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NE EUTANAZII
Proti uzákonìní asistované sebevraždy
a eutanazie vystoupili další zástupci vìøících. V prohlášením zaslaném ÈTK se
tak vyslovili knìz a teolog Tomáš Halík,
biskup Václav Malý, rabín Karol Sidon
èi pøedstavitel muslimù v ÈR Vladimír
Sáòka. Legalizace eutanazie je podle
nich kluzkou plochou, protože je obtížnì regulovatelná a lidé mohou být vystaveni psychickému tlaku na ukonèení
života. Návrh zákona o eutanazii, na
kterém se podílejí poslanci ANO a Pirátù, chtìjí autoøi pøedložit snìmovnì na
pøelomu února a bøezna 2020. Prohlášení Spoleèného hlasu køest’anù, židù
a muslimù podepsalo 18 osobností, vedle zmínìných ještì protestantský teolog
a pøedseda Ekumenické rady církví Daniel Ženatý, knìz, teolog, pøírodovìdec
a specialista na otázky etiky Marek
Orko Vácha, patriarcha Církve èeskoslovenské husitské Tomáš Butta, další
tøi rabíni a zástupci muslimù.
ztis
ULICE BRADYOVÝCH
Nové Mìsto na Moravì má od minulého
pátku ulici Bradyových. Propojka Vratislavova a Palackého námìstí v centru
mìsta dostala jméno podle židovské rodiny, kterou témìø celou vyvraždili
v koncentraèních táborech nacisté. Pøíbìh rodiny novomìstských obchodníkù
je známý hlavnì díky Jiøímu Bradymu,
který neúnavnì šíøil pøíbìh své o tøi roky
mladší sestry Hany, kterou nacisté zavraždili v øíjnu 1944 v Osvìtimi. Zùstal
po ní kuføík s èíslem 625, který v roce
1999 doputoval z Osvìtimi až na výstavu
do japonského Tokia. Fumiko Išioka
z Tokijského centra pro studium holokaustu pak po pùvodní majitelce kuføíku
a jejím osudu pátrala. Po nìkolika mìsících se jí podaøilo spojit s Haniným bratrem Jiøím, který jako jediný z rodiny
pøežil, po válce emigroval a usadil se
v Kanadì. Celý pøíbìh shrnuje kniha kanadské novináøky Karen Levinové Hanin
kuføík, která vyšla v 50 zemích svìta.
V Kanadì Jiøí Brady jako podnikatel
podporoval èeskoslovenské emigranty,
kteøí odešli do zahranièí a po sametové
revoluci zorganizoval sbírku na podporu
Lidových novin. Rodné mìsto (vždy
o nìm tak mluvil, i když se narodil
v Praze) navštívil naposledy 30. øíjna
2016, kdy Èeskem zrovna hýbal spor
tehdejšího ministra kultury Daniela
Hermana s Hradem o (ne)udìlení státního vyznamenání Bradymu.

VÌSTNÍK 2/2020

AKTUALITY

Pojmenováním ulice se rodina Bradyových symbolicky vrací zpátky do Nového Mìsta, kde mìli koloniál a zažívali
krásné chvíle.
nm

ZEMØEL JOSEF ÈERMÁK
V úterý 14. ledna zemøel ve vìku 91 let
literární historik a mezinárodnì uznávaný znalec Kafkova díla Josef Èermák.
Narodil se 18. kvìtna 1928, vystudoval
bohemistiku, romanistiku a srovnávací
dìjiny literatur na Filozofické fakultì
Univerzity Karlovy a poté pùsobil jako
redaktor ve Státním nakladatelství krásné literatury a umìní, pozdìji pøejmenovaném na Odeon. Do roku 1969 pøednášel na Pedagogické a Filozofické fakultì
Univerzity Karlovy. Po roce 1989 pracoval jako šéfredaktor nebo øeditel v nìkolika nakladatelstvích.
Pøeložil nìkolik desítek titulù z nìmèiny, francouzštiny, italštiny a španìlštiny,
mimo jiné Kafkovy romány Nezvìstný
a Proces, Deníky a Dopisy rodièùm z let
1922–1924, jejichž byl prvním editorem
(1990). Je autorem publikací Franz Kafka.
Výmysly a mystifikace (2005), Pražské vademecum Franze Kafky (2005), Zápas
jménem psaní. O životním údìlu Franze
Kafky (2009), Franz Kafka v Assicurazioni Generali (2011) a mnoha dalších textù
a studií. Byl také spoluzakladatelem Spo-

leènosti Franze Kafky v Praze, která
vznikla v roce 1990 s cílem navázat na
tradice kulturní plurality støedoevropského regionu, kde spolu po staletí žili Èeši,
Nìmci a Židé.
db
PAMÁTKY MUZEA ØEMESLA
Veletrh Památky – muzea – øemesla 2020
se uskuteèní v soubìhu s nejvìtší akcí
v oboru cestovního ruchu u nás, s 29. roèníkem støedoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2020, ve dnech
13.–16. února 2020 v PVA Expo Praha
Letòany. Veletrhu se kromì 46 zemí, cestovních kanceláøí a regionù z rùzných
koutù Evropy zúèastòují reprezentativními expozicemi i všechny kraje ÈR i jednotlivé firmy a instituce. Také Federace
ŽO v ÈR tu pøedstaví výsledky své dlouholeté péèe o židovské památky.
Veletrh pøedstavuje výjimeènou pøíležitost pro prezentaci a ukázky záchrany
a konverze historického dìdictví; projektování a stavitelství; historie a sbírek
muzeí i celé oblasti památkové péèe.
Své místo zde má restaurátorství a umìlecké øemeslo, ochrana a zabezpeèení
staveb a jejich èástí a vybavení, materiály, technologie a øemeslné postupy pro
rekonstrukci památkových objektù, prvky a systémy technické infrastruktury
a technického vybavení budov, požární
ochrana a zabezpeèení objektù a areálù,
ovšem také rozsáhlá problematika soudobého využití památek a památkových
souborù. Nedílnou souèástí je rovnìž
podpora tradièního øemesla. Motto veletrhu „Dejme minulosti budoucnost!“
vyjadøuje právì ten pøístup, který naše
památky, muzea a øemesla potøebují. ks

OBSAH
Problém nás všech 3
Sidra na tento mìsíc 4–5
Minaret a synagoga – rozhovor
s restaurátorem Petrem Justou 6–9
Karlovy Vary
150. výroèí ŽO 10–11
Russ & Daughters – výstava o slavném
lahùdkáøství v New Yorku 12–13
Jazzové kresby Jiøího Šlitra 14–15
Mùj otec Kamil Lhoták – otcové, dìti
a motocykly 16–17, 19
O pamätiach Eleny Lappinovej 18
Konšpirátor pred súdom 20
Izrael: Ticho po atentátu 21
Výbìr z èeských médií 22
Kalendárium 23
Zprávy, kultura, inzerce 24–26
Zprávy z obcí, ze svìta 27, 28

3

VÌSTNÍK 2/2020

Nedávno se mì po pøednášce o antisemitismu zeptal jeden muž, mimochodem vysoce vzdìlaný èlovìk a odborník: „Židé
jsou pøece tak chytøí, tak šikovní… Jak to,
že dodnes nedokázali vyøešit tu patálii
s antisemitismem?“ Odpovìdìla jsem mu,
že aèkoli se urèitì ptá upøímnì, svùj dotaz
položil nesprávné osobì. Nemìl by øešení
problému požadovat od obìtí rasových
pøedsudkù, ale od pachatelù.
Nicménì si myslím, že antisemitismus
je problém nás všech. Pøedsudky nemají
snadné øešení, protože jsou iracionální.
Sama etymologie slova pøedsudek svìdèí
o jeho iracionalitì: soudit èlovìka døíve,
než ho poznáme. Jinak øeèeno: Stereotyp
existuje nezávisle na
tom, jak se konkrétní èlovìk chová.
I když antisemitismus
je pøedsudek a v mnoha
ohledech se obecnì
pøedsudkùm podobá, urèitými vlastnostmi se od ostatních nenávistí odlišuje.
1) Nejdùležitìjší jsou konspiraèní teorie. Podle nich existují „viníci“, kteøí
jsou odpovìdní za nìco, s èím vyznavaèi konspiraèních teorií nesouhlasí nebo
se toho obávají. Konspiraèní teoretici
mají sklon vysvìtlovat jim nevysvìtlitelné události tím, že je zpùsobují obvyklí „nepøátelé“ – tj. Židé. Konspiraèní
teoretici automaticky odmítají fakta,
která jejich výkladùm protiøeèí. Logika
odpadá, vládne tu zvelièování, podezírání a stereotypy. Pøesvìdèení antisemité nezmìní názor, ani když se jim dokáže, že vìøí nìèemu iracionálnímu.
2) Na rozdíl od ostatních pøedsudkù
pøichází antisemitismus od lidí z pravice
i levice. Pravièáci i levièáci se opírají
o stejnou snùšku pøedsudkù, a je to jediná vìc, na které se obì strany shodnou
v dokonalém souladu.
3) Když èlovìk zkoumá antisemitismus a rasismus, zjistí další rozdíl. Rasismus své obìti sráží, tvrdí, že barevní
lidé nejsou „nejsou tak chytøí“ nebo
„tak pracovití“ jako bílí. Naproti tomu
antisemité své obìti vyvyšují. Žid je
„chytøejší“, „mocnìjší“ nebo „šikovnìjší“ než Nežid. Proto Židé nemají vzbuzovat jen odpor, ale také strach, vždyt’
„kdovíco“ by mohli ostatním provést.
Antisemitismus pøipisuje Židùm protikladné vlastnosti: jsou kapitalisté i komunisté, drží spolu, ale souèasnì se snaží vetøít do kruhù, kde nejsou vítáni. Ale
není možné být kapitalista i komunista,

držet s „kmenem“ a pøitom být vtíravý.
Antisemitismus není náhodný, neznamená nesnášet nìjakého Žida. Znamená
nesnášet nìkoho, protože je Žid. Je to trvalý jev, má svou strukturu a vzorce.
Zaèal jako antijudaismus, když se
køest’anství snažilo odlišit od judaismu.
Záhy pøerostl v pohrdání, a to nejen náboženstvím, ale i lidmi, kteøí starou víru
vyznávali. Židé nebyli jen marginalizováni, ale hledìlo se na nì jako svévolníky slepé k pravdì nového náboženství.
V dobì støedovìku už køest’anství vnímalo judaismus nejen jako konkurenèní
náboženství, ale pøímo zdroj zla a nebezpeèí. Køest’anský antijudaismus „oboha-

považovaný za bílého). Obávají-li se Židé
o svá práva a svou bezpeènost, levièáci jejich stížnosti odmítají a oznaèují je za snahu odvrátit pozornost od jiných problémù,
tj. od Izraele. Naproti tomu pravièáci (extremisté a populisté) Židy nevidí jako
„bílé“. Tito bílí šovinisté vìøí, že je – jako
bílé køest’any – pronásledují uprchlíci, barevní lidé a další, kteøí jsou nìjak „ménìcenní“. Ti všichni se je údajnì snaží vystrnadit z jejich zamìstnání a postavení.
Tento vývoj lze chápat jedinì tak, že nìkdo
toto „nahrazování“ organizuje a øídí. Vysvìtlení je jednoduché: dìlají to Židé, kteøí
jako obvykle tahají nitkami za scénou.
Svým podílem k souèasnému antisemitismu pøispívají islámští extremisté, a což
je smutné, stále èastìji
nìkteré vrstvy muslimských komunit a muslimských
imigrantù
v Evropì, jimž byla od
dìtství vštìpována nenávist k Židùm.
Zdùrazòuji, že se jedná jen o segment
tìchto komunit, urèitì ne o všechny.
Antisemitskou nenávist lze nejlépe
pøirovnat k herpetickému viru, nemoci,
již nelze vyléèit. Herpesvirus mutuje
a projevuje se rùznými zpùsoby a v rùzných èástech tìla. Léky mohou jen ulevit symptomùm. V zásadì ale virus pøetrvává, vždycky pøipravený projevit se
v období stresu. Stejné je to s antisemitismem: i ten nabývá rùzných podob.
I ten pøetrvává.
Co s tím mùžeme dìlat? Máme pøed
jeho iracionální podstatou rezignovat?
Urèitì ne.
Musíme odhalovat jeho konspiraèní,
iracionální a klamnou povahu. Musíme
mu èelit, kdekoli na nìj narazíme. Seznámit se s jeho historií a pochopit strašlivé dùsledky, které plynou z toho, když
je ignorován. Nepùsobí proti nìmu jednoduché prostøedky èi kouzelné pilulky.
Koøeny této nenávisti jsou tak hluboké,
že ji nelze zcela vymýtit. Ale musíme
jednat tak, jako bychom zvítìzit mohli.

PROBLÉM NÁS VŠECH
Deborah Lipstadtová
til“ protižidovství o obviòování z rituálních vražd, trávení studní, šíøení èerné
smrti, znesvìcování hostie èi èarodìjnictví. Zajímavé je, jak antisemitismus pøekroèil církevní hranice a pronikl k lidem,
kteøí nejenže nepatøili k církvi, ale dokonce se vùèi ní vyhraòovali; tato linie
vede až k nacionálním socialistùm
a Adolfu Hitlerovi. Zdroje nenávisti se
mìnily, ale povaha obvinìní pøetrvávala.
Jedním z nejrozšíøenìjších antisemitských dìl jsou Protokoly sionských mudrcù, pamflet, který znaènì pøispìl k pøedstavì židovské konspirace. A i když už
v roce 1921 londýnské Timesy pøesnì popsaly, jak tenhle padìlek vznikl, žil a žije
si dál vlastním životem. Dnes se navíc stal
nástrojem protiizraelských útokù.
K novìjším antisemitským jevùm se øadí
popírání holokaustu. Jakkoli chybìjí popíraèùm dùkazy, které by jejich tvrzení podepøely, prohlašují, že Židé dokázali nastrèit lékaøské dokumenty, dùkazy i „pøeživší“
s falešnými svìdectvími, a pøesvìdèit Spojence, aby uspoøádali soudy s váleènými zloèinci, nespravedlivì obvinìnými z páchání
genocidy. Podle popíraèù využili Židé svou
moc, aby donutili Nìmecko pøevzít zodpovìdnost za masový zloèin a zaplatit miliardy
v odškodnìní za „neexistující“ obìti. Navíc
Židé pøinutili svìt, aby jim dal vlastní stát.
Dnešní antisemitismus pochází z pravice i levice. Levièácký pøedsudek zahrnuje
dva aspekty: tøídu a rasu. Podle takového
hlediska nemùže být obìtí nìkdo, kdo je
majetný nebo ze skupiny, jež je považována za bohatou, èi nìkdo, kdo je bílý (nebo

Letošní 75. výroèí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvìtimi (27. ledna) bylo
pøíležitostí k øadì pietních akcí a konferencí, týkajících se antisemitismu v minulosti i souèasnosti. Pøed Americkou komisí
pro mezinárodní náboženskou svobodu
vystoupila historièka šoa Deborah Lipstadtová a problematiku shrnula. Její projev pøinášíme ve zkráceném znìní (celý je
na www.forward.com). Pøeklad am.
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POÈÁTEK MOUDROSTI
(Mišpatim)
Smlouvì, kterou Bùh uzavøel s Izraelem
na Sinaji, pøedcházela její nabídka. Budou-li plnit podmínku ze strany Hospodina, tj. budete-li poslušni mého hlasu a zachovávat mou smlouvu, on, Hospodin,
splní svùj závazek vùèi Izraeli: budete mi
výbìrem ze všech národù, budete moji,
království knìží a svatý národ. Moše tuto
nabídku pøedložil starším lidu a všechen
ten lid mu jednotnì odvìtil a øekli: Budeme dìlat vše, co øekl Hospodin!
Tøetího dne nato následovalo jejich
setkání s Bohem tváøí v tváø. Za rozbøesku tøetího dne byly na hoøe hromy
a blesky a tìžké mraèno a velmi silný
zvuk šofaru, takže se všechen lid v táboøe
tøásl. A Moše vyvedl lid z tábora Bohu
v ústrety a zùstali pod úpatím hory. Hora
Sinaj, jelikož na ni Hospodin sestoupil
v ohni, byla zahalená dýmem, její dým
stoupal jako dým z pece a celá hora se
tøásla. Všechen ten lid vidìl ty hlasy
a pochodnì a zvuk šofaru a dýmající
horu, a vida to ten lid, ustoupili a zastavili se až vpovzdálí. Øekli Mošemu: Mluv
s námi ty a uposlechneme, a Bùh at’
s námi nemluví, abychom nezemøeli!
Do tohoto textu je paralelnì zabudováno Desatero, jako by hlasy, které lid
vidìl, byla jeho slova, ale bylo nad lidské síly je slyšet. Proto také Moše lid
uklidnil, nebojte se, Bùh pøišel, aby vás
zkoušel a jeho bázeò byla na vašich tváøích a vy jste nehøešili! A když pøistoupil k neproniknutelné mlze, kde je Bùh,
Hospodin potvrdil jak oprávnìnost jejich báznì, tak Mošeho slova: Øekni synùm Jisraele: Sami jste vidìli, že jsem
k vám mluvil z nebes (2M 20,19).
Z toho ústní tradice soudí, že Izrael byl
schopen pøijmout jen první slova Desatera, pøíkaz Já jsem Hospodin, tvùj Bùh,
jenž tì vyvedl z Egypta, domova otrokù,
a zákaz zobrazování Boha v jakékoli podobì, a s celým Desaterem je seznámil až
Moše. Tím se dostáváme k obsahu paršat
Mišpatim, s nímž se Moše opìt k lidu vrátil a povìdìl jim všechna ta Hospodinova
slova a všechny ty zákony, tj. jak slova Desatera, tak zákony, obsažené v naší paraše,
a celý národ jednohlasnì odpovìdìl
a všichni opakovali jako pøedtím: Všechno, co Hospodin øekl, budeme dìlat, to
znamená poslouchat a zachovávat.
Øada midrašù pøitom upozoròuje, že
pøedtím, než uzavøel smlouvu s Izraelem,
nabízel Bùh Tóru starším národùm, aby

KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

Mark Podwal: Tóra je strom života.

pozdìji neøíkaly, že Izraeli dal pøednost.
Všechny se však nejdøíve chtìly seznámit
s jejím obsahem, a teprve potom se rozhodnout, zda ji pøijmou. A všechny ji také
odmítly, ponìvadž v ní nalezly pøíkazy,
které byly v rozporu s jejich pøirozeností.
Izrael ji ale pøijal bez této pøedbìžné podmínky.
Až potud pøirovnává ústní tradice setkání Boha a jeho lidu k námluvám a zasnoubení muže s jeho vyvolenou, aby nebylo pochyb, že Izrael vstoupil do
manželského svazku s Bohem ze svobodné vùle. To platí i pro svatební obøad,
k nìmuž došlo nazítøí. Moše se ujal funkce oddávajícího, všechna Hospodinova
slova zapsal do knihy, ráno postavil pod
horou oltáø a dvanáct pomníkù pro dvanáct kmenù. Izrael Hospodinu obìtoval
celoobìti a dobrovolné obìti. Pak vzal
svitek smlouvy, a když ji lidu nahlas pøeèetl, øekli: Vše, co Hospodin øekl, budeme dìlat a poslouchat, a vìèný svazek
mezi Bohem a Izraelem byl uzavøen.
Pozoruhodné na tom je, že výrokem
naase venišma pøehodil Izrael poøadí,
vyžadované Hospodinem v nabídce
smlouvy, že budou poslouchat a zachovávat, tj. dìlat. Tak jako podvakrát pøedtím vstoupil do svazku s Hospodinem

s dùrazem na uskuteèòování smlouvy,
tentokrát však již s dodatkem, venišma,
že budou poslušni toho, co se z ní budou
uèit, co uslyší od svých moudrých. Jakoby z nich mluvilo poznání, obsažené
v žalmu (111,10), že poèátkem moudrosti je bázeò Boží, a vzpomeòme slov Mošeho, že Bùh pøišel, aby pøed ním pocítili bázeò a nehøešili, vidouce, že k nim
mluví z nebes, a proto žádali Mošeho,
aby jim uèení Tóry zprostøedkoval.
Na to navazuje talmudský výklad (Šabat 88a), kde je psáno, že Moše (tøetího
dne) vyvedl lid z tábora vstøíc Bohu
a stanuli betachtit hahar, doslova pod
spodkem té hory (2M 19,17). Rav Avdimi
bar Chama bar Chasa proto øekl: Z toho
se uèíme, že Svatý, buï požehnán, na nì
obrátil tu horu jako poklièku a øekl jim:
Jestliže pøijmete Tóru, dobøe, a když ne,
tam budete pohøbeni! Vzhledem k tomu,
že Bùh podvakrát pøikázal Mošemu, aby
horu oplotil a nikdo z lidu se jí nemohl
ani dotknout, je zøejmé, že se lid pøi zjevení Desatera zdržoval pod úpatím hory
a ne pøímo pod ní. Jestliže však ústní tradice trvá na výkladu, že si Bùh naase venišma vynutil, zdá se, že tím staví na hlavu myšlenku svobodné vùle.
Pražský Maharal v Tiferet Jisrael
(kap. 32) k tomu øíká, že nebylo možné,
aby ponechal na lidské vùli rozhodnutí
v objektivnì tak zásadní vìci, jako je
pøijetí Tóry Izraelem. Nejen, že by mohli øíci, pøijali jsme Tóru z vlastní svobodné vùle a mùžeme se jí z vlastní svobodné vùle zase vzdát, ale pøijetí Tóry
byla objektivní nutnost, bez níž by ztratilo smysl samo stvoøení. Proto šel Maharal až tak daleko, že zjevení na Sinaji
pøirovnal ke znásilnìní. Bùh se tím podle vlastního zákona sám sobì zavázal,
že Izrael nikdy ze svazku manželství nepropustí. Protože jej znásilnil.
Na otázku, kam se potom podìla svobodná vùle, Maharal odpovídá v duchu
názoru, že svoboda je subjektivnì poznaná nutnost. To však je pravdivý výrok do
té míry, že poznání objektivní nutnosti je
závislé na vìdomí vlastní omezenosti,
a pøedpokladem moudrosti je bázeò Boží,
a pro všechny, kteøí chtìjí moudrosti nabýt, je to dobro rozumu, jehož chvála má
vìènou platnost (Ž 111,10). Toto dobro
nechybìlo ani lidu, jenž cestou z egyptského otroctví k hoøe Sinaj pochopil, že
podøídit svou vùli vùli Boží je jedinou
cestou k nabytí skuteèné svobody, a tou je
lidskému rozumu dar Tóry.
EFRAIM K. SIDON
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ROZDÌLENÉ MOØE:
ZÁZRAK NEBO PØÍRODNÍ ÚKAZ
Bešalach (2M 13,17–17,16)
Rozdìlení Rákosového moøe se do židovské pamìti vrylo jako vrcholný zázrak pøi úprku Židù z Egypta. Ale proè?
Èteme-li text pozornì, postøehneme
dvì perspektivy: První: „Synové Jisraele
vstupovali do moøe po souši a vody jim
vpravo a vlevo hradbou… Vody se vrátily
a zakryly tu vozbu a ty posádky a celé to
faraonovo vojsko, vstoupivší do moøe za
nimi, jediný z nich nezbyl.“ (2M 14,22;
14,28–29) Zdùrazòuje se nadpøirozená
dimenze toho, co se stalo. Voda, která
normálnì plyne, se vrátila a zdvihla se.
Moøe se rozdìlilo a odkrylo zem. Pøírodní
zákony byly potlaèeny. Stalo se nìco, co
nelze vìdecky vysvìtlit. Jenže v textu zaznívá i odlišný tón: „Když Moše vztáhl
svou ruku na moøe, Hospodin po celou
noc rozhánìl moøe mocným východním
vìtrem, dokud moøe nevysušil a vody se
od sebe neodtrhly.“ (2M 14,21)
Èteme-li text z této perspektivy, událo
se toto: Židé dorazili k moøi ve chvíli, kdy
bylo mìlké. Je možné, že v moøi byl
høbet, jenž byl obvykle pod vodou, ale
obèas – tøeba pøi silném východním vìtru
– se vynoøil. Úkaz vlny zpùsobené vìtrem zkoumají oceánografové a podle nich
existují zprávy, že Napoleona, když pøekonával mìlèinu ve vrcholu Suezského
zálivu, témìø zabil „náhlý vysoký pøíliv“.
Pokud silný vichr odhalil v moøi høbet,
dùsledky byly dramatické. Izraelité, kteøí
prchali pìšky, získali náhle nad Egypt’any,
kteøí je pronásledovali na vozech, ohromnou výhodu. Kola vozù zapadla do bahna
a Egypt’ané nemohli jet dopøedu ani zpìt.
Než si uvìdomili, co se stalo, ocitli se
v pasti, vyvýšeninu znovu zaplavilo moøe.
Nejmocnìjší armáda starovìkého svìta
byla poražena, její bojovníci se utopili.
Nadpøirozené vysvìtlení této události je
neobyèejnì pùsobivé, a tak se také zapsalo
do židovské pamìti. Ale velkolepé je i vysvìtlení pøirozené: Egyptská síla se ukázala jako jejich slabost a slabost Izraelitù se
stala silou, spravedlnost, jež bývá vìtšinou
skryta, vystoupila na povrch.
Jinak øeèeno: zázrak není nezbytnì
cosi, co popírá pøírodní zákony. Je to spíše událost, pro niž existuje pøirozené vysvìtlení, ale která tím, že se udála v urèité
chvíli, urèitým lidem a urèitým zpùsobem, vyvolává takový úžas, že i nejzatvrzelejší skeptikové v ní vidí zásah shùry.
(Z komentáøù rabína J. Sackse vybrala
a pøeložila A. Marxová.)

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách – únor 2020
švat/adar 5780
Staronová synagoga
31. 1. pátek
1. 2. sobota

7. 2. pátek
8. 2. sobota

veèerní bohoslužba
BO 2M 10,1–13,16
hf: Jr 46,13–28
mincha
konec šabatu
veèerní bohoslužba

21. 2. pátek
22. 2. sobota

25. 2.
26. 2.
28. 2.
29. 2.

úterý
støeda
pátek
sobota

16.20 hodin
17.47 hodin
16.47 hodin

ŠABAT ŠIRA

BEŠALACH 2M 13,17–17,16
hf: Sd 4,4–5,31
mincha
konec šabatu
10. 2. pondìlí
14. 2. pátek
15. 2. sobota

16.35 hodin

16.30 hodin
17.58 hodin

TU BIŠVAT

veèerní bohoslužba
JITRO 2M 18,1–20,23
hf: Iz 6,1–7,6; 9,5–16
mincha
konec šabatu
veèerní bohoslužba

16.59 hodin
16.40 hodin
18.09 hodin
17.11 hodin

ŠABAT ŠKALIM

MIŠPATIM 2M 21,1–24,18
mf: 2M 30,11–16
hf: 2Kr 12,1–17
mincha
konec šabatu
1. den Roš chodeš adar
2. den Roš chodeš adar
veèerní bohoslužba

16.50 hodin
18.20 hodin
17.23 hodin

ŠABAT HAFSAKA

TRUMA 2M 25,1–27,29
hf: 1Kr 5,26–6,13
mincha
17.00 hodin
konec šabatu
18.32 hodin
V sobotu a o svátcích šachrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Každý všední den maariv (veèerní modlitba) od 19.30 hodin.

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

Jeruzalémská synagoga
Bohoslužby se konají každou sobotu a o svátcích od 8.50 hodin.
Veèerní bohoslužby se zde konají 7. 2. v 16.47 hodin
a 21. 2. v 17.11 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslužby nekonají.

Bejt Simcha
Kabalat šabat každý pátek od 18.30 hodin.
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MINARET A SYNAGOGA
Rozhovor s technologem a restaurátorem Petrem Justou
Historie Židù na území dnešního Iráku
se nepoèítá na staletí, ale na tisíciletí.
Její poèátky sahají do doby, kdy babylonský král Nebukadnesar II. dobyl roku
586 pøed o. l. Jeruzalém, zboøil Jeruza-

Petr Justa. Foto archiv.

lémský chrám a odvedl velkou èást židovského obyvatelstva do tzv. babylonského zajetí. Informuje nás o tom Bible
ve Druhé knize Královské v kapitolách
24 a 25. Èást zajatcù se se svolením perského krále Kýra, který v roce 539 pøed
o. l. pøipojil Babylon a jeho území ke
své øíši, do vlasti vrátila, mnozí však
v Mezopotámii zùstali. Èasem zde
vzniklo významné centrum judaismu,
jak dokládá Babylonský talmud, a proslulé akademie v Nehardei,
Súøe a Pumbeditì (dnešní
Fallúdža). Vládci se bìhem
staletí støídali, po Peršanech pøišli Arabové, Mongolové, osmanští Turci,
britský mandát, a nakonec
i nezávislost, kterou získalo Irácké království v roce
1932. V tom všem dokázali zdejší Židé žít a pøežít.
Konec pøišel krátce poté,
co se po vyhlášení nezávislého Státu Izrael Irák úèastnil první arabsko-izraelské
války. Po izraelském vítìzství byly dny babylonské
diaspory seèteny. Irácká
vláda se rozhodla Židù zbavit a za podmínky, že zanechají svùj majetek v zemi,
jim povolila vystìhování. V roce 1951
Izrael oznámil, že je schopen pøijmout
a integrovat všechny irácké Židy, kteøí
o to projeví zájem. V rámci operací Ezra
a Nechemia pak bylo do židovského stá-

tu pøemístìno okolo 110 000 osob. Historie Židù v Iráku se uzavøela.
Asi proto pøekvapí informace, že v zemi, která má za sebou diktaturu Saddáma
Husajna (popraveného jako váleèného
zloèince v roce 2006) a na jejímž území
byl vyhlášen a nìkolik let existoval teprve
nedávno poražený fanatický Islámský
stát, probíhá obnova významné židovské
památky. A pøece je to tak.
Jedná se o synagogu ve mìstì Alkoš
v severním Iráku, v oblasti, kterou kontrolují jednotky kurdské autonomní vlády.
Díky tomu sem váleèné události v posledních letech nezasáhly a ani Islámský stát se
zde neprosadil. Mìsto je domovem nejstarších aramejsky hovoøících køest’anských komunit na Blízkém východì. Také
židovská obec, která tu až do velkého exodu Židù ze zemì existovala, má starobylou
historii. Žil tu a nìkdy mezi léty 626–612
pøed o. l. zkázu nedalekého mìsta Ninive
pøedpovìdìl prorok Nahum. Jeho proroctví, zaøazené do Bible mezi tzv. menší proroky, se brzy vyplnilo. V roce 612 pøed o. l.
bylo Ninive, obrovské hlavní mìsto starovìké Asýrie, dobyto a znièeno chaldejskými a médskými vojsky.
Prorokùv hrob, který se nacházel ve
skalní jeskyni asi dvacet metrù nad nynìjší synagogou, býval po staletí o svát-

Židù v padesátých letech minulého století
postupnì propadala zkáze. Jak a za jakých okolností se ji podaøilo zachránit,
jsme se zeptali restaurátora Ing. Petra Justy, který se s restaurátorským týmem
Gema Art International na záchranì památek v Iráku podílí už od roku 2004
a pøímo v Alkoši pùsobí již tøetím rokem.
* * *
Jak dlouho už v Iráku pùsobíte?
Do Iráku jsme pøijeli jako souèást vládní
pomoci Èeské republiky, která pøed šestnácti lety uvolnila asi pùl miliardy korun
pro projekt pováleèné obnovy této zemì.
Vìtšina penìz šla sice na obnovu infrastruktury a poškozených prùmyslových
podnikù, avšak malá èást byla urèena i na
kulturní projekty. Ministrem kultury Iráku
byl tehdy Mufid Jazairi, který žil léta v Èeskoslovensku a umí èesky. Pøijel tehdy za
svým èeským protìjškem Pavlem Dostálem a dohodli se na pøíslušném projektu.
Na vypsané výbìrové øízení se tehdy ale nikdo nepøihlásil, nikomu se tam v té dobì
moc nechtìlo, až pak se pan ministr Jazairi
obrátil pøímo na naši firmu, Gema Art, jestli
by se tøeba nepøihlásila. Ani nám se moc
nechtìlo, ale èasem jsme se nechali zlomit
a v roce 2004 jsme tam poprvé odjeli.

Èím jste zaèali?
První dva roky jsme se podíleli na projekèních a pøípravných pracích, napø. na
restaurování královského
paláce ve Ktésifónu, dále
minaretu Al-Hadbá v Mosulu a rovnìž Národní knihovny a archivu v Bagdádu,
kam jsme dodali restaurátorské pracovištì a uspoøádali i restaurátorský kurz.
Po dvou letech našeho pùsobení se ale politická, a tím
i bezpeènostní situace v Iráku opìt zhoršila. Ministr Jazairi nám øekl, že tam, kde
momentálnì pùsobíme, už
to zaèíná být hodnì nebezpeèné, ale že na severu
zemì v Irbílu, v oblasti, kde
Letecký pohled na citadelu v Irbílu. Foto archiv.
žijí Kurdové, je celkem bezku Šavuot cílem pouti iráckých Židù. peèno a je tam velké pole pùsobnosti.
„Kdo nevykonal pout’k Nahumovu hro- Pøesunuli jsme se tedy tam a zaèali pracobu, neví, co je to skuteèná radost,“ øíká- vat na dvou projektech. První se týkal stavalo se. Ale i pro východní køest’any bilizace a komplexní konzervace minarepøedstavuje Nahum velkou autoritu.
tu Choli v Irbílu. To byla velmi prestižní
Synagoga, jejíž nejstarší èásti pocházejí zakázka, minaret, postavený v letech
pravdìpodobnì ze 13. století, po odchodu 1190–1233, je v podstatì národním sym-
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bolem Kurdistánu. Tím druhým byl projekt rehabilitace citadely v Irbílu a její
plánované zpøístupnìní veøejnosti.
Citadela je významná historická památka?
Citadela v Irbílu je opevnìný mìstský
obytný komplex s historickou mešitou
a lázní uprostøed, který leží na umìle vytvoøeném pahorku s výškou kolem 30
metrù nad okolním mìstem. Nìkterými

Ano, jednalo se o rekonstrukci minaretu
Al-Hadbá ze 12. století v Mosulu – stavby, ze které vyhlásil dnes už mrtvý lídr
Islámského státu al-Bagdádí svùj chalífát
a kterou nechal tìsnì pøed vyklizením
mìsta v roce 2016 vyhodit do povìtøí.
V dobì, kdy minaret ještì stál, jsem
k nìmu dìlal dvì práce, jednak archivní
prùzkum, a potom pro UNESCO projekt
jeho stabilizace. Dnes, kdy z minaretu
existuje už jen základna, byl kolegy z plzeòské univerzity na
základì dokumentace
vytvoøen 3D model,
který bude nyní významnou pomocí pøi
rekonstrukci této památky.

V souèasnosti pracujete na obnovì
synagogy v iráckém
Alkoši. Jak jste se
k té práci dostal?
V tom hraje urèitou
Model synagogy v Alkoši, pohled od severu. Foto archiv.
roli pražská židovská
historiky je považována za vùbec nejstar- obec. V dobì, kdy jsme provádìli resší nepøetržitì obydlené mìsto na svìtì, taurátorské práce na citadele v Irbílu, se
mi najednou ozvala paní Cheryl Benard,
které vzniklo pøed více než 7000 lety.
Specialista na vizualizace prof. Karel prezidentka Aliance pro restaurování
Pavelka z ÈVUT vytvoøil 3D modely ir- památek z Washingtonu, že dostala na
bílské citadely, my jsme pracovali na Židovské obci v Praze na mì tip, když
programu a akèním plánu její záchrany. se informovala, zda neznají nìkoho, kdo
Kvùli v podstatì politickým okolnostem restauruje židovské památky. Mìla ina tahanicím se celý projekt nedokonèil, formaci, že se tam staráme mimo jiné
nicménì základní kroky jsme podnikli i o Starý židovský
a na jejich základì jsme pak v rámci høbitov a že ta péèe
projektù UNESCO realizovali pomìrnì je dobrá.
velké zakázky.
Na citadele jsme rovnìž získali do do- Možná to bylo také
èasného užívání historický dùm. Ten v souvislosti s projsme opravili a za to ho mìli na deset let jektem 10 hvìzd,
zdarma k dispozici. Øíkalo se mu vše- který Gema Art staobecnì Èeský dùm. Odehrávaly se vebnì a restaurátorv nìm i prezentace èeských firem, ale sky realizovala.
pøedevším tam probíhaly kurzy pro res- To je možné. Zkrátka
taurátory a památkáøe. Bìhem deseti let paní Benard dostala
moje telefonní èíslo,
jsme opravili pøibližnì deset domù.
Naše nejvìtší zakázka pro UNESCO a aniž by to tušila,
byla výstavba Interpretaèního a návštìv- zavolala mi pøímo do
nického centra. V podstatì se jedná o ná- Irbílu. Zaèala dalerodopisné muzeum pøibližující multime- kosáhle vysvìtlovat,
diální formou historii Kurdù. Centrum je že v Iráku v mìstì Alkoš je synagoga,
vybaveno nejmodernìjší technikou pro která je v pomìrnì dezolátním stavu –
prezentaci historie a jednotlivé tematické jak se pozdìji ukázalo, byla to v podstaokruhy jsou prezentovány na úrovni, kte- tì ruina. Zeptala se mì opatrnì, jestli
bych byl ochoten pøemýšlet o tom, že
rá by i u nás hledala tìžko konkurenci.
bych odjel do Iráku a na restaurování té
Hovoøil jste také o rekonstrukci mi- synagogy se podílel. Já jsem øekl: „Jsem
v Iráku už delší dobu, pracujeme tady
naretu.

v Irbílu,“ a na to ona povídá: „To je ale
náhoda, já jsem zrovna taky v Irbílu!“
Nakonec jsme si domluvili schùzku, bìhem nìkolika dní jsme se seznámili, ona
si prohlédla naši práci, byla nadšená –
a tak zaèala naše spolupráce.
Irbíl je hlavní mìsto celé oblasti?
Irbíl je hlavní mìsto Irácké autonomní
oblasti Kurdistánu, leží na severu zemì,
asi 80 kilometrù na východ od Mosulu.
Alkoš je od Irbílu vzdálený 150 kilometrù, do Mosulu je to odtud tak padesát. My jsme tedy...
Promiòte, když øíkáte my, to je v tomto pøípadì kdo?
Jedná se o pracovníky spoleènosti
Gema Art, pøièemž stabilnì na projektu
pracuje deset Èechù. Místní lidi najímáme podle potøeby, maximálnì jsme jich
zatím zamìstnávali padesát.
Alkoš se nachází v oblasti, kde operovaly jednotky Islámského státu. Jak
se za takových podmínek dalo vùbec
pracovat?
V té dobì se v Alkoši samozøejmì nepracovalo. Jednotky Islámského státu postoupily do pozic asi ètyøi kilometry od Alkoše, mìsto bylo v té dobì evakuováno,
zùstal tam jen jeden èlovìk, jehož pøedek
kdysi slíbil rabínovi, když Židé odcházeli,
že se o synagogu a hrobku proroka Nahuma v ní postará. Nyní se jeho vnuk na zá-

Renovace portálu synagogy. Foto archiv.

kladì toho odmítl evakuace úèastnit a ve
vylidnìném mìstì zùstal. Naštìstí se Alkoš podaøilo ubránit, Islámský stát byl nakonec poražen a lidé se do mìsta vrátili.
Kde jste byli v té dobì vy?
My jsme byli v Irbílu, který byl a stále je
mnohem bezpeènìjší. Alkoš totiž už není

8
1948 odešla vìtšina iráckých Židù do
Izraele, zùstalo ve skoro milionovém Irbílu jen nìkolik rodin. Bývalá židovská
ètvrt’v centru mìsta je dnes v podstatì
v ruinách. Ojedinìlé pokusy o její revitalizaci nebyly úspìšné. Ale je tu židovská obec, která nìjakým zpùsobem zaèala zase fungovat. Nìkolikrát jsem se
sešel s židovským zástupcem v kurdském ministerstvu náboženství Mamsanim, který byl u poèátkù
iniciativy na záchranu synagogy v Alkoši. Jeho hlavním
cílem je ale vybudovat novou synagogu v Irbílu. Podle plánù, které jsem vidìl, je
to dost megalomanský zámìr. Myslím si, že v tomhle
ohledu pøeceòuje svoje investièní i jiné možnosti.
Dokonèení rekonstrukce arkád synagogy. Foto archiv.
Židù je v oblasti Kurdistánu
Celé území až k Tigridu, i když k auto- málo, øeknìme tak tisícovka, žijí v rùznomní oblasti vlastnì nepatøí, zùstalo pod ných èástech oblasti a po zkušenostech
jejich správou. To je souèasný, všeobecnì z døívìjška se vìtšinovì veøejnì jako
respektovaný status quo. S Kurdy ostatnì Židé ani neprojevují.
dobøe vychází i Izrael. Izrael byl jediný na
svìtì, který po referendu o nezávislosti A tak se pomalu dostáváme k synagov roce 2017 uznal Kurdistán jako nezávis- ze v Alkoši.
lý stát, a také první zemì, které Kurdové Je to tak. Vroèení téhle stavby není úplnì jasné. Prorok Nahum, jehož hrobka
zaèali prodávat ropu.
V Kurdistánu je celkem dobøe vybu- se v synagoze nachází, zemøel kolem
dovaný systém checkpointù, takže se do roku 612 pøed o. l., ale ten žil v jeskyni.
oblasti nedostanou lidé, které tam Kur- Snad v polovinì 12. století na tomto
dové nechtìjí. Když si uvìdomíme, kde místì vznikla první stavba, jenže si nese nacházíme, je v Kurdistánu bezpeè- jsme jistí, zda je souèástí té stavby, která
nostní situace mimoøádnì dobrá. Pùso- se dochovala. Jisté je, že její horní èást
bíme tady už patnáctý rok a nikdy jsme je nejstarší, jestli ale pochází z poloviny
nemìli skuteèný problém, bezpeènostní 12. století, se spolehlivì proani žádný jiný. V našem týmu pùsobí kázat nepodaøilo.
V první fázi jsme pøipravili
i ženy, které se volnì pohybují, øídí auta
a jezdí, kam potøebují. Je to standardní 3D model stavby, který zachyspoleènost, která se nijak neliší od èeské cuje stav, ve kterém se synagoga dochovala jako ruina – chyspoleènosti, øeknìme.
bìjí stropy, klenby jsou
propadlé. Celý areál je situoJakou øeèí spolu Kurdové mluví?
Kurdsky. Kurdština je indoevropský ja- ván v prudkém svahu. Horní
zyk. Kurdové byli dlouhodobì poarabšt’o- èást, postavená na skalním
váni a k arabštinì mají asi takový vztah, masivu, má celkem dobrou
jako jsme mívali my k ruštinì, dokud byla statiku, zato ta spodní, pøistapovinnì vyuèována na školách. Mladí vìná ve dvou pozdìjších fálidé už arabsky vìtšinou neumìjí, uèí se zích, už se skalním masivem
anglicky, køest’anská èást si navíc uchová- spojená nebyla a vlivem spodní vody zaèala po svahu ujíždìt a od horní
vá pùvodní jazyk – aramejštinu.
èásti se oddìlovala. A už dvakrát v minuK židovským památkám se stavìjí losti, v 17. a 19. století, jak nás informují
Kurdové vstøícnìji, než je v oblasti v alabastru vytesané hebrejské nápisy, které
se v synagoze dochovaly, došlo k pokusùm
zvykem?
O židovské památky se v Iráku dlouho- o stabilizaci. V obou pøípadech se však nedobì nikdo nestará. Poté, co po roce podaøilo statický problém trvale odstranit.
v Kurdistánu, správnì spadá pod provincii
Ninive, což je už mimo autonomní oblast
Kurdistánu, nicménì je stále pod ochranou
kurdských vojenských jednotek. Díky milicím Pešmerga, dobøe vycvièeným ozbrojeným jednotkám kurdské regionální vlády, se podaøilo islamisty zatlaèit a kurdské
jednotky v osvobozené oblasti zùstaly.
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Destrukci stavby tedy zpùsobily statické problémy?
Ano. K zámìrnému poškození synagogy pøi váleèných událostech ani k vandalismu tu nedošlo. V souèasné dobì už
máme vše pod kontrolou. Napøíklad
všechny sloupy jsme uvolnili na obou
koncích, odsunuli je, udìlali jim nové
základy ve skalním masivu a sloupy do
nìj opìtovnì osadili. Byla to extrémnì
nároèná operace. Náš statik øekl, že to
nechce ani vidìt, obával se, že to všechno spadne, nicménì se nám to podaøilo.
Celou klenbu jsme kousek po kousku
vynesli na speciální podpìry a pozdìji
zase na usazené sloupy. Když tam teï
pøijdete, tak vlastnì nevidíte tu strašnou
práci, která je ze tím schovaná.
Jakou techniku jste mìli k dispozici?
Celkem žádnou, ruce a hever.
Kam synagoga náleží svým stavebním
slohem?
To je tìžké takhle urèit, blízkovýchodní
architektura je v podstatì všude stejná.
Napøíklad klenba není ani islámská s takovým tím kapkovitým tvarem, ani žádná gotická, je to taková jednoduchá
klenba, která vycházela ze stupnì znalostí té doby.
Na èem se pracuje v souèasné dobì?
V souèasné dobì dokonèujeme tzv. židovskou školu, ta se nachází v horní
èásti areálu. Nad hrobkou proroka Nahuma byly arkády, kde se uèily dìti.
Tam jsme podle otiskù pùvodních zákla-

Také práce v interiéru už znaènì pokroèily. Foto archiv.

dù a fotografií ze šedesátých let, kdy
ještì èást školy nebyla zøícená, rekonstruovali chybìjící partie. Mìla by tam
být pozdìji instalována menší expozice
dokumentující historii Židù v Kurdistánu. Pod tìmito arkádami je situována
i jeskynì, kde prorok údajnì pøebýval.
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Vlastní sarkofág, pøikrytý zeleným suknem a obklopený kovanou møíží, je však
nyní v centrální èásti synagogy.
Dokonèují se interiéry, provádìjí se
vnitøní omítky, osazují se nová okna a restaurují se historické architektonické detaily.
Rekonstrukce synagogy probíhá jako
zakázka ze strany UNESCO?
To ne. Práce probíhají pod patronátem americké a kurdské vlády, investorem je americká nevládní organizace Alliance for the Restoration of Cultural Heritage
(ARCH) zamìøená na záchranu kulturního dìdictví
v konfliktních zónách. V jejím èele stojí již zmínìná paní
Cheryl Benard, ta, která na
mì dostala spojení v Praze.

ale pøesto nám v ledasèem pomohly.
V podstatì to byla detektivní práce.
3D modely jsou zøejmì dùležitou souèástí vaší pracovní metody.
Dìláme je vždycky jako souèást základní dokumentace, protože památky, které
restaurujeme, jsou vìtšinou ve stadiu
ruin. Èasto není úplnì jasné, jak ta která
stavba vlastnì byla vytvoøená. Pro každý projekt je dùkladný stavebnì historický prùzkum vèetnì 3D modelu zcela

muzea, do kterého se sbírají virtuální modely rùzných památek z celého svìta. Návštìvník, který se bude mít možnost pøihlásit na pøíslušné stránky ÈVUT na
adrese Virtual Museum, si tam potom bude
moci najít tu èást, která ho zajímá a prostì
si stavbu prohlédne i zevnitø. Dnes už se
tam mùže projít i interiérem naší synagogy
v Alkoši. Musí mít ovšem virtuální brýle.

Takže dokonèení se blíží…
Je to tak. Když synagoga sloužila svému
úèelu, tedy až do roku 1948,
byl hrob proroka Nahuma
o svátku Šavuot každoroènì
cílem pouti iráckých Židù.
Chceme dokonèit rekonstrukci a všechny stavební
i restaurátorské práce tak,
aby se 29. kvìtna 2020,
v den, na který letos první
Budou finanèní prostøedden tohoto svátku pøipadá,
ky na všechno staèit?
mohla po mnoha letech taDnes už se dá øíci, že ano.
ková pout’ opìt uskuteènit.
Peníze se daly dohromady
formou sbírky: americká Hebrejský nápis vytesaný do alabastru, který informuje o jedné ze stavebních úprav syna- Pokud vše pùjde tak jako dovláda pøispìla pøibližnì mi- gogy v Alkoši: Vybudoval jsem ti palác, sídlo kde budeš pøebývat navìky (1 Kr 8,13). Roku sud, nemìlo by tomu už nic
stát v cestì.
lionem dolarù, na finanè- 440 (1679/1680).
ních nákladech se podílela i kurdská regi- zásadní. Díky 3D modelaci, která vzniJIØÍ DANÍÈEK
onální vláda, významná èást byla vybrána ká laserovým skenováním, snímkùm,
i od soukromých donátorù, vìtšinou ži- poøízeným pomocí dronu, máme zachy- Ing. PETR JUSTA (nar. 1955) vystudoval
dovského pùvodu z USA. Podaøilo se cený výchozí stav a jsme tak schopni obor technologie restaurování na VŠCHT
pøesvìdèit i èeské ministerstvo zahranièí, v dalším modelování zachytit i celou re- v Praze, dále absolvoval kurzy v Øímì (vìaby pøibližnì deset procent nákladù bylo konstrukci. Teprve poté, co máme re- decké principy restaurování) a v Londýnì
hrazeno z èeské strany. Byla by škoda, konstrukci v 3D modelování hotovou na Institute of Archaeology (materiály pro
kdyby poté, co Èeši navrhli øešení a pro- a odsouhlasenou, pøeneseme ji do plánù, konzervaci a restaurování památek). Do
vedli rekonstrukci, tady ta èeská stopa ne- podle kterých stavíme. Rekonstrukce roku 1989 pùsobil ve Støedoèeském muzeu
zùstala. My sami jsme v tomto pøípadì vychází vždy z autentických historiczamìstnanci americké strany. Díky tomu kých technologií. Napøíklad pøi rekonpøíspìvku je a bude tento významný kul- strukci cihlových staveb na citadele
turní èin prezentován jako americko-èes- v Irbílu jsme si vyrábìli i vlastní cihly.
ký a náš podíl na záchranì skuteènì mi- Zdejší stavitelé neumìli pálit na vysokou
moøádné židovské památky vstoupí ve teplotu a stavìli z materiálu, který je nìvšeobecnou známost. Dùležitìjší vìc èím na pomezí mezi pálenou a nepálenou
jsme zatím na Blízkém východì nedìlali, cihlou. Pro své záchranné projekty jak na
a to jak z hlediska kulturnì historického, citadele, tak i na minaretu jsme si vyrábìli vlastní stavební materiál.
tak i politického.
V jakém pomìru jsou pùvodní a doplnìné èásti stavby?
Je toho tam hodnì dostavìného, ale veškeré rekonstruované èásti mají nìjaký
dùvod, proè jsme to dìlali tak a ne jinak.
Pro každou stìnu, každé okno existují
argumenty, proè je zrovna tady, proè má
konkrétní tvar a velikost. V ruinách
jsme kupøíkladu dohledali kusy kamenù
a ty jsme skládali tak dlouho, až se nám
podaøilo odhadnout, jak které okno vypadalo. Vypátrali jsme také staré filmy
ze šedesátých let, sice v zoufalé kvalitì,

Vaše spolupráce s kolegy z ÈVUT
konèila zhotovením 3D modelu?
V podstatì ano. Na základì toho, co jsme
dokázali vypátrat, oni ještì do základního
modelu doplnili chybìjící stìny nebo jejich èásti a provedli také základní rozmìrové korekce a upøesnìní. Pokud, a já doufám, že ano, na to zbudou peníze, udìlali
by ještì 3D model finálního stavu rekonstrukce. To by bylo ideální i z prezentaèního hlediska, kdy by vedle pùvodního stavu
byl k dispozici i ten koneèný ve 3D. Na
ÈVUT je v pøípravì i projekt virtuálního

Hrob proroka Nahuma v synagoze v Alkoši. Foto archiv.

v Roztokách jako vedoucí konzervaèních
laboratoøí a radiaèního konzervaèního
pracovištì, posléze jako samostatný restaurátor kamenných objektù. V posledních
dvaceti letech vede zahranièní tým firmy
Gema Art International. Pracuje ale i na
zakázkách v ÈR, v souèasné dobì zejména
na rozsáhlé rekonstrukci Sázavského kláštera. Už 26 let se také vìnuje restaurování
vybraných náhrobkù na Starém židovském
høbitovì v Praze 1 a v Praze 3 na Žižkovì.
Je autorem øady odborných publikací.
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JAK SE ŽIJE VE VARECH
Karlovarská židovská obec si pøipomnìla 150 let od založení
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s rabínem Sidonem; tehdy jsem vyjádøil
obavu, aby oèekávaný pøíliv tìchto Židù
místní neodradil. Ale dopadlo to dobøe:
zakotvily u nás ètyøi rusky mluvící rodiny, které úplnì splynuly s místními, nauèily se èesky, žádný problém s nimi
není, naopak, pro obec je to obohacení.“
Autorka knihy Tak napøesrok v Marienbadu Mirjam Zadoff (vìnované „ztracenému svìtu židovských lázeòských
kultur, viz Rch 10/2018) píše o uvolnìnìjší atmosféøe v lázních, kde se navzájem setkávaly rùzné spoleèenské kruhy.
Jak to vypadá dnes – a jaký vliv má lázeòská atmosféra na souèasné hosty?
Rubin se usmìje: „Obecnì se ví, že tu je
modlitebna, židovský hotel, kde se
v hlavní sezonì vaøí košer, ale asi to
není hlavní dùvod, proè sem lidé pøijíždìjí.“ „Jsme otevøení všem a vítáme
každého, kdo má o dìní na obci zájem,“
pokraèuje a myslí tím èleny ŽO, sympatizanty, hosty z Èeska i ze zahranièí.
V budovì komunity se nachází pøíjemná

k léèení zažívacích potíží patøily, pøièemž ona žluè a coresy nebyly urèitì
mínìny jen jako bolesti tìla. Podruhé je
vložil vedle Basileje
a Sionu, k obcím
Ruppin a Blumenfeld. Tedy k názvùm
a jménùm, která rezonují sionistickými
sjezdy a pøedstaviteli
sionistického hnutí.
Když padl komunismus, hlavní úloha
vedení
Židovské
obce v Karlových
Varech byla oživit
válkou a léty komuParkstrasse (dnes Sadová) se synagogou okolo roku 1900.
nistické totality zdemožných míst, kde by mohli pronásledo- cimované spoleèenství. Jako všechny
vaní Židé nalézt útoèištì, nazval ji Juto- komunity v Èechách a na Moravì dostapie. Spolek, ve kterém mìl na starost la obec šanci vrátit se na
hledat možnosti emigrace, již neexisto- imaginární židovskou mapu,
val a Gutfeld mohl popustit uzdu zoufalé naštìstí už nikoli utopickou.
fantazii a vìnovat se utopii. Karlovy
Vary, tedy Karlsbad, zanesl do mapy LÁZEÒSKÁ OBEC
hned dvakrát. Jako by tím chtìl naznaèit, K výletu do Varù je zimní objak významnou roli toto lázeòské, dlou- dobí jako stvoøené. Sezona
há léta pøevážnì nìmecké (a nacionalis- ještì zdaleka nezaèala, a tak
tické) mìsto pro své židovské hosty hrá- mùže návštìvník v klidu vylo, a to i pøesto, že je èasto pøijímalo jako chutnávat víceménì prázdné
nutné zlo, placené hosty, bez nichž by ulice, kolonády s fontánami,
prosperita vázla. Na mapì, pøedstavující parky i kavárny. V útržcích
utopický a k migrantùm pøívìtivý svìt, hovoru kolemjdoucích slyší
se Bangkok nacházel hned vedle Londý- vìtšinou èeštinu, pak ruštinu,
13. sionistický kongres v Karlových Varech, 1923. Foto archiv
na, Bruselu, Benátek a Prahy, Sydney ivrit, nìmèinu a angliètinu.
vedle židovského Švýcarska. Autor na- Z údivu prodavaèek – vy mluvíte èesky? modlitebna (oponu daroval na pamìt’
kreslil i souostroví Permitcvot, které vy- – rychle pochopí, že obvykle to tak není, rodièù jazzový trumpetista a herec Géza
jadøovalo podstatu problému: udìlit per- a i kdyby vùbec nic netušil o tom, jak vel- Gerendáš, karlovarský rodák). Bohomit zoufalým a perzekvovaným bylo ká je míra ruské pøítomnosti ve mìstì, na- služby vede na èásteèný úvazek ortopovìdìly by mu to výluènì ruskojazyèné doxní duchovní Eliáš Sidon a jedná se
tehdy (stejnì jako dnes) micva.
nápisy na øadì obchodù, na o budoucím pùsobení rabína liberálního
mnoha z „institutù krásy“ smìru Davida Maxy, èímž by se otevøenebo škála ruských novin vy- ný charakter komunity oficiálnì potvrdil. Modlitebna se zaplní hlavnì o Vysostavených na stánku.
A tak jedna z prvních otá- kých svátcích, kdy na obci funguje
zek pøedsedovi místní ži- v omezené míøe košer kuchyò; pøi bìždovské obce zní, do jaké ném šabatu „vypomáhají“ v modlitebnì
míry pøicházejí noví rusko- lázeòští hosté.
jazyèní židovští obyvatelé
Varù do židovské obce? Pa- NOVÝ ZAÈÁTEK
vel Rubin, karlovarský ro- Oficiálnì vznikla židovská obec v Kardák (a navíc èestný obèan lových Varech až roku 1869; do té doby
Židovští návštìvníci karlovarských lázní, 1925. Foto archiv.
mìsta), jehož rodièe pøežili stále platilo støedovìké židovské priviA Karlovy Vary? Ty Dr. Gutfeld umís- holokaust, pùsobí ve funkci už dvanác- legium, které židovskou pøítomnost ve
til do hor Žluèových kamenù nedaleko tým rokem. Odpovídá bez váhání: „Pøed mìstì omezovalo jen na pøechodnou
pohoøí Zores, kam jako láznì urèené lety jsem si pøesnì o tomhle povídal dobu (vìtšinou bìhem léta). Nicménì už
Když roku 1939 Dr. Israel Gutfeld, bývalý pracovník Pomocného spolku pro
Židy v Nìmecku, kreslil fiktivní mapu
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roku 1847 byl založen první „izraelitský
špitál“ a téhož roku i modlitebna, škola,
chrámový sbor, židovský chudobinec
a starobinec. Vìhlas židovských podnikatelù, bankéøù, hoteliérù, ale také lékaøù zažil vrchol ve dvacátých letech 20.
století (za všechny jmenujme Ludwiga
a Lea Moserovy a jejich sklárny èi rentgenologa Ignaze Zollschanna), roku
1938 èítala komunita 2600 èlenù.
Po holokaustu se domù vrátilo 26 lidí;
pováleèná znovu ustavená komunita se
postupnì rozrostla a poté kvùli odlivu lidí
(at’už do Prahy èi po roce 1968 na Západ
a do Izraele) taktak pøežívala. Dnešní kehila má 90 èlenù a 29 sympatizantù.
Po pádu komunismu dostala komunita
v restitucích zpìt tøi objekty: bývalou nemocnici (postavenou roku 1903 dle návrhu architekta W. Stiassného, po druhé svìtové válce znárodnìnou a pøemìnìnou na
dìtskou polikliniku); bývalý starobinec
(postavený vedle špitálu, po válce znárodnìný a fungující jako Ústav hygieny)
a jako náhradu za pozemek po synagoze
vypálené o køišt’álové noci hotel Laurettu.

Slavnostní recepce ke 150. výroèí založení obce v

Všechny domy byly ve velmi špatném
stavu a potøebovaly dùkladné opravy, které stále probíhají. Dnes v budovách sídlí
lékaøská zaøízení a v jednom patøe sama
židovské obec. Z nájmù a pomoci pražského Židovského muzea a NFOH komunita udržuje a opravuje své nemovitosti
a høbitovy (ve Varech a v Hroznìtínì),
hradí výlohy na èinnost (pøedevším sociální péèi o pøeživší, vzdìlávací a kulturní
programy pro dìti a dospìlé) i mimoøádné
akce a doufá, že dokáže uspoøit na dobu,
kdy církve pøestane podporovat stát.
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
Stalo se již tradicí, že v lednu se na Mezinárodní den památky obìtí holokaustu
setkávají pøedstavitelé obce s primátorem
(resp. primátorkou) mìsta a v kinì Drahomíra se koná setkání s pamìtníky. Letos
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má pøijet paní Doris Pešková, roz. Steino- gres konfederace Evropské Makabi (jedné
vá, jejíž otec Wilhelm mìl pøed válkou ze šesti souèástí Svìtové unie Makabi).
„obchod s obuví nedaleko Orphea“. Dorazili na nìj zástupci sedmatøiceti zemí,
kteøí volili nový výbor a ra99leté dámì se v pražském
dili se o pøípravì pøíštích
Hagiboru stýská. Na Vary
her. Pøi tìchto pøíležitostech
svého dìtství vzpomíná
byly odhaleny dvì pamìtní
jako na krásné a zajímavé
desky, pøipomínající, že ve
mìsto, v nìmž s kamarádzmínìném sále se v letech
kami sledovaly na kolonádì
1921 a 1923 uskuteènily silázeòské hosty a snažily se
onistické sjezdy a že tu byla
uhodnout, z jaké zemì který
roku 1921 založena Svìtová
neobvykle vyhlížející nážidovská sportovní organivštìvník pøijel, a z okna
zace Makabi.
domu v Sadové ulici, kde
s rodièi bydlela, vídala preSPORTEM
zidenta Masaryka, jak na
DO MODLITEBNY
koni vyjíždí do kopcù nad
„Mladé lidi do židovské
mìstem. Všechno pìkné ale
obce nedostaneme pøes
skonèilo roku 1938… V limodlitby, ale pøes kulturu
stopadu si místní pøipomía pøes sport. A pak zaènou
nají køišt’álovou noc, pøi
chodit i do modlitebny,“
které nacisti zapálili a srovnali se zemí velkolepou sy- Deska pøipomínající 12. a 13. tvrdí P. Rubin. Roku 2004
sionistický kongres ve Varech.
založila obec Makabi klub.
nagogu z roku 1877. Na jejím místì stojí od roku 1985 hotel Družba Jeho èlenové a pøíznivci nejen sportují,
(nyní Bristol) a osud nìkdejšího templu ale jezdí spoleènì na výlety èi do divadel. Udržují letitou družbu s izraelským
pøipomíná pamìtní deska.
Na otázku, zda obec zaži- Ejlatem a nedávno navázali spolupráci
la problémy s antisemitis- s nìmeckou židovskou obcí v Ambergu,
mem, zda se opakovala nìja- jejíhož pøedsedu Rubin poznal právì pøi
ká akce podobná té, kdy do mezinárodních sportovních židovských
Varù pøed šesti lety vyrazili kláních. Nejúspìšnìjší byli zatím karlonìmeètí neonacisté a spolu varští sportovci v rámci èeské delegace
s èeskými pochodovali mìs- na Evropských hrách Makabi 2019
tem, odpovídá Rubin zápor- v Budapešti: 12 reprezentantù z pražnì a chválí výborné vztahy ského Hakoach, Makabi KV, Maccabi
s mìstem i policií. „Víme Olomouc a šachového spolku Steinitz
o sobì,“ uzavírá struènì vý- získalo celkem 21 medailí (z toho 11
èet bezpeènostních opatøení. zlatých). „Byli jsme sedmá nejúspìšnìjsále Orpheum.
ší delegace her,“ pochvaluje si pøedseda.
Vrat’me se k imaginární mapì Dr.
STOPADESÁTÉ VÝROÈÍ
V loòském roce organizovala komunita Gutfelda. Pokud by vznikla nyní, Karlonìkolik významných událostí. Všechny se vy Vary by se stále nacházely v horách
konaly ve slavnostním sále hotelu Ambas- Žluèových kamenù, ale souèasnì poblíž
sador (vìhlasném Orpheu), secesní budo- Ambergu, Ejlatu, Berlína, Moskvy, Kyvì bývalého Grandhotelu Støelecký dùm
z poèátku 20. století.
Na pøelomu kvìtna
a èervna 2019 tu probìhl celonìmecký
kongres Unie progresivního judaismu. Na
poèátku listopadu se
uskuteènil galaveèer
ve složení Petr a Šimon Bìlíkovi s P. Rubinem vybojoval loni na evropské
u pøíležitosti 150. vý- Tým
Makabiádì v Budapešti støíbro ve stolním tenise.
roèí založení obce
(pøijela na nìj øada vzácných hostù, vèetnì jeva a Jeruzaléma; možná by na ní našla
velvyslancù USA a Izraele) a pak, na místo i obec Makabi.
sklonku listopadu, probìhl tøídenní konALICE MARXOVÁ
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RUSS & DAUGHTERS
Výstava o slavném newyorském lahùdkáøství
American Jewish Historical Society,
která je jednou z pìti organizací tvoøících newyorské Center for Jewish
History, uvedla nevelkou, ale obsahovì bohatou a atraktivnì pojatou výstavu o historii a souèasnosti jednoho
z nejznámìjších a nejstarších obchodù
s východoevropskými delikatesami
v New Yorku, Russ & Daughters.
Expozice s názvem Russ & Daughters: An Appetizing Story pøiblížila,
jak se povedlo, že rodina židovského
emigranta z východní Evropy, která se
na zaèátku 20. století usadila v newyorské ètvrti Lower East Side, je už
po ètvrtou generaci schopna v podnikání udržet rovnováhu tradice a inovace. A dokonce expandovat do dalších ètvrtí širšího New York City, aniž
by opustila tradièní kulturu této unikátní èásti dolního Manhattanu.
OD SUDU K LAHÙDKÁØSTVÍ
„Otec zakladatel“ Joel Russ (1885–
1961) pøijel z malého polského štetlu
Strzy¿ów do New Yorku v roce 1907.

su na 179 Houston Street, kde je dodnes
a stále nabízí tradièní východoevropské
židovské lahùdky: pøedevším plnìné bagely, lososa a slaneèky s cibulí, ale také
boršè, latkes, omelety, mouèníky ad.
Zakladatel podniku nemìl syny, ale
zato tøi dcery, které mu v obchodì vydatnì pomáhaly. A tak v dobì, kdy
podniky mívaly v názvu uvedené pouze syny nebo bratry (& Sons, & Brothers, apod.), byl Russ první, jenž
otevøenì ocenil dlouholetý pøínos
svých dcer a uèinil z nich obchodní
partnerky. Od roku 1935 se firma jmenuje Russ & Daughters. Všechny tøi
v nìm pracovaly celý život a do chodu
podniku zapojily i své manžely.
Na tomto místì je tøeba vysvìtlit, že
adjektivum „appetizing“ v názvu výstavy, tedy chutný nebo pøenesenì vábný
èi lákavý (døíve užívané i jako podstatné
jméno), se v newyorské kulináøské kultuøe pùvodnì nevztahovalo na obchody
s klasickými delikatesami èi lahùdkami,
jak je známe dnes (oznaèované v New
Yorku jako „deli“). Oznaèovalo pouze
ty podniky, jež se
specializovaly na košer mléèné doplòky
jako pøílohu ke klasickému bagelu, tedy
rùzné pomazánky,
sýry, apod. V tìchto
„appy table“ obchodech se nikdy neobjevilo maso, pouze
ryby, pøedevším klasický losos nebo slaneèek. V souèasné
dobì však toto rozlišení mezi appy a deli
pomalu zaniká.
NA PÙLNOÈNÍ
SVAÈINKU
Návštìvníka výstavy uvítala vìrná
replika pokladny obchodu, vèetnì tradièního pøístroje na poøadové lístky,
který hraje v newyorských lahùdkáøstvích dùležitou roli. Mohl si prohlédnout fotografie z rodinného archivu
doplnìné archiváliemi ze sbírek American Jewish Historical Society a poslechnout si audioukázky nìkolika

Russ & Daughters: otec Joel a jeho tøi dcery, Hattie, Anne a Ida, 50. léta.

Usadil se na Lower East Side, jižnì od
východní ulice Houston, tehdy pøeplnìné ètvrti zejména východoevropských
židovských emigrantù. Zaèal po ulicích
prodávat slaneèky, nejprve ze sudu, postupnì si opatøil kárku, pak koníka s vozem a nakonec, roku 1914, kamenný obchod. Pùvodní prodejna stávala na
Orchard Street, roku 1920 zmìnila adre-

rozhovorù, mj. s Joelovým dcerami
Hattie Russ Goldovou a Anne Russ
Federmanovou.
Stálými návštìvníky Russ & Daughters byli ve dvacátých a tøicátých letech
napø. Molly Piconová èi Aaron Lebedeff, známé hvìzdy jidiš divadla, jehož
centrum na Druhé avenue oznaèované

Replika obchodu s pøístrojem na poøadové lístky.

jako „Židovské Rialto“ se nacházelo
velmi blízko obchodu. Lahùdkáøství zùstávalo otevøeno do pozdních noèních
(nìkdy i ranních) hodin, aby se hladoví
herci mohli zastavit na „pùlnoèní snack“.
Obchod velmi prosperoval za druhé
svìtové války a poté s pøílivem pováleèných emigrantù. V šedesátých a sedmdesátých letech však generace, jež chodila do jidiš divadel, pomalu vymizela
a generace nastupující upøednostòovala
angliètinu. Jidiš divadla se zavøela,
mnoho židovských obchodù tak pøišlo
o zákazníky. Objevili se noví emigranti
zejména z Portorika, kteøí s sebou do
této ètvrti pøinesli jinou kulturu, a s tou
vznikly nové podniky.
KAVÁRNA K JUBILEU
Moderní kapitola podniku se zaèala
psát v roce 1978, kdy ho pøevzal Joelùv vnuk Mark Russ Federman. Aè
profesí právník, rozhodl se pokraèovat
v rodinné tradici a spolu s manželkou
jej otevøel pøíchozím z rùzných zemí
a vynikající spoleènou prací udrželi lahùdkáøství v chodu. V souèasné dobì
prodejna zamìstnává emigranty z celého svìta; nìkteøí z nich pro Russ &
Daughters pracují již více než ètyøicet
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let. Pod vedením Joshe a Niki Russových (bratrance a sestøenice) z již ètvrté generace rodiny Russových, kteøí
jsou v èele lahùdkáøství od roku 2009,
obchod prosperuje a dodává kvalitní
suroviny do firem po celých Spojených
státech. Navíc, v roce 2014, kdy se
oslavovalo stoleté výroèí podniku, majitelé otevøeli vedle v ulici kavárnu
Russ & Daughters Cafe, v níž si k tradiènímu bagelu mùžete dát kávu. Není
urèitì náhoda, že tato kavárna se nachází v téže ulici, kde Joel zaèal pøed
sto lety podnikat. Russ & Daughters
ovšem v posledních letech expandoval
i daleko za hranice pùvodní imigrantské ètvrti, a sice do Brooklynu, kde
podnik provozuje vlastní pekárnu,
a dokonce do „uptownu“ na Pátou avenue (zde je poboèka v Židovském muzeu, která si zachovala haimish atmosféru pùvodní prodejny).
Výstava byla nejen oslavou legendárního židovského obchodu s lahùdkami, který se stal tradièní newyorskou institucí, ale prostøednictvím až
láskyplného vztahu k bagelu s lososem pøiblížila i širší kontext židovskoamerické zkušenosti.
JIDIŠ PSACÍ STROJE
Co lze v Center for Jewish History vidìt nyní? Upozornila bych asi na výstavu o jidiš psacích strojích. Ta zaznamenává, jak na poèátku 20. století
vymìnili jidiš autoøi psací pera za stroje. Návštìvník centra mùže zjistit, jaký

Jidiš psací stroj Remington. Foto archiv.

byl rozdíl mezi psacím strojem s klávesami v jidiš a hebrejštinì, prohlédnout
si øadu tehdejších technických zázrakù
a také pùvodní strojopisy, které do jidiš
klávesnic „nat’ukali“ slavní autoøi: I.
Bashevis Singer, Chaim Grade èi Marc
Chagall. U nìkterých textù jsou dokonce autorské vpisky a opravy.
MONIKA HANKOVÁ, New York

CHCI ŽÍT NAVŽDY
Vyšlo posmrtné album Leonarda Cohena
Tøi roky po smrti kanadského židovského
písnièkáøe, básníka a spisovatele, ale také
po jistou dobu zenbudhistického mnicha
Leonarda Cohena vyšlo na konci listopadu
minulého roku jeho další album. A jsou to
také takøka tøi roky od vydání jeho pøedchozího CD You Want It Darker, jež je pokládáno za jedno z autorových nejlepších.
Tematicky se v nìm Cohen, jak už sám
temný název napovídá, louèí se životem.
Písnì jsou též považovány za Cohenovy
nejžidovštìjší. Již titulní skladba obsahuje
citát z kadiše, modlitby
za zemøelé, a hebrejské
„zvolání“ hineni, pøekládané jako „zde jsem“, ke
kterému autor dodává:
„Jsem pøipraven, mùj
pane.“ Cohen zemøel nìkolik týdnù po uvedení
alba, 7. listopadu 2016 ve
vìku 82 let. Na obálce vidíme autora s oblíbenou
cigaretou, kterou kdysi
dávno odložil se slibem,
že se k ní rozhodnì pøed smrtí vrátí.
Posmrtné album Thanks for the Dance
je možné vnímat jako jakýsi epilog k tomuto CD. Obì alba produkoval Leonardùv syn Adam Cohen, který je také hudebníkem. Na nahrávkách jsou zachyceny
poslední autorovy písnì èi spíše básnì. Nejde snad ale o písnì v tradièním slova
smyslu, ale o jakési recitativy s obèasnou
melodickou linkou. Cohenùv hlas je tu slyšitelnì poznamenán blížícím se koncem;
to ale neubírá na intenzitì pøednesu – ba
naopak. Syn je nahrával sám doma, protože otec již nechtìl nikoho cizího.
Adam Cohen se k nahrávkám – skicám
– pozdìji vrátil, a doplnil je hudbou. Mezi
pøizvanými muzikanty figuruje øada prominentních jmen. Napø. nìkolikanásobný
držitel Grammy, americký zpìvák a multiinstrumentalista Beck, kanadská zpìvaèka
Feist, izraelský mandolinista Avi Avital, na
piano hraje dlouholetý spolupracovník
Madonny Patrick Ray Leonard. Objeví se
i hudebník a producent nìkolika alb svìtoznámé rockové kapely U2, Petera Gabriela a Boba Dylana Daniel Lanois. Z døívìjších Cohenových spoluhráèù tu najdeme
zpìvaèku Jennifer Warnesovou a loutnistu
Javiera Mase. Podíl na takovém projektu
cítili umìlci urèitì jako velkou poctu,
a není divu, že na nahrávání vzpomínají

s pohnutím – cítili, jako by Leonardùv
duch byl s nimi. V tomto pøípadì si rozhodnì nemyslím, že by šlo o pouhou frázi.
Výsledná podoba „písní“ je i v kontextu
ostatní Cohenovy hudební tvorby specifická. Na jednu stranu lze objevit stopy prostoty a ducha prvních Cohenových desek,
a na druhou lze ocenit pøínos hudebníkù
mladší generace. Díky tomu tu neobjevíme jistou, až levnou „pop-instrumentaci“
nìkterých pozdìjších autorových alb, ale
aranžmá jsou velmi umìøená, v detailu neokázale nápaditá a emocionálnì pùsobivá. Z tohoto hlediska považuji
album snad i za vydaøenìjší, než je pøedchozí
CD. Na nìkoho mùže pùsobit temnìji než You
Want It Darker.
Silné, existencionálnì
poetické texty opìt smìøují k vyrovnávání se
s vlastním životem a koncem. Skladba Moving On
je pøíznaènou poctou Cohenovì múze Marianne Ihlen, která zemøela krátce pøed
zpìvákem a které vìnoval jeden ze svých
prvních hitù So Long, Marianne. Završující, a pro mì až mrazivì nejpùsobivìjší, je
píseò Listen to the Hummingbird, kde Cohen opìt neokázale a skromnì vyzývá:
„Neposlouchej mì, poslouchej Boží mysl,
která nemusí být. (…) Neposlouchej mì,
poslouchej kolibøíka.“
V jednom ze svých posledních interview Cohen odpovídal na svùj vztah k náboženství: „Nikdy jsem se nepokládal za
náboženského èlovìka. Nemám žádnou
spirituální strategii. (…) Obèas ale v životì
cítím milost – duchovní dimenzi, ale nenacházím v sobì žádnou spirituální strukturu.
Cítím, že je to slovník, se kterým jsem vyrùstal. Tato biblická krajina je mi dobøe
známá a její orientaèní body pøirozenì užívám jako odkazy. Svého èasu byly tyto odkazy univerzální, každý jim rozumìl, znal
je a byl je schopen najít. Tak to již není, ale
stále je to moje krajina, a pokouším se ujistit, že tyto odkazy nejsou pøíliš nesrozumitelné.“
Ale také zavtipkoval: „Nedávno jsem
øekl, že jsem pøipraven zemøít, ale myslím,
že jsem pøehánìl. Èlovìk se nìkdy pøíliš
dramatizuje, mám v úmyslu žít navždy.“
MAREK BOUDA
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JAZZOVÉ KRESBY JIØÍHO ŠLITRA
Výstava ve Ville Pellé pøipomíná
Ve srovnání s øadou pøedloòských a loòských pøipomínek pùlstoletí od ruské invaze
a tøiceti let od pádu železné opony pùsobí
výstava v bubeneèské Ville Pellé v Praze
nenápadnì. Ale i tato výstava je bilanèní –
pøipomíná šedesát let od vzniku Divadla Semafor a padesát let od umìlcovy tragické
smrti v prosinci 1969. Souèasnì neobyèejnì
živì zprostøedkovává atmosféru v èeské
kultuøe od sklonku padesátých let pøes léta
šedesátá, rozlet, který dodnes pùsobí jiskøivì a jazzovì energicky. Z komentáøù návštìvníkù lze snadno poznat, že lidé sem
nechodí „jen“ kvùli Šlitrovým obrázkùm,
ale také oživit vzpomínky na „zlatá šedesátá“, na své mládí a dobu, kterou tento skla-

Jiøí Šlitr jako Doktor Klavír.

datel, pianista, zpìvák, kreslíø a grafik symbolizoval a dosud symbolizuje a která s jeho
smrtí skonèila. Jako úvod do šlitrovské expozice je v pøízemí pøístupná výstava fotografií Ladislava Sitenského. Ten mimo jiných portrétoval øadu hercù a zpìvákù
v podobì, kdy patøili ke „všem tìm krásným a bystrým mužùm a ženám“, jak je
v osobní historii èeského filmu charakterizoval Josef Škvorecký. Pùsobili v Divadle
Semafor a s Jiøím Šlitrem se pøátelili (nìkteré z nich také kreslil).
KRESBY, PÍSNÌ, DOKUMENTY
Výstava je rozdìlena do nìkolika sekcí –
ženy/erotika; kavárny/lidé/bary; karikatury
známých osobností a mìsta. Pøedstavuje desítky Šlitrových kreseb, jež vytváøel tužkou,
perem èi fixou, vìtšinou èernobílých, ale
i barevných. K obrázkùm nepsal popisky,
kurátorka je umístila jen pro orientaci u kre-

(1914–1999). Šlitr jeho práce poznal zøejmì v roce 1958, kdy mohl ve svých pìtatøii Šlitrùv vzor, Saula Steinberga ceti letech poprvé vycestovat na Západ – do
Belgie. Úèinkoval v pøedstaveních v èeskoseb mìst a karikatur. A tak lze obrazy vnímat slovenském pavilonu na Expo v Bruselu
bezprostøednì, vnímat jejich energii, vtip (jeho vtipné multiinstrumentální vystoupení
i techniku: pøesnou linku, hloubku a odstíny na principu Laterny magiky na výstavì nepøehlédnìte).
vytvoøené šrafováním,
Saul Steinberg, absolcelek, jenž pùsobí javent architektury v Mikoby rozevlátì, v letu,
lánu, jenž už od konce
„nahozenì“, ale je protøicátých let publikoval
myšlený a propracovakreslené vtipy, do
ný, ve zkratce vystihuAmeriky emigroval
je charakter postav,
bìhem druhé svìtové
atmosféru
kaváren
války. Záhy se proslaa barù a náladu mìst.
vil kresbami pro New
Výstava pøipomíná,
Yorker, Vogue a další
že Šlitr pro Divadlo Seèasopisy a v Bruselu
mafor a další zpìváky
vystavoval pøes sedma zpìvaèky složil pøes
desát metrù dlouhou
tøi sta písní, z nichž øada
koláž, nazvanou The
zlidovìla, a také hudbu
Americans. Svérázk více než dvaceti divaným zpùsobem tak
delním hrám, ke snímJ. Šlitr kreslil rád barové hráèe…
splnil zadání vysvìtlit
ku Èerný Petr Miloše
podstatu své adoptivní
Formana a debutu Vìry
Chytilové O nìèem jiném. Ve Ville Pellé lze zemì: pozadí nástìnného díla (instalovanélistovat replikami Šlitrových skicáøù, zhléd- ho na osmi panelech) tvoøí jeho zvìtšené
nout film, rozmanité dokumenty a soubor èernobílé kresby, na které nalepil rozmanité
dopisù od Jiøího Voskovce, s nímž se Šlitr nì- fantaskní tvary vystøíhané z tapet, balicího
kolikrát sešel v Americe; jsou tu i knihy, papíru, komiksù a dalšího materiálu. „Do
k nimž vytvoøil obálky
nebo je ilustroval.
SAUL STEINBERG
Jiøí Šlitr kreslil od
mládí a neúspìšnì se
pokusil o pøijetí na
Akademii výtvarných
umìní; teprve pak na
pøání rodièù vystudoval práva (svou odbornost už nikdy nepoužil, ale posloužila pro
pøezdívku
Doktor
Klavír), vojnu pøežil
v pozici výtvarníka
Ústøedního domu armády. Vliv na jeho
kreslíøský vývoj mìli
jeho pøátelé – grafik
a ilustrátor Karel Teissig a malíø Jiøí Trnka.
Výstava zaznamenává, že ke Šlitrovým
hlavním inspiracím
patøily kresby amerického umìlce s rumunskými židovskými koøeny, Saula Steinberga

… a mìsta, oblíbil si New York.
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bergovy kresby nejsou jen obrazem, ale bývají souèasnì vtipem beze slov, komorním pøíbìhem, karikaturou èi komentáøem, Šlitr zobrazuje (i karikuje)
lidskou podobu, kreslí mìsta,
lidi, zachycuje náladu kaváren,
barù èi jazzových koncertù.
Rozdíl je patrný pøi srovnání
napøíklad newyorských kreseb:
Šlitr pozoruje mrakodrapy a ulice, chodce pøipomínající mravence, Steinberg svou koláží
s mrakodrapem, v nìmž jsou
lidé naskládáni jako v šuplících,
život v rušné metropoli komenSaul Steinberg, 1978. Foto archiv.
tuje. Právì kvùli ostnùm, jimiž
jsme. Je málo národù, které si mohou dovo- popichoval americký styl, patøil k umìlcùm,
lit smát se samy sobì. My mùžeme.“ Kolá- kteøí byli za socialismu trpìni, aè pocházel
žoví tvorové prý tehdy publikum, oèekáva- z „prohnilého Západu“. Jeho kresby si
jící spíše ukázku „vysokého amerického v ÈSSR získaly popularitu, èeskoslovenští karikaturisté a kreslíøi se jím s nadšením inspirovali a roku 1959 vyšla dokonce jeho monografie od Miloše Macourka. Steinbergùv vliv na
mladé kreslíøe (V. Fuku, S. Pitru, J. Liïáka,
A. Borna, J. Wintera Nepraktu, K. Nepraše,
J. Jiránka atd.) došel tak daleko, že na zaèátku
šedesátých let došlo ke støetùm mezi skupinou
Polyegran (karikaturistù volnì sdružených kolem èasopisu Mladý svìt) se Steinbergem
spøíznìnou a tìmi, kdo tento „pøíliš západní“
vliv kritizovali. V kresbì Jaroslava Maláka
z roku 1964 je dvacítka „steinbergovcù“ zobrazena, jak vzdává obdivovanému kreslíøi
hold. (O vlivu S. S. na èeskoslovenskou karikaturu se lze více doèíst v knize Pavla Ryšky
Karikaturisti, Praha 2018.)
Bruselu se nejedeme vychloubat,“ sdìlil novináøùm. „Chceme ukázat, jací doopravdy
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Šlitr sám svou práci ve vztahu k Steinbergerovi zhodnotil ve zmínìné Sedmièce takto: „Pokoušel jsem se kdysi také kreslit vti-

Amerièané, z cyklu pro Expo 58 v Bruselu.

py, ale brzy jsem to vzdal. Zaèalo mne to
totiž strašnì zlobit, že zùstávám stále jen na
povrchu vìcí, že v tìch mých vtipech není
žádná dávka té zvláštní filosofie; zkrátka
mým kresbám chybìlo to, co umí nejlépe
Saul Steinberg, slavný americký kreslíø.“
(Výstavu Šlitr Šlitr Šlitr ve Ville Pellé
lze zhlédnout do 15. února, od úterka do
nedìle od 13 do 18 hodin.)
ALICE MARXOVÁ

Steinbergùv „šuplíkový“ New York.

umìní“, moc nezaujali, ale Šlitra jejich vtipná poetika okouzlila.
O deset let pozdìji se mu poštìstilo, že se
se Steinbergem setkal v New Yorku osobnì.
Na setkání v Greenwich Village vzpomínal
po návratu v textu uveøejnìném v dìtském
èasopise Sedmièka (tehdy ještì nikoli pionýrù) a v rozhovoru pro Mladý svìt: „Je to velice sympatický pán, je to mùj favoritní – dá
se to tak øíct? – kumštýø tohohle století.“
Steinberg mu daroval kresbu s vìnováním –
i ta je souèástí pražské výstavy.
HOLD SKUPINY POLYEGRAN
Kurátorka výstavy Daniela Kramerová soudí,
že díky Steinbergovi si Šlitr uvìdomil, že linka mùže být hlavní prostøedek výrazu. „Pro
oba umìlce je spoleèná radost z pozorování,
údiv nad mnohotvárností svìta a lidí.“ Stein-

Hold Saulu Steinbergovi v Mladém svìtì, 1964.
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MÙJ OTEC [Kamil Lhoták]
Téma otcové, dìti a motocykly v knize Kamila Lhotáka ml.
Kamil Lhoták (1912–1990) je jedním
z tìch mála malíøù a ilustrátorù, kteøí se
tìší všeobecné oblibì. Jeho díla si považují znalci a kunsthistorikové, ale líbí se
i takzvaným obyèejným lidem, kteøí se
jinak o výtvarné umìní pøíliš nezajímají.
Nìjakým zvláštním zpùsobem jeho obrazy a kresby vìtšinì divákù umožòují, aby
do nich vstoupili a nalezli tam nìco ze
sebe samých, nìco z toho, co jim kdysi
patøilo, a potom se rozplynulo v proudu
èasu a zvyku.
Lhoták byl zajímavou a originální
osobností, což se projevovalo jak ve
vlastní tvorbì, tak do znaèné míry
i mimo ni. Potvrzuje to – a opìt zajímavým a originálním zpùsobem – kniha,
kterou o nìm napsal jeho syn Kamil
Lhoták ml. Ten se narodil v roce 1941
v takzvaném smíšeném manželství. Matka, se kterou se Kamil Lhoták roce 1938
oženil, byla ze židovské rodiny a díky tomuto smíšenému manželství ona i syn
válku pøežili. Po válce se u ní ale, zøejmì
jako následek dlouhodobého psychického zatížení, zaèala projevovat duševní
nemoc, která se postupnì zhoršovala.
V roce 1953 se manželé rozvedli, matka
byla potom v dlouhodobé ústavní péèi
a syn vyrùstal a dlouhá léta žil v jedné
domácnosti se svým otcem.
Pøedevším o tom vypráví jeho kniha,
o dìtství a dospívání i dospìlosti, o jejich vztahu, který dokáže vidìt a popsat
bez velkého psychologizování a oidipovských komplexù. Vypráví o tom, s èím ho
otec seznámil, co ho nauèil, o spoleèných výletech a zálibách, o pøátelích
i o ženách, které se v jejich domácnosti
bìhem èasu objevily a zase odešly, o otcových umìleckých i životních pøátelstvích a pøátelích.
Podstatná èást je vìnována Lhotákovu
vztahu ke strojùm, zejména k motocyklùm
a pozdìji i k bicyklùm, kterou ostatnì Kamil ml. se svým otcem do znaèné míry
sdílel. Sám o tom øekl: „Tìžištì mojí knihy spoèívá v otcovì vztahu k motocyklùm. Pro otce totiž motocykl nebyl dopravní prostøedek, ale osoba. Motocykly
miloval, a dokonce se i domníval, že jeho
city jsou opìtované.“
Kniha je to skvìlá, v nejlepším slova
smyslu vìcná a pøesvìdèivì pravdivá.
Mùžeme se o tom pøesvìdèit na nìkolika

krátkých ukázkách, které mohou pochopitelnì jen naznaèit, co všechno se
v knize dá najít. Vèetnì dokumentárních
fotografií, reprodukcí obrazù a také zcela unikátních kreslených záznamù z malíøova deníku, publikovaných tu vìtšinou poprvé.
jd
DÌTSTVÍ
Vztah mezi námi byl od mého dìtství výborný. Otec se snažil pùsobit na mì víc
jako kamarád než pedagog, protože sám
takový rodièovský pøístup nezažil. Mezi

Kamil Lhoták ml. s otcem, 50. léta.

ním a jeho otcem, mým dìdeèkem, fungoval jiný vztah, což vím jen z øídkých
okamžikù, kdy otce cosi nutilo si na své
rodinné zázemí vzpomenout. Èasto to
bylo v situacích, kdy mìl pocit, že se
o mì vzornì stará, a srovnával to se svým
dìtstvím, které takové nebylo. Øíkával,
že jeho otec se k nìmu nechoval dobøe,
nepeèoval o nìj, nevzdìlával jej a nikdy
s ním nevyjel na žádný výlet. Pochopil
jsem z jeho vyprávìní, že jejich vztah byl
velmi chladný.
Pozdìji jsem se od nìj dozvìdìl, že
v mém dìtství øešil otázku výchovy
a umínil si vyvarovat se vùèi mnì stejné
chyby, jakou udìlal jeho otec. Chtìl
mezi námi vypìstovat kamarádství, ve
kterém však bude respektována jeho ot-

covská autorita. Možná by sociologové
namítali, že tento model není možný,
protože pøátelství je založeno na rovnoprávnosti, kdežto vztah mezi otcem
a synem je už ze své podstaty nerovnoprávný a autorita tu hraje roli, kterou
nelze vtìsnat do pouhého respektování,
ale musí se jí podléhat. Pøesto otec umìl
tyto dva protiklady sladit a jeho snaha
vypìstovat mezi námi vztah na bázi pøátelství se mu zdaøila. Dokázal oddìlit situace, kdy mohl být kamarád a autoritu
nijak neuplatòovat, napøíklad když jsme
spolu byli na výletì a dohadovali se,
kam pojedeme. Autoritativní byl v pøípadech týkajících se mého vzdìlání
a školy. Nìkdy došlo i k tomu, že jsem
si zasloužil být potrestán. Bylo vidìt, že
k tomu otec pøistupuje jen v pøípadech,
kdy to bylo opravdu nutné, a nerad. (...)
Ostatnì se mnou nebyly nikdy velké
problémy, a to ani v pubertì, a trestat
mì musel otec jen výjimeènì. Byl jsem
ryze introvertní povahy, žil jsem si ve
svìtì fantazie a ve vnìjším svìtì jsem
nepotøeboval nìco podnikat. V období
dospívání jsem byl klidnìjší také z jiného dùvodu, než byla má introvertní povaha. Mìl jsem totiž strach. Když dítì
žije ve fungující rodinì, má otce, matku,
babièky, dìdeèky a všechny kolem sebe,
jak je bìžné, cítí se bezpeènì a mùže samostatnì zkoumat reálný svìt mimo rodinu, nìco podnikat, a pak se zase vrátit
a ukrýt do bezpeèí. Já jsem mìl pouze
otce a na nìm visel celý mùj svìt, neustále jsem se obával možnosti, že se mu
nìco stane. Nedovolil jsem si proto žádné velké výboje, abych se otci nevzdálil
a abych si jej nìèím neznepøátelil.
Volnìjší vztah mezi námi zpùsobil, že
mì v dobì puberty nikdy nevykazoval
ze svìta dospìlých, ani když se jednalo
o témata jako láska a sex, a vždycky se
mnou otevøenì hovoøil. Nedìlal to však
tak, že by mi pøednášel nebo mì pouèoval. Jeho rady, varování a sdìlované
zkušenosti ke mnì nepøicházely shora,
ale dozvídal jsem se je v horizontální
rovinì, jako kamarád od kamaráda.
V mnoha pøípadech mi ukazoval, co je
na životì zajímavé, pøímo tak, že to se
mnou prožíval. Posadil mì napøíklad na
motocykl, jel se mnou do pøírody a uèil
mì poznávat ten krásný pohyb, souhru
èlovìka se strojem, a já, když jsem vidìl
jeho nadšení, jsem je prožíval s ním.
A pak jsme si spolu dlouho povídali
o tom, jak byla jízda krásná nebo jaké
zajímavé vìci jsme bìhem ní vidìli. (...)
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S odstupem let musím ocenit jeho pøí- byl tak mocný a tolik pro mì znamenal, se o to pokusil, jistì bych na nìkoho zastup a pozitivní vliv, kterému mì vysta- že jsem si netroufal riskovat neúspìch pomnìl. Je možno je ale rozèlenit do
vil. Jsem mu vdìèný, že moje uèení pro- a její odmítnutí. A pøestože se náš vztah skupin, stejnì jako je rozdìloval otec,
žíval se mnou, a dodnes to považuji za nijak neexponoval a nijak nevyvíjel, já který o nich øíkal, že jsou to pøátelé buï
nejlepší zpùsob výchovy. Ani já jsem jsem se cítil št’astný, naplnìný a zcela z kruhù umìleckých, motoristických
pozdìji své dìti neupozoròoval na to, co kompletní. Mezera zmizela. Souhrou a cyklistických, pøátelé ze školy a z dìtje hezké a co není, ale to, co bylo hezké, osudù se stalo, že jsem se s touto dívkou ství, z kruhù lékaøských, anebo jsou to
jsem prožíval s nimi. Spoleèný prožitek po šestaètyøiceti letech znovu potkal, po- pøíbuzní. (...)
Zajímavý, dlouhý a komplikovaný
byl vždycky lepší než deset doporuèení. sléze oženil a žiji s ní dodnes.
V té dobì byly mi- vztah mìl otec s Jiøím Koláøem. Koláø byl
Tak jsem se svým
lostné vztahy èastým asi o dva roky mladší než mùj otec. Byl
otcem zažíval i vìci,
tématem mých roz- velmi vzdìlaný a mìl velký poetický takteré teï spolu bìžhovorù s otcem. lent, ale za dob Skupiny nemohl publikonì rodièe a dìti neZkoumal jsem jeho vat, jeho básnì mohly vyjít až po osvobodìlají.
názory na partnerství zení. Dnes je Jiøí Koláø svìtoznámý
Otec mì napøía vyzvídal, jak s ním pøedevším jako výtvarník, jako autor koklad nauèil kouøit.
kalkuluje. Od poèát- láží a mnoha nových postupù pøi jejich
Bylo to jednou po
ku mi jako kamarád vytváøení. Bylo to pøátelství lidí, kteøí se
koncertì, chodili
dával najevo, že to souèasnì pøitahovali a odpuzovali. Exisjsme tehdy spoleènì
jsou hlavnì obrovské tuje nìmecký termín „Hassliebe“, shrnus otcovým pøítelem
Kamil Lhoták: Au Tourmalet, 1939.
maléry, které on se jící v sobì cit lásky i nenávisti zároveò,
Janem Rychlíkem
do Obecního domu na koncerty FOK, ženami øeší a není schopen vyøešit, a sna- který by mohl popisovat to, co bylo mezi
které øídil dr. Václav Smetáèek. Strávili žil se mi to popisovat tak, abych na to byl Jiøím Koláøem a mým otcem. Øekl bych,
jsme vždycky pøíjemný veèer v restau- pøipravený. Byl velmi skeptický, a proto že to zpùsobovala spíše Koláøova podivraci, objednali si dobré jídlo, poveèeøeli mezi námi brzy vzniklo nedorozumìní. ná povaha. Byl to na jednu stranu veselý,
družný èlovìk, bavil sebe a celou spoleèjsme a teprve pak šli na koncert. A ten- (...)
Pro mì byla láska spíše identifikací nost, ale vìtšinou se stalo, že mu v závìru
krát, mezi veèeøí a zaèátkem koncertu,
mì ti dva, oba kuøáci, uèili kouøit. V pa- s druhou osobou. Ale ani toto vnímání veèera najednou nìco pøelétlo pøes nos
desátých letech kouøení nebylo považo- lásky, jak se ukazovalo èasem, nebylo a zaèal být velice protivný. Pokud jsem si
váno za akt, který nièí zdraví, ale byla to bez komplikací. Jelikož mé pokusy všiml, Koláøovo okolí se nauèilo nebrat to
jakási spoleèenská konvence, která ná- o partnerské vztahy dlouho troskotaly, vážnì, ale mùj otec to nesnesl. Kdykoli
ležela lidem vyššího vìku. Pøistihl-li na- žili jsme s otcem ve spoleèné domác- nastala taková situace a Koláø se znièehopøíklad pedagog dìti kouøit, netrestal je nosti v ulici Rybné až do mých tøicátých nic urazil, otec se nakrkl a pøestal s ním
za to, že si nièí zdraví, ale za to, že si narozenin. Tehdy to otci už zaèalo jít na mluvit. To se ve vážnìjší formì odehrálo
osvojují atribut dospìlosti, který jim ješ- nervy a dal mi najevo, že bych se mìl bìhem jejich pøátelství nìkolikrát.
Poprvé to bylo v roce 1952, kdy ke
tì nepøísluší. O žádné škodlivosti se ne- oženit a odstìhovat.
konfliktu došlo – kuPodal jsem si tenmluvilo, nejvýše se proslýchalo, že lidé
podivu – pøi telefonse slabým srdcem by mìli kouøení ome- krát inzerát a seznáním rozhovoru. Nezit. Tehdy zkrátka kouøil každý, jakmile mil se tak se svou
vím pøesnì, o co
dosáhl vìku, kdy mohl být považován první ženou. Brzy
tehdy šlo, ale otec
jsme se rozhodli pro
za dospìlého.
s Koláøem vedl velsvatbu, odstìhovali
mi dlouhou, nesmírse do Podolí a zaneDOSPÍVÁNÍ
nì emotivnì vypjaAniž bych si nìkomu stìžoval, byl jsem dlouho se nám narotou hádku a chvíli
si vìdom, že mi v životì nìco schází. Byl dila dcera a poté
nato dostal infarkt.
to cit. Po matce ve mnì zbyla jakási me- syn. Mé manželství
Od té doby se s Kozera a nebyl jsem schopen ji zaplnit ani však po letech ztrosKamil Lhoták: Krajina oživená stroji, 1944.
láøem pøestal pøátebabièkou, ani otcem, ani dìtskými láska- kotalo a série mých
mi. Teprve ve ètrnácti letech jsem se za- životních neúspìchù skonèila až v mých lit, ale toto intermezzo trvalo jen krátkou
miloval do stejnì staré dívky, jejíž obraz šedesáti letech sòatkem s onou dívkou, dobu, za nìkolik mìsícù jim to nedalo
všechnu mou nenaplnìnost zacelil. To, nyní už ženou, do které jsem se zamilo- a zaèali se zase stýkat, a fungovalo to
jako døív. Jenže nìkdy v šedesátých leco jsem tehdy prožíval, mì velmi pøekva- val, když mi bylo ètrnáct.
tech se rozhádali znovu, samozøejmì
pilo, protože oproti pøedcházejícím láskvùli úplné hlouposti. Otec mi vyprávìl,
kám to byla emoce mnohem vyšší kvali- PØÁTELÉ
ty. Ta dívka o mém citu zpoèátku Mùj otec byl velmi družný, byla to jed- o co konkrétnì šlo.
Scházeli se tenkrát v kavárnì Slavia.
nevìdìla, zamiloval jsem se do ní jako na z jeho nejviditelnìjších vlastností.
do anonymní bytosti, kterou jsem vídal Mìl rád spoleènost a zábavu, byl vtip- Chodil tam otec, Josef Hiršal, Jiøí Koláø,
na ulici. K úplnému štìstí mi staèilo tiché ným a vyhledávaným spoleèníkem. Mìl Zdenìk Urbánek, Èebiš z Hollaru, Jiøí
zbožòování a jakéhokoli dalšího kroku mnoho pøátel a známých, a bylo by ob- Weil, Vladimír Fuka a mnoho dalších.
(pokraèování na str. 19)
k vytvoøení známosti jsem se bál. Ten cit tížné je všechny vyjmenovat. Kdybych
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V JAKÉM JAZYCE SNÍM?
O pamätiach Eleny Lappinovej
ale našla aj manžela (kanadského Žida
Šaloma Lappina), s ktorým neskôr presídlili do jeho rodného Toronta. Profesionálne záujmy oboch manželov si postupne vyžiadali prechod do USA,
viacroèný pobyt v Izraeli, až napokon
rodina zakotvila v Londýne, kde žije dodnes. V tomto kontexte je otázka, v akej
reèi sníva, skutoène opodstatnená: „Pokud jde o životy druhých, je moje zvìdavost nevyèerpatelná, ale nemám témìø žádnou potøebu
odhalovat cokoli z toho
svého. Ale když jsem
zjistila, že mùj vlastní
pøíbìh je v podstatì založený na síti neviditelných propojení, dostala
jsem chut’ vynést na
svìtlo všechna ta pohøbená vlákna, která ho
drží pohromadì. Populární rèení ,Follow the
Money‘ (Sleduj peníze)
by se v mém pøípadì
dalo parafrázovat jako
SLEDUJ JAZYKY
Elena Lappin. Foto archiv.
,Sleduj jazyky‘, protože
Dej ma zaujal z viacerých dôvodov. Od zaèiatku stojí v centre každý z nich vedl do jiného svìta. Když
pozornosti emigrácia, téma v židov- je všechny prozkoumám, pochopím, jak
skom prostredí dôverne známe. Tento došlo k tomu, že se propletly, odhalím
fenomén bol donedávna permanentne i vypravìèskou linii svého života. Ten
prítomný prakticky v každej èeskej ale- mi totiž pøipadal spíš jako série soustøedbo slovenskej židovskej rodine. Dra- ných kružnic než jako lineární pøíbìh,
matické dejiny posledných desat’roèí pøièemž každá kružnice obepínala (té20. storoèia si úvahy o odchode do iné- mìø neviditelnì) lidi, jejichž životy
ovlivòovaly a utváøely ten mùj. Byla
ho, lepšieho režimu priam vynucovali.
Lappinovej životná dráha však prebi- jsem tak zaujata zkoumáním tohohle naehala zložitejšie, než bolo bežné. Ro- rativního prostøedí, že jsem málem zapodinné i osobné putovanie svetom vied- mnìla, proè jsem se do nìj pustila: chtìlo nakoniec k tomu, že sa pohybovala la jsem odhalit všechna tajemství, která
v piatich jazykoch (ale možno ich bolo moji rodièe a prarodièe navršili jako beaž sedem, pretože rozdiely medzi ka- tonovou zeï kolem našich životù. Ten
nadskou, americkou a britskou anglièti- mùj ležel nìkde za touto zdí, ve stínu
nou stále narastajú, takže redaktori ale- ostatních a sám bezmála jako stín.“
bo prekladatelia ich môžu vnímat’ ako
samostatné). Narodila sa na predmestí OSOBNÉ MIKRODRÁMY
Moskvy a keï mala tri roky, rodina pre- Posledné vety si vyžadujú vysvetlenie:
sídlila do Prahy. Tu vychodila základnú autorka sa až v dospelosti dozvedela,
školu a zvládla èeštinu, hoci rodièia že jej biologickým otcom je niekto iný,
doma naïalej komunikovali prevažne než si dovtedy myslela. Vïaka tomu
v ruštine. V roku 1970 (už aj s bratom zistila, že má ove¾a širší okruh príbuMaximom, ktorý sa narodil v roku zenstva, ale zároveò sa musela vyspo1960) emigrovali do Hamburgu. Vyso- riadat’s dvomi vecami: uvedomila si, že
koškolské štúdium lingvistiky zaèala rodièia ju celý život klamali, ale tiež
síce v Heidelbergu, ale zavàšila ho v Iz- skutoènost’, že jej skutoèným otcom nie
raeli. Tu si nielen osvojila hebrejèinu, je muž, kto ju splodil, ale ten, ktorý ju
Knihy (najmä tie lepšie) èítam najmenej
dvakrát. Prvý raz rýchlo, lebo ma ženie
zvedavost’, neskôr pomalšie a podrobnejšie, aby som pochopil a vychutnal
kvality textu. Je to zábavné, pretože èasto sa mi zdá, ako keby išlo o dve rôzne
knihy. Podobne som postupoval i v prípade pamätí Eleny Lappinovej. Potešilo
ma, že je to nielen dobre napísané, ale aj
kvalitne preložené, èo v epilógu potvrdila aj autorka, ktorá vyrástla v Prahe
a ovláda teda èeštinu:
„Tento pøeklad Dominiky Køest’anové je tak
krásnì pøesný a citlivý,
že jsem nìkdy mìla podivnou a upøímnì øeèeno dojemnou iluzi, jako
bych èetla slova a vìty,
které jsem sama napsala
èesky – tím jazykem,
o který jsem jako spisovatelka už dávno pøišla“
(s. 317).
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vychoval. A ja som si uvedomil krutý
paradox, že napriek širokému spektru
„rodinných“ jazykov jej deti nenašli
spoloènú reè so svojimi starými rodièmi. Kým vnuci ovládajú „len“ angliètinu a hebrejèinu, starí rodièia sa dohovoria „iba“ rusky, èesky a nemecky...
V priebehu èítania ma zaujala aj ïalšia
informácia. V texte autorka medzi reèou
spomenula, že jej otec v Prahe svoje preklady z èeštiny do ruštiny podpisoval
pseudonymom Rellib, èo bolo jeho skutoèné meno písané odzadu. Až vtedy mi
„docvaklo“, že venovanie „pro Maxima,
mého bratøíèka“ sa vzt’ahuje na èloveka,
ktorého poznám. Mladší brat je vlastne
v Nemecku žijúci a tvoriaci spisovate¾
Maxim Biller. Po jeho zbierke poviedok
Židovský blues èasto s potešením siaham
(a vrelo ju odporúèam).
Väèšina dramatických historických
udalostí 20. storoèia sa v pamätiach Eleny Lappin objavuje skôr okrajovo. V knihe sa nestrie¾a, neintriguje, nevraždí, napriek tomu prináša množstvo osobných
a rodinných mikrodrám, ktoré udržiavajú
èitate¾a v napätí. Prispievajú k tomu aj
emigraèné pohyby, ktoré nekonèia vždy
pod¾a oèakávania: „Úèelem putování je
najít místo, které mùžete nazývat domovem, byt’možná ne v téhle, ale až v pøíští
generaci. Mojí rodinì se to nepodaøilo.
Každý nový domov byl, jak se døíve
nebo pozdìji ukázalo, jen zdáním setrvalosti. Nìkteré z tìchto iluzí byly lepší,
nìkteré horší, nìkteré trvaly pøekvapivì
dlouho. Život netrvá až tolik let, aby si
èlovìk mohl s ním zahrávat. Když se stìhujete, nebo, jak tomu mnohdy bývá, utíkáte z místa na místo, ze zemì do zemì,
z jazyka do jazyka, neustále pøepisujete
vyprávìní o svém životì.“
Už tento struèný (a nevyhnutne neúplný) preh¾ad ilustruje, že spomienky
Eleny Lappin obsahujú to¾ko zaujímavých faktov a podnetov, že sa ani nepokúšam vtesnat’ich do jedinej recenzie.
Èitate¾ovi môžem len poradit’ to, èo
v skratke zhrnul starý a múdry židovský
vtip: „Chceš vediet’, o èom je táto kniha? Ty somár, preèítaj si ju!“
P. S.: Na otázku v titule odpovedá
Elene Lappin (ne)prekvapivo: „Jednoduchá odpovìï zní, že sny se nedrží
oèekávatelných lingvistických vzorcù.“
PETER SALNER

Elena Lappin: V jakém jazyce sním? Pamìti. Pøeložila Dominika Køest’anová.
Vydalo nakladatelství Odeon v Praze
roku 2018. 321 stran, dop. cena 349 Kè.
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HOLOKAUST JAKO KŠEFT
V roce 2005 OSN vyhlásila 27. leden,
výroèní den osvobození vyhlazovacího
tábora Osvìtim v okupovaném Polsku
v roce 1945, Mezinárodním dnem památky obìtí holokaustu. Èeská republika
si jej pøipomíná s dodatkem „pøedcházení zloèinùm proti lidskosti“. Má to svùj
význam. O genocidì Židù za druhé svìtové války nemá smysl uvažovat jen s pietní vzpomínkou; podstatné je pøedevším
vìdomí souèasnosti a budoucnosti. Z tohoto hlediska minulý rok pøinesl ještì nedávno sotva myslitelné projevy neúcty
a cynismu – a nejde jen o popírání a znevažování šoa odpùrci Izraele a neonacisty èi aktivisty, kteøí pøi svých protestech
nosí zcela nepøípadnì Davidovy hvìzdy.
Tak loni v bøeznu byla v Øecku uvedena na trh úniková hra s motivem Židù bojujících za války o život. V kvìtnu bylo
možno prostøednictvím australského portálu RedBubble nakupovat hrnky, trièka,
zástìry, polštáøe a tašky s vyobrazeními
z vyhlazovacího tábora Osvìtim. V záøí
se èeská dvojice neostýchala zúèastnit finále soutìže v saunových rituálech v obleèení s Davidovou hvìzdou. Ruský krasobruslaø Šulepov soutìžil v listopadu na
mezinárodním fóru v kostýmu, který opìt
nesl Davidovou hvìzdu v kombinaci s prvky uniforem nacistických stráží v Osvìtimi. Mezinárodní bruslaøská unie úbor nominovala do soutìže o nejlepší kostým
a až po protestech to oznaèila za omyl.
Na samém sklonku roku pak nejvìtší
svìtový internetový prodejce Amazon inzeroval v Austrálii stolní hru Tajný Hitler
jako „nejlepší sváteèní dárek“ a pøed Vánoci prodával ozdobné zvonky a hvìzdy
s vyobrazením kolejí a barákù v osvìtimském lágru. Již v srpnu pøitom Amazon
nabízel obleèení s vyobrazením popravy
litevských Židù. U další americké spoleènosti Pixels bylo možné objednat polštáøe, trièka, pohlednice, pouzdra na telefony a závìsy do koupelen s výjevy
z Osvìtimi. A nezapomeòme ani na spoleènost Nekorektní pastely. Ta prodávala
z USA sady voskovek, pøièemž šedá nesla název Osvìtimský popel.
Žijeme ve svìtì, v nìmž jsou již témìø smazány hranice oddìlující soucit
s utrpením, vkus a elementární slušnost
od nestoudnosti, provokace a nemravného kšeftu.
LEO PAVLÁT
(Text odvysílal 26. ledna Èeský rozhlas
v poøadu Šalom alejchem. Pro potøeby
Rch upraveno a kráceno.)

MÙJ OTEC [Kamil Lhoták]
a jednou po návratu z nìjaké projížïky
(dokonèení ze str. 17)
Také já jsem se tam obèas objevil, pro- mi vyprávìl: „Jeli jsme spolu na výlet,
tože jsem v té dobì navštìvoval nedale- já a ona, a já mìl poøád strach, že se zakou prùmyslovku a chodíval jsem tam kousne, ale pak jsem jí øekl: neboj se,
na obìd. Z této doby pochází i spousta malá, dobøe to dopadne, nezakousneš
fotografií zachycujících Koláøovu stolní se, pohladil jsem ji, a ona jela nádhernì
spoleènost. Pøi jedné takové pøíležitosti a celý výlet se nikde nezakousla.“ (...)
Naše spoleèné výlety na motocyklech
otec s Hiršalem rozvíjeli teorii, jak by to
vypadalo, kdyby na zem sestoupil ïá- patøí mezi nejkrásnìjší chvíle, jaké jsem
bel, Mefisto. Zaèali se dohadovat, jak s otcem prožil. Do doby, než jsem získal
by asi vypadal, a pøišli na to, že by ne- øidièský prùkaz, tedy do roku 1958, jsme
mìl ani rohy, ani kopyto, byl by osmah- jezdili na jednom, pak už mi otec koupil
lý z pekelných ohòù, ale ne zase moc, mùj vlastní motocykl a jezdili jsme kažvypadal by zkrátka trochu jako Kubá- dý na svém. Na koupi motocyklu pro mì
se otec velmi tìšil, pronec. Takhle se diskuse
tože on na nich nejen rád
vinula a najednou Kojezdil, ale rád je i kupoláø, který do té doby jen
val. Dostal jsem tenkrát
pozornì naslouchal, zaÈZ 175, a když jsem
èal s opovržením vykøiudìlal maturitu, tak se
kovat, že to je pod dùotec nemohl doèkat, až
stojnost
kulturních
mi bude moci koupit nìèinitelù zabývat se takojaký další. Mnì tento
vými blbostmi, a zaèal
staèil a jiný jsem nepobýt sprostý. To otce uratøeboval, ale otec se na
zilo, zvedl se, zaplatil
mì neohlížel a poøídil
a odešel a s Koláøem od
mi
dvìstìpadesátku.
té doby nemluvil a léta
A pak ještì nìkolik dalse nesetkali. Pak už jim
ších k rùzným pøíležitosdlouhá odmlka nedovoZ deníku Kamila Lhotáka.
tem. (...)
lila znovu se sblížit
Pak pøišla doba, kdy už otec nemohl
a Koláøùv odchod do Francie jejich pøájezdit na motocyklu a musel se vzdát
telství definitivnì ukonèil. Je to škoda.
i jízdy na bicyklu. Mìl tìžkou cukrovku, která atakuje cévy, navíc trpìl závraKAMIL LHOTÁK A STROJE
Mùj otec mìl obrovskou vášeò. Moto- tìmi a v takovém stavu se nedá poøádnì
cykly. Vlastnì to nebyla ani tak vášeò, provozovat žádný nároènìjší pohyb. Od
jako spíše bezmezná láska. Motocykl pro chvíle, kdy pøestal jezdit, zaèal psychicmého otce nebyl dopravní prostøedek ani ky chátrat. Neustále mluvil o tom, jak je
pouhý technický výtvor, který by obdivo- život bez motocyklu a jízdy na nìm
val, byl pro nìj bytostí, se kterou žil. Své nudný a prázdný. (...)
Jednou jsem s ním šel na procházku
motocykly si personifikoval. Jeho vztah
ke strojùm by se dal vzdálenì pøirovnat a upozornil jsem jej na to, že na Žižkovì
k soužití lidí se zvíøaty, s domácími maz- postavili novou televizní vìž. To je oblíèky. Ale není to úplnì vhodná paralela, jekt, který by ho nesmírnì zaujal v dobì,
protože lidé, kteøí žijí s koèkou nebo se kdy byl v plné duševní síle. Teï už ho to
psem, je chápou jako zvíøata, nikoli jako vùbec nezajímalo, už se ani tím smìrem
rovnocennou bytost, za kterou pokládal nepodíval. Zemøel pak 22. øíjna 1990
v sedmdesáti osmi letech, a to je na tak
otec motocykl. (...)
Jeho motocykly byly ženského rodu. krásný a nabitý život, jaký mìl mùj otec
Dokonale to ilustruje pøíhoda, na kterou Kamil Lhoták, pomìrnì slušný vìk.
si vzpomínám. Otec mìl motocykl
Douglas, který byl z roku 1926 a prošel Mùj otec [Kamil Lhoták] Autor Kamil Lhouž nìjakými úpravami, myslím, že se ták ml., spoluautoøi Robert Hédervári a Kamu musely vymìòovat písty, protože se teøina Tuèková, fotografie Václav Chochostávalo, že se nìkdy takzvanì zakousl. la. Vydalo Nakladatelství Vltavín v roce
Otci to bývalo velmi líto, protože cítil, 2019, 144 stran, pevná vazba. Druhé, rozšíjak ten stroj trpí, když se zakousne, øené a upravené vydání. Cena 390 Kè.

20

VÌSTNÍK 2/2020

KONŠPIRÁTOR PRED SÚDOM
Tibor Rostás odsouzen za šírenia extrémistických materiálov
Zem a Vek (niekedy uvádzaný ako
Zem&Vek) je najznámejší slovenský
konšpiraèný mesaèník a súèasne internetový portál. V òom uverejòované texty èasto, snáï pravidelne zavádzajú,
skres¾ujú realitu, falšujú citácie, šíria
proruskú propagandu, vytvárajú „alternatívnu realitu“ – presnejšie povedané
klamú. Do tohto portfólia necností patria (ako inak) aj antisemitské èlánky.
Šéfredaktor periodika Zem a Vek Tibor Rostás poslal v minulosti na Ústredný zväz židovských náboženských obcí
viacero provokaèných otázok, respektíve antisemitských tvrdení, ktoré žiadal
komentovat’. V jeho „otázkach“ sa objavovali formulácie ako „izraelský terorizmus“ „sionistické zloèiny“ a pod. Ako
príklad nech poslúži nasledujúca „otázka“: „Nie je naèase priznat’si podiel na
niektorých konfliktoch a krviprelievaniach v minulosti, ako VOSR, ukrajinský hladomor alebo vojny na Blízkom
východe a ospravedlnit’sa. Nepomohlo
by to imidžu Štátu Izrael a vnímaniu židovského národa?“
ROSTÁS A HARABIN
V máji 2017 uverejnil Zem a Vek èlánok
Tibora Rostása s názvom „Klin židov
medzi Slovanmi“, ktorý sa stal predmetom žaloby pre preèin hanobenia národa,
rasy a presvedèenia v súbehu s preèinom
podnecovania národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Podnet v danej veci podal Pavel Sibyla, výkonný riadite¾ nadácie Zastavme korupciu. Úrad špeciálnej
prokuratúry prípad vyšetril a 17. októbra
2019 po viac ako dvoch rokoch od zverejnenia èlánku prokurátor JUDr. Tomáš
Honz obžaloval šéfredaktora èasopisu za
extrémistické trestné èiny. Ako uviedla
hovorkyòa špeciálnej prokuratúry Jana
Tökölyová, „páchate¾ vystupujúci pod
menom Tibor Eliot Rostás (...) zverejnením èlánku v kontexte v òom uvedených
vyjadrení verejne hanobí židovský národ, židovskú národnost’a židovské náboženstvo a podnecuje k nenávisti voèi
tomuto národu a národnosti“.
Široko medializované trestné stíhanie
sa prvostupòovo skonèilo 16. decembra
2019, keï samosudca Špecializovaného
trestného súdu v Pezinku uznal Rostása
(zatia¾ neprávoplatne) vinného zo šírenia extrémistických materiálov a z ha-

žalobu za ohováranie. Ohováranie malo
pod¾a Rostása spoèívat’v tom, že Rintel
verejne v Slovenskom rozhlase uviedol,
že domová prehliadka v byte T. Rostása
nesúvisela s jeho prenasledovaním „za
názor“ (polícia urobila v byte T. Rostása
domovú prehliadku, ktorú on sám spája
s trestným stíhaním za vydanie predmetného èlánku, èiže „za názor“), ale
s jeho opileckým vyèíòaním a aktívnym
odporom voèi zasahujúcim policajtom.
Rintel pravdepodobne poukazoval na
medializovaný prípad vyèíòania opitého
a strelnou zbraòou ozbrojeného Rostása,
ktorí bol policajtmi spacifikovaný a odvedený na policajnú stanicu. Stalo sa tak
6. decembra 2015 v Národnom žrebèinci v Topo¾èiankach a o príslušnom incidente jestvuje policajný záznam.

nobenia rasy a národa. Rostás dostal
trest peòažnej pokuty 4000 eur, prípadne náhradný trest odòatia slobody vo
výmere troch mesiacov. Odsúdený sa
odvolal a odvolanie podal aj prokurátor,
ktorému sa rozsudok javil ako nedostatoèný. Po odvolaní oboch strán sa prípadom bude zaoberat’ Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Poèas odôvodòovania rozsudku samosudca prikázal z prejednávacej
miestnosti vyviest’bývalého sudcu Najvyššieho súdu, politika a bývalého ministra spravodlivosti Štefana Harabina,
ktorému sa nepáèili niektoré argumenty
súdu, èo dával zrete¾ne najavo. Harabin
po vyvedení zo súdnej siene vyhlásil, že LEN PREZIDENTKA
„keï bude právny štát“, sudca bude stí- V decembri 2019 došlo na Slovensku
haný za zneužitie právomoci verejného k dvom mimoriadne rozsiahlym útokom
èinite¾a. Rovnako sa vyjadril aj na adre- na židovské cintoríny. V Námestove vansu prokurátora Tomáša Honza. Bez- dali na židovskom cintoríne (v èasti
prostredne po vyvedení z miestnosti Studnièka) znièili 59 pomníkov a spôsooznamoval, že prokurátor Honz poèas bili škodu za 50 tisíc eur. Jednalo sa
pojednávania používal telefón a urèite o znaèný deštrukèný výkon, ktorý nepreto, aby „oznamoval Sorosovi stav možno pripísat’na vrub bežného vandapojednávania“. O nieko¾ko minút ne- lizmu. Páchatelia jednali cielene a znièili
skôr pred zapnutými kamerami tento výsledky 20roènej systematickej práce
výmysel šíril ako nespochybnite¾nú miestnych (krest’anských) aktivistov. Poskutoènost’.
dobný prípad sa stal približne v rovnaSpolu s Harabinom prišla obžalova- kom èase v Rajci. Tu vandali poškodili
ného podporit’aj skupina jeho priazniv- zhruba dvadsat’náhrobných kameòov. Aj
cov. V priestoroch pred prejednávacou o tento cintorín sa starali miestni dobrosálou zneli protivo¾níci z radov
židovské vyjadremajoritného obynia („Slovensku
vate¾stva. Exaktvládne židovská
nú súvislost’medzi
mafia“, „Za kažvandalizovaním
dou protislovenžidovských cintoskou èinnost’ou sa
rínov a procesom
vždy vynorí Žid“
s Rostásom nea pod.).
možno zatia¾ doZnièený židovský cintorin v Námestove. Foto archiv.
Mediálnou rekázat’, ale myšlieakciou Rostása na trestné stíhanie bolo nok na jestvovanie tejto súvislosti sa
publikovanie viacerých èlánkov, v kto- nemožno zbavit’.
rých sa vyhrážal trestným stíhaním
„Z najvyšších ústavných èinite¾ov oda (pod¾a jeho predstáv) aj väzením, jed- súdila vandalizovanie židovských cintonak osobe, ktorá podávala podnet na rínov len prezidentka Zuzana Èaputová.
trestné stíhanie, ale aj prizvaným súd- „Je to ve¾mi nebezpeèná hra so strachom
nym znalcom, ktorých úloha bola analy- a vyvolávaním napätia v spoloènosti.
zovat’predmetný text publikovaný v pe- Dotknutí sú nielen pozostalí a ich blízki,
riodiku Zem a Vek.
ale celá židovská komunita, ktorá práve
Uverejnil tiež èlánok, v ktorom sa v nede¾u zapa¾ovala prvú svieèku na
píše, že pred súdom sa bude zodpovedat’ chanukii,“ napísala Èaputová.
za svoje skutky podpredseda ÚZŽNO
Pokraèovanie procesu s Tiborom RostáIgor Rintel, na ktorého podal Rostás som, ako aj reakcie na tento proces bude
prostredníctvom advokátskej kancelárie Rch aj v budúcnosti sledovat’.
jf
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IZRAEL: Ticho po atentátu
Zaèátek roku 2020 byl v Izraeli docela
ilustrativní. Událo se nìkolik vìcí, z nichž
každá je ve svém oboru pøelomová.
Pøedevším sem patøí fakt, že USA dronem zabily generála Kásima Sulejmáního
– velitele jednotek Kuds a strùjce šíøení
íránské moci do Iráku, Sýrie, Libanonu èi
Jemenu. Od toho se odvíjel neklid ve svìtì, obavy z odvety a také íránské výhrùžky
na adresu Ameriky i Izraele. Poté Íránci
omylem sestøelili ukrajinské civilní letadlo
(176 mrtvých), naèež museli své vyhrožování ztlumit. V dobì, kdy si už už mysleli,
že mají na své stranì odpùrce Trumpovy
Ameriky vèetnì vìtšiny Evropy, se náhle
jevili v podobì ještì vìtší hrozby.
Zásadní událost pøinesl již 2. leden
i v Athénách. Tam lídøi
Izraele, Øecka a Kypru
podepsali definitivní dohodu o výstavbì východního støedomoøského plynovodu EastMed. Ten má
od roku 2025 dopravovat
zemní plyn z izraelského
tìžebního pole Leviathan
pøes Kypr na Krétu, z ní
do pevninského Øecka
a pak trasa pokraèuje již
hotovým potrubím Poseidon do Itálie a vnitøní Evropy. Ètenáøi Rch, kteøí
v kvìtnu 2017 zachytili
èlánek o tom, že Izrael se
stává z dovozce energetických surovin jejich vývozcem, teï vìdí, že nešlo jen o spekulace. I to je pøelom v obrazu regionu a role
Izraele v nìm.
V neposlední øadì sem patøí zpráva
o tom, že Izrael pøedstavil nový laserový
systém pro zachycování raket, dronù èi øízených protitankových støel, jak psala
Anna Ahronheimová v The Jerusalem
Post. Kdo sleduje dìní kolem Pásma Gazy
èi posilování Hizballáhu v Libanonu (podle odhadù už tam má k dispozici – s pomocí Íránu – na sto tisíc raket), ví, jaký význam zprávy o protiraketové obranì mají.
Až teï pøijde na øadu jistá pikantnost.
Zmínìné zprávy probìhly v médiích, aniž
by na nì izraelští politici nìjak zvlášt’reagovali. A pokud si uvìdomíme, že 2. bøezna pùjdou Izraelci opìt volit (již potøetí za
sebou pøedèasnì), tedy že v zemi by mìla
naplno bìžet pøedvolební kampaò, že by se
sokové Benjamin Netanjahu a Benny

o tom ví Ronen Bergman, autor knihy
o komandech Mosadu. Tøeba to, že Netanjahu instruoval svùj kabinet tak, aby žádný
Ganc mìli ke všemu vyjadøovat a o vše se ministr nemluvil o zabití Sulejmáního pro
pohádat, s pøekvapením musíme konstato- média a už vùbec se nevyjadøoval k tomu,
vat až podezøelé ticho.
zda k útoku poskytly informace izraelské
Možná je to opravdu tak, jak loni psal no- tajné služby.
vináø Herb Keinon. Že izraelská spoleènost
I Herc Halevi, generál Cahalu, zdùrazje sice podobnì názorovì rozdìlená jako ta òuje, že atentát na Sulejmáního byl ryze
americká, britská, polská, ba i èeská, ale že americkou záležitostí: „Musíme ho pokláv Izraeli se její rozdìlení týká jen sympatií dat za souèást konfliktu mezi Íránem
èi antipatií k lídrùm, ne obsahu politiky. Že a USA o charakter Iráku. Jistì má dopady
Izraelci pøijali „Bibiho“ politiku a vadí jim i na naši zemi, ale netvoøíme v tom hlavní
pouze jeho arogantní styl. Z toho by pak lo- story.“
gicky plynulo, že v zásadních politických
Ronen Bergman na rovinu øíká, že Sukrocích, vztahu k hrozbám (Íránu), smìøo- lejmání byl pro Izrael nepøítelem èíslo jedvání zemì, ekonomice èi vzniku palestin- na. Dokonce zmiòuje pokusy o jeho odského státu se oba lídøi skoro neliší, tudíž se stranìní – v roce 2006 v Bejrútu èi o dva
nemají o co hádat, a proto ani nemají potøe- roky pozdìji v Damašku. Tehdy ho chtìl
bu reagovat na události.
Mosad dostat spolu s vojenským stratégem
Hizballáhu
Imádem
Mughníjou. Mughníju
zabila bomba v autì, ale
Sulejmání vyvázl – jeho
likvidaci odmítl prezident
George W. Bush, nebot’
Sulejmáního lidé Americe pomáhali v Afghánistánu proti Tálibánu.
Jenže na pøímou otázku
(„Vìdìl Mosad nìco
o zabití Sulejmáního?“)
Bergman neodpovídá,
dokonce „demonstrativnì
mlèí“.
Autor èlánku Alfred
Hackensberger to shrnuje: Izrael se nechce neStanice støedomoøského plynovodu EastMed.
chat zatáhnout do možné
MIMO SVÌTLA RAMP
konfrontace mezi Washingtonem a TeheráVe skuteènosti Netanjahu jako úøadující nem. Vyhýbá se svìtlu ramp. Staèila by nepremiér reagovat samozøejmì musí. I pro- šikovná zmínka, a židovský stát by se vyto hned po zabití generála Sulejmáního stavil vìtšímu riziku, než je nezbytné.
gratuloval Donaldu Trumpovi k úspìchu,
k tomu, že jednal „rychle, odvážnì a roz- HNED PO HEYDRICHOVI
hodnì“. Jenže potom se oficiální Izrael ná- Na závìr si dopøejme reakci legendy izrapadnì ztišil, aè je známo, že právì Sulej- elské žurnalistiky. Ehud Ja’ari 1. bøezna
máního považoval za velkou hrozbu, na oslaví 75. narozeniny, zpracovává konflikkterou mìl políèeno.
ty pùl století, získal novináøské ceny za poVšiml si toho i èeský velvyslanec krytí mírového procesu s Egyptem i válek
v USA Hynek Kmoníèek. V rozhovoru pro v Libanonu èi v Perském zálivu a v Rch
server iDNES.cz øekl, že ameriètí partneøi býval citován již v devadesátých letech.
nejvíce zaznamenali „výrazné nenadšení Když se ho moderátor televize Kešet 12
Benjamina Netanjahua a neochotu Izraele zeptal, jak hodnotí zabití generála Sulejse v této kauze nìjak výraznìji vyprofilo- máního, Ja’ari odpovìdìl: „Asi vás pøevat“.
kvapím. Z židovského úhlu pohledu je to
Což je realita, ale na pravou míru ji uvá- nejdùležitìjší atentát od atentátu na Reindí èlánek v nìmeckém listu Die Welt. Nese harda Heydricha, architekta ,koneèného
titul „Nápadné mlèení Izraele“ a opírá se øešení‘, v Praze roku 1942.“
o rozhovory s izraelskými analytiky. Své
ZBYNÌK PETRÁÈEK
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VELCÍ MYSLITELÉ ...a další události
/Vybráno z èeských médií/

Úspìch ve volbách v roce 2017 slavilo
hnutí SPD Tomia Okamury v prostorách
Poslanecké snìmovny. Pøítomen byl
i tehdejší tajemník Jaroslav Staník. Pod
vlivem alkoholu vulgárnì køièel, že homosexuálové, Romové a Židé patøí do
plynu a homosexualita se má léèit. Slovnì napadl také nìkolik snìmovních
úøednic i politièek. Loni v záøí mu za to
Mìstský
soud
v Praze pravomocnì uložil podmínìný trest ve
výši jednoho roku
se zkušební lhùtou dvou let, vedle toho mu vymìøil pokutu 70 tisíc
korun. Jak zjistilo
Aktuálnì.cz, Staník verdikt nepøijal. Bìhem hlavního líèení mluvil o tom,
že jeho výroky svìdci pøekroutili. „Ta
slova padla v kontextu vzrušené diskuse, je pro mì urážlivé, jak má slova jsou
dezinterpretována,“ uvedl. Ve vzrušené
debatì prý jen citoval mistra Jana Husa,
který popisoval Romy jako „plémì neèisté, práce se štítící“. Odsouzený podal
prostøednictvím svého obhájce dovolání. Pøípadem se tak bude zabývat Nejvyšší soud. !! Streamovací hudební
služba Spotify chce odstraòovat seznamy skladeb, které oslavují nacistického
vùdce Adolfa Hitlera, zesmìšòují obìti
holokaustu nebo obsahují nacistické
symboly. Informuje o tom izraelský deník Times of Israel, kterému to sdìlil
mluvèí platformy sídlící ve Švédsku.
„Sporný obsah generovaný uživateli porušuje naše pøedpisy a je právì odstraòován. Spotify zakazuje všechny uživatelské obsahy, které jsou urážející, hanící,
pomlouvaèné, pornografické, výhrùžné
nebo obscénní,“ citoval list mluvèího.
Ve støedu deník informoval o playlistech s písnìmi vyzývajícími k zabíjení
Židù, zesmìšòujícími dìtskou obìt’holokaustu Anne Frankovou a naopak velebícími Hitlera. Do ètvrteèního veèera
byla vìtšina závadného obsahu údajnì
odstranìna, ale stále tu zùstalo mnoho
pøístupných profilù registrovaných pod
jménem Adolf Hitler. Streamovací platforma Spotify se stala terèem kritiky
rovnìž ze strany osvìtimského památní-

ku. (Echo24.cz, 11. 1.) !! „Pøece jen je
to poøád staré nìmecké divadlo, i když
tedy nové, pochvaloval by si spokojenì
asimilovaný Žid ze Stupavy u Malacek,
který pøes Prešpurk, Vídeò a Lipsko dorazil do Prahy, kde jeho kariéra vyvrcholila. Angelo Neumann byl totiž ve
své dobì nejnápaditìjší a nejúspìšnìjší
divadelní impresário støední Evropy,
dnes by se øeklo
producent nebo
art manager, který
se proslavil tøeba
tím, že pøesvìdèil
stárnoucího Richarda Wagnera,
aby mu svìøil provozování svých
oper mimo Bayreuth, což se
megalomanskému,
ale také zadluženému géniovi pøíliš nechtìlo, ale nakonec souhlasil. Neumann
pak jezdil se zájezdním wagnerovským
ansámblem po celé Evropì a šíøil slávu
Zlata Rýna i skladatele, který jinak Židy
moc nemiloval. Když se v roce 1887 podaøilo pražským Nìmcùm získat Neumanna pro novì otevírané pražské divadlo, bylo to, jako když uloví nejvìtšího
divadelního sumce. Neumannùv impozantní zjev s trèícími kníry (pochopitelnì nešlo jen
o zjev) vábil do
Prahy tøicet let
nejvìtší jména evropské opery i orchestrální hudby,
takže Praha stála
na rovnocenném
místì v itineráøi
hvìzd typu Enrica
Carusa nebo Vittoria Arimondiho
a byla po téhle stránce stejnì dùležitá
jako Paøíž, Vídeò nebo Berlín,“ píše
v textu, vìnovaném znovuotevøení Státní
opery, Jiøí Peòás. (Týdeník Echo, 16. 1.)
!! U pøíležitosti Mezinárodního dne památky obìtí holokaustu a pøedcházení
zloèinùm proti lidskosti, který pøipadá
na 27. leden, otevøe Památník Terezín
novou stálou expozici. Návštìvníci ji
najdou v Dlouhé ulici v domku bývalé
mìstské váhy. Slavnostní otevøení nové
expozice se uskuteèní v úterý 28. ledna

od 10 hodin. Nová stálá výstava ponese
název Terezínské transporty. Deportace
Židù do Terezína a transporty z terezínského ghetta do míst vyhlazování a otrocké práce. Expozice bude mimo jiné
vybavena on-line jmenným vyhledávaèem, ve kterém si návštìvníci budou
moci vyhledat údaje o bývalých vìzních
ghetta, jež jsou shromáždìny v databázi
Památníku Terezín. (Litomìøický deník,
16. 1.) !! Pøed 75 lety byla osvobozena
Varšava. Pøesnìji øeèeno to, co z ní ještì
zbylo. Polským a sovìtským vojákùm
se po osvobození Varšavy naskytl obraz
naprosté zkázy a zmaru. V metropoli èítající pøed válkou 1,3 milionu obyvatel,
vèetnì 394 000 Židù, zbylo asi dva tisíce lidí, kteøí se schovávali v kanalizaèní
síti a ve sklepích. Všechny ostatní okupanti vysídlili z mìsta už na podzim
1944, po brutálním potlaèení varšavského povstání, kdy zahájili promyšlenou
destrukci odbojného mìsta. Koncentraèním táborem v Pruszkówì prošlo na 600
tisíc Varšavanù. Nejnovìjší odhady vyèíslují materiální škody ve výši 54 miliard dolarù. Nìkdejší primátor Varšavy
z let 2002–2005 Lech Kaczyñski tvrdil,
že bìhem nìmecké okupace pøišlo o život 700 000 obyvatel mìsta. Žádné
hlavní mìsto Spojencù nepostihla tak
údìsná zkáza. (Reflex.cz, 17. 1.) !!
Island, Bhútán a Izrael navštívila v honbì za štìstím studentka brnìnské Masarykovy univerzity Kristýna Troneèková.
Neusiluje o svou spokojenost, ale mapuje
pocit štìstí u místních
obyvatel.
O rozhovorech
a zkušenostech
s cizími zemìmi
vydala knihu Cesty za štìstím. Svùj
pøíbìh pøiblížila
v seriálu Deníku
Rovnost Lidé odvedle, který každý týden vychází
v internetovém Klubu Deník. Každá ze
zemí dostala v knize vlastní podtitul.
„Bhútán má sílu ducha, protože tam témìø neexistuje, že by nìkdo v životì nemìl svùj spirituální pøesah. Island má
sílu pøírody, protože je tam potøeba naladit se na rytmus svìtla a tmy, výbuchy
sopek i zemìtøesení. Izrael má sílu mysli, protože Židé jsou velcí myslitelé,“
vysvìtluje Troneèková. (Brnìnský deník, 21. 1.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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sených v mìsíci tišri 5647 v synagoze
spolku Or Tomid v Praze (1886); uèebnice
Mojžíšovo uèení pro školní mládež (1886)
Pøed 190 lety, 26. února 1830, se v malé a pøeklad prvních patnácti kapitol První
obci Jinošice na Benešovsku narodil bu- knihy Mojžíšovy (vyšel v hebrejsko-èeské
doucí vrchní zemský rabín a uèitel FILIP edici). Je pochován na Novém židovském
BONDY (zemøel 12. 11. 1907 v Praze). Phi- høbitovì v Praze a na náhrobku je nápis:
lipp Jacob Koppel Bondy, jak znìlo celé „První èesky kázal/ z Božích zákonù/ vìrjeho jméno, pocházel z nezámožné židov- ným kterých vzorem/ byl až do skonu.“
ské rodiny a první vzdìlání získal doma od Filip Bondy byl dvakrát ženatý a mìl celotce. Následnì nastoupil na pražské piaris- kem 11 dìtí. Jeden z jeho synù byl koncitické gymnázium a po roce, aby se mohl pientem u advokáta Zdenka Auøedníèka
uèit v èeském jazyce, pøešel na Akademic- (obhájce L. Hilsnera).
ké gymnázium. Velký dojem na nìj udìlal
V lednu jsme si pøipomnìli 75. výroèí
jeden z jeho uèitelù – èeský spisovatel tragické smrti vnuka rabína Bondyho,
a dramatik Václav Kliment Klicpera. Ná- Karla. Právník KAREL BONDY (21. 12.
slednì studoval filosofii na pražské Karlo- 1906 Praha–22. 1. 1945 Neubrandenburg)
Ferdinandovì univerzitì, kde také roku zaèal od roku 1936 pracovat jako advokát,
1857 získal doktorát, kromì toho studoval souèasnì se angažoval i politicky: jako
soukromì judaismus u Raphaela Schulho- funkcionáø ÈSSD a jako tajemník organifa, pražského rabína Šloma Jehudy Rapo- zace pomáhající emigrantùm prchajícím
porta a brnìnského rabína Daniela Franka; pøed nacismem z Nìmecka. Na podzim
roku 1857 získal i rabínský diplom. Mìl 1938 byl kvùli židovskému pùvodu vylouvelký jazykový talent: zvládl nejen nìmèi- èen z advokátní komory. Pøestože mìl
nu, hebrejštinu, francouzštinu, latinu a ital- možnost po okupaci Èeskoslovenska odeštinu, ale také øeètinu a chaldejštinu.
jít do emigrace, rozhodl se v okupované
Jako rabín zaèal vyuèovat v Èeských Bu- zemi zùstat.
dìjovicích, v letech 1859–1869 pùsobil
Když zaèátkem záøí 1938 vznikl protiv Kasejovicích, mezi léty 1868–1876 nacistický Petièní výbor Vìrni zùstaneme
v Brandýse nad Labem, od roku 1870 také (PVVZ), který se pozdìji pøetvoøil v odbove Slaném. Filip Bondy byl prvním rabí- jovou organizaci, Bondy se pøipojil (sponem, jenž usiloval o to,
lupracoval s nìkolika odaby èeština nahradila v žibojovými skupinami).
dovském ceremoniálním
Soustøeïoval se na orgajazyce nìmèinu. Zpoèátku
nizaèní a zpravodajskou
hovoøil v synagoze èesky
èinnost, organizoval ilepøi svatebním obøadech
gální odchody do zahraa projevech pøi pohøbech,
nièí, podílel se i na vybupozdìji pøi kázáních. Mezi
dování rádiového spojení
venkovskými a malomìsts Londýnem a pomáhal
skými Židy vstoupil do
ukrývat osoby pronáslepovìdomí jako „èeský radované gestapem. Pùsobín“. V Praze uèil v devabil jako èlen prvního
desátých letech 19. století
a druhého vedení PVVZ
na Akademickém gymnáaž do øíjna 1941, kdy byl
ziu všechna nekatolická
za svou èinnost zatèen
náboženství, v letech
gestapem.
1884–1904 byl uèitelem
V listopadu 1944 byl
židovského náboženství
odsouzen
zvláštním senáOpravený náhrobek prvního „èeského
pro všechny pražské obec- rabína“ na NŽH v Praze. Foto archiv.
tem v Berlínì k trestu
né, mìšt’anské a støední
smrti. Spolu s ním byli
školy (a prosadil, aby lekce pro èeské dìti souzeni a v únoru pøed 75 lety v Neubranprobíhaly v èeštinì). V Praze se stal rabí- denburgu popraveni pražští rodáci filosof
nem èeského bohoslužebného spolku Or a sociolog doc. JOSEF FISCHER (2. 4.
Tomid, na jehož založení se podílel (zpo- 1891–19. 2. 1945) a MUDr. VIKTOR
èátku vedl bohoslužby spolku ve Steinovì KAUFMANN (21. 8. 1900–26. 2. 1945); tahotelu). 25. dubna 1885 vykonal první jemnice skupiny ANNA POLLERTOVÁ (7. 5.
èeskožidovskou bohoslužbu v Pinkasovì 1899) byla popravena již v lednu 1945
synagoze, poté mìl spolek vlastní modliteb- v Berlínì. (Pamìtní deska skupiny PVVZ
nu.
byla v kvìtnu 2014 umístìna na dùm v uliKe vzdìlávání èeských Židù sloužily ci Anny Letenské 7, v nìmž se její èlenové
i jeho publikace: sbírka jeho kázání Hlas scházeli – je památkou na celkem dvacet
Jákobùv. Patero slavnostních øeèí pøedne- šest mužù a žen.)
(am, ra)

23
ZEMØELA TÁÒA FISCHEROVÁ
6. 6. 1947–25. 12. 2019
Na sklonku minulého roku zemøela po tìžké nemoci hereèka, moderátorka, spisovatelka a politièka Tat’ána (Táòa) Fischerová.
Pocházela z umìlecké rodiny: otec Jan byl
divadelním režisérem, matka Hana (rozená Meisslová)
byla baletka.
Oba prošli Terezínem, pøežili
Osvìtim, pøišli
o své nejbližší.
Po
maturitì
Táòa studovala
na
JAMU
Foto archiv.
v Brnì. Od roku
1967 hrála v pražském Èinoherním klubu
– na tehdy slavné scénì ztvárnila postavy
v Èechovových dramatech. Èasto vystupovala s dvojicí Vodòanský a Skoumal.
Roku 1973 musela z divadla odejít, následovala rùzná hostování, poté angažmá
v Divadle Jiøího Wolkera. Po narození
syna Kryštofa pracovala na volné noze.
Na filmovém plátnì se objevila v šedesátých letech, mj. ve snímcích režiséra
A. Máši Bloudìní a Hotel pro cizince. Vzhledem k tomu, že si za normalizace od režimu zachovávala odstup a že k jejím nejbližším pøátelùm, kteøí jí pomáhali v péèi
o hendikepovaného syna, patøili chartisté,
nabídky k úèinkování pøíliš nedostávala.
Více si zahrála až v osmdesátých letech.
Po pádu komunismu se vrátila do kulturního a veøejného života. Angažovala se zejména v oblasti charity, ekologie, pùsobila
v Amnesty International a v Nadaci Vize
´97, moderovala charitativní adventní koncerty. Zahrála si ve filmovém dramatu Byli
jsme to my? (1990), v psychologickém
snímku Modrý den (1994), v seriálovém dramatu Konec velkých prázdnin (1994), v romantickém filmu Hanele (1999), jejž natoèil
K. Kachyòa na námìt prózy I. Olbrachta
O smutných oèích Hany Karadžièové; hrála
i v dokumentárním dramatu O zlém snu
(2000) podle knihy Evy Erbenové.
Životní zkušenost, zájem o vìci veøejné
i schopnost oslovit lidi ji pøivedly do politiky:
v roce 2002 byla zvolena jako nezávislá za
Unii svobody-Demokratickou unii do
Parlamentu ÈR, v roce 2013 neúspìšnì
kandidovala na prezidentku ÈR, poté byla
pøedsedkyní Èeského helsinského výboru.
V politickém prostøedí z ní klidné a zásadové
vystupování i její stateènost a noblesa èinily
výjimeènou osobnost. Prožila tìžké chvíle,
a odnesla si z nich jasné poselství: „Dobro
existuje a vìdomí toho, že existuje a má smysl, je možná to nejcennìjší, co èlovìk má a co
by si nikdy nemìl nechat vzít.“
(am)

24
Julia Boydová
CESTOVATELÉ VE TØETÍ ØÍŠI
! Události, k nimž došlo v Nìmecku v letech nacismu, byly dramatické a dìsivé.
Nicménì našla by se také spousta okamžikù
nejistoty, pochyb i nadìje. Kniha Cestovatelé ve tøetí øíši se snaží odpovìdìt na otázku,
zda souèasníci mohli pochopit podstatu nacionálního socialismu, èelit vlivu nacistické
propagandy a tušit èi pøedvídat holokaust.
Autorka vychází ze zpráv a svìdectví oèitých svìdkù, cizincù, kteøí zemi pøedevším
ve tøicátých letech navštívili a které Hitlerovo Nìmecko z mnoha dùvodù fascinovalo.
Ze zkušeností tìchto cestovatelù, studentù,
politikù, diplomatù, vìdcù, novináøù, umìlcù i prostých turistù, mezi nimiž najdeme
napø. Knuta Hamsuna, Charlese Lindbergha
nebo Samuela Becketta, vytvoøila Boydová
komplexní, velmi barvitý a živý obraz tøetí
øíše vèetnì všech jejích paradoxù od nenápadných, ale varovných poèátkù, pøes vrchol moci až po koneèný zánik.
Vydalo nakl. Argo v Praze roku 2019.
Z angliètiny pøeložil Robert Novotný; 506
stran, doporuèená cena 398 Kè.
Tereza Krekulová
VŠE JE DOBRÉ, VŠE JE JEDNO
! Kniha s podtitulem Rabi Nachman ben
Simcha mi-Braslav, jeho osobnost a dílo, je
vìnována zakladateli dynastie braslavských
chasidù, jedné z nejoriginálnìjších a zároveò nejrozporuplnìjších osobností chasidského hnutí, autorovi kázání, vydaných pod
názvem Likutej MoHaRaN. Do širšího povìdomí však vstoupily mystické chasidské
pøíbìhy – Pøíbìhy rabi Nachmana, které autorka vydala již døíve s vlastním komentáøem. Nová kniha se vìnuje jak rabínovým
pøíbìhùm, tak kázáním (nìkolik jich sem
také zaøadila).
Vydalo nakl. Trigon v Praze roku 2019.
278 stran, dop. cena 330 Kè.
Friedrich Torberg
TETA JOLESCHOVÁ A DÌDICOVÉ
! Nakladatelství Paseka hlásí výprodej
starších titulù (lze je objednat v e-shopu).
Mezi nì patøí i kniha rakouského a èeskoslovenského židovského novináøe, spisovatele a scenáristy. Jedná se o pokraèování
Tety Joleschové, Torbergovy mimoøádnì
úspìšné knihy historek a anekdot z první
poloviny 20. století, a vzniklo záhy po jejím vydání. Stejnì jako Teta jsou Dìdicové
svižným kaleidoskopem kavárenských historek, mozaikou drobných lidských osudù
a obrazem dobových støedoevropských intelektuálních vrstev. Na rozdíl od první knihy, ukotvené v klidné meziváleèné dobì,
vykraèuje Torberg v druhém dílu na prahu
tøicátých let z prostøedí pražských kaváren
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

Gutfreundova socha Úzkost je považována
za první kubistickou sochu u nás). Výstava
je pøístupná do 1. bøezna.
MONUMENT V BRNÌ
! Od února uvádí soubor opery Národního
divadla v Brnì ve svìtové premiéøe operu
Monument. Vznikla na základì spolupráce
divadelního a operního režiséra Davida Radoka (jenž se poprvé ujal i vytvoøení libreta)
a skladatele a dirigenta Marka Ivanoviæe.
Inspiraci našli v životním osudu sochaøe
Otakara Švece, který byl politickou mocí
pøinucen, aby se s øadou dalších umìlcù,
zúèastnil soutìže na vytvoøení pomníku
J. V. Stalina. Ani snaha vyøešit situaci návrhem nerealizovatelného monumentu nezabránila Švecovì vítìzství v soutìži a ten si
pak krátce pøed odhalením dokonèeného
pomníku vzal život. David Radok a Marko
Ivanoviæ vytvoøili nadèasové dílo o morálních a umìleckých dilematech, protože
k èemu je umìní, není-li pøi nìm èistého
svìdomí.

Plakát Františka Zelenky ke høe V&W Golem, 1932.

do literárních kruhù Vídnì, Budapešti, a nakonec Spojených státù, zejména Hollywoodu, kam zamíøil s váleènou intelektuální
emigraèní vlnou.
Vydalo nakl. Paseka v Praze roku 2012.
Z nìmèiny pøeložila Eva Pátková; 276
stran, cena po slevì 50 Kè.
GRAFICI
PRO OSVOBOZENÉ DIVADLO
! Do èervna 2020 lze v horním foyer divadla ABC v Praze zhlédnout výstavu s názvem V+W na scénu!, která vznikla ku pøíležitosti 90. výroèí Osvobozeného divadla.
Pøipomíná slavné výtvarníky, kteøí se podíleli na znaèce Osvobozeného divadla, mezi
nimiž byli i Adolf Hoffmeister a František
Zelenka. Tyto umìlce pøedstavuje kresbami
a modely divadelních scén i souèasná výstava Národní galerie Devìtsil 1920–1931
v Domì U Kamenného zvonu v Praze, která
potrvá do 29. bøezna.
KUBISTICKÉ KRESBY
OTTO GUTFREUNDA
! Národní galerie v Praze, v budovì ve Veletržním paláci (v jeho grafickém kabinetu)
pøedstavuje kresby sochaøe Otto Gutfreunda
(1889–1927), prùkopníka èeského moderního umìní a èlena Skupiny výtvarných umìlcù. Kresba stála v jeho díle na hranici mezi
volným umìním a pøípravnými studiemi,
v nichž zpracovával tvùrèí témata rozvíjená
také v sochaøských plastikách. Hlavním námìtem byla lidská figura, kterou v letech
1910–1914 podroboval tvarovým deformacím v kubistickém stylu (pøipomeòme, že

ZÁHADNÉ POUTO
! Zdá se, že mezi èeským a židovským ná-

rodem je záhadné a hluboké pouto, které nevychází z kalkulace „nìco za nìco“, sahá až
k samým poèátkùm a projevuje se jak na
mezilidské, tak na mezistátní úrovni.
Výstava s názvem Záhadné pouto vybírá
nìkolik událostí a málo známých fenoménù
od prvních zpráv židovského diplomata
o Praze až po znovunavázání diplomatických vztahù po sametové revoluci. Vznikla
k výroèí 30 let od znovuobnovení diplomatických vztahù mezi tehdejším Èeskoslovenskem a Státem Izrael. Graficky ji zpracovali studenti Západoèeské univerzity
v Plzni, fakulty designu a umìní, pod vedením známé výtvarnice a ilustrátorky Renáty
Fuèíkové. Námìt a text vytvoøil diplomat
a hebraista dr. Robert Øehák.
Výstava se pøedstaví v Rožmberském paláci Pražského hradu ve dnech 27. 2.–30. 4.
a poté bude putovat po Èeské republice, podobnì jako výstava Masaryk a Svatá zemì.
(Rožmberský palác navštívíte v rámci návštìvnického okruhu A Pražského hradu.
Pokud budete chtít navštívit pouze výstavu,
je v jednání vstupné zdarma pouze do místnosti s výstavou.)
PRAŽSKÝ POUTNÍK
ROBERT GUTTMANN
! V Galerii Roberta Guttmanna je do srpna tohoto roku otevøena výstava Pražský
poutník Robert Guttmann. Zahrnuje díla tohoto svérázného umìlce samouka, sionisty
a cestovatele, k vidìní je i øada pozoruhodných, dosud neznámých fotografií (viz Rch
12/2019).
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ŽIDOVSKÁ OBEC PRAHA
Maiselova 18, velký sál
Káva o pùl ètvrté
! Ve støedu 5. února mezi nás zavítá filosofka, vysokoškolská pedagožka (FF UK)
a editorka Mgr. Tereza Matìjèková, Ph.D.
Budeme si s ní povídat o tom, zda mùže být
filosofie zábavná èi zda se lze dívat na starovìké nebo støedovìké filosofy (a jejich
myšlení) jako na naše souèasníky.
! Ve støedu 19. února pøijde na Kávu písnièkáø, herec a spisovatel Jan Vodòanský.
Kavárna je pøístupná od 14.30 hodin,
program zaèíná v 15.30. Pøipravil a moderuje Honza Neubauer.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP
Maiselova synagoga (Maiselova 10, P 1)
! 6. 2. v 19.00: Hudba pro kytaru a flétnu / Duo Conspiro. Koncert uskupení
Duo Conspiro ve složení Kristina Vinaøová a Helena Støížková. Na programu zazní
kompozice pøedevším soudobých èeských
i zahranièních autorù. Vstupenky na koncert lze zakoupit v pøedprodeji v Maiselovì synagoze, v Informaèním centru muzea
(Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art
a na webových stránkách ŽMP. Vstupné
230 Kè / 150 Kè.
! 17. 2. v 18.00: Paralelní svìty Karola Efraima Sidona. V øíjnu 2019 se èeský zemský
rabín Karol Efraim Sidon stal laureátem Státní ceny za literaturu. Pøi této pøíležitosti, tentokrát v roli spisovatele a dramatika, provede
Karol Efraim Sidon posluchaèe svou tvùrèí
dráhou, od poèátkù až po rozsáhlou prózu
Kde lišky dávají dobrou noc. O svém díle
bude hovoøit s novináøem z Aktuálnì.cz Danielem Konrádem. Vstup volný.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU PRAHA
Auditorium (Maiselova 15, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají programy v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 4. 2.: David Gans – životní pøíbìh vìdce. David Gans (1541–1613) je znám
svým mimoøádným pøínosem k rozvoji židovské historiografie, kosmografie a astronomie. Historici se dlouho domnívali,
že David Gans byl všeobecnì oceòovanou
osobností, která se mohla plnì vìnovat
vìdì. Skuteènost ale byla odlišná, uèenec si
na živobytí vydìlával obchodním a penìžnickým podnikáním. O osudech Davida
Ganse, jeho nuceném vystìhování z Prahy
i krátkém, ale stìžejním pùsobení v observatoøi Tychona Braha (1546–1601) v Benátkách nad Jizerou pohovoøí historik Alexandr Putík z ŽMP. Pøednáška je souèástí
cyklu Kapitoly z dìjin Židù v èeských zemích od støedovìku po emancipaci.

KULTURNÍ
POØADY
! 9. 2. v 10.00: Nedìlní dílna pro rodièe
a dìti: Lvíèek Arje na palubì archy. Jak
to asi vypadalo na palubì archy? Co si
Noe poèal se spoustou zvíøat na palubì?
O tom bude dìtem vyprávìt jeden z pøímých úèastníkù této veliké plavby, lvíèek
Arje. Dìti též budou moci pomáhat Noemovi pøi stavbì archy a nalodìní všech
zvíøat. Prohlídka: Starý židovský høbitov.
Vstupné 50 Kè.
! 11. 2.: „Akce Nisko“ – první systematická deportace èeských a rakouských Židù.
V øíjnu 2019 uplynulo 80 let od první nacisty øízené deportace evropských Židù bìhem
druhé svìtové války. V rámci tzv. akce Nisko bylo ve druhé polovinì øíjna 1939 vypraveno do Niska nad Sanem ve východní èásti
Generálního gouvernementu celkem sedm
transportù z Ostravy, Katovic a Vídnì s více
než pìti tisíci Židy. Historik z Ústavu pro
studium totalitních režimù Jan Dvoøák ve
své pøednášce pøipomene prùbìh celé akce
a osudy deportovaných, zejména tìch, kteøí
skonèili na sovìtském území.
! 13. 2.: Paøížští literáti u Goebbelse 1941
a 1942: Ramon Fernandez a Jacques
Chardonne. Ve tøetí pøednášce z cyklu
o kolaborujících francouzských literátech
pøedstaví publicistka Ladislava Chateau
osud spisovatele, novináøe a literárního kritika s mexickými koøeny Ramona Fernandeze (1894–1944) a spisovatele a nakladatele Jacquesa Chardonnea (1884–1968).
! 19. 2.: Archeologie Jeruzaléma a jeho
okolí – nová data, nové interpretace.
Zkoumání Jeruzaléma a jeho okolí se v posledních letech odehrává za èeské spoluúèasti ve spolupráci s Univerzitou Tel Aviv
a Izraelským památkovým úøadem. Archeologické výzkumy v Nachal Refajím, Tel
Moca a mìstì Davidovì, do kterých se pravidelnì zapojují Evangelická teologická fakulta UK a Centrum biblických studií AV
ÈR, odhalují jednak poèátky dìjin formování tohoto mìsta, jednak jeho rùst a promìny v obdobích zachycených biblickými
texty. Na nové a mnohdy neèekané výsledky tìchto výzkumù upozorní pøednáška vedoucího projektu Filipa Èapka z Evangelické teologické fakulty UK.
! 20. 2.: Souèasný izraelský film: Kadosh.
Druhá èást filmového cyklu s úvodem filmové historièky Alice Aronové pøedstaví
film Kadosh (Izrael, Francie 1999, 110
min), který zachycuje ultraortodoxní židovskou komunitu a fascinující pøíbìh lásky
oèima jednoho z nejvýraznìjších izraelských režisérù Amose Gitaie (1950). V originálním znìní s èeskými titulky.

! 25. 2.: Vegetariánství a židovská etika.
Pøednáška absolventky oboru judaistiky
na Husitské teologické fakultì Univerzity
Karlovy, studentky Abraham Geiger College v Berlínì a budoucí rabínky Kamily
Kohoutové, pøedstaví základní koncepty
týkající se etického stravování v židovství
od nejstarších dob po souèasnost.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP V BRNÌ
tø. Kpt. Jaroše 3, Brno
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 17 hodin a vstupné na nì èiní 30 Kè.
! 4. 2.: Domy vìènosti XIII: Split a Sarajevo. Publicistka a fotografka Helena Bretfeldová pøedstaví dvì pohøebištì na území
bývalé Jugoslávie. Mají spoleènou støídmou až minimalistickou symboliku
a upøednostòují náhrobky ve tvaru tumby.
Nabízí se srovnání aškenázského (Split)
a sefardského (Sarajevo) uspoøádání pohøebních kamenù i zpùsobu zaèlenìní
høbitovù do obou metropolí.
! 9. 2. od 10.30: Medvídek Dubi na návštìvì u Helgy. Nedìlní dílna, pøi které se
dìti seznámí s životními osudy a dílem akademické malíøky Helgy Hoškové-Weissové.
! 10. 2.: Plynové vozy a nacistická technologie koneèného øešení. Plynové vozy pøedstavovaly do zprovoznìní plynových komor
vrchol efektivnosti zrùdného nacistického
vyhlazovacího systému. Statisíce lidí byly
takto zavraždìny v polském Che³mnu, bìloruském Malém Trostinci èi srbském Bìlehradu, aniž by se jich dotkla vrahova ruka.
O zvrácené tvoøivosti technologù koneèného
øešení promluví historik Vojtìch Kyncl.
! 12. 2. (Nezamyslova 27, Brno-Židenice):
Divadelní pøedstavení Josefùv pøíbìh. Starozákonní pøíbìh pøijede pro diváky všech
vìkových kategorií sehrát formou loutkového pøedstavení divadelní spolek Mùj domov
z Dolních Kounic. Poèet míst v sále na židovském høbitovì je omezen, prosíme proto
o rezervaci na brno@jewishmuseum.cz.
! 19. 2.: Konverze Židù ve støedovìkých
Èechách a na Moravì. Ve støedovìké køest’anské spoleènosti se pøijetí køtu pro Židy
mnohdy stalo jedinou možností k pøežití.
Život konvertitù však nebyl jednoduchý
a majoritní køest’anská spoleènost na pùvod
novokøtìncù nezapomínala. O dùvodech
a následcích konverzí promluví Eva Doležalová z Historického ústavu Akademie vìd.
! 24. 2.: Židé na panství Zábrdovice v první polovinì 19. století. Pøednášku o historických pomìrech a promìnách na území bývalého klášterního panství Zábrdovice
v období prùmyslové revoluce pøednese historik Bohumír Smutný. Pohovoøí také o židovské menšinì, která se na zdejším podnikání mohla podílet až po roce 1860.
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LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Dobrovolnický spolek: Již druhým rokem si studenti mohou pod vedením
prof. Š. Kvasnièkové a L. Hujerové vybrat
v rámci seminární práce organizace, v níž
chtìjí dobrovolnì pùsobit. Letos se zapojili
do pomoci dìtem, seniorùm, do práce v organizaci Kapka nadìje (pro lidi s poruchou
krvetvorby), další v Hnutí duha. Je zøejmé,
že touto èinností pomáhají nejen ostatním,
ale rozvíjejí i své vlastní schopnosti.
! In medias res: Dne 11. února od 9 do
14.15 hodin se v LŠ koná již tradièní konference In medias res, na kterou si studenti
zvou zajímavé osobnosti z nejrùznìjších
oborù. Více info sledujte na www.lauder.cz.
ŠUMAØ NA STØEŠE
! Židovská obec zve 9. února od 14 hodin
do velkého sálu Židovské radnice (Maiselova 18) na pøedstavení Šumaø na støeše.
Sehraje je soubor Talent Company, složený
z dìtí a mládeže se zájmem o herectví.
Vstupné dobrovolné.
DISKUSE V HYBERNSKÉ
! Nadaèní fond obìtem holokaustu poøádá
v rámci pravidelných „diskusí v Maislovce“ besedu, ve které budou zástupci tøí rùzných generací mluvit o vlivu židovských
koøenù na jejich pracovní život a pohled na
svìt. Pozvání pøijali Helga Hošková-Weissová, Martin Šmok a David Kosák, moderovat bude Irena Kalhousová.
Diskusní kavárna, která se koná pøi pøíležitosti pøipomínky Dne památky obìtí holokaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti,
probìhne 12. února od 18 hodin v Kampusu
Hybernská (Hybernská 4, P 1), více info viz
www.fondholocaust.cz. Tìšíme se na vás. ik
KONCERT SYNAGOGÁLNÍ HUDBY
! V sobotu 22. února od 20 hodin se
v Maiselovì synagoze koná koncert synagogální hudby v podání kantorù Jicchaka
Zelmana a Jotama Segala z Izraele, jako
další host vystoupí violoncellistka Dominika Weiss Hošková. Koncert poøádá Spoleènost židovských žen ÈR. Vstupenky na
koncert stojí 500 Kè; v pøípadì zájmu je
laskavì objednejte prostøednictvím e-mailu: office@icjwprague.cz.
av
PODPORA CLAIMS CONFERENCE
! Od 1. ledna 2020 pøijímá Claims Conference žádosti o vyplacení podpory pro vdovy/vdovce po pøeživších, kteøí byli pøíjemci
pravidelného odškodnìní od CC.
Oprávnìným žadatelùm budou vyplaceny tøi ètvrtletní platby ve výši 1539 eur.
Podmínkou je vyplnìní formuláøe a doložení kopie úmrtního listu pøeživšího, kopie
obèanského prùkazu žadatele a kopie do-
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

kladu, který potvrzuje, že pøeživší a žadatel
byli manželé. Formuláø mùže potvrdit instituce, která klientùm potvrzuje formuláøe
o žití.
O výplatu z tohoto fondu mohou požádat
oprávnìní žijící žadatelé bez ohledu na datum úmrtí pøeživšího, tedy pokud víte o nìkom, komu zemøel partner pøeživší holokaust v minulosti, dejte mu, prosím vìdìt,
že mùže žádat o pøíspìvek z tohoto fondu
a aby se obrátil na sociální pracovnici pøíslušné židovské obce.
ds
VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ
NADACE HAGIBOR
! Správní rada Nadace Hagibor vyhlašuje
výbìrové øízení na nadaèní pøíspìvky pro
rok 2020. Témata: podpora pro zlepšení
a zajištìní života seniorù, zejména obìtí holokaustu a osob dotèených holokaustem;
podpora zdravotních a sociálních služeb urèených pøedevším pro pøeživší šoa.
Žádosti o nadaèní pøíspìvek musí být podány na pøedepsaném formuláøi Nadace
Hagibor. Termín uzávìrky je stanoven na
30. 9. 2020. Bližší informace a formuláøe
jsou k dispozici: na www.kehilaprag.cz, záložka Nadace Hagibor; na e-mailové adrese: nadace.hagibor@kehilaprag.cz nebo
u Renaty Klodnerové, telefon: 226 235 052
(úterý a støeda).
nh

Z DOPISÙ ÈTENÁØÙ
Nedávno byli vandalizované dva židovské
cintoríny na Slovensku. Jeden z nich bol
cintorín v Rajci, o který sa starám. Pretože
to nebolo prvý krát, tak som napísal primátorovi, aby to verejne odsúdil. Nerobím si
žiadne ve¾ké nádeje, pretože je to kraj kotlebovcov. Preposielam, èo som mu napísal.
Dobrý deò, pán Ing. Lipka!
Dovo¾te mi, aby som sa Vám predstavil.
Som jeden z posledných žijúcich potomkov
rajeckých obèanov židovského pôvodu. Môj
starý otec, Dr. ¼udovít Lipscher, pôsobil
v Rajci ako právnik a notár. Ako väèšina
rajeckých Židov, aj èlenovia mojej rodiny
zahynuli v koncentraènom tábore. Jediný,
kto sa zachránil, bol môj nebohý otec. Na
pozvanie Ing. Zidka (primátor) som v roku
1991 prvý krát spolu s mojou matkou a bra-

tom navštívil Rajec a tiež židovský cintorín,
kde sú pochovaní moji predkovia zo strany
mojej starej mamy (rodina Eiserova). Bohužia¾ sa nám podarilo nájst’len hrob môjho prastarého otca Hermana Eisera, ktorého náhrobný kameò bol zvalený ved¾a jeho
hrobu. Nieko¾ko rokov neskoršie, pri mojej
ïalšej návšteve Slovenska a rajeckého židovského cintorína, sa mi po dlhom h¾adaní nepodarilo jeho náhrobný kameò nájst’.
Pripisoval som to stavu cintorína, ktorý bol
zarastený trávou a burinou. Obrátil som sa
písomne na vtedajšieho starostu p. Rybarika. Spomenul som, že rajeckí Židia nielen
patria do dejín mesta, ale hlavne po tom,
aký osud ich postihol, by mesto mohlo nieèo pre upravenie cintorína urobit’. Navrhol
som brigádu študentov a v prípade finanèných problémov ponúkol pomoc.
Pri tejto príležitosti som primátorovi Rybarikovi vyjadril môj nesúhlas s èast’ou rajeckej kroniky o židovských obèanoch, ktorá konci vetou: „A potom prišiel Hitler
a Židia z Rajca zmizli.“ Dejiny sa nedajú
oklamat’ a zmenit’ pod¾a potreby. Nielen
osobne výpovede, ale hlavne dokumenty
jasne dokazujú, že bez aktívnej pomoci èasti lokálneho obyvate¾stva by k tomuto zloèinu nikde a nikdy nemohlo príst’. Neskoršie
som sa dozvedel, že náhrobný kameò môjho
prastarého otca bol ukradnutý s pomocou
nákladného autá so žeriavom, spolu s ïalšími náhrobnými kameòmi. Pod¾a toho
usudzujem, že sa nejednalo o akciu nejakých pubertálnych mladíkov, ale dobre logisticky pripravenú akciu. Bohužia¾ mesto
a žiadny jeho oficiálni predstavitelia tento
kriminálny a hanebný èin verejne neodsúdili, vlastne ani nespomenuli.
Som rad, že sa od tohoto èasu ve¾a zmenilo a obrátilo k pozitívnemu. Èo mòa a pani
Groznerovu, s ktorou sa snažíme starat’
o cintorín, ve¾mi dojalo a teší, že sa dokonca
našla skupina krest’anov, ktorí ponúkli starat’ sa o židovský cintorín, aby aspoò týmto
spôsobom odèinili spáchané zloèiny na rajeckých židovských spoluobèanoch. Ako som
aktivistom povedal, že ve¾mi oceòujem a si
vážim ich pomoc a ¾utujem, že sa naši rodièia tohto uš¾achtilého skutku nedožili.
Tento posledný vandalizmus by sa pod¾a
môjho názoru mal jasne a otvorene odsúdit’.
Rôzne média už o vandalizme spôsobenom
na rajeckom židovskom cintoríne informovali. Nielen pani prezidentka Slovenska, ale
aj v zahranièí tento hanebný èin spomenuli
a odsúdili. Myslím si, že aj mesto Rajec by
malo k tomuto incidentu zaujat’jasne stanovisko, odsúdit’tento hanebný èin a ukázat’
obyvate¾stvu, že s ním nielen nesúhlasí, ale
že nebude ani takéto akty vandalizmu v budúcnosti tolerovat’. S pozdravom,
Dr. Vladimir Lipscher
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ŽNO BRATISLAVA
V mesiaci február oslávia narodeniny:
pani Eva Bergendiová – 82 rokov; pani
Eva Bihellerová – 72 rokov; pán Juraj
Bock – 84 rokov; pani Zuzana Diamantová – 82 rokov; pán Ing. Anton Doktorov,
Ph.D. – 60 rokov; pani Irena Galanová –
92 rokov; pán Peter Gavora – 78 rokov;
pán Anatolij Goldenberg – 73 rokov; pán
Jozef Kopelmann – 73 rokov; pani Iveta
Ledererová – 65 rokov; pán Mgr. Zdenek
Marko – 65 rokov; pani PhDr. Zuzana Paliderová – 81 rokov; pani Agneta Schauerová DPI – 72 rokov; pán Ing. Pavol Skalický – 71 rokov; pani Valéria Slámová –
92 rokov; pán Karol Slnek – 71 rokov;
pani Marta Szilárdová – 97 rokov; pani
Karolína Szóradová – 71 rokov; pani Judita Šándorová – 84 rokov; pani Magda
Šimková – 92 rokov; pani Dalma Špitzerová – 95 rokov; pán Ján Štrasser – 74 rokov; pán Milan Valášek – 73 rokov; pán
Ing. Tomáš Weiss – 70 rokov, a pán
JUDr. Ivan Werner – 74 rokov. Prajeme
im ve¾a zdravia a spokojnosti.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtie
V novembri sme sa rozlúèili s pánom
Alexandrom Bachnárom a pani Renátou
Backovou. V decembri s pánom Petrom
Steinitzom a pani Máriou Žákovou.
Zichronam livracha!
ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
V mesiaci február oslávi narodeniny:
pani Dagmar Hrnèiarová, nar. 2.2. – 68
rokov; pani Eva Welwardová, nar. 19.2. –
72 rokov; pani Marta Uhliarová, nar.
17.2. – 54 rokov; pán Ján Uhliar, nar.
20.2. – 67 rokov, a pán Leopold Redlinger, nar. 22.2. – 79 rokov. Všetkým prajeme ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V únoru oslaví narozeniny: paní Sara
Blau, nar. 17. 2. – 19 let; paní Hana Fischer, nar. 17. 2. – 72 let; pan Milan
Lustig, nar. 22. 2. – 84 let; David Joshua
Ondra, nar. 16. 2. – 10 let; pan Alois
Plaèek, nar. 18. 2. – 83 let; pan Jan Rybáø, nar. 17. 2. – 73 let; pan Petr Urban,
nar. 9. 2. – 61 let, a paní Milada Winklerová, nar. 1. 2. – 71 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V únoru oslaví narozeniny: paní Mgr.
Alena Závorová – 57 let, a paní Jana
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Novotná, nar. 20.2. – 46 let. Pøejeme
pevné zdraví a vše dobré.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
Blahoželáme našim èlenom, ktorí vo februári slávia sviatok narodenín: pani Etela
Bergerová – 63 rokov; pán Tomáš Borový – 74 rokov; pán MUDr. Ladislav Burger – 71 rokov; pani Hedviga Ivašcuová –
66 rokov; pán Kažimír Štefan – 68 rokov;
pán Ing. Peter Kolar – 69 rokov; pán Erwin Löwy – 65 rokov; pani Eva Pavljuková – 73 rokov; pán Ing Daniel Riemer
– 72 rokov; pani MUDr. Mária Rzounková – 73 rokov, a pani Ing. Viera Veselová
– 73 rokov. Všetkým prajeme ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽO LIBEREC
V únoru oslaví narozeniny paní Renée
Dvoøáková, nar. 13.2. – 89 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V únoru oslaví jubileum: paní MUDr.
Ruth Potìšilová, nar. 3.2. – 87 let; sleèna Kristýna Neumannová, nar. 5.2. – 15
let, a paní Helena Weil, nar. 22. 2. – 72 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V únoru oslaví narozeniny: pan Petr
Bachrach nar. 5.2. – 91 let; paní Helena
Esterkesová, nar. 14.2. – 94 let; pan
Jindøich Goba, nar. 14.2. – 87 let, a paní
Nora Macurová, nar. 22.2. – 76 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V únoru oslaví narozeniny: paní Iveta
Èechová – 52 let; paní RNDr. Ruth Hálová – 94 let; pan Ing. Zdenìk Roubíèek
– 68 let; sleèna Ester Žáèková – 16 let,
a David Žáèek – 15 let. Všem našim ju-

bilantùm pøejeme hodnì zdraví, štìstí
a osobní spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V únoru oslavují narozeniny: pan Petr
Brandeiský, nar. 6.2. – 90 let; pan Jozef
Braun, nar. 23.2. – 75 let; pan Albert
Erent, nar. 2.2. – 80 let; pan Aron Chaplik
nar. 24.2. – 82 let; paní Vìra Jílková, nar.
1.2. – 98 let; paní Helena Klímová, nar.
3.2. – 83 let; paní Vìra Milcherová, nar.
15.2. – 96 let; paní Mariana Russová, nar.
14.2. – 83 let; paní Alena Smolíková, nar.
9.2. – 82 let; paní Robert Stein, nar. 10.2.
– 85 let; paní Soòa Stejskalová, nar. 3.2. –
95 let; paní Vìra Špottová, nar. 29.2. – 80
let; paní Emma Šternová, nar. 10.2. – 97
let, a paní Helena Valíková, nar. 5.2. – 89
let. Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
Je naší smutnou povinností oznámit, že
ve vìku 96 let zesnula paní MUDr. Vìra
Jureèková. Se zesnulou jsme se rozlouèili 27. prosince 2019 v obøadní síni Nového židovského høbitova v Praze.
Zichrona livracha!
Dne 31. prosince 2019 zesnul ve vìku
94 let pan Artúr Grünzweig. Se zesnulým jsme se rozlouèili 3. ledna 2020
v obøadní síni Nového židovského høbitova v Praze. Zichrono livracha!
ŽNO PREŠOV
Vo februári oslavujú: pani Ing. Bianka
Horváthová – 73 rokov; pani Erika
Tomková – 70 rokov; pán Ing. Pavel
Greguš – 64 rokov, a pani MUDr. Helena Martonová – 77 rokov. Všetkým jubilantom prajeme z celého srdca všetko
najlepšie, ve¾a zdravia a pohody v kruhu najbližších. Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V únoru oslaví narozeniny: pan Michael Lichtenstein, nar. 23.2. – 69 let, a paní
Ivana Mertová, nar. 12.2. – 28 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V únoru oslaví své narozeniny: paní
Mgr. Zdeòka Matièková; paní Vìra Novotná; paní Hana Kumperová; paní Jana
Krausová; paní Bc. Lucie Vandas a pánové Mgr. Vladimír Matièka a Mgr. Pavel
Tupek. Všem jmenovaným pøejeme pevné zdraví a osobní pohodu.
Ad mea veesrim šana!
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SVÌTOVÉ FÓRUM HOLOKAUSTU
V JERUZALÉMÌ
Dne 23. ledna se v Jeruzalémì již popáté
konalo Svìtové fórum holokaustu, jehož
mottem bylo „Vzpomínat na holokaust,
bojovat s antisemitismem“. Do izraelského hlavního mìsta se nìkolik dní pøed 75.
výroèím osvobození Osvìtimi na pozvání
prezidenta R. Rivlina, premiéra B. Netanjahua, památníku Jad vašem a Nadace
Svìtového fóra holokaustu sjeli pøedstavitelé pìtaètyøiceti zemí, aby si v rámci fóra
popáté pøipomnìli obìti evropské genocidy Židù. Ústøední projevy byly proneseny
v Jad vašem a zaznìly z úst pøedstavitelù
vítìzných mocností, izraelských pøedstavitelù a prezidenta Nìmecka.
Událost nicménì kazil fakt, že pietní
shromáždìní se do znaèné míry neslo
v duchu zkreslování historie a nedùstojné
demonstrace politické síly Ruska, a to již
pøed zahájením akce. Kvùli slovùm ruského premiéra, že Poláci pøispìli k vypuknutí druhé svìtové války, odøekl úèast polský
prezident A. Duda (jenž kontroval tím, že
pøipomnìl rusko-nìmecký pakt ze srpna
1939). Vladimir Putin se ve své øeèi dopustil nìkolika závažných historických
„nepøesností“: mj. prohlásil, že Rudá armáda byla rozhodující silou v porážce nacismu (èímž pominul klíèový podíl západních Spojencù) a zmínil, že sovìtské
židovské obìti holokaustu tvoøily 40 procent všech zavraždìných Židù. Tato slova
vzbudila údiv, nebot’bylo zøejmé, že Putin
bere jako svá i území, která Rusové
v rámci paktu s Nìmeckem obsadili (historici uvádìjí, že z šesti milionù obìtí tvoøili jeden milion sovìtští Židé; Putin zøejmì pøipoèetl i 1,5 milionu obìtí ze
zabraných území, pøedevším z Polska).
Setkání vysokého poètu státníkù nedokázalo pøijmout žádnou spoleènou
deklaraci, obsahující konkrétní budoucí
kroky v boji proti antisemitismu, ani
zdùraznit podporu definici antisemitismu, jak ji vytvoøila IHRA. Tento dokument s charakteristikou antisemitských
jevù (a tím i vodítkem pro postih viníkù) zatím pøijalo jen devatenáct zemí,
vèetnì ÈR. Rusko mezi nimi nefiguruje.
U HROBU PRINCEZNY ALICE
Pøi své izraelské cestì na zmínìné Svìtové fórum holokaustu navštívil princ
Charles hrob své babièky, princezny
Alice (1885–1969), jenž se nachází
v kryptì kostela sv. Máøí Magdaleny na
Olivové hoøe. Pravnuèka královny Viktorie se provdala za øeckého prince
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Mark Podwal: Mìsíc švat.

Ondøeje a po složitých životních peripetiích žila sama v izolaci od rodiny v Athénách. Tam ji zastihla i druhá svìtová
válka, bìhem níž pracovala pro Mezinárodní èervený køíž, a dokázala zachránit
rodinu Cohenových, jíž jako všem øeckým Židùm hrozila po nìmecké okupaci
deportace do koncentraèních táborù.
Roku 1994 byla ocenìna jako Spravedlivá mezi národy.
ZA DÌTSKÉ UPRCHLÍKY
V rámci dohody o podmínkách, za nichž
Británie odchází z EU, odmítla dolní komora dodatky, které pøedložila Snìmovna
lordù. Jedním z nich byl dodatek o uprchlících bez doprovodu, tedy o dìtech, které
putují do Británie za pøíbuznými.
Dodatek pøedložil Alfred (Alf) Dubs,
poslanec za Labouristickou stranu, pražský rodák (nar. 1932), jehož pøed nacisty
zachránily dìtské transporty Nicholase
Wintona. A. Dubs doufá, že dodatek ještì
prosadí. „Když jsem jako dìtský bìženec
prchající pøed nacisty pøijel do Británie,
nikdy by mì nenapadlo, že to dotáhnu až
do Snìmovny lordù. A nikdy bych si ne-

dovedl pøedstavit, že o 81 let pozdìji budu
v téže zemi, která poskytla domov 10 000
dìtských uprchlíkù bez doprovodu, jako
jsem byl já, bojovat za to, aby za svými
blízkými mohlo pøijet pár stovek dìtí,“
komentoval rozhodnutí souèasné vlády.
BEZ NENÁVISTI A STRACHU
Tisíce lidí zaplavily v nedìli 5. ledna centrum New Yorku na protest proti sílícímu antisemitismu a na podporu místních Židù.
V uplynulých mìsících došlo v oblasti New
Yorku, New Jersey, v Los Angeles a v Chicagu k øadì brutálních, v nìkolika pøípadech smrtících protižidovských útokù. Na
protestu, jehož hlavním mottem byla slova
„No Hate, No Fear“, se sešlo na 25 tisíc lidí.
Newyorský guvernér Andrew Cuomo slíbil,
že zvýší o 45 milionù podporu na ochranu
židovských škol, center a modliteben.
ØÁDY OD PREZIDENTA
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pøedal polské režisérce Agnieszce
Hollandové a americké historièce Anne
Applebaumové Øád princezny Olgy tøetího stupnì. Obìma za to, že se ve svých
profesích vìnují šíøení povìdomí o tragédii
milionù lidí, kteøí zahynuli na poèátku tøicátých let minulého století bìhem hladomoru na Ukrajinì, organizovaném Stalinovou vládou. Hollandová natoèila snímek
Pan Jones o velšském novináøi, jenž jako
první západní žurnalista o hladomoru referoval; a Applebaumová napsala zásadní
knihu Rudý hladomor. Stalinova válka na
Ukrajinì, která poznatky o tragédii shrnuje
(èesky vyšla roku 2018).
(am)
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