentujícím život Židù v Íránu.
V roce 2019 se mu podaøilo dokonèit druhou èást projektu íránských židovských
pøíbìhù a zmapovat osudy nìkterých Íráncù, kteøí emigrovali do Izraele. Výstava
potrvá do 15. záøí a je pøístupna dennì od
10 do 17 hodin kromì sobot a židovských
svátkù.
! Dne 10. èervence od 18 hodin pokraèuje cyklus varhanních koncertù. Hrají
Jitka Chaloupková, Václav Peter. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga C dur
BWV 54; G. B. Lucchinetti: Sonáta D dur
pro dvoje varhany; J. S. Bach: Chorální
fantasie „Wo Gott der Herr nicht bei uns
hält“ BWV 1128 (Žalm 124) atd.
! Dne 25. èervence od 19 hodin se koná
veèerní komentovaná prohlídka, na její
úvod se rozezní unikátní varhany pod rukama varhaníka Václava Petra. Vstupné:
dospìlí 100 Kè, dìti do 6 let zdarma, dìti
6–15 let a studenti 60 Kè.
TURGEMAN QUARTET
! Do Prahy pøijíždí jeden z nejlepších izraelských kytaristù Elon Turgeman. Bude
koncertovat v doprovodu izraelských hudebníkù Omriho Abramova (saxofon)
a Utsiho Zimringa (bicí), ètveøici pak doplní
èeský klavírista Daniel Bulatkin. Koncerty
se konají 2. èervence od 21.30 v jazzovém
klubu Reduta (www.redutajazzclub.cz)
a 3. èervence od 21 hodin v jazzovém klubu
Ungelt (www.jazzungelt.cz).

KULTURNÍ
POØADY

SYNAGOGA TURNOV
! Do 5. srpna lze v synagoze zhlédnout
výstavu Charedim – snímky ultraortodoxních Židù, jak je po osm let v jeruzalémské ètvrti Mea šearim fotografovala Eliška
Blažková, která z nich vytvoøila také rozsáhlou obrazovou publikaci.
! Dne 16. èervence od 18 hodin se koná
koncert izraelské zpìvaèky, která zpívá
biblické i kabalistické texty moderním
zpùsobem, Victorie Hanny (rezervace
vstupenek na terezie.dubinova@oheladom.cz).
Synagoga v Boskovicích. Foto Libor Teplý.

sametové revoluce. Na koncertì zazní nejen árie z operet a oper, vèetnì árie z Rusalky, ale i muzikálové písnì. Dirigovat bude
žák Leonarda Bernsteina a stálý spolupracovník Pražských symfonikù – izraelský
dirigent Elli Jaffe. Více na www.fok.cz.
BOSKOVICE: FESTIVAL
PRO ŽIDOVSKOU ÈTVRT¡
! Festival pro židovskou ètvrt’v Boskovicích se koná již posedmadvacáté, a to ve
dnech 4.–7. èervence. Návštìvníky tradiènì èeká pestrý program, zahrnující koncerty, výstavy, pøednášky, filmové projekce, autorská ètení i cestovatelský stand-up,
akce pro dìti i prohlídky židovské ètvrti.
Zvláštní sekci tvoøí vybrané vzpomínky
pamìtníkù z cyklu Pøíbìhy 20. století, které vysílá Èeský rozhlas. Divadelní soubor
boskovického gymnázia pøedstaví inscenaci Sám proti tmám, sestavenou z básní
a deníkových záznamù básníka, pøekladatele, prozaika a editora Jana Zábrany, anglista a amerikanista Josef Jaøab pronese
pøednášku Jazz v podmínkách nesvobody
a historik Igor Lukeš bude mluvit o Sovìtském svazu a èeskoslovenské krizi v roce
1938. Celý program naleznete na adrese
www.boskovice-festival.cz.

PAMÁTKY PARDUBICKÉHO KRAJE
! V židovském dvojdomku v Heømanovì
Mìstci se do 7. èervence koná výstava fotografií Štìpána Bartoše, které zachycují židovské památky Pardubického kraje. Kromì
samotného mìsta Heømanùv Mìstec, kde
døíve sídlil rabinát, zachytil na snímcích také
památky Døevíkova, Hlinska, Hoješína,
Hroubovic, Luže, Pøelouèe, Pøestavlk a Zájezdce. Výstava je pøístupna ve støedu odpoledne a o víkendu 10–12 a 14–17 hodin.
ARIK BRAUER:
VŠECHNA MÁ UMÌNÍ
! Židovské muzeum ve Vídni pøipravilo
v budovì na Dorotheergasse výstavu k oslavì 90. narozenin malíøe, hudebníka, sochaøe, básníka, scénografa a architekta, spoluzakladatele vídeòské školy fantastického
realismu Arika Brauera. Vídeòský rodák,
jehož rodinu zasáhl holokaust, vystudoval
po roce 1945 akademii výtvarných umìní.
Poté cestoval, vìnoval se malíøství, tanci
a hudbì, žil v Paøíži a nakonec se vrátil do
rodného mìsta. Patøil k prùkopníkùm austropopu, jeho díla ovlivòují judaismus i židovská historie. Výstava pøedstavující
„všechna jeho umìní“ potrvá do 20. øíjna.
JANKEL ADLER V LONDÝNÌ
Londýnská galerie Ben Uri (viz Rch
8/2018) pøedstavuje osobnost malíøe Jankela Adlera. Tento rodák z polského mìsta
Tuszyn (1895–1949), jehož avantgardní obrazy jsou ovlivnìny expresionismem, kubismem i magickým realismem, žil od roku
1941 ve Skotsku a poté v Londýnì. Výstava
se zamìøuje na dílo vytvoøené bìhem devíti
let strávených v Británii a navazuje na umìlcovu soubornou pøehlídku v nìmeckém
Wuppertalu (viz Rch 7/2018).

!

FESTIVAL ŠAMAJIM V TØEBÍÈI
FOK S RENÉE FLEMINGOVOU
A ELLIM JAFFEM
! Dne 9. èervence od 19.30 se v Obecním
domì koná koncert Symfonického orchestru hlavního mìsta Prahy FOK a americké sopranistky Renée Flemingové (jejíž prarodièe pocházeli z Prahy). Renée
Flemingová se vrací k FOK, aby zavzpomínala na Václava Havla a na 30. výroèí

HA-MAKOM V HOLEŠOVÌ
! Další tradièní festival židovské kultury
se koná ve dnech 23.–28. èervence v Holešovì. Kromì bohatého programu nabízí
festival Ha-makom doprovodné akce
(vèetnì gastronomie). Program lze nalézt
na stránkách www.zidovskyfestival.cz.

! 16. roèník festivalu židovské kultury

Šamajim v Tøebíèi probìhne 29. 7.–3. 8.
Program zahrnuje koncerty, besedy, prohlídky tøebíèské židovské ètvrti, projekci
filmového dokumentu o Antonínu Kalinovi, zachránci židovských dìtí v Buchenwaldu, ale také pekaøskou dílnu èi degustaci košer whisky. Program naleznete na
www. samajim.cz.
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IZRAELSKÉ TANCE
! Zveme vás na veøejnou ukázku izraelských lidových tancù. Pøijeïte se podívat
a tøeba se k nám i pøidat v pátek 26. èervence od 16 hodin na Palackého námìstí v Kralupech nad Vltavou. Ukázka se uskuteèní
v rámci mezinárodního semináøe MACHOL
Èechia, který poøádá skupina Besamim.
Více informací na www.besamim.cz.
KULTURNÍ PROGRAM
DSP HAGIBOR
! 3. èervence od 14.30: Hudební odpoledne – úèinkuje Smetanovo Trio.
! 6. srpna od10.30: Klezmer Mazltov –
úèinkují Elsa Dunajová, Michal Kostiuk
a Pavla Pøerovská
! 30. srpna od10.30: Klavírní matiné –
úèinkuje Aneta Majerová Dorùžková.
! Výstavy: Co se do Obecních novin nevešlo – fotografie Petra Balajky, Myšlenky
svìtla – obrazy z výtvarné dílny Denního
centra Hagibor, Kouzlo tvorby – obrazy
Jany Dubové; Kùò pøináší nadìji – obrazy
Lucie Lienerové
KAMENY ZMIZELÝCH
V ŠUMPERKU
! V pondìlí 27. kvìtna se uskuteènilo položení prvních ètyø kamenù zmizelých
v Šumperku. Pøíprava projektu zaèala již
v prosinci roku 2018, kdy se èlenové pìveckého sboru Avonotaj rozhodli pro tento
úèel vìnovat dobrovolné vstupné ze svého
adventního koncertu. Kameny byly položeny do chodníku na Hlavní tøídì u domù, ve
kterých pøed válkou bydleli èlenové rodiny
Bandlerovy a Bodanských. Pøipomínku násilné smrti ètyø šumperských obèanu pøímo
pøed tìmito domy umocnila èetba jejich životních pøíbìhù a zpìv.
Na závìr se konal koncert sboru Avonotaj
v prostorách Informaèního centra na Hlavní
tøídì, kde byla také k vidìní putovní výstava
Obyèejní lidé v neobyèejných èasech.
Tento akt byl umožnìn díky dokumentaci židovské historie v Šumperku, kterou
pøed lety zahájil pan Gerhard Wanitschek
z Nìmecka, rodák z nedalekých Vikýøovic. Pan Wanitschek se vìnoval svému
úkolu více než dvacet let a nasbíral úctyhodné množství archivních materiálù,
vzpomínek a fotografií. Výbìr tìchto informací byl v roce 2012 zpracován spolkem Respekt a tolerance a zveøejnìn
v publikaci Ti, kterým bylo vráceno jméno, nebudou zapomenuti a prezentován
ve výše zmiòované putovní výstavì Obyèejní lidé.
Pietního setkání se zúèastnili èetní obèané Šumperku a také starosta mìsta Mgr. Tomáš Spurný.
Ludìk Štipl
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

konci 19. století padly mìstské hradby a zaèaly se stavìt nové ulice, v devadesátých
letech to byla Rejskova a o desítku let pozdìji ulice Havlíèkova i s velkou budovou
c. k. okresního soudu. Právì tam si v roce
1910 od stavitelù Koneèného a Nedìlníka
nechali postavit krásný dùm manželé Grünwaldovi. Dùm secesní a vznosný, který je
i po více než stu letech ozdobou této ulice.
Zdá se, že tou dobou už vìdìli, že se jejich
nájemníkem stane starý rabín dr. Leopold
SEMINÁØ V LOŠTICÍCH
Goldschmied. Aby se u nich rabín cítil spo! Od 31. kvìtna do 2. èervna se v loštické kojen, a zøejmì i po dohodì s ním, postavili
synagoze uskuteènil semináø vìnovaný na zahradì døevìný altán uzpùsobený právì
200. výroèí narození spisovatelky Fanny pro oslavy Sukot. Mìl na sobì kladky, díky
Neuda, která v Lošticích v roce 1854 na- kterým bylo možné o tomto svátku støechu
psala v nìmèinì mimoøádnou knihu modli- rozevøít.
teb pro ženy Hodiny zbožnosti (èeský pøeMinimálnì do roku 1935 sloužila modliklad vyšel roku 2008 péèí spolku Respekt tebna svému úèelu, a jak je dodnes možno poa tolerance).
zorovat, do zahrady vedla minimálnì jedna
V rámci programu se hovoøilo o jejím životì další branka ze sousedních zahrad, které patøia díle, sérii pøednášek uvedla paní Aliza Lavie ly souvìrcùm, a ti tak mohli pøicházet na
z Izraele. Osobními prožitky ji doplnila a pøe- modlitby s rabínem. Vše skonèilo, zdá se,
básnìnou knihu pøedstavila americká editorka jeho smrtí v onom roce 1935, kdy jeho poDinah Berland (která ve svých výzkumech tomci již žili v Budapešti. Pan rabín byl poo FN stále pokraèuje). Trojici uzavøela paní chován pod prostý náhrobek na zdejším høbiAgata Rybinska z Lublinské univerzity. Pro- tovì a dùm už patøil jiným majitelùm,
gram doplnily pøednášky Evy Kosákové, která manželùm Sternovým (Anna byla árijka a tím
pøedstavila práci žen WIZO, èi Vlasta Ruth Si- uchránila svého muže Alfreda pøed deportadonová, která promluvila na téma Posttrauma cí), kteøí po celou válku podporovali mnohé
jako následek šoa a péèe o pøeživší. Helena známé balíèky do Terezína. Bohužel, jak pùBratfeldová pøedstavila svou knihu fotografií vodní majitele, tak i mnohé nájemníky a obyze židovských høbitovù Zahrady života a Eliš- vatele domu smetly váleèné události, ale nìkka Blažková knihu fotografií Charedim.
lš teøí pøežili, aby vydali zajímavá svìdectví.
Patøí k nim svìdectví malého Petra, který
O ZAHRADNÍ MODLITEBNÌ
se jako 11letý sirotek v prosincových dnech
V PROSTÌJOVÌ
roku 1942 sám vypravil z domu. Mìl štìstí,
Z dopisù ètenáøù
nebot’ ho nìjakou velkou mocí na posledNejsem odborníkem na náboženské pøedpi- ní chvíli vyreklamovala z pekla jeho vzdálesy našich zmizelých sousedù, ale dozvìdìl ná teta MUDr. Elsa Sternová, která byla tou
jsem se o svátku Sukot,
dobou lékaøkou na lodi
bìhem kterého vìøící Židé
britského vojenského nápo sedm dní jedí a modlí
moønictva. Sama skonèila
se v provizorní stavbì postudia medicíny v roce
dobné stanu èi pøístìnku.
1909 ve Vídni a jako øádoNesmí mít pevnì krytou
vá sestra pracovala za prvstøechu a u nás se zdobil
ní republiky v misijních
nejèastìji bøezovými vìtnemocnicích v Asii. Petr
vièkami. Takový stánek
odjel za ní a v domovní
býval postaven tam, kde
kartì je úøednicky skrombydlelo více židovských
ný zápis: odstìhován
nájemníkù pohromadì,
22. 12. 1942 do Šanghaje.
což v Prostìjovì naplòoJeho další osudy by byly
val nadaèní dùm Dr. Brenámìtem na jiný èlánek
chera, v nìmž sídlil starostejnì jako to, že v domì
binec a chudobinec. Jeho
pobýval jeden známý èesadresa byla Sádky 2
ký spisovatel. Po válce se
Rabín Dr. L. Goldschmied, 1935.
a podle vzpomínek pamodlitebna nejprve se promìtníkù byla na dvoøe tato døevìná stavba mìnila v bìžný zahradní domek, zvláštní jen
umístìna trvale.
onìmi kladkami na støese, a když domek doMnì se však podaøilo vypátrat takovouto žil, byl na jeho základech postaven jiný alletní modlitebnu v jiné èásti Prostìjova tán. Ten už ale žádnému vznešenìjšímu úèea nakonec jsem získal i její fotografie. Na lu neslouží.
Ivan Èech, Prostìjov
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ŽNO BRATISLAVA
V júli oslávia narodeniny: pán Juraj Alner – 82
rokov; pán Alexander Bachnár – 100 rokov;
pani Erika Brániková – 88 rokov; pani Eva
Dugová – 75 rokov; pani Eva Engelová – 70
rokov; pani Ing. Agnesa Grossová – 73 rokov;
pán Ondrej Herec – 75 rokov; pani
MUDr. Eva Hulényiová – 81 rokov; pani Zita
Kurzová – 75 rokov; pani Renáta Mencerová –
50 rokov; pani PhDr. Emma Panovová-Weiser
– 94 rokov; pán PaeDr. Ivan Pasternak – 75 rokov; pani PhDr. Anita Podhorná – 83 rokov;
pani Mariana Rybecká – 84 rokov; pán
Ing. Tomáš Salamon – 65 rokov; pán Steiner
Juraj – 73 rokov; pani Prof. Ing. Zuzana Sternová – 72 rokov; pán František Tepper – 72 rokov; pani Ing. Katarína Traubnerová – 73 rokov; pán RNDr. Eduard Ujházy – 73 rokov;
pani Agneša Urbanová – 84 rokov, a pán
Ing. Ján Wister – 72 rokov.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
V máji zomreli vo veku 67 rokov pán Pavol
Chorvát a vo veku 94 rokov pán PhDr. Pavol
Polák. Zichronam livracha.
ŽO BRNO
V èervenci oslaví narozeniny: Lea Burešová, nar. 14. 7. – 10 let; paní Nicole Engelsmannová, nar. 31. 7. – 48 let; paní Lýdia Ferová, nar. 8. 7. – 81 let; pan David Fiša, nar.
7. 7. – 31 let; paní Dita Hanáková, nar. 3. 7. –
47 let; pan Leo Horáèek, nar. 23. 7. – 70 let;
pan Petr Kavan, nar. 15. 7. – 69 let; pan Yotam Kreiman, nar. 24. 7. – 33 let; paní Renata Laxová, nar. 15. 7. – 88 let; paní Gusti Veselá, nar. 27. 7. – 90 let, a paní Vìra
Vozáková, nar. 30. 7. – 75 let.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
S hlubokým zármutkem sdìlujeme, že dne
2. èervna zemøel ve vìku 89 let pan Ing. Pavel Fried, bývalý pøedseda ŽO Brno. Rozlouèení s ním probìhlo 4. 6. na židovském
høbitovì v Tøebíèi.
Zichrono livracha.
ŽO KARLOVY VARY
V èervenci oslaví narozeniny: pan Valeriy
Ukhov, nar. 7.7. – 50 let, a pan Tomáš Sommer, nar. 23.7. – 73 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
Blahoželáme našim èlenom, ktorí v júli slávia sviatok narodenín: pán Ing. Ernest Ackermann – 64 rokov; pani Agnesa Friedová –
67 rokov; pani Ilona Gregorová – 90 rokov;
pán Peter Haber – 71 rokov; pani Katarina
Hirschová – 88 rokov; pani PhDr. Nadežda
Lambertová – 75 rokov; pán Dagobert Le-

ZPRÁVY
Z OBCÍ

wandowsky – 82 rokov; pani Mgr. Eva Novotná – 71 rokov; pani Zora Ondrušková –
62 rokov; pán MUDr. Pavol Rodan – 68 rokov; pán Igor Rolny – 79 rokov; pani
MUDr. Marta Rubovièová – 68 rokov, a pán
PhDr. Pavol Šalamon – 68 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO LIBEREC
V èervenci oslaví životní jubileum: paní
Ing. Kateøina Burešová, nar. 9.8. – 69 let;
pan Michal Abraham, nar. 10.8. – 69 let; pan
Jindøich Steindler, nar. 11.8. – 96 let; paní
Helena Mejstøíková a paní Marie Delièová,
nar. 30.8. – 72 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V èervenci oslaví životní jubileum: pan MgA.,
Ph.D. Daniel Hrbek, nar. 29.7. – 48 let; sleèna
Andrea Dorazilová, nar. 26.7. – 26 let; sleèna
Barbora Dorazilová, nar. 21.7. – 22 let, a sleèna Linda Dorazilová, nar. 27.7. – 17 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V mìsíci èervenci oslaví narozeniny: paní
PhDr. Zuzana Èaplová, nar. 5.7. – 70 let;
paní Jindøiška Danelová, nar. 6.7. – 87 let;
paní Zuzana Lyèková, nar. 20.7. – 71 let;
paní Evženie Madlová, nar. 28.7. – 70 let;
pan Miroslav Revenda, nar. 27. 7. – 48 let,
a pan Petr Suchý, nar. 21.7. – 47 let. Pøejeme
jim vše nejlepší. Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V èervenci oslaví narozeniny: pan Libor
Bìleš – 46 let; pan Karel Steiner – 66 let; pan
Ladislav Václavík – 66 let, a paní Mgr. Klára
Tydlitátová – 34 let. Všem našim jubilantùm
pøejeme hodnì zdraví, štìstí a osobní spokojenosti. Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V èervenci oslavují narozeniny tito naši èlenové: paní Rela Balejová, nar. 15.7. – 90 let;
paní Ninìl Bourová, nar. 28.7. – 80 let; pan
Mikuláš Bröder, nar. 26.7. – 91 let; paní Lid-

mila Bublová, nar. 23.7. – 92 let; paní Jana
Fikart, nar. 28.7. – 92 let; paní Zdenka Freundová, nar. 23.7. – 88 let; paní Ilona Homolková, nar. 23.7. – 85 let; paní Edith
Krausová, nar. 12.7. – 90 let; paní Zdena
Langerová, nar. 14.7. – 90 let; paní Hana
Nermutová, nar. 12.7. – 94 let; paní Marta
Neužilová, nar. 29.7. – 87 let; paní Hedvika
Paleèková, nar. 29.7. – 80 let; paní Annel Pavlásková, nar. 27.7. – 85 let; pan Zdenìk Pošusta, nar. 24.7. – 80 let; paní Zuzana Preissová-Fried, nar. 11.7. – 75 let; paní Irena
Racková, nar. 23.7. – 94 let; paní Kamila Sieglová, nar. 22.7. – 94 let; paní Valerie Slezáková, nar. 1.7. – 96 let; paní Gusta Šnáblová, nar.
3.7. – 100 let; paní Vìra Tomanová, nar. 5.7. –
88 let; paní Hana Tomková, nar. 28.7. – 87 let,
a paní Janina Vrbová, nar. 20.7. – 94 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO PREŠOV
V júli oslávia narodeniny: pán Peter Greguš
– 68 rokov; pani MUDr. Soòa Bázlerová –
74 rokov; pani Fani Izraelová – 73 rokov;
pán Mgr. Miloš Kriššák – 41 rokov; pani
Mgr. Petra Oláhová – 43 rokov; pani Júlia
Pešatová – 72 rokov; pani Magdaléna Rochlitzová – 82 rokov, a pani Etela Štekauerová
– 95 rokov. Jubilantom prajeme z celého srdca všetko najlepšie, ve¾a zdravia a pohody
v kruhu najbližších.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V èervenci oslaví své narozeniny: paní Lotte
Kozová, nar. 19.7. – 94 let; paní Hana Kredlová, nar. 15.7. – 62 let; paní Sylvia Lebovièová, nar. 26.7. – 73 let; paní Eva Skoèdopolová, nar. 29.7. – 87 let; pan Robert Appel, nar.
7.7. – 55 let; pan Roman Faerman, nar. 1.7. –
61 let, a pan Miroslav Stanèík, nar. 3.7. – 59
let. Hodnì zdraví a spokojenosti jim pøeje celá
teplická obec. Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
S hlubokým zármutkem sdìlujeme, že dne
10. kvìtna ve vìku 23 let náhle zemøel èlen
ŽO Teplice pan Vojtìch Merta.
Zichrono livracha!
ŽNO TRENÈÍN
V júli oslávi narodeniny: pani Eva Triebová
– 80 rokov; pani Daniela Št’astná – 76 rokov,
a pán Ing. Oleksandr Kazatsker – 65 rokov.
Srdeène gratulujeme a prajeme všetko dobré.
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V èervenci oslaví své narozeniny paní Lydie
Schõpfová a sleèna Magdalena Tupková.
Jmenovaným pøejeme hodnì zdraví a osobních úspìchù.
Ad mea veesrim šana!
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KONFERENCE
O ANTISEMITISMU V MALMÖ
Ve švédském mìstì Malmö se má v øíjnu
2020 konat mezinárodní vládní konference o antisemitismu. Pøipomeòme, že roku
2000 se ve Stockholmu konala konference, pøi níž se ustanovila Mezinárodní aliance pro pøipomínání holokaustu a výuku
o nìm (IHRA), která má v souèasnosti 32
èlenských státù. Jedním z hlavních úkolù
aliance je bojovat s antisemitismem
(a protiizraelským smýšlením s ním èasto
spjatým). Od zakládající konference se
tento problém nevyøešil, spíše naopak. Situace ve Švédsku (kde žije na 20 tisíc
Židù) patøí k nejsložitìjším v Evropì.
V samotném Malmö, jehož tøetina obyvatel pochází z muslimských zemí, dojde
každoroènì k desítkám antisemitských
útokù. V souvislosti s konáním konference nabídli místní komunitì dva filantropové ètyøi miliony dolarù, které mají posloužit k zajištìní bezpeènosti jejích èlenù.
SVOBODA SLOVA V CAMBRIDGI
Studentská unie Univerzity v Cambridgi
nesouhlasí s názorem britské Národní studentské unie, že lidem s nenávistnými
a bigotními názory se nemá dávat na akademické pùdì prostor (no platform
policy), nebot’by to „protiøeèilo svobodì
slova“. Mezi tìmi, kterým tak v minulosti
cambridgeští studenti mohli naslouchat,
byla nacionalistická politièka Marine Le
Penová, radikální imám Abu Hamza èi
nedávno malajsijský premiér Mahathir
Mohamad. Ten je pøitom znám svým neskrývaným antisemitismem nejhrubšího
zrna, a dokonce tvrdí, že je hrdý na to, že
„je oznaèován jako antisemita“. Když byl
na svùj antisemitismus tázán, odpovìdìl:
„Mám nìkolik židovských pøátel, velmi
dobrých pøátel. Nejsou jako ostatní Židé,
proto se s nimi pøátelím.“ Došlo tedy
k jasnému zneužití svobody slova, a to na
jedné z nejstarších a nejvýznaènìjších evropských univerzit.
SOTHEBY´S NA PRODEJ
Nejstarší a nejvìtší mezinárodní aukèní
síò Sotheby´s (byla založena v Londýnì
roku 1744) zakoupil Patrick Drahi, telekomunikaèní magnát, jenž pùsobí ve
Francii, v Portugalsku, USA a v Izraeli.
Tam roku 2013 založil mezinárodní kanál
i24news, který francouzsky, arabsky
a anglicky vysílá 24 hodin dennì zpravodajství. Drahi se narodil v židovské rodinì v Casablance, studoval ve Francii, žije
ve Švýcarsku a je také sbìratelem umìní.
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Chedva Meroz: Pocta Paulu Kleeovi.

ÈERNOBYL A ŽIDÉ
Povìdomí o severoukrajinském mìstì
Èernobylu je spojené hlavnì s výbuchem
místní jaderné elektrárny roku 1986, jejíž
historii nedávno pøipomnìl i seriál vysílaný stanicí HBO. Jeden z blogù listu Times
of Israel pøipomíná židovskou historii tohoto místa: patøilo k nejstarším židovským komunitám na Ukrajinì, roku 1897
tvoøili Židé pøes polovinu tehdy desetitisícového mìsteèka. Další vývoj už spìl jen
k tragickému konci: první svìtová válka,
ruská revoluce a po ní obèanská válka, pogromy, roku 1941 okupovali zemi nacisté
a zbylé Židy povraždili. Po válce se zde
však nìkteøí znovu usadili, roku 1987 tu
žilo asi 50 rodin. Øada lékaøù, kteøí byli
vysláni léèit lidi postižené radiací, byli
Židé, stejnì tak jako stovky hasièù, kteøí
na místì pùsobili. Ti pak mohli odjet na
léèení do Izraele a mnozí tu zùstali trvale.
ZEMØELA
NECHAMA RIVLINOVÁ
Dne 4. èervna zemøela první dáma Izraele
Nechama Rivlinová. N. Rivlinová bojovala v posledních letech s tìžkým onemoc-

nìním plic, letos v bøeznu se podrobila
i plicní transplantaci. Podle prezidentského prohlášení zemøela v nemocnici Beinlinson v Petach Tikvì. Nechama Rivlinová se narodila 5. èervna 1945 v mošavu
Cherut. Profesí byla botanièka a zooložka
a pùsobila jako badatelka na katedøe zoologie, ekologie a genetiky na Hebrejské
univerzitì v Jeruzalémì, tématùm pøírody
a životního prostøedí se vìnovala i ve
funkci první dámy. Prezident Reuven Rivlin podìkoval za kondolence a zprávy od
bìžných Izraelcù, které „znamenají pro
prezidenta i celou rodinu nevýslovnou
podporu a povzbuzení“. Rivlinovi, kteøí
byli manželé od roku 1971, mìli tøi dìti
a sedm vnouèat.
PONIÈENÉ PORTRÉTY
V kvìtnu instalovala skupina ESRA
v centru Vídnì (a dalších evropských metropolích) 80 rozmìrných fotografických
portrétù Židù, Sintù, Romù a dalších lidí,
perzekvovaných bìhem holokaustu. Vytvoøil je italsko-nìmecký fotograf Luigi
Toscano. Vídeòská instalace se stala již
nìkolikrát terèem nenávistných útokù.
Portréty byly buï poèmárány svastikami,
nebo rozøezány nožem. Po tøetím útoku
oznámila skupina umìlcù z nedalekého
alternativního divadla Nesterval, že bude
u výstavy držet ètyøiadvacetihodinovou
hlídku. Pøipojila se k nim i katolická mládež sdružená v organizaci Caritas i muslimští mladí z Muslimische Jugend Österreich. Mladí se pokusili ponièené obrazy
opravit – vyøezané èásti znovu pøišili.
(am, ztis.cz)
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