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SPOLEÈNÁ MODLITBA
Ve støedu se v Jeruzalémì sešli zástupci judaismu, køest’anství, islámu a drúzù. Akce se konala ve spolupráci vrchního rabinátu, ministerstva zahranièí,
ministerstva vnitra a Svìtové rady náboženských vùdcù. Pøipojily se i rùzné
další organizace. Za køest’any byli pøítomni zástupci øímskokatolické a øecké
pravoslavné církve, chybìli protestanti,
v Izraeli dlouhodobì pøítomní Arméni
a Etiopané. Pøedstavitelé hlavních západních monoteistických náboženství
se setkali na støeše hotelu King David,
odkud streamovali spoleènou modlitbu
za konec koronavirové pandemie. Mezináboženské setkání se zároveò ostøe
postavilo vùèi rùzným obvinìním
a konspiraèním teoriím, šíøícím se dnes
po sociálních sítích.
Modlitby se úèastnili drúzský šejch
Muváfak Taríf; imám šejch Gamal el
Ubra; sefardský vrchní rabín Jicchak Josef; vrchní aškenázský rabín David Lau;
latinský patriarcha arcibiskup Pierbattista Pizzaballa; øecký patriarcha Theofilos III. a imám šejch Agel al-Atraš.
Židé, køest’ané a muslimové se již od
bøezna modlí za ukonèení pandemie,
své modlitby dosud pøednášeli samostatnì na veøejných místech mìsta. Jak
uvedl britský rabín David Rosen, nyní
jde o historickou modlitbu: „I ti, co bìžnì nejsou velmi otevøení pro mezináboženský dialog, se pøipojili, i když to, co
nás spojilo i navzdory rozdílùm, byly
tragédie, utrpení a bolest.“
Iniciativa zveøejnila Modlitbu pro
všechna náboženství, s výzvou pro vyznavaèe všech vìr, aby se k ní pøipojili.
Text sestavili vrchní izraelští rabíni
a paralelnì k hebrejské verzi zveøejnili
též anglický pøeklad.
ztis
JOM HA-ŠOA NA INTERNETU
Letos pøipadl den, kdy si také v Èeské
republice pøipomínáme obìti holokaustu, na 21. dubna. Již popatnácté mìlo
probìhnout Veøejné ètení jmen obìtí holokaustu – Jom ha-šoa ve 28 mìstech
Èeské republiky. V souvislosti s karanténními opatøeními kvùli nemoci covid19 se však pøipomínka nemohla konat
ve veøejném prostoru. Jelikož je datum
konání akce navázáno na historické datum, nebylo možné pøesunout ji ani na
pozdìji. Proto byla pøipomínka nevinných obìtí rasového pronásledování za
druhé svìtové války pøesunuta do virtuálního prostoru na internetu a sociálních
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sítích. Probìhla dùstojnì a za velké
úèasti veøejnosti. Dìkujeme všem, kdo
se do ètení zapojili.
iti
ZPRÁVA Z JEVÍÈKA
V rámci Roku židovské pamìti 2020 se
v Jevíèku vìnují židovské historii s mìstem spojené. Na památku židovských

pøítomnosti ve mìstì bude instalace památníku jevíèských obìtí holokaustu na
pietním místì v prostoru pøed synagogou
dle návrhu Ing. arch. Jaroslava Klenovského.
Mgr. Miroslav Šafáø, místostarosta
mìsta, k tomu píše: „Po takøka osmdesáti
letech dostala jevíèská synagoga zpìt na
prùèelí svùj pùvodní symbol. Osazení Desek desatera provedla kamenosochaøská
firma pana Petra a Štìpána Hemzalových
z Konice, kterým dìkuji za bezproblémovou realizaci a mistrovské provedení. Za
spolupráci na obnovì dìkuji zvláštì
PhDr. Leu Pavlátovi, Ing. arch. Jaroslavu
Klenovskému a Bc. Blance Žouželkové.
Na akci pøispívá dotaènì Pardubický kraj.
Odhalení pomníku obìtem holokaustu
pøed jevíèskou synagogou jsme pøesunuli
ze zøejmých dùvodù na záøí.“
jd
MIMOØÁDNÁ VÝPLATA
PENZÍ CEEF
Claims Conference mimoøádnì vyplatí
klientùm penze na pùl roku dopøedu.
Rádi bychom vás informovali, že kvùli
globální pandemii nemoci covid-19 získala Claims Conference od nìmecké vlády souhlas s mimoøádnou výplatou penzí
CEEF. Oprávnìným osobám budou
v kvìtnovém termínu vyplaceny penze
na šest mìsícù dopøedu, tedy souèasnì za
druhé i tøetí ètvrtletí.
Vìøíme, že i toto opatøení pomùže klientùm ve zdraví pøeèkat tuto tìžkou
zkoušku. Pøejeme všem pevné zdraví!
Dita Šnajdrová,
koordinátorka sociálních grantù CC
OBSAH

Synagoga v Jevíèku s Deskami desatera. Foto archiv.

obyvatel mìsta byly naplánovány dvì
akce. První z nich, znovuosazení Desek
desatera na prùèelí synagogy, se nedávno
uskuteènila. Pùvodní symbol nahradil
husitský kalich s køížem, který byl na prùèelí umístìn poté, co po druhé svìtové
válce zaèala synagoga sloužit jako modlitebna Církve èeskoslovenské husitské.
Dnes patøí budova synagogy z konce 18.
století mìstu, které v ní poøádá výstavy
a koncerty a rozhodlo se navrátit této kulturní památce pùvodní symboliku. Druhým významným pøipomenutím židovské
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Západními okny hledím na Petrské námìstí s nìkolika ještì holými, ale už jistì
puèícími platany a nìkdy si prohlížím
a nìkdy i poèítám lidi. Malé námìstí se
zdá prázdné, ale tuhle jsem pøesto za pár
minut napoèítal deset lidí, pochopitelnì
se zakrytými nosy a ústy, kteøí pøes nì šli.
To mi rovnìž pøipomíná, že „jaro je
tady“, abych použil názvu fejetonù Ludvíka Vaculíka. Ale my máme domácí vìzení, vèetnì dìtí, a Bùh sám ví, na jak dlouho, jako by nìkomu nahoøe
záleželo na tom zpochybnit
jistotu, která nám lidem pomáhala pøežít ve zlých èasech. Jako pamìtník prvních
samizdatových fejetonù
otce Vaculíka vím, že už jejich titulek „Jaro je tady“ byl autorem mínìn jako povzbuzení pro nepøizpùsobivé obèany, na které stát uvalil
karanténu, že mají pøírodu na své
stranì. Vaculík nám svými fejetony øíkal, že na to, aby zmìnil pøíchod jara, je i zvrhlý režim krátký.
Jenomže dneska jde s jarem ruku
v ruce koronavirus, a to je také pøíroda, a stát je ve stejné bryndì jako
ti, kdo v nìm žijí.

sledky opatøení proti nìmu už strhly svìtovou ekonomiku do hospodáøské krize.
Nemìli bychom pro tu dobu, než se kola
ekonomik znovu roztoèí, jít do sebe
a pøipustit si svùj rozhodující podíl na
tom zlu? Vykøesat z nìho závìr, že válku, kterou jsme vyhlásili pøírodì, prohráváme vlastní vinou? Pøíroda ji s námi
nevede, ona je prostì taková, jaká je,
a když lidé nerespektují realitu, škodí
sami sobì. Bohužel neøíkám nic nového,

pro nás tímto místem planeta Zemì, ponìvadž se tenkrát Bohu nelíbilo, že aby
si lidé udìlali jméno, chtìli si postavit
vìž, sahající až do nebe. Nu, jeden lid
s jednou øeèí, a s tímhle zaèínají, øekl si
Bùh, když si jejich dílo prohlédl, teï už
by jim nikdo nezabránil udìlat, co si
umanou! Aby rozestavìnou vìž opustili
a to jméno si pøestali dìlat, zmátl jim
Bùh jazyk a jeden druhému pøestali rozumìt. To byl poèátek naší civilizace.
Klademe-li si otázku, co
mìl Bùh proti tomu, musíme v knize knih zalistovat
o nìco dál. Zjistíme, že komentáøem k babylonské
vìži je pøíbìh o žebøíku,
stojícím na zemi a sahajícím do
nebe. Tento žebøík však nesahal
do nebe, aby si náš praotec Jaakov udìlal ve svìtì jméno, ale
spojoval ho s Bohem.
Když se zase stáváme jedním
lidstvem, pøed koronavirem bylo
zbyteèné se ptát, jestli nám za ta
tisíciletí vyprchala z hlavy pøedstava, že si postavíme vìž do
nebe a udìláme si tak jméno.
Už bìhem krize se však ozývají hlasy, které mluví o svìtle na
konci tunelu, a pøedstavují si tam
svìt zmìnìný touto zkušeností,
ne týž. Samozøejmì si nemyslí,
že se zøekneme volného pohybu
a zavedeme znovu neprodyšnì
zavøené hranice mezi státy, ale že
zaèneme jinak uvažovat o sobì
a svìtì.

JE JARO TADY?

ZA RAJSKÝMI ZÁŽITKY
Modré nebe, které se díky koronaviru ukázalo nad Wu-chanem,
potvrdilo i nedoslýchavým, že na
zneèištìní nejbližšího nebe neseme vinu my, kdo pod ním žijeme.
Západní firmy pøesunuly výrobu
do Èíny s levnìjší pracovní silou,
a když se teï Èíòanùm daøí nepomìrnì líp než pøedtím, zaèali
cestovat všude tam, kde mají
vzduch dýchatelnìjší než doma.
A naopak Amerièané a Evropané
se hrnuli do Èíny, aby si prohlédli komunistický svìt v západním
balení. Všechno je živo z cestovního ruchu, hoteliéøi a cestovky,
aerolinie a automobilky i zemìdìlská výroba, a do toho soustavnì pøilévá oleje reklama, slibující rajské
zážitky z volného pohybu sem a tam po
celé planetì. A reklamu platí prodejci
rajského ovoce, a ty zase platí lidi, kteøí
z toho mají obživu a mohou tím pádem
utrácet. Tím chci øíci, co asi ví každý, že
z toho kolotoèe není jiného úniku, než
ho zastavit, a o to zase nikdo nestojí. Koronaviru se to však naèas podaøilo a dù-

(zamyšlení zemského rabína)

POUÈENÍ
Covidová pandemie se týká
opravdu jen nás, celého lidstva,
a musíme se z ní uèit. Nejen, jak
ji zvládnout, ale jak pøedcházet
podobným katastrofám, a pøedevším podobné nezpùsobovat. Že
svìt, ve kterém žijeme, je jeden,
je první a zásadní pouèení, ze
Petrské námìstí v dubnu 2020. Foto Jona Sidonová.
kterého by mìlo vyplývat druhé,
je to nemoc lidské civilizace od jejích že nemá smysl vidìt nepøítele v nìjapoèátkù. Jedna souvislost mi však právì kém viru, ale v nás samých, ponìvadž
teï pøipadá hodna obzvláštní pozornos- jsme mu poskytli možnosti k šíøení,
ti. Je to pøíbìh o stavbì babylonské vìže. o kterých by se mu ani nezdálo.
Bùh dal lidem vládu nade vším, co ve
svém svìtì stvoøil, jenomže zpùsoby,
PØÍBÌH
jak ji uplatòujeme, škodí nám samým
O STAVBÌ BABYLONSKÉ VÌŽE
Spoèívá v tom, že lidstvo bylo jedno, i jaru, které je tu.
EFRAIM K. SIDON
soustøedìné na jednom místì. Dnes je
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ZDOLA VZHÙRU (EMOR)
V oddíle Emor (Øekni) se Tóra zabývá
pøedevším zákazy, týkajícími se tum´a,
pojmu, pro nìjž v èeštinì nemáme jiný
ekvivalent než rituální neèistota. Vyskytuje
se ale vždy v protikladu k tahara, rituální
èistotì, pro niž v èeštinì ekvivalent máme.
Zahav tahor je ryzí zlato bez jakékoli pøímìsi. Z toho lze odvodit, že tum´a jako
opak tahara oznaèuje smìs, i když výhradnì u živých tvorù a ve vztahu k pøíslušníkùm lidu Izraele. Tóra tak rozlišuje
mezi druhy živoèichù, oznaèených jako
tahor, a druhy, které jsou oznaèeny jako
tame a jíst je zakazuje, a Žid, který by tak
uèinil, je tame (rituálnì neèistý) až do nástupu noci. Jsou však i stavy tum´a mnohem závažnìjší, které vyžadují delší dobu
a rituální oèistu, poèínaje ponoøením se do
živé vody èi úèast knìze na ní. Obecnì
však platí, že „otcem“ každé tum´a je
tum´at hamet, blízký kontakt s mrtvým
èlovìkem. Je-li pak pøedchozí závìr, že
tum´a jako opak ryzosti je smìs ryzího
s tím, co znehodnocuje ryzost, jde v posledku o smìs živého s mrtvým, života se
smrtí, co rituálnì zneèišt’uje.
Proto mají tahara a tum´a praktický význam pøedevším v souvislosti s židovským èlovìkem a jeho úèastí pøi chrámové bohoslužbì. Po všechna vaše pokolení
platí, že každý muž z vašeho semene, jenž
by se pøiblížil, a byla na nìm neèistota, že
ta duše bude vyt’ata pøed mou tváøí, já
jsem Hospodin! Kdyby èlovìk, vìdom si,
že není tahor, vstoupil do oblasti, vyhrazené výhradnì oddìlené, transcendentní
svatosti, a pøiblížil se tak Bohu, byla by
tum´a nejen na nìm, ale v nìm (bo), ponìvadž by tam vstoupil pøes zákaz. Taková
duše, varuje Bùh pøedem, bude vyt’ata
pøed mou tváøí. Tím se však neprovinilo
tìlo èlovìka, ale jeho duše, a její høích je
morální, jako by toto místo zbavoval
transcendentního obsahu.
To je zøejmì dùvod, proè Tóra jedním
dechem mluví o profanaci Božího jména.
Hospodin mluvil k Mošemu, øíkaje: Øekni
Aharonovi a jeho synùm, at’varují syny
Jisraele, aby berouce ze svátostí, které mi
zasvìcují, neprofanovali mé svaté jméno,
já jsem Hospodin! To znamená, že èlovìk
nesmí Bohu vìnovat a tím zasvìcovat nemocné nebo jinak vadné tele. Chilul, profanace, znamená vyprázdnìní: chalal cherev je mrtvola meèem zabitého èlovìka,
a chalal, jak také bývá nazýván svìt, je
pojem prázdného prostoru. Jako je opakem ryzosti tum´a, je opakem keduša,
svatosti, chol, všednost, a chilul její popøe-
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KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

Mark Podwal: Svatý, svatý, svatý…

ní, vìdomá degradace svatého, jež je od
všedního oddìleno jako šabat od šesti pracovních dní. Princip tahara však ukazuje,
že Bùh ve své blízkosti vítá lidi, kteøí nejsou nakaženi smrtí a jsou tak tìlesnì projevem ryzí duše, a duši, která by byla
tme´a, vytne ze života.
Pražský Maharal v komentáøi k Pirke
avot (Derech chajim 2,9) øíká o tìlu a duši
následující: „Èlovìk má tìlo a tìlesné síly,
a má duši a síly duševní. Tìlesné síly jsou
jakoby nosièe duše a spojují se s duší
a s duševními silami, protože tìlo a duše
mají vzájemné spojení a tìlo je nosièem
duše. Ale ze sil lidské duše je síla, jež není
úplnì oddìlena (od tìla), a duševní síla,
jež je oddìlena úplnì, a to je síla rozumová, jež dosahuje slov/vìcí (tj. abstraktních
pojmù). To i ono má pøitom speciálního
nosièe a není pochyb, že není možné, aby
nosiè, nositel ne úplnì oddìlené duševní

síly, byl nositelem duševní síly, jež je úplnì oddìlená. Proto je ten, kdo je nosièem
duševní síly, jež je zcela oddìlena, což je
rozum, jemný a èirý více než nosiè duševní síly, jež není úplnì oddìlena jako ta
duše. Jsou tu tedy ètyøi vìci, síla duševní
a síla rozumová, a každá z nich má za svého nosièe zvláštní sílu tìlesnou. At’ tì
ovšem ani nenapadne, že není možné, aby
tu byla pátá síla, protože ty síly vùbec nejsou rozdìlené, ale mají jeden spoleèný
koøen. Proto je tu pátá síla, chápaná jako
koøen všech zbývajících sil, a tato síla je
v srdci, které je koøenem celého èlovìka
a tam je stánek této síly. A tato síla není
ani zcela oddìlena a ani není zcela v tìle.“
Je to samozøejmì jen výsek z delšího
textu, ale citoval jsem ho v souvislosti
s tum´a a tahara, protože je to v Maharalovì díle jedno z mála míst, které vysvìtluje tradièní pojetí spojení duše a tìla, aniž
by zdùrazòoval, že je duše v tìle ponoøena
do materie, a na ní lpí zlo. Hmota, aè je
sama beztvará, pøijímá tvar a mùže být deformována nicotou, a to je zlo a smrt, pramen veškeré tum´a. Abychom pochopili
smysl uvedeného textu, je tøeba také vìdìt, že pokládal za sídlo duše srdce a za
sídlo rozumu mozek. A rovnìž bychom
mìli mít na pamìti, že duše má tøi aspekty,
do tìla ponoøenou nefeš, o níž v textu mluví, a ruach (ducha), jenž ji spojuje s oživující nešama, vycházející z úst Svatého.
Jestliže proto Maharal mluví o tìlesném èi
fyzickém nosièi metafyzického rozumu,
øíká, že je více jemný a èirý nežli nosiè
zbývajících sil duše.
Pøedstavme si vodu v jezeøe: pokud do ní
nevlezeme, je prùzraèná až na dno, když
však do ní vstoupíme a rozvíøíme ze dna
bahno, její jemná materie zhrubne, zakalí se
a pomìrnì dlouho trvá, než si rozvíøené
bahno zase sedne. Takový jako voda je
v lidském tìle nosiè rozumu, èirý a jemný,
schopný pøijímat a reprodukovat metafyzickou realitu vùle, jež nás stvoøila. Je natolik
transparentní, že by nám, kteøí jsme obdaøeni lidským tìlem, lidskou duší a jsme nositeli rozumu, mìla být její pøítomnost zøejmá
a pøipojili bychom se všichni k andìlskému
chvalozpìvu: Svatý, svatý, svatý je Hospodin, jeho pøítomnosti je Zemì plná! Pokud
tomu tak ještì není, nutnì tomu tak bude.
Tehdy pochopíme, co mínili naši moudøí,
když øíkali, že odmìnou spravedlivých v životì onoho svìta, který už vlastnì je, bude
blaho nekoneèného poznávání svìtla, vycházejícího z Boží pøítomnosti. Pøedpokladem je, obraznì øeèeno, nevíøit zbyteènì
bahno.
EFRAIM K. SIDON
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POÈÍTÁNÍ OMERU
Po Pesachu zaèíná velice zvláštní období poèítání omeru. Poèítáme ètyøicet devìt dní až do Šavuot, svátku darování
Tóry, a usnadòuje nám to èas, kdy dychtivì èekáme na tuto úžasnou událost.
Omer je pojmenován po snopu prvních
plodù – zralého obilí z první skliznì, které
pøinášeli zemìdìlci do Chrámu jako obìtinu. Èinili to 16. dne nisanu, proto se v tento den s poèítáním zaèíná. Míra obilí byla
zanedbatelná, nicménì velmi dùležitá.
V Tóøe èteme: „A budeš-li obìtovat
mouènou obìt’prvotin, pøines jako mouènou obìt’prvotin mleté zrno a v ohni pražené jarní zrní“ (3M 2,14). Raši øíká, že se
jedná právì o omer. Mùže nás mást, že se
praví „budeš-li obìtovat“, aèkoli se jednalo o povinnou obìt’, nikoli dobrovolnou.
Maharal v knize Or chadaš al megilat Ester vysvìtluje, že Tóra ve tøech pøípadech
používá „pokud…“, aè se jedná o cosi povinného. Vtip je v tom, že jestliže nìco dìláme, protože to je povinnost, ale pøitom
to dìlat nechceme, míjíme se se smyslem
povinnosti. Maharal praví, že moc omeru
spoèívala v tom, že když zemìdìlci pøinášeli Hospodinu omer, aèkoli nemuseli, vyjadøovali svou víru v nìj. Byl to zpùsob,
jak Bohu podìkovat za první plody, které
uzrály po zimì. Sklizeò sice lze vysvìtlit
jako výsledek lidského úsilí a vlivu poèasí, ale pøinesení obìti bylo uznání, že základní podmínky, tedy svit slunce a déšt’,
umožòuje Hospodin. O sederu jsme si pøipomnìli zázraky, kterými Hospodin zachránil Židy pøi útìku z Egypta. Vzápìtí,
16. nisanu, si pøipomínáme skryté zázraky, jež Bùh èiní skrze pøírodu.
Proto se Haman tak vydìsil, když pøišel
k Mordechajovi, který právì uèil o zákonech omeru, a uèil o nich proto, že ten den
byl 16. nisan, den, kdy se mìl pøinášet
omer. Když to Haman poznal, pochopil,
že jeho plán znièit Židy se mu nepovede,
nebot’Židé stále dovedou dìkovat Hospodinu za skryté zázraky. Mìl pravdu.
Vnímáme-li zázraky, které se nám
staly, je snazší rozpoznat Boží zásah pøi
uzdravení z tìžké nemoci èi pøi narození
dítìte než u zázrakù „všedních“, za které nìkdy tolik vdìku necítíme. To je pouèení, které nám omer pøináší: musíme
si uvìdomit a dìkovat Hospodinu za
zdánlivì normální, každodenní vìci
a pøírodní jevy. Jen tenkrát všechna jeho
požehnání náležitì vychutnáme a pøipravíme se na svátek Šavuot.
BRYAN WOOD,
kantor Staronové synagogy

BOHOSLUŽBY
v pražských synagogách – kvìten 2020 – ijar/sivan 5780
Staronová synagoga
je z dùvodù pandemie koronaviru uzavøena a bohoslužby se zde nekonají

Vysoká synagoga
1. 5.
2. 5.

4. 5.
7. 5.
8. 5.
9. 5.

11. 5.
12. 5.
14. 5.
15. 5.
16. 5.

pátek
sobota

pondìlí
ètvrtek
pátek
sobota

pondìlí
úterý
ètvrtek
pátek
sobota

18. 5.
21. 5.
22. 5.

pondìlí
ètvrtek
pátek

23. 5.

sobota

zaèátek šabatu
bohoslužba (15 osob)
ACHAREJ MOT-KEDOŠIM 3M 16.1–20,27
hf. Am 9,7–15
mincha perek 3
konec šabatu
bohoslužba (15 osob)
bohoslužba (15 osob)

20.03 hodin
9.00–12.00 hodin

19.50 hodin
21.20 hodin
9.00–10.00 hodin
9.00–10.00 hodin

PESACH ŠENI

zaèátek šabatu
bohoslužba (15 osob)
EMOR 3M 21,1–24,23
hf. Ez 44,15–31
mincha perek 4
konec šabatu
bohoslužba (30 osob)

20.14 hodin
9.00–12.00 hodin

20.00 hodin
21.33 hodin
9.00–10.00 hodin

LAG BAOMER

bohoslužba (30 osob)
zaèátek šabatu
bohoslužba (30 osob)
BEHAR-BECHUKOTAJ 3M 25,1–27,34
hf. Jr 16,19–17,14
mincha perek 5
konec šabatu
bohoslužba (30 osob)
bohoslužba (30 osob)

9.00–10.00 hodin
20.24 hodin
9.00–12.00 hodin

20.15 hodin
21.45 hodin
9.00–10.00 hodin
9.00–10.00 hodin

DEN JERUZALÉMA

zaèátek šabatu
bohoslužba (30 osob)

20.33 hodin
9.00–12.00 hodin

ŠABAT EREV ROŠ CHODEŠ

24. 5.
25. 5.
28. 5.

nedìle
pondìlí
ètvrtek

29. 5.

pátek

30. 5.

sobota

BAMIDBAR 4M 1,1–4,20
hf. Ez 1S 20,18–42
mincha perek 6
20.30 hodin
konec šabatu
21.57 hodin
Roš chodeš sivan
bohoslužba (50 osob)
9.00–10.00 hodin
bohoslužba (50 osob)
9.00–10.00 hodin
pøedveèer Šavuot bohoslužba (50 osob) 19.30–20.30 hodin
1. den ŠAVUOT
bohoslužba (50 osob)
9.00–12.00 hodin
zaèátek šabatu
22.07 hodin
ŠABAT 2. den ŠAVUOT
bohoslužba (50 osob)
9.00–12.00 hodin
MEGILAT RUT

5M 14,22–16,17; mf. 4M 28,26–31; hf. Abk 3,1–19
MAZKIR

mincha
17.50 hodin
konec šabatu a svátku
22.08 hodin
Pro úèast na bohoslužbì je nutné se jeden pracovní den pøedem
registrovat na: rabinat@kehilaprag.cz

Modlitby on-line
Všední den (nedìle – ètvrtek) 19.00 hodin: mincha, žalmy, maariv –
https://zoom.us/j/877891782
Šabat pátek 18,30 hodin: kabalat šabat – https://zoom.us/j/872694949
Havdala sobota (15 minut po skonèení šabatu) – https://zoom.us/j/872694949
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STRACH A SOLIDARITA
Anketa s tématem nouzového stavu v dobì epidemie
„Jak prožíváte nouzový stav a co vás
bìhem epidemie nejvíce zasáhlo (v negativním i pozitivním smyslu)?“ Tuto
otázku jsme položili nìkolika lidem
z Èeské republiky, Evropy i zámoøí.
Všem dìkujeme za ochotu podìlit se
o své neèekanì a nechtìnì nabyté zkušenosti a dojmy a doufáme, že v dobì,
kdy kvìtnové èíslo vyjde, už se mnohé
obrátí k lepšímu.
! Karanténa nás všechny zastihla nepøipraveny. Ostatnì se ani na takovou vìc

nebo složím vyprané prádlo, pak poveèeøíme a nìkdy hrajeme s rodinou rùzné
hry, mikádo, halmu, Èesko nebo Svìt
a jiné. Veèer si pustíme na poèítaèi, ponìvadž nemáme televizi, rùzné filmy nebo
si zase èteme a pak už jdeme spát. Tento
denní rytmus mi celkem vyhovuje a nepropadám pøíliš èasto zmaru a marnosti.
Doufám jen, že to snad nebude trvat pøíliš dlouho a že s pomocí mé dobré ženy
a mých dìtí to spolu pøeèkáme ve zdraví.
Vám taky pøeju, at’se stateènì držíte a at’
se spolu dožijeme ve zdraví zase normálního života.
Arnošt Goldflam,
dramatik, spisovatel, Praha

! Nouzový stav neboli „stay-at-home
order“ zažívám ve
ètvrti Greenwich Village v srdci newyorského Manhattanu.
Situace v NYC pøipomíná scénáø katastrofického filmu, teï to
ale není fikce a dotýká se života každého
Vylidnìná ulice U Starého høbitova v Praze. Foto am.
z nás. New York je
pøipravit nelze. Já sám, ponìvadž patøím v souèasné dobì opravdu „mìstem dudo skupiny nejvíce ohrožených, ponìvadž chù“: nebývalým, až hrozivým zpùsoje mi bezmála 74, jsem poslechl úøady bem utichl a toto znepokojivé ticho pøea držím se doma. Ostatnì i my všichni, rušují pouze sirény sanitek. V naší ulici,
dìti se uèí po internetu a má žena Petra má která je historicky kulturní tepnou této
také dost co dìlat. Zjistil jsem, že mì bohémské ètvrti (naproti v bývalé kavárv kondici a pøi zdravé mysli udržuje práce. nì San Remo sedával Jack Kerouac,
Napøed jsem udìlal korektury poví- o trochu dál v Cafe Wha? hrával Jimi
dek o mojí mamince, které vyjdou na Hendrix a Bob Dylan tu mìl svùj první
podzim. Pak jsem dokonèil hru Réza newyorský koncert atd.), to pùsobí nea Mili pro dvì ženy a pak, už za øádìní skonale smutnì a opuštìnì. Mìsto pøišlo
epidemie, jsem napsal hru Marnost. Do- o svou každodenní vitalitu a energii, tedy
dalo mi to sílu a pustil jsem se do další hlavní atributy, které dìlají New York
hry, tentokrát rozhlasové. Jmenuje se New Yorkem. Chybìjí tu lidé. Je to stejNoèní mùra. Pár dní pøedtím se mi totiž né, jako kdyby v lese chybìly stromy. Je
v noci zdálo, že mám nìkam cestovat, pravda, že New York již pøežil rùzné kaa sice z Brna, ale že se nemohu dostat tastrofy a krize, otázkou však zùstává,
k vlaku a bloudím výkopy a továrními v jaké podobì z toho nakonec vyjde.
V dobrém mì zasáhla sounáležitost
dvory a probudil jsem se zcela zmoøen.
Inspirován snem jsem napsal tu Noèní Newyorèanù, jejich ochota pomáhat
druhým a také to, jak umìjí vyjádøit
mùru. Co budu psát dál, zatím nevím.
Po obìdì si zdøímnu a pak vyrazím, vdìk. Každý den v 7 veèer vyjdou lidé
s rouškou ovšem, na procházku, snažím na støechy domù a požární schodištì,
se vykraèovat svižnì, nìkdy i s hùlkami, další vyhlížejí z otevøených oken a spotzv. nordic walking. Po návratu si ètu, leènì aplaudujeme všem, kdo tu dennì
mezitím tøeba umyju nádobí, povìsím nasazují své životy pøi zachraòování ži-

votù: lékaøùm, zdravotním sestrám, lékaøskému personálu. Jsou to novodobí
hrdinové New Yorku.
Monika Hanková, historièka,
dokumentaristka, New York
! Nouzový stav pro nás s manželkou
velkou zmìnu ve zpùsobu života nepøinesl. Naštìstí máme pár metrù od domu
krásné olomoucké parky, kam mùžeme
chodit na pravidelné zdravotní procházky. Tìší nás sledovat syny a jejich rodiny,
kteøí okamžitì našli zpùsob, jak být dle
svých možností užiteèní, a jsme rádi,
když mùžeme vypomoct pøes telefon
s kontrolou úkolù, které øeší naše vnuèka.
Máme starost o všechny blízké, znepokojuje nás studijní pobyt vnuka na Univerzitì v Padovì, s nímž jsme ale v èastém
kontaktu pøes internetová média. Jsme
rádi, že máme v domì výborné mladé
sousedy, kteøí jsou ochotni nám pomoci.
Také Židovská obec v Olomouci pomáhá, postarala se o to, abychom mìli macesy a víno na seder a stará se o zásobování rouškami. Z kulturní nabídky nás
velmi potìšil nápad Divadla na Vinohradech uvést hry ze svého repertoáru. Mùžeme sledovat prùøez tvorbou divadla,
vidìt herce v rùzných stylových polohách. Pøejeme všem, aby souèasnou situaci pøeèkali ve zdraví.
Tomáš Hrbek, filolog, Olomouc
! Jako øeditel školy zažívám nouzový
stav intenzivnì, nebot’jsme museli s ko-

New York: støechy jako útoèištì. Foto M. Hanková.

legy reagovat na uzavøení škol a bìhem
pár dní dát dohromady systém distanèního vzdìlávání, zajistit on-line výuku,
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sepsat instrukce, manuály a komunikovat tuto zásadní zmìnu ve chvíli, kdy
souèasnì mnoho rodièù musí pracovat
z domova èi se ocitlo bez pøíjmù. Jako
nakladatel prožívám karanténu a zavøená
knihkupectví tíživì – propad je obrovský
(70–80 procent), mnohá partnerská nakladatelství jsou na dnì, knihkupectví

obyèejní lidé. Pomáhají, starají se jeden
o druhého, pracují dobrovolnì, a jsou
dokonce i celkem ukáznìní.
Dita Kraus, pedagožka, autorka
vzpomínek, pøeživší šoa, Netanja

òuje snáze uchopit hodnotu života
a vazby k druhým. Kdy naposledy se mi
podaøilo prožít dva mìsíce s otcem?
Mám podezøení, že v zahradì – za tìch
pár týdnù – pøibylo deset ptaèích budek
a ètyøi kvìtinové stolky. Pøevážnou vìtšinu dne vaøím, vìnuji péèi výstøedním
zeleninovým záhonkùm, obèas se podaøí pøipojit pøes Zoom na výuku rabiho
Sidona… a šiju roušky pro porodnici
v Podolí, až se mi nedostává dechu.
Romana Nejdlová,
antikváøka a výtvarnice, Praha-Bìchovice

! Izolaci na nás ruská vláda uvalila velice nenápadnì: zpoèátku to byla spíš
radostná zvìst – týdenní placené volno!
Pak se to protáhlo,
zpøísnilo a teï už
jsme tøetí týden pod
zámkem. Tedy hlavnì Moskva. V mìs- ! Nouzový stav prožívám v Lyonu s manteèku Dubna na hor- želem a tøemi dìtmi. Zákaz vycházení tu
ním toku Volhy, kde platí pøísnìji než v Èesku, nesmí se – krožijeme, to není tak mì nezbytných denních pochùzek – chodit
zlé. Pár krokù od ani jezdit nikam. Ulice jsou bez aut, v tichu
domu máme divoký je slyšet ptáky nad øekou, šumìní stromù.
bøeh slepého volž- Rostliny prorùstají dlažbou a zdmi.
ského ramene – øíkáPrvní týdny jsem se budila s pocitem,
me mu „zazerkalje“, že je souèasný stav noèní mùrou, ze ktezemì za zrcadlem. ré se snad brzy proberu. Pøítomnost nic
Provoz na øece Saône v Lyonu se zastavil. Foto Jiøí Zavadil.
K první plavební ko- nepøipomínala, nebylo kam ji zaøadit,
pøed krachem. A jako rodiè malých dìtí moøe prùplavu Moskva–Volha se podél a to vzbuzovalo strach. Pak nastala zmìbych mìl být zcela vyèerpán, ale každé nìj loòskou trávou, místy vypálenou, na a jednoho rána jsem se vzbudila do
ráno mizím do práce a všechna starost je klikatí pìšina. Èlovìk tam nenarazí na normální lidské situace, jakou naši pøedna manželce, takže dotaz by mìl v tom- živáèka, kromì rackù. Je to teï zakáza- kové zažívali opakovanì. Jen my, díky
to ohledu smìøovat k ní a já jen mohu né ovoce, ale o to víc chutná. No a doma moderní medicínì, ještì ne.
pracujeme – žádná zmìna.
Co se vyjevuje? Pøedevším køehkost
být neskonale vdìèný.
To dobré: Kdekdo se snaží odèinit dávné našeho
spoleèensko-ekonomického
Kladnì vnímám solidaritu, kterou cítím
kolem sebe – snahu pomoci tìm, kteøí to køivdy, kypøí se úhory pøátelství (v podvì- uspoøádání, ve kterém se úskalí neregulovaného kapitalismu
nyní potøebují. Zklamáním pro mì je, domé obavì z možného
stala smrtící pastí. Dobkdyž pominu (ne)funkènost centrálních konce?). Až to skonèí,
øe jsou vidìt rozdíly
institucí, absence racionálního chování lidé by mìli na námìstích
mezi vládami: kdo svìlidí. Strach z neznámého je pøirozený, vytesat z pískovce moroøenou zemi opravdu
obavy a obezøetnost jistì jsou namístì, ale vé sloupy a umístit nad
spravuje a kdo hledí jen
vnímám neschopnost posuzovat situaci nì staré známé memento
mori, aby se nezapomnìna vlastní zisk.
v kontextu a vést vìcnou debatu.
Na kladné stranì cítím
Petr Karas, øeditel Lauderových škol lo. Ale to už dneska nivdìk za vìci, které fungua nakladatel, Praha kdo neumí.
To špatné: Pandemie
jí: odvoz odpadu, vodu,
energii, potraviny a jiné
! Tady v Izraeli zaèala omezení postup- jako neprùhledná clona
základní potøeby. Nìkdo
nì. Napøed bylo doporuèeno nosit rouš- zastínila spousty jiných
se o to vše musí starat.
ku a mýt si ruce, a jak nemocných pøi- existujících problémù.
Také za všechnu kulturu,
bývalo, tak se z doporuèení stávaly Tytam je rozhoøèení nad
Snad se v porodnici bude líbit...
kterou máme k dispozici,
rozkazy. Dlouho jsem chodila na trh pro novelizací ruské ústavy
Z produkce R. Nejdlové.
a za každý projev tvoøivé
èerstvé ovoce a zeleninu. Øíkala jsem si: (ve skuteènosti tichý
na èerstvém vzduchu a s rouškou na pøechod k despocii). A korporátní šejdíø lidské solidarity. Uvìdomuju si životodárnose je nákaza nepravdìpodobná. Ale Babiš? Je snad lepší teï, když s mládeží nou sílu kontaktu s rodinou, pøáteli, ale
teï, pøed svátkem Pesach, jsou všude šije roušky? „Za války se tyran sbližuje i s neznámými lidmi kolem sebe a také
s rostlinami a zvíøaty, které spolu s námi
takové návaly, že se nedá dodržet od- s lidem.“ (V. Šalamov)
Jan Machonin, pøekladatel, obývají mìsto.
stup. Tak jsem už jen doma. Nenaøíkám,
literární historik, Dubna u Moskvy Magdaléna Platzová, spisovatelka, Lyon
prožila jsem horší doby.
Co mi schází, je spoleènost. Potøebuju
se scházet s pøáteli, mluvit s nimi telefo- ! Období nouzového stavu, uzavøení ! 17. bøezna jsem musel zavøít ordinaci
nem je dobré, ale není to stejné. Co mì a separace od okolí se pro mì – para- v New Yorku, od té doby mi pacienti potìší, je vidìt, jak am Jisrael, lid Izraele, doxnì – stalo èasem velkého zvìtšení sílají snímky svých kožních problémù
drží dohromady. Tedy ne ti politici, ale prostoru a jistoty; pocit ohrožení umož- a léèím je pøes e-mail nebo po telefonu.
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Velice jsem se tìšil na výstavu obrazù polského štetlu D¹browa Bia³ostocka, odkud
pocházela má matka. Mìla se konat v Muzeu ghetta v Terezínì. Výstava byla odložena. Mezitím jsem zaèal s ilustracemi pro novou knihu, nedokonèený román Heinricha
Heineho Rabbi z Bacherachu; doufám, že až
vyjde, bude se konat i výstava ilustrací.
Èeská republika uspìla v prevenci šíøení viru urèitì lépe než
USA a øada dalších
zemí. Když vše dobøe
dopadne, brzy se vrátím do Prahy a setkám se s pøáteli –
doufám, že se všichni
sejdeme ve zdraví.
Mark Podwal, lékaø
a malíø, New York
! Myslím, že mám
velké štìstí, protože
poslední týdny jsou
pro mì prostoupeny
naprostým soustøedìním na práci a nemusím je trávit zavøená
na jednom místì. Dìti odjely s tatínkem na
chalupu a já se tak mohu vìnovat ochranì
našich klientù a zamìstnancù a pøípravì
krizových plánù pro naše Peèovatelské
centrum. Kdybych dokázala sepsat všechny ty minipøíbìhy posledního mìsíce, vydalo by to na román.
Asi jako všechny mì zasáhl fakt, jak
moc je náš svìt zranitelný. Uèím se žít s vìdomím smrtelnosti spoustu let, nikdy jsem
ale naplno neprožila možnost tak velké
zkázy. Dnes už situace nevypadá tak apokalypticky, ale musím upøímnì pøiznat, že
jsem se dost naplno støetla se svým smutkem, strachem i ohromnou bezmocí. A mohla jsem v tom soustøedìní pozorovat, co
všechno se mnou tyhle prožitky dìlají.
Naplno jsem si uvìdomila sílu komunit
a pøátelství. At’už jde o oddíl mých dìtí
a jejich pøátel, z nìhož se bìhem tøí dní
vytvoøilo nìkolik dobrovolnických skupin
pomáhajících seniorùm i naší organizaci
tuhle dobu pøežít, nebo o pøátele z rùzných
odvìtví a svìtových stran nabízející pomoc. Jedním z nejkrásnìjších momentù
bylo neplánované setkání s pøítelkyní na
rozkvétajícím Petøínì, kdy jsem po nonstop týdnu poprvé vypnula telefon a dovolila si vnímat krásu pøicházejícího jara,
a nádheru mìsta. Na šòùøe visely vyvaøené roušky a Praha byla úplnì vylidnìná.
Martina Pojarová, vedoucí
Peèovatelského centra Prahy 7
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! Osobnì se mì „nouzový stav“ až pøíliš
nedotkl, pøi práci redaktorky mìsíèníku Židovské obce Brno jsem zvyklá pracovat
z domova. Samozøejmì, že mi chybí bìžný kontakt se èleny rodiny i èleny naší
obce, ale v dobì internetu se dá i taková situace zvládnout. S rodinou si èasto telefonujeme a na obci máme zøízenu speciální
skupinu na Facebooku, kde od poèátku
dubna èteme po veèerech dìtem pohádky,
a to nejen v èeštinì,
ale i v hebrejštinì, nebot’ máme nìkolik
mladých rodin, kde
dìti doma mluví hebrejsky. Scházíme se na
síti i pøi pøíležitosti
pøivítání šabatu nebo
jen tak na kus øeèi.
Docela si v mém vìku
tyto nové zpùsoby komunikace užívám.
Pøes to všechno se
moc tìším, až se buKresba Mark Podwal.
deme moci sejít a vìøím, že ve zdraví,
u jednoho stolu. Co mì trochu trápí, je
z mého pohledu až pøehnané zamìøení
všech sdìlovacích prostøedkù na tzv. boj
s virovou nákazou. To je jedna z vìcí, která
mì dost stresuje, a nemyslím si, že jenom
mì. Ale na druhou stranu, je možné vypnout rádio i televizi a dívat se tøeba na
úžasná divadelní pøedstavení na internetu.
A ještì jeden klad jsem na tom našla:
koneènì mám èas poøádat archiv z akcí
za dvacet uplynulých let.
Pøeji všem ètenáøùm hodnì zdraví
a pevné nervy, však bude líp.
Zuzana Prudilová, redaktorka, Brno

hu, na Záhorí. Viedol ho múdry syn, vnuk
povedal Ma ništana halajla haze..., šest’roèná vnuèka sa spýtala: „Èím sa líši táto
noc od všetkých ostatných nocí?“
Rozmýš¾am, èo dobré a zlé mi koronovírus zatia¾ dal. Na jednej strane t’aživý pocit strachu z choroby, na druhej zas potvrdenie skutoènosti, že sme dobrá rodina.
A toto zistenie preváži prežitý strach a pár
týždòov života v skromnejších podmienkach.
Peter Salner, sociolog, Bratislava
! Podobnì jako v Èesku sledujeme

v Izraeli zprávy: kolik lidí zemøelo, kolik je v kritickém stavu, kolik nakažených, kolik uzdravených, kolik ztratí
práci, kdo zbankrotuje, co se nesmí, co
se musí, kolik za to, jak dlouho. Z ulic
a parkù zmizeli lidé, v telavivském parku skotaèí šakalové, po promenádì v Ejlatu pobíhají kozorožci, po ulicích Haify
rodinky divokých prasat.
Po tøetích volbách skládalo slib do
Knesetu 120 nových poslancù ve skupinách po tøech, bez shromažïování.
Handrkování se sestavováním nové vlády se ovšem dìlo pøevážnì elektronicky.
Ben Gurionovo letištì bìžnì odbavuje stovky letù. Nyní létají tøi, z nichž jeden je vnitøní, do Ejlatu. Herci zùstali
po uzavøení divadel bez výdìlku. Jeden
z divadla Habima zapøemýšlel, co je
v tìchto dnech potøebné. Na Facebooku

! Spoèiatku som pandémiu vítal s nad-

h¾adom. Chápal som ju ako èosi síce vážne, ale tak vzdialené, že sa nás vlastne netýka. Napísal som dokonca žartovný blog
o konšpiraèných teóriách jej vzniku. Obsahoval aj (vtedy som myslel, že vtipnú)
vetu „kým si chorý uvedomí, že je chorý,
sú chorí“. Až po èase som pochopil, že
práve v tom je jadro problému. Som viacnásobne rizikový pacient, preto chorý,
ktorý nevie, že je chorý, znamená pre
mòa hrozbu. Prestal som vychádzat’
z domu a dumal, ako ïalej. Pomoc ponúkla Hagada: „Èo sa spýta múdry syn?“
„Prídete za nami na Záhorie, alebo ostanete v Bratislave?“ Poslúchli sme, ale to
predbieham, lebo Pesach zaèal o 14 dní
neskôr. Seder prebehol v rodinnom kru-

Originální nanorouška, která vznikla svépomocí
Peèovatelského centra Praha 7. Úèinnost FFP2.

se zeptal svých pøátel, zda by chtìli dìlat poslíèky. Pøihlásily se spousty nejen
hercù z celé zemì. Založil zásilkovou
spoleènost a už to jede.
V nemocnici doktorovi vadilo, že v koronavirovém zakuklení ho pacienti nepoznávají. Ani kolegové a sestry nevìdí, kdo
je kdo v tìch maskáèích. Nyní mají na hrudi pøipíchnutou barevnou fotku své tváøe.
Pacienti reagují vdìèným úsmìvem.
Lahùdkou pro covid-19 byly svátky.
V ortodoxních ètvrtích na karanténu moc
nedbali. Purim slavili v synagogách a ješi-
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vách, ulice kypìly životem. Brzy se ukázalo, že modlitby imunitu nezajistí. Na
Pesach dohlížela policie i vojsko, aby se
seder poøádal v každé domácnosti samostatnì. Žádné babièky, tetièky, vnouèata
u roztažených stolù. Ale pomocí internetových aplikací se setkaly mnohé rodiny
a èetly Hagadu spoleènì i pøes oceán.
Lia Skálová, Jeruzalém
! I když žijeme v jiné dobì, nemohu si

pøece jen nevzpomenout na strýèka Heislera, který se za protektorátu víc než
tøi roky skrýval. Pøežil. Èasto na to
v tìchto dnech myslím, i když vím, že je
to v poslední instanci nesrovnatelné.
Jindøich Toman, filolog,
Ann Arbor, Michigan
! V Nìmecku nastalo od 20.
dubna èásteèné uvolòování zákazù; všeobecnì se mají otevøít
obchody do celkové plochy
800 m2 a musí se udržovat rozestup minimálnì 1,5 m. Jednotlivé spolkové zemì mají svá
vlastní „extra“. Tøeba Sasko
otevírá školy pro letošní maturanty. Mìsto Jena v Durynsku
pøikázalo nosit roušky na veøejnosti, v Hanau v Hesensku jen
do dopravního prostøedku, my
v Bádensku-Württembersku
roušky nosit nemusíme.
Nìmecko má øadu politikù,
kteøí chtìjí v pøíštích volbách
uspìt, mezi nimi hned nìkolik, kteøí by
rádi pøevzali žezlo po Angele Merkel. Ti
se snaží nejen bojovat proti pandemii,
ale i pokud možno stát za zájmy rozmanitých zájmových skupin. V rùzných
místech se konají demonstrace proti
omezování lidských práv, jsou povolovány nebo stíhány policií podle toho, ve
které spolkové zemi se konají.
Daleko více se zahradnièí, byt’jen na
balkonì. Nìkteøí hudební nadšenci poøádají malá hudební pøedstavení v bloku
mezi domy. Televizní a internetovou kulturní nabídku nelze vyèerpat. Na zavøené
hranice se snažím nemyslet. Rodinu mám
v Helsinkách, tu vidím na Skypu. Dennì,
protože „ohrožená“ matka se musí zkontrolovat… Další rodinu, po které se mi
taky stýská, mám v Praze; co se dá dìlat,
proti viru jsme bezmocní. Zatím.
Vìra Trnka, biochemièka, Heidelberg
! Do izolace nás poslala 13. bøezna
Harvardova univerzita, která razantnì

rozhodla, že se všichni studenti musejí
do nìkolika dnù vystìhovat a do konce
semestru se nevracet. Až pozdìji následovala „massachusettská doporuèení“,
vèetnì dosud trvajícího naøízení „shelter
in place“. Všimli jsme si, že v Massachusetts máme guvernéra, o kterém èlovìk normálnì neví. Pøed nebezpeènými
impulzy prezidenta jsme tu ponìkud
chránìni, je ovšem jasné, že absence vìrohodné federální autority škodí všem.
Doma se potýkáme sami se sebou a vlastními pøízraky; jsme na tom, myslím, všichni
stejnì, at’už v USA, ve Francii èi jinde. Èteme, píšeme, kreslíme, posloucháme. Spoléháme na vlastní síly a rezervy. Nahlížíme do
tmavých koutù bytu, pøed nimiž nás jinak
chrání spìch – do knihoven, šatníkù, spíží,
odkud lovíme ovesnou kaši, kterou tam ne-

mého. Sledování nárùstu pozitivnì testovaných v ÈR a vývoj situace v zahranièí
vedly ke znaèným obavám o pacienty
a klienty v Domovì sociální péèe Hagibor:
trpìli jsme absolutním nedostatkem
ochranných pomùcek, pár kusù roušek,
které jsme dostali od státu, nemohly pokrýt
spotøebu a tento stav pøetrvával i pøes stálé
sliby vlády. Projevil se pozitivní pøístup
øady zamìstnancù, èlenù obce, pacientù,
rodin klientù, kteøí nám pomáhali všemi
cestami a prostøedky tuto poèáteèní nejistou situaci zvládat a pomùcky shánìt.
Stejnì tak bych ocenil i pøístup a toleranci pacientù, hlavnì døíve narozených, kteøí aèkoli byli zvyklí na urèitý
standard péèe, tuto nelehkou dobu zvládají dobøe. Všichni dodržují doporuèované postupy a tím nám všem ohromnì
pomáhají.
V osobním životì mi asi
nejvíce chybí zákaz kulturních akcí a nemožnost cestovat. Na druhou stranu je zase
více èasu na rodinu, možnost
pøeèíst øadu knih, na které bìhem roku nebyl èas, vìnovat
se novému pejskovi nebo si
naplánovat program na dobu
po nouzovém stavu – hlavnì
oblíbené chalupaøení a zahradnièení.
MUDr. Pøemysl Šubrt,
DSP Hagibor, Praha

V telavivském parku Hajarkon se prohánìjí šakalové. Foto archiv.

chali letní nájemníci. Ve výuce pokraèuju
pøes Zoom. Vymýšlím aktivity, které by rozptýlily studenty, kteøí jsou už rozptýleni fyzicky, v Berlínì, Severní Karolínì, v Brooklynu. Vzpomínám na smìšnou postavu
„komisaøky pro dobrou náladu“ (morale officer), kterou v týdnech po 11. záøí najala
newyorská firma, v níž jsem tehdy pracovala. Tìsnì pøed pandemií jsme se studenty
stihli zahrát Zahradní slavnost. Èapkovy povídky se teï ètou dobøe, mají laskavý vtip
a jemné zápletky. S gramatikou je to kupodivu ošemetnìjší. Na programu byl kondicionál, ale vìty zaèínající „kdyby“ jsou teï neúnosné. Zato pøísná pravidla dativních
konstrukcí jsou záchranou v pandemii: síla
gramatiky nás ostatnì posilovala už i v rozjitøené dobì po prezidentské volbì na podzim 2016. Kéž bychom mohli cestovat!
Veronika Tuckerová, germanistka
a bohemistka, Cambridge, Massachusetts
! V poèátku vyhlášení nouzového stavu

pøevládal pøedevším stres a strach z nezná-

! Nouzový stav jsme pøijali
jako souèást naší práce a rychle jsme si uvìdomili, že musíme zmìnit také náplò našich
služeb a pomoci nejen našim klientùm, ale
všem seniorùm, kteøí nás do této doby zatím
nepotøebovali. V sociálním oddìlení
máme výborné sociální pracovnice a ty
zaèaly postupnì oslovovat všechny seniory
z komunity a nabízet jim podporu – pravidelný telefonický kontakt, zajištìní lékù,
ochranných pomùcek, vitaminù. Vytvoøili
jsme systém dobrovolnické pomoci a díky
témìø stovce dobrovolníkù jsme dokázali
zajistit všechny potøeby – nákupy, dovoz košer obìdù, pochùzky.
V dobì epidemie jsem si uvìdomila dùležitost spolupráce a vzájemné pomoci. Také
jsem si uvìdomila, jak je dùležitý lidský
kontakt, zájem a projevení starosti o toho
druhého. Pøi mnoha telefonních hovorech
jsem mimo díkù a pøání zdraví slyšela – vydržíme to a zvládneme. Dìkuji všem našim
seniorùm za tuto podporu a nadìji.
Jana Wichsová,
sociální oddìlení Židovské obce v Praze
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Zdenka Landová

VESELÝ MISTR GUTTMANN
ROBERT GUTTMANN (1880 Sušice – 1942
Lodž) by letos 20. dubna oslavil své 140.
narozeniny a 14. bøezna mìl 78. výroèí
úmrtí v lodžském ghettu. Podle jednoho
svìdectví tam zemøel hlady, podle vzpomínky Pavla Ecksteina prý ale spáchal
sebevraždu. Šel k drátùm, jako by chtìl
utéct, a v tom momentu ho nìkdo z nìmeckých strážných zastøelil. Tak to prý
v Lodži udìlali mnozí, když nechtìli dál
snášet hladovìní. Souèasná Guttmannova
výstava v galerii Židovského muzea nabízí
øadu dosud neznámých archivních materiálù, ale je jako všechny expozice momentálnì uzavøena. Po skonèení karantény
bude otevøena do konce roku 2020.
U pøíležitosti 140. výroèí Guttmannova
narození chceme pøipomenout jeho neobyèejný život vzpomínkou paní Zdenky
Landové (1929–2018), malíøky, uèitelky
na lidové škole umìní v Dejvicích, vypravìèky starých pøíbìhù a autorky dvou
svazkù vzpomínek Braník, náš domov,
o níž Jan Gogola natoèil dokument Sleèna Braník. Její vzpomínky z dìtství jsou
psány originálním jazykem, nìkdy pùsobí
až neuvìøitelnì, ale vìtšinou vycházejí ze
skuteèných událostí, možná jsou nìkdy
pøibarveny barvitostí dìtských vzpomínek, ale jinak jsou zøejmì znaènì hodnovìrné. Nìkdy je její líèení ponìkud zkratkovité, jindy zase používá nejrùznìjší
archaismy a slangové výrazy, takže si nejsme jisti, zda správnì rozumíme. Nesnažíme se je ale vysvìtlovat, protože tím by
její text ztratil mnoho ze svého pùvabu.
Zdenka Landová pocházela ze zajímavé umìlecké rodiny: jejím dìdem a otcem
její matky byl známý secesní malíø Karel
Vítìzslav Mašek (1865–1927), pøítel Alfonse Muchy, s nímž studoval v Mnichovì
a v Paøíži, který roku 1896 získal Cenu
èeské akademie a od roku 1898 pùsobil
jako profesor dekorativní malby na Umìleckoprùmyslové škole v Praze, souèasnì
se vìnoval také architektuøe. Také její
otec Antonín Landa byl malíø, i když se
zøejmì se svými bratry vìnoval také obchodu. Firma Landa mìla obchod se
„zemèaty“ v domì U Zlaté váhy v gotickém podchodu na Havelském námìstí
(nedaleko Uhelného trhu). Duší obchodu
byla její babièka, zøejmì rozšafná a energická žena; starší bratr Zdenky Landové
Otto mìl na starost rozvoz a dodávky

zboží. Zmiòuje i další firmy a obchody na
Havelském a Uhelném tržišti, stejnì
jako rázovité postavy místních obchodníkù vèetnì dalších pøíbuzných. Strýc
Josef Habich mìl na Uhelném trhu obchod se sklem, strýc Beckert na rohu
Uhelného trhu a Michalské ulice obèerstvení. Èastým hostem u Landù býval
strýc Vilda Reisenauer, pøíbuzný malíøe
Pavla Reisenauera z Respektu.

Robert Guttmann na cestì po Slovensku, 1926.

A právì tato rušná oblast Starého Mìsta okolo Havelského (Zeleného) a Uhelného (Kvìtinového) trhu byla také doménou
malíøe Roberta Guttmanna, který na Betlémském námìstí delší èas bydlel a svoji
denní pout’obvykle zaèínal návštìvou na
Uhelném trhu, kde od kvìtináøek dostával
èerstvé kvìtiny do klopy svého sametového saka. Byl èastým hostem také v nedalekém kvelbu u Landù, kde s Ottou vymýšleli nejrùznìjší povyražení, ale navštìvoval
i ostatní zdejší obchody a trhovce. Všude
byl vítaným hostem a zdrojem nejrùznìjších novinek a zábavy. Jeho dny v obchodì u Landù obèas také konèily. To potom
pøespával s Ottou ve sklepì jejich bramborového skladu.
Vzpomínky Zdenky Landové jsou cenné mimo jiné tím, že nám Guttmanna
ukazují z té stránky, o které mnoho nevíme. Nelíèí jeho známou oficiální podobu
muže „veøejného života“ z pražských
bulvárù a starých kaváren na Pøíkopech
a Národní tøídì, kde se setkával s novináøi a kritiky z Prager Tagblattu a Bohemie.

Zachycuje malíøe v ménì vznešené, ale
o to zajímavìjší spoleènosti pøátel z mokré ètvrti, obchodníkù, trhovcù a dalších
kumpánù, kterým imponoval svojí seètìlostí a obèas i názory a karikaturami,
zveøejòovanými v pražském tisku. Aèkoli
jej bez rozpakù nazývali „šnorer“, protože prodával svoje obrázky po kavárnách
a bankách, respektovali ho jako umìlce
a sdíleli i jeho vysoké mínìní o vlastním
poslání i obrazech. V této spoleènosti se
cítil asi volnìji a s chutí pøispíval ke spoleèné zábavì. Rád napøíklad pøedvádìl –
jak bylo tehdy módou – živé obrazy nebo
anekdotické scénky ze známých oper
a románù. Vzpomínky nám ukazují mistrùv „noèní život“ v lidovém prostøedí
Havelského tržištì a branického pøedmìstí, které se tehdy ještì v mnohém podobalo venkovu.
Když mi kdosi øekl, nìkdy v roce 2005,
že v Braníku žije paní Landová, která pamatuje Roberta Guttmanna, hned jsem jí
napsal a také poslal katalog poslední
Guttmannovy výstavy v Židovském muzeu. Tehdy odpovìdìla obratem a poslala
i èást svých vzpomínek. Èasem jsem také
zjistil, že Guttmann na své výstavì k 10.
výroèí vzniku republiky v roce 1928 vystavil na prvním místì Portrét Antonína
Landy, akademického malíøe z Prahy.
Teprve na dalších místech byly uvedeny
portréty Guttmannových pøátel a známých, jako byli Ludwig Blum z Jeruzaléma, akademický malíø Kamil Zvelebil,
Jaroslav Prouza nebo zemøelý Herbert
Masaryk. To je nepochybný dùkaz, že tatínek paní Landové byl Guttmannovým
pøítelem a snad i sponzorem!
Byl bych se rád s paní Landovou setkal
osobnì a na ledacos se jí ještì zeptal, nebyla však už docela zdráva, návštìvu stále odkládala, nakonec jsme se bohužel
nikdy nesetkali. Zemøela v kvìtnu 2018
ve vìku 89 let. Vzpomínkovým textem
chceme pøipomenout nejen kulaté výroèí
Roberta Guttmanna, ale také Zdenku
Landovou, nevšední vypravìèku a pamìtnici, která si jako dítì s Mistrem tak dobøe rozumìla.
Arno Paøík
***
MISTR GUTTMANN V BRANÍKU
V hospodì U Kotyšanù bylo veselo. Øev,
smích, tleskání a výskání mužských hlasù.
Rány nafukovaných pytlíkù, dusot tance
a hudby, tøískání a bubny. Nebyl žádný
svátek ani posvícení, bukály buèely a ozýval se zpìv. Nìkdo mlátil do zvonkù. Kdo
šel kolem, zamíøil dovnitø. Tam sedìli pá-
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nové od jízdní policie, smáli se a pili pivo.
Zahradníci ve vestách a selky ve sváteèních šatech, dìti, psi. Šenkýø s pomocníky
mìli plné ruce práce. Modrý dým nad spoleèností, u stropu modrá stratosféra. „Jen
se dívej,“ øekl mi tatínek, „to neuvidíš do
konce života!“ Sedìla jsem vedle úplnì
opilého Otty, který pil s jistotou, že bude
domù dopraven, když jsme vedle nìho.
U hlavního stolu sedìl pražský malíø
Robert Guttmann v barevném sobì vlastním kroji. Toho muže jsem znala ze Starého Mìsta pražského a od babièky z krámu. Dìlal legraci, byl to veselý šnorer.
„Vyportrétujte mì, malíøi, dám vám butelku s rumem, nebo chcete vodku?“ To byl
obchod rychle uzavøený! Pøi té malbì øíkal vìci k popukání. Vždy, když zabloudil
na Braník, sebìhla se obec. Byly to žnì
pro hospodu! Mistr Guttmann èasto vyskoèil na židli, aby zdùraznil jistou vìtu,
kterou právì pronášel. Nìkdo pral do piana, strunný hlas chraptil a drnèel, stáøím
schvácený, vymlácený. Mistr v rychlosti
skicoval portréty. Škoda, že pro neporozumìní portrétovaných s podobou originály
mizely v kamínkách, v takzvaném železném roztopeném „bubínku“.
Smích plnil hospodu. Malíø házel vtipy. Protože nebylo vùbec místo na zemi,
Otta vylezl na stùl a sám tanèil se svou
opicí. Pan hospodský zakroèil: „Jsme solidní hospoda, odveï si domù svého
orangutana!!“ Psi se dali do štìkotu, nesnášejí pach alkoholu, a muži museli škrtat sirkami, aby je utìšili. Byl to rok 1938
a byl to tanec nad katovou jamou. Venku
udìlalo se šero. Nikomu se nechtìlo do
zimy, ale nic platno. Dìti a psi museli
domù – ven! Uvnitø narazili další sud, øíkali mu „štìnì“. Pan hostinský servíroval
mistrovi plné diné a pití k tomu, gratis
s úsmìvy a vdìènì, že pán si vybral právì jeho pivní sešup! Venku na Braníku
rozkøiklo se, že U Kotyšanù je Guttmann! Nahrnuli se pivní bratøi. A malíø
chodil dùstojnì do Braníku. Pìšky. To
byl dobrý cíl.
Jindy zas pøi drnkavé hudbì orchestrionu vykládal nám o svých cestách, hospoda poslouchala celá, vesele vykøikoval
i personál. Pamatuji, že o posvícení dal
se mistr pozvat i do rychty baráèníkù. To
byla teprve podívaná, všichni byli krojovaní a malíø ve své barevné parádì, no to
bylo nìco. Braník se bavil! Potom zas
v hospodì U Námoøníka vyzval náš tatínek mistra na malíøský souboj. Bylo to
tak – sedli si proti sobì a kreslili jeden
druhého pøes stùl! A bylo dobøe tenkrát

v podzimním svìtì na zahrádce pod kaštany.
Pan Guttmann chodil všude zásadnì
pìšky. I do zahranièí si dìlal pìší výlety.
Když za okupace nemohl ven „za èáru“,
jak øíkal, chodil rád do okolí Prahy. Jednou tak šel ze Dvorcù do Braníka. Za
ním pochodoval prùvod už z Podolí a ve
Dvorcích zesílil. Mistr nesl desky s originály a pøes rameno mìl na zelené mašli
zavìšenou citeru (nebo kytara to byla),
podle toho, co si z domova vzal, mìl také
mandolínu ozdobenou kokardou. Na
mandolínu hrál jednou U Myslivce a zpíval. Rád chodil do Chuchle. Tam kdysi se
øíkalo v „Chuchelci“ nebo do „Lázní“.
Tu byl také fotografován se spoleèností.
Jde mistr! rozkøiklo se po Braníku.
A každý u toho chtìl být. Sbíhala se
obec. A on si vybral hospodu. Pamatuji
ho na Staré kovárnì. Ten šenkýø hned
bez objednávky postavil pøed nìj dvì
lahvinky nìèeho ostrého. Bylo to tak ve
zvyku, že za mistrem chodíval prùvod.
Když døíve opilci v noci tropili na ulici

S vìnci na hrob Ch. G. Masarykové do Lán, 1928.

taras, rámus a brajgl, tak museli druhého
dne platit „rámusenku“ pro porušení noèního klidu. Ale v Braníku se to tak nebralo. Noèní jeky a heroické øevy byly tak
obecné, že se divili jen pøespolní a cizinci.
Mistr pouèil nás také, proè se øíká
brajgl a rámus. To byli dva malíøi, oba ze
severu, za císaøe Rudolfa II. u nás v Praze. Jejich jména tak zobecnìla, až splynula s noèními výstupy, že se dodnes ztotožòují s noèní hluènou zábavou. No
a Randal, to byl taky malíø, taky seveøan
– a ten se v Praze usadil!

Prohlížela jsem si mistra. Byl vysoký,
dobøe vyhlížející, vlasy mìl kudrnaté,
dlouhé a úèesem byl podobný sfinze, která sedí v písku pøed pyramidou. Byl jasnì
zrzavý a pod bradou mìl velikou zelenou
mašli. Oblek mìl èerný, sametový, na
hlavì baret èerný, také plyšový s rantlíkem karmínovým. Kouøil trabuka. Každý
den mìl novou kytici na prsou, èerstvou.
Pøes prsa nosil mašli a na ní ten hudební
nástroj. Nikdy nevycházel bez desek, ve
kterých mìl své obrazy. Lidé, kteøí ho neznali, mìli ho za blázna. Ale on vùbec
žádný blázen nebyl. Navzdory tomu
víme, že lidé, když chtìjí oznaèit nìkoho
chorého na hlavu, øíkají dodnes: „Bìhá
s obrazama.“ A to byla veliká mýlka.
Mistr byl chytrý a zcela normální. Bydlel
nìkde u Slepé brány. Otta tam za ním
chodil. Škoda, že se zachovalo tak málo
jeho originálù, ponejvíc kreslil portréty.
Nevím, kdo v Braníku má svùj portrét od
nìho. U nás doma se ovšem takové vìci
nezahazovaly. A také byla to památka na
èas, který uplynul od nenávratu, milá laskavá vzpomínka.
Když pršelo, zahalen dlouhým èerným
pláštìm šel ke Krèi. „Ke Klimešùm,“ øíkal. Dívali jsme se za ním z plotu, mizel
v branické mlze na ulici jako nìjaký starožitný kouzelník støedovìký ze snù.
Když jednou tak sedìl v hospodì na Staré kovárnì, dokazoval nám, jak nepravdivé je, že píšeme si hrdì: Braník na øece.
„Tady vidíte, kde sedíme, a ještì na náspu proti velké vodì! Tu se podívejte, jak
vysoko je øeka nad námi! To mìsto, co se
tu tají pod domy, nebylo vybito, to se jen
tak povídá, vytopeno bylo! Tak to je!
I teï je øeka nad námi, podívejte, kde má
èáru! Braník je pod øekou!“ Mlèeli jsme.
„Máme pøece náplavku, je dobøe, že král
Karel IV. dal zrušit prahy v øece…“ a nemysleli jsme už o tom dál a nevzpomínali jsme, kolik našich sousedù zemøelo pøi
povodních. Naše domy drží se skal a lidé
si je staví k jejich patám. Ano, mistr má
pravdu, tady byla jednou veliká potopa,
kdy?
A nevím, kdo by si dnes bral za zlé, že
se naše obec veselila z celé síly pøed tou
velikou, èernou nocí, která se už oznamovala ozvìnami z blízké ciziny. Ze
všech stran dunìla pøedzvìst z dálky, tušení veliké války. Nìkolik nezakoupených sousedù uprchlo do Švédska. Usedlíci nepøemohli lásku k obci.
Mùj strýèek Vilda Reisenauer a Otta,
to byli vìrní následovatelé malíøe. Nechybìli v jeho prùvodech, které byly vel-

12
mi mohutné. Takový prùvod provázel
vždy zpìv monumentálních hlasù. Snadno bylo slyšet, kam se veliký tlum nacpal. Èasto v noci vedli mistra „na andìlíèka“, ani se nohama zemì nedotýkal,
k noènímu spoèinutí ve staré továrnì,
prázdné a opuštìné výrobnì JAPO nudlí.
Tam strýc a Otta uložili v chodbì teplé
spícího mistra. Když pak ráno vrátili se
do hospody (zase jiné), vysypal se z nich
celý pluk blech, až èerno, které útoèily
skokem na paní hostinskou. Pan šenkýø
ale vìdìl, že návštìva, hosté, zvìdaví
sousedé, vynesou veèer celý živý náklad
do svých domovù k radosti hospodyò
a sál nefutýroval se darmo. Naè se také
starat! Dost bylo na obchodu! Mistr pil
víno. Obracel rychle i pivo. Ale nejradši
stopeèku, frt’ánka, stojáèek nìèeho èirého, bezbarvého. Vynášel veliké pøípitky,
až se každý ohlížel, jestli není nikdo ve
dveøích cizí.
A odvážný byl mistr, nikdo z nás si
v tu dobu nepøedstavil to, èím navštíví
nás Nìmci. Nikdo to nevìdìl. Netušili.
Neèekali. Cožpak si mùže èlovìk pøedstavit to, co naprosto nezná a je mu cizí?
Zatím každý rád platil mistrovi aperitiv,
øeèený prcek.
Pozdìji, po válce, podaøilo se mi zjistit, kdy malíø zemøel. Deportován byl
z Prahy dne 16. øíjna 1941. To byl první
transport do Lodže (pamatuji, že Otta
pomáhal mu nìjaký balík do Stromovky
na shromaždištì). Pak dozvìdìli jsme
se, že malíø Robert Guttmann zemøel
v ghettu v Lodži v bøeznu 1942. Narodil
se v Sušici roku 1880. Ano, tak se stalo,
nevrátil se.
Jakou by mìl velikou radost, když by
vìdìl, že galerie dostala jeho jméno! Že
mìl uspoøádány výstavy svých obrazù!
Jeho práci umìlci øadí k naivistùm. Co
jsme asi dìlali právì, když umíral zavraždìn hladem? Ale to už je tak dávno,
že málokdo by vzpomnìl, kde právì v tu
chvíli byl. Tak bìží hodiny a týdny, mìsíce a roky.
Tady u nás v Braníku staøí lidé pamatují jeho vystoupení ve Dvorcích i u nás.
Sem tam najdou se fotografie jako památka. Tøeba nìkde jsou portrétováni
naši sousedé, na zažloutlých papírech
v zamèených zásuvkách.
DOPIS Z. LANDOVÉ A. PAØÍKOVI
29. èervenec 2005
Vážený pane doktore,
tak mile mì pøekvapil Váš zájem
o mistra Guttmanna, Pražana a veselého
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malíøe, obveselovatele trhu Uhelného,
Zeleného, Ovocného. Tatínek znal Hašileho, strýc øíkal, že když propukal smích
na jedné stranì tržištì, bezuzdný smích
a køik – øíkal: „Blíží se Hašile!“ Guttmann býval vážný a dìlal s vážnou tváøí
tak víøivou legraci, že se usmívám ještì
dnes – nikdo mi už nerozumí, protože nezná tu atmosféru Starého Mìsta – ani
o tom nemluvím dnešním lidem. Pøišel
mi snímek do ruky – jak Guttmann portrétován velmi nahý ve starém Egyptì
maluje Egypt’any bez šatù. Je to foto
mého strýce Franciho a já nevìdìla, jestli
mám breèet, nebo se smát. Na fotografii
je mùj otec, mùj strýc, pan Habich a bratøí Landù bratr Václav. Na stìnì je namalovaný Guttmann v egyptském prostøedí

Pøed pražskou trafikou, kol. 1930.

hospody. Guttmann stojí pøipíjejíc na stolièce.
Veliké guttmanniády slavily se u nás ve
vedlejší vesnici Krèi. Kytku mìl od kvìtináøky na Uhelném trhu vždy èerstvou.
Kytice mìl èasto zadarmo. Také trabuka,
která rád kouøil. Øíkal: „Hercegovský tabák!“ Zelené pentle a mašle mìl také
zdarma od firmy Kincl. Pan Kincl byl velmi uznalý, rád vidìl veselé lidi kolem
sebe. Náš Otta – když byl opilý, upevnil
mu Guttmann hlavu mezi dvì láhve v krámì v regále a kreslil ho. Veselé byly Guttmannovy výstupy u Šmelhauze. V krámì
mé babièky bylo dobøe, gotický kvelb byl
útulný. To byl svìt dìtinství kdysi, tajemnosti, vyprávìní! Mistr, když vyprávìl, no
to bylo nìco! Bylo to za okupace! Mistr
nebyl jen jako pro nìkoho pražská figurka
– on byl vážný èlovìk, ohrožený a silný,
protože nezoufal. V krámì v kase za záclonkami schovaný byl pan Stein jako po-

kladník (a jeho patnáctiletý syn Jirka, stateèní lidé), byl to svìt sám pro sebe. Babièka naše byla srdnatá a odvážná. Celý
svìt byl jiný. Po válce to bylo úplnì jiné
a mistr by už ani trh nepoznal. Mnì bylo
asi tak dvanáct let, když zemøel tak daleko
asi 1942.
Náš strýc Vilda Reisenauer a strýèek
Beckert a pan Steinbach byli dobøí kamarádi mistra. Když pøišlo od Nìmcù, aby
mistr šel, babièka mu domlouvala, aby
nešel – aby se potopil. On nechtìl. Mìl
zøejmì hrùzu z pražského podzemí. Babièka mu øíkala: „Co by mu chybìlo! Jídlo by mìl! Znáte sklepení pod Zlatou váhou? On nezná, co je dole!“
Pamatuji si na jeho poslední návštìvu
v Braníku. Smutné bylo, že to tak špatnì
dopadlo. „Dyt’sou ještì mladej, nehazardujou a nevìøte slovo Nìmcùm! Vìdìj
sám, co dìlají!“ øíkala babièka. Zachovaly se originály – nìkteré byly znièeny, ale
ne všechny. Mistrovi malíøi vyèítali, že
nedìlá podobné portréty. Není to pravda.
Mého otce dìlal tak, jak byl, a je to lepší
než fotografie, protože je zachycena duše
a tmavá výraznost jihu.
Mistr pøivedl jednou k p. Habichovi
obchodníka p. Hellera s bratrem Moricem (ten pan Heller – Hilsner – Himlreich – byl nespravedlivì odsouzen za
dvì vraždy k smrti, byl rodem z Polné,
zemøel ve Vídni). Pan Heller zemøel døív,
než jsem se narodila (už nebyl ve vìzení,
mìl milost). Guttmann si psal s panem
Moricem Hilsnerem, øekl to p. Habichovi. S tím Moricem byl v Chuchelci v lázních v hospodì u kartuziánského dvora
s panem Habichem (Fa bratøi Habichové
– obchod se sklem, Uhelný trh). Èasto
býval mistr u strýce Beckerta v krámì,
mìl smažené vejce se strýcem Reisenauerem, já pila mléko na pultì u strýèka
(roh Michalské a Uhelného trhu). Paní
Kubie, manželka p. Gustava Kubie, co
prodával staré šaty vedle kvelbu fy Landa, øíkala babièce, že pan Moric a bratr,
pan Heller, že nebyli obyèejní šnoreøi, že
co vykládali, stálo poslechnout. Náš Otta
to vyslechl, a pak nemohl spát (U Zlaté
váhy artikl staré šaty). Zelený trh, za
Nìmcù to byla Eberhardova ulice.
Já mám teï špatnou dlouhou nemoc,
plicní embolii, a sotva lezu. Je mi 76 let,
ale to, co bylo tenkrát, èile pamatuji. Hodiny hlasnì tikají a bìží. Musím z té nemoci ven, abychom mohli popovídat
o Starém Mìstì!
S pozdravem Z. Landová
(dokonèení v pøíštím èísle)

VÌSTNÍK 5/2020

DLOUHO HLEDANÝ SNÍMEK
O nálezu fotografie zachycující transport v pražských ulicích
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obýván pravdìpodobnì výhradnì provìøenými obèany nìmecké národnosti.
Kdo zachytil tento smutný prùvod pouhý jeden blok od vlakového nádraží
a dlouhé cesty do neznáma? Zanícený
podporovatel nacistického režimu? Odbojáø, který považoval za dùležité zdokumentovat bezpráví páchané na židovských spoluobèanech? Nadšený fotograf,
který vidìl v prùvodu zajímavý námìt?
Snad se to jednou dozvíme.

Mohl by být vodítkem nápis „V. A.
Køídlo“ na pøízemním domì? Internet
po nìkolika minutách dává nápovìdu:
„V. A. Køídlo – továrna na úsporné rošty
a prùmyslová topení,
slévárna železa. Archiv
Národního technického
muzea.“ Další nápovìdou je odkaz na webo- FOTOGRAFIE TRANSPORTÙ
vou stránku www. Fotografií z území protektorátu dokumenlepsipraha7.cz. Je tu tujících shromaždištì èi transporty není
soupis bývalých továren mnoho. Ze shromaždišt’existuje jedna fotona území této mìstské grafie z Prahy, nìkolik z Uherského Brodu
èásti, v Holešovicích a Boskovic. Existuje také nìkolik snímkù
pod èíslem popisným z Plznì, Boskovic a Uherského Brodu do259 tu od roku 1901 fi- kumentujících pøesun lidí zaøazených do
guruje firma V. A. Køíd- transportu na vlakové nádraží nebo nástup
lo. Pokud nejde o poboè- do vlakù. Jedním z vìtších souborù, na
ku firmy (nebo alespoò kterých lze vidìt zatím neidentifikované
Fotografie s nápisem V. A. Køídlo, roh Veletržní a ulice U Smaltovny.
reklamu) v jiném èes- transporty, jsou právì zmiòované zábìry
Mimo zábìrù z Mauthausenu promítal kém mìstì, mùže být fotografie pøímo z Bohušovic nad Ohøí. Novì objevené fotografie z Prahy jsou však zásadním dopli snímky ilustrující perzekuci èeských z Prahy 7?
nìním této smutné mozaiky.
Židù. Jedna fotografie, která mìla podle
Po diskusi ohlednì zkoumané fotopøednášejícího zachycovat transport ZÁSADNÍ OBJEV
procházející Bohušovicemi nad Ohøí, Ve které ulici bylo tedy è. p. 259? Po grafie mi pan Èvanèara laskavì poskytl
mì velmi zaujala. Existuje nìkolik foto- krátkém napìtí a hledání v on-line ma- ke zkoumání ještì jednu ze stejné lokagrafií transportù procházejících tímto pách pøišlo rozuzlení. È. p. 259 stojí lity. Domnìnku, že na obou snímcích je
mìsteèkem, vzdáleném asi tøi kilometry dnes v ulici U Smaltovny, pár metrù od Veletržní ulice, potvrdila kolegynì ze
od Terezína. Znám je dùvìrnì, ale tahle rohu s Veletržní ulicí. Právì tudy pro- Židovského muzea v Praze Radana Rujim není podobná. Do léta 1943, kdy cházely transporty ze shromaždištì na tová a poté také pan Èvanèara.
Novì identifikované fotografie z Prabyla dokonèena železnièní vleèka pøímo Radiotrhu u Veletržního paláce k vlakodo Terezína, museli Židé absolvovat po- vému nádraží Praha-Bubny. Opravdu hy pøed nás kladou celou øadu nových
chod z bohušovického vlakového nádra- máme pøed sebou foží hlavní (dnešní Masarykovou) ulicí tografii, po které basmìrem do Terezína, pøípadnì v obráce- datelé pátrají celá
ném smìru z Terezína na bohušovické desetiletí? Historici
nádraží a dále do Osvìtimi a dalších vy- a badatelé pøedpohlazovacích táborù. Témìø všechny kládají, že žádná ofidomy v této ulici mìly tehdy (a mají ciální dokumentace
i dnes) pøízemí èi jedno patro, v ulici tìchto míst a okanevznikla
rostly nedávno vysázené mladé stromky. mžikù
Domy na zkoumané fotografii z pøednáš- a bylo otázkou, zda
ky vypadají až na jednu výjimku spíše je nìkdo poøídil neojako èinžovní domy ve vìtším mìstì, uli- ficiálnì èi ilegálnì.
ce a chodníky jsou širší než v Bohušovi- Po krátké virtuální
cích, kousek stromu na snímku neodpo- prohlídce pomocí
Google Street View
vídá velikostí stromùm bohušovickým.
Druhá fotografie z Veletržní, zachycující transport na cestì k nádraží v Bubnech.
je jasno. Kromì
domu s reklamou firmy Køídlo všechny otázek. Kdo a za jakých okolností je poV. A. KØÍDLO
Pøedpokládal jsem, že fotografie pochá- domy na fotografii tu v témìø nezmìnì- øídil? Existují další? Najdeme je? Již
zí z vìtšího èeského mìsta (je na ní èes- né podobì stojí dodnes. Fotografie byla nyní však mùžeme s jistotou øíci, že
ký èetník, na domech jsou èeské nápisy) poøízena z druhé strany ulice Veletržní, i kdyby tyto otázky zùstaly nezodpovìa prvotní úvahy smìøovaly intuitivnì z prvního nebo druhého patra domu zeny, máme pøed sebou fotografie, které
k Brnu, Plzni èi Praze. Na rohu jednoho zvaného Malý Berlín (U Smaltovny 22). zásadním zpùsobem obohacují vizuální
z domù je vidìt tabule s názvem ulice, Shodou okolností byl tento dùm kolau- dokumentaci šoa na èeském území.
MARTIN JELÍNEK, archiv ŽMP
pro nízké rozlišení ji ale nelze pøeèíst. dován 15. bøezna 1939 a za války byl
Nedávno jsem se náhodou ocitl na pøednášce pana Jaroslava Èvanèary v budovì Židovské obce v Praze, pøi níž hovoøil o koncentraèním táboøe Mauthausen.
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JOSEF TOUFAR
Jeho židovští pøátelé a kocour Gaston
Postava katolického knìze JOSEFA
TOUFARA (1902–1950) je dnes známa
v souvislosti s kauzou „èíhošt’ského
zázraku“ a jako jedna z prvních obìtí
komunistického teroru u nás. Dùkladnì
je popsáno politické zákulisí celého pøípadu, podrobnì je zmapován Toufarùv
životní pøíbìh. Pøesto je však možné stále do mozaiky jeho
životopisu vkládat
novì objevené poznatky a zajímavé
souvislosti. Málo se
dosud vìdìlo o Toufarovì vztahu k Izraelitùm – židovským
spoluobèanùm.

dvou pøíbìzích, že jeho vztah k Izraelitùm byl více než srdeèný a pøátelský.

rá vydržovala jednotøídní soukromou
školu s vyuèovacím nìmeckým jazykem (v roce 888 založila obec vlastní židovský høbitov v Ledeèské ulici).
Dle vzpomínek pamìtníkù modlitebnu tvoøila jedna velká místnost, vybavená lavicemi. U její východní stìny stála ozdobná skøíò, v níž bylo
uchováváno nìkolik tór. V místnosti
se nalézaly tmavì vínové závìsy. Po
nìmecké deportaci židovských obyvatel z Brodu a okolí využilo modlitebnu gestapo pro úèely skladištì zabaveného židovského majetku. Po válce
prostory využívala ke svým bohoslužbám Èeskobratrská církev evangelická. Dnes je v domì obchod.

ALOIS KOREF
Když Josef Toufar vstoupil na podzim
1928 do primy gymnázia v Havlíèkovì
(tehdy ještì Nìmeckém) Brodì – bylo
mu šestadvacet let
a zaèal studovat s jedenácti a dvanáctiletými –, vybral si jako
své studentské bydlištì podnájem u tehdy ètyøiašedesátiletého Aloise Korefa CHODBIÈKY,
(1864–1942) v Dolní VÝKLENKY, ÈERNÉ KOMORY
ulici è. 157, v samém Toufarùv spolužák Josef Veselý posousedství hlavního zdìji vzpomínal na Toufarovo pobýnámìstí. Pan Koref vání u Korefù: „Vztah mezi panem
v pøízemí domu s ba- Korefem a Josefem byl velice pøátelARNOLEC
rokním štítem provo- ský. Josef mìl u nìj dokonce pro sebe
A POLNÁ
Student Josef Toufar. Foto archiv.
zoval obchod s galan- pronajatý velký pokoj, vedoucí na
Josef Toufar vyrùstal
na poèátku 20. století, ve vysoèinské terním zbožím a patøil k respektovaným balkon, po nìm se chodilo do židovobci Arnolec. Jeho rodným domem byl brodským osobnostem. V øadì vzpomí- ské modlitebny, nebot’ pan Koref zazájezdní hostinec, køižovatka rozliè- nek se uvádí: „Byl to vynikající èlovìk stával funkci zástupce rabína. Pamaných životních osudù. Dùm Toufarù a charakter.“ Už sama jeho vizáž vzbuzo- tuji se, jak jsem jednou pøišel
byl místem otevøenosti ke každému vala respekt – vždy elegantnì obleèen, k Josefovi na návštìvu. Šlo se k nìmu
pøíchozímu, a jak svìdèí vzpomínky pìstìný vous, hluboký hlas. Navíc jeho dlouhou tmavou chodbou, jako ve
všech tehdejších dopamìtníkù, u Toufarù se „lidé neroz- syn František, dìdic
mech v Dolní ulici,
dìlovali na bílé a èerné“. Obyvatelé obchodu, byl ve
postavených nìkdy
arnolecké hospody è. p. 1 patøili ke stejném vìku jako
v 16. èi 17. století, plvzdìlanìjší vrstvì národa, politicky Toufar.
ných divných chodbiCo však bylo
stranili agrárníkùm. V rodinì panovaèek, výklenkù a èerly silné antiklerikální názory a Toufa- ještì zajímavìjší –
ných komor. Trochu
pøedním
rovo rozhodnutí pro knìžství (v pozd- mezi
se už stmívalo, nebot’
ním vìku) se doma ne vždy setkávalo a zadním traktem
už
táhlo silnì na podtohoto domu se
s porozumìním, ba naopak.
zim.
Josef mnì najedV Arnolci žádná židovská rodina neži- v prvním patøe nanou
nabídl,
zda bych
la, ale v nedaleké Polné byla poèetná ži- cházela modlitebna
se nechtìl podívat na
dovská obec. Mùžeme pøedpokládat, že „obce izraelské“,
židovské obøady, poToufar byl od dìtství „z první ruky“ obe- jak je uvedeno
modlit se. Samozøejznámen s pøípadem roku 1899 zavraždì- v adresáøi mìsta
mì jsem hned øekl, že
né Anežky Hrùzové a falešnì naøèeného z roku 1892 (synaano. Vyšli jsme na
Žida Leopolda Hilsnera. Zvlášt’ když ro- goga v Brodì vybalkon a kráèeli tiše
dina Toufarova mìla tìsné spojení s Pol- budována nikdy
do dlouhé místnosti
nou – pravidelnì tam jezdili nakupovat, nebyla). Prostory si
opatøené podivnými
odebírali pivo z polenského pivovaru zde židovská obec
Pan Alois Koref. Foto archiv.
lavicemi, záhadnými
a MUDr. František Michálek (ten, který pronajímala
od
pitval sleènu Hrùzovou) byl rodinným hostinského Jana Fiedlera a pozdìji prá- znaky a lucernami po stìnách a se
lékaøem Toufarù. Názor samotného Jo- vì od Aloise Korefa, který byl ustano- svatostánkem v podobì starozákonsefa Toufara na hilsneriádu neznáme – ven šámesem modlitebny a tuto funkci ních desek a po stranì s velikým sedv množství jeho dochovaných kázání, zastával øadu let. V té dobì byla v Hav- miramenným svícnem. U vchodu mì
proslovù a dopisù není ani stopy antise- líèkovì Brodì menší židovská obec Josífek tiše upozornil, abych nesmemitského ostnu. Mùžeme však uvést na (koncem 19. století èítala 39 rodin), kte- kal ani se nekøižoval. Sedli jsme si ne-
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nápadnì do poslední lavice. Pøed
námi sedìlo asi deset starých pánù
v kloboucích, pøíslušníci místní izraelitské obce. Sedìli jaksi schouleni do
sebe, tiše se modlili a kolem rukou
mìli omotané nìjaké destièky èi šátky
na provázcích. Nìkdo obèas od svatostánku nìco øekl, na což ostatní tiše
odpovídali. Josef mi øíkal, že rád po-

Jiøina Zorinová-Jelínková. Foto archiv.

znává židovské obøady. Byl si vìdom,
že bez židovské kultury, starozákonních prorokù a moudrosti židovského
lidu by byla jeho cesta ke knìžství
o zásadní vìci ochuzena.“
Velká èást rodiny Aloise Korefa
byla za nìmecké genocidy vyvraždìna. On sám zemøel 12. øíjna 1942
v Terezínì a jeho syn František v roce
1943 v Osvìtimi.
ZORINOVI
Když byl v roce 1940 Josef Toufar vysvìcen na katolického knìze, jeho
první kaplanskou „štací“ se stalo mìsteèko Zahrádka, ležící na Vysoèinì
mezi Humpolcem a Ledèí nad Sázavou. Rok pøed tím se do Zahrádky
s bezmála tisícovkou obyvatel pøestìhovali z Prahy manželé Zorinovi
s devítiletou dcerou Nadìždou. Josef
Zorin, pùvodem Rus z Kerèe, bìlogvardìjec, který emigroval do Masarykova Èeskoslovenska, vystudoval
v Praze vysokou školu technickou.
A jako stavební inženýr, zamìstnanec
pražské firmy Kress, a. s., se u nedaleké Píštì podílel na projektu chystaného dálnièního úseku s mohutným
mostem (pøes øeku Želivku). Nacistické rasové zákony však v protektorátním èase postihly jeho manželku, pocházející z pražské židovské rodiny,

Jiøinu Zorinovou-Jelínkovou. Manželé Zorinovi se z dùvodu záchrany
malé dcery rozhodli rozvést. Zorinovým v té dobì pomáhal právì Josef
Toufar – prakticky a neokázale.
Dcera Zorinových, Nadìžda Doležalová, dnes vzpomíná: „Byla jsem po
tátovi køtìná v pravoslavné církvi, ale
mìla jsem velký zájem chodit právì
k pateru Toufarovi na hodiny náboženství a dozvìdìt se nìco více o Bibli a pøíbìzích Starého zákona. Pan kaplan byl nesmírnì milý a vlídný,
poutavì a uctivì o židovském lidu vypravoval a myslím, že nás dìti skuteènì zaujal a mìl rád.“
BUÏ STATEÈNÁ
Povolání do transportu pro Jiøinu Zorinovou-Jelínkovou pøišlo do Zahrádky telegramem a bylo stanoveno na 9.
èervna 1942, kdy již pøedtím všichni
místní židovští obyvatelé byli deportováni do Terezína. Nadìžda Doležalová-Zorinová si po letech vybavuje:
„Poté, co se po farnosti rozkøiklo, že
maminka také pojede, nosili k nám
lidé jídlo, nìkdo bochník chleba, pan
kaplan Toufar hroudu másla. Dcera
pana øídícího Sobka pøinesla brusle,
kterým odšroubovala ten kovový spodek, aby mìla maminka vysoké boty.
To byla skuteèná pomoc.
Veèer pøedtím se se mnou maminka
louèila. Pøitom nevìdìla, že jde do vyhlazovacího tábora, ale poèítala, že na
nìjaké nucené práce. Ten poslední veèer jsme šli pozdì spát a ona mi dávala ,kázání‘, jak mám žít. V noci mi
také vepsala do památníèku: ,Mùj drahoušku! Nezapomeò nikdy na svoji
maminku, které jsi byla, dìveèko, celým svìtem. Ztrácím Tì, pevnì doufám však jen na krátký èas, a prosím
Tebe, Naïuško, abys byla vždycky
hodná, poctivá a pravdomluvná holèièka. Budeš u nejlepšího táty na svìtì, a proto buï k nìmu vždy uctivá
a miluj ho a nedej, aby byl pøíliš smutný. Musíte se doplòovat, neb budete
jen vy dva zatím tvoøit celek, a já se
tìším už dnes, moji nejdražší, že dá-li
milý Pán Bùh, ho opìt doplním. Buï,
brouèku, vždy stateèná a neztrácej
víru v lepší. Znovu a znovu líbá Vás
Vaše máma.‘
Když jsem se ráno vzbudila, už byla
maminka pryè. Tatínek s panem Val-

cháøem ji odvezli do Kolína na železnièní nádraží.“
ZLÉ HUBY A DIVOKÝ GASTON
Jiøina Zorinová-Jelínková ještì pøed
odjezdem staèila dceøi Nadì napsat
nìkolik praktických rad, co a jak má
dìlat, komu psát, kde zavírat, jak peèovat o svoji hygienu a dodala: „Pìknì
se ve škole uè a zlých hub si nevšímej.
Kaštánka dej hned ráno s Božkou
Koèové, aby nezakousl kachnu.“ Kaštánek neboli Gaston byl Nadin šedý
a hodnì divoký kocour, který se umìl
houpat na vìtvích a honil kachny i slepice. Naïa Zorinová jej mìla prozatím ponechat na zahrádecké faøe
u hospodynì Anny Koèové a kaplana
Josefa Toufara, aby se o nìj, než se
její maminka vrátí, postarali. Bylo to
9. èervna 1942.
Jiøina Zorinová-Jelínková se nikdy
nevrátila. Její transport byl vypraven
z Kolína do Terezína 13. èervna ráno
a odtud ještì týž den na východ, kde
byli všichni povraždìni. V táborech
smrti zahynula také její matka Emilie
a sestra Rùžena Jelínková. Obì dvì
mají pøed svým dávným bydlištìm

Dùm A. Korefa v Havlíèkovì (Nìmeckém) Brodì.

v Praze v Blanické ulici è. 591 umístìny v dlažbì chodníku dva kameny
zmizelých. A dokud malá Naïa Zorinová pobývala v Zahrádce, pøívìtivou
a praktickou oporou jí, tak jako mnoha jiným, byl kaplan Josef Toufar.
MILOŠ DOLEŽAL
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POLANSKÉHO ŽALUJI!
Pøíbìh dùsledného zájmu dopátrat se pravdy
Šestaosmdesátiletý francouzsko-polský režisér Roman Polanski nazval
svùj poslední film Žaluji! (J’accuse!)
podle pamfletu spisovatele Émila
Zoly (Zolùv otevøený dopis prezidentu Félixi Faurovi, publikovaný 13.
ledna 1899 v listu L’Aurore, ve Francii významnì zasáhl do Dreyfusovy

„Žaluji“, zabìr z filmu.

aféry). Polanského film byl poprvé
uveden 30. srpna 2019 na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách.
Za zbyteèných protestù žen, které se
netýkaly filmu, ale režisérovy osoby.
Film získal Velkou cenu poroty –
Støíbrného lva. V lednu 2020 následovalo dvanáct nominací na francouzskou cenu César, udìlena byla 28. února za nejlepší adaptaci literárního díla,
kostýmy a režii (v tu chvíli nìkolik
hereèek odešlo ze sálu). Uvedení ve
Francii provázely protesty ženských
organizací pod heslem parafrázujícím
název filmu: J’abuse! (Zneužívám!)
KAPITÁN DREYFUS
Jak naznaèuje odkaz na Zolovo Žaluji!, jde o téma Dreyfusovy aféry,
o téma nespravedlivì obvinìného èlovìka, o téma sílícího nepokrytého antisemitismu. V tiskovém prohlášení
k slavnostní premiéøe, které se nezúèastnil, Polanski napsal: „Nìkdy jsem
v pøíbìhu nacházel momenty, které
jsem sám zažil.“ Na scénáøi pracoval
se svým pøítelem, britským spisovatelem a novináøem Robertem Harrisem.
Již Polanského film Muž ve stínu (The
Ghost Writer) z roku 2010 je adaptací
Harrisova románu The Ghost (2007).
Tentokrát ale kniha vznikala pøímo na
režisérùv popud a scénáø psali Polanski a Harris už v prùbìhu Harrisovy
práce na románu. Ten vyšel pod ná-

zvem Dùstojník a špeh (An officer and
a spy, což bude pozdìji i italský
a anglický název filmu) roku 2013.
Hned na zaèátku se na plátnì uvádí:
„Veškeré osoby a události jsou skuteèné.“ Pøíbìh se otevírá veøejnou degradací kapitána Alfreda Dreyfuse 5. ledna 1895 na hlavním nádvoøí Vojenské
školy v Paøíži, scéna odpovídá dobovému obrazu, který ji zachycuje:
„Jménem francouzského lidu! První
vojenský soud paøížské vlády na svém
slyšení dne 22. prosince 1894 jednomyslnì shledal Dreyfuse Alfreda, kapitána 14. dìlostøeleckého pluku a stážisty na generálním štábu, vinným ze
zloèinu velezrady a jednomyslnì ho
odsoudil k deportaci do opuštìné pevnosti a k vojenské degradaci. Alfrede
Dreyfusi! Již nejste hoden nosit
zbraò.“ Èekali bychom líèení dalšího
Dreyfusova osudu. Nikoli. Polanski
nepopisuje pøíbìh Alfreda Dreyfuse:
vypráví pøíbìh plukovníka Georgese
Picquarta, èlovìka, který poskytl dùkazy o Dreyfusovì nevinì a svou dùsledností pomohl napravit dehonestující køivdu. A snad ani nejde o pøíbìh
samotného Georgese Picquarta jako
spíš o pøíbìh dùsledného zájmu dopát-

Alfred Dreyfus v roce 1906. Foto archiv.

rat se pravdy a napravit justièní køivdu.
Jediný židovský dùstojník-stážista
na generálním štábu (ostatnì jeho
hodnocení psal také Picquart) Alfred
Dreyfus byl 15. øíjna 1894 uvìznìn,
obvinìn z velezrady a poté odsouzen
k doživotní deportaci na Ïábelský
ostrov pøi pobøeží Francouzské Guya-

ny, a to pøedevším na základì rukou
psaného dopisu pro nìmeckou ambasádu, který zachytila francouzská
kontrašpionážní služba. Písmoznalecký posudek vypracoval Louis Alphonse Bertillon, který ale v tomto oboru
nemìl náležitou kvalifikaci.
GEORGES PICQUART
V bøeznu 1896 byl jmenován šéfem

Marie-Georges Picquart (1854–1914).

kontrašpionážního oddìlení (zvaného
odbor statistiky) Georges Picquart. Ten
zjistil, že špeh, který mìl být ve spojení
s Dreyfusem, vyvíjí èinnost i po Dreyfusovì deportaci. Chce záležitost vyšetøit.
A zde zaèíná hlavní èást Polanského filmu: nevšímá si dìní ve spoleènosti, jen
zdálky dolehnou sporé antisemitské výkøiky; Picquartovo odhalování pravdy se
odvíjí v temných barvách interiérù. Tento úøedník postupnì pøichází na to, i pøes
nechut’ podøízených, že dopis nemohl
napsat kapitán Alfred Dreyfus (pøitom
omylný písmoznalec Bertillon svou chybu do smrti neuznal). Picquart vypátrá,
kdo je prùkaznì autorem dopisu. Oznaèuje ho. Informuje nadøízené a žádá revizi procesu. Místo revize Dreyfusova
procesu armáda posílá Picquarta nejprve
do Tuniska, a když se s pøípadem svìøuje
mimo svùj úøad, je uvìznìn a propuštìn
z armády. V tu chvíli se stává hrdinou
Dreyfusových zastáncù – Émile Zola
tehdy uveøejòuje své Žaluji!: „Žaluji
podplukovníka du Paty de Clam jako
ïábelského strùjce tohoto justièního
omylu. Žaluji generála Merciera ze spoluviny na této nespravedlnosti století,
a to z jeho vlastní slaboduchosti. Žaluji
generála Billota ze zadržení dùkazù
o Dreyfusovì nevinì a jejich zatajení,
èímž se dopustil zloèinu proti lidskosti
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Jde o první Polanského film poté,
a spravedlnosti s politickým cílem krýt – „Dávám si pozor, aby se mé osobní
zkompromitovaný generální štáb. (...) pocity do hodnocení nepromítly.“ – kdy byl „podle nových etických stanŽaluji znalce v oboru písma z výroby fa- „Pokud si musíte dávat pozor, mohlo dardù“ vylouèen z americké Akalešných znaleckých posudkù, ledaže by k tomu dojít.“ – „Ptáte-li se, jestli demie filmového umìní a vìd
lékaøské vyšetøení dokázalo, že trpí cho- mám rád Židy, upøímnì øíkám, že ne. (AMPAS). Polanski (pùvodnì Roman
robou oèí a úsudku. Žaluji generály Ale myslíte-li si, že bych vás na pro- Liebling, roèník 1933) se narodil
Boisdeffra a Gonse ze spoluviny na tom- fesionální úrovni znevýhodòoval, pak v Paøíži do židovské rodiny, poté s rodinou pøesídlil do Krakova, byl svìdtéž zloèinu, prvního kvùli nábožen- vás ujišt’uji, že ne. Nikdy.“
kem deportací a pøeské horlivosti, druhého
žil, protože ho rodièe
kvùli jeho týmovému
dostali
z
ghetta
duchu, který èiní z úøaa ukryli na venkovì.
du války nenapadnutelV šedesátých letech
ný koráb (...).“ Zola je
byl naøèen ze satanissouzen pro urážku na
mu, když jeho tìhotcti, odsouzen k pokutì
nou manželku Sharon
3000 frankù a roènímu
Tate brutálnì zavražvìzení, pøed nímž utíká
dila sekta Charlese
do Londýna. Georges
Mansona. Nyní se poPicquart jako svìdek
kládá za obìt’, jak
v Zolovì procesu uvádí
øíká, „neofeministiccoby místo svého poFilmový rozhovor majora Picquarta a kapitána Dreyfuse ještì na Vojenské škole.
kého mccarthismu“,
bytu pevnost Mont Vakdy je po mnoha delérien, vìzeòské køídlo,
a shrnuje postup svého šetøení. Alfred
To je podstata Polanského filmu: setiletích obviòován z dávného údajDreyfus je po rùzných soudních peripe- Georges Picquart není èlovìk velkého ného násilí na ženách a nesmí vstoupit
tiích (jimiž se film nezabývá) v roce formátu. Je šosácký antisemita (což do USA. Jestli se v pøíbìhu nespra1899 omilostnìn, plné rehabilitace se dokládají i historická fakta), nicménì vedlivì obvinìného Dreyfuse zrcadlí
doèká až 12. èervence 1906.
je to úzkostlivì poctivý voják. Hlavní i osobní pøíbìh Polanského, je jen
Georges Picquart, celým jménem je pro nìj èest armády, tuší, že blamáž spekulace. Nevíme, jaké tu „nacházel
Marie-Georges Picquart, by se mohl by døíve èi pozdìji vyšla najevo a poš- momenty, které sám zažil“. Ale všechpinila dobré jméno vojska. Celou na pøestálá traumata, jimiž je jeho židobu jen plní povinnost vojáka. Nic vot poznamenán, Polanski pokaždé
víc. Jeho ideálem není spravedlnost promìòuje v to nejlepší umìní – jak
a náprava, ale neposkvrnìný obraz. dokazuje i jeho poslední film, zpodoKdyž v závìru již generál a ministr bení poctivého vojáka, antisemity
války Picquart øíká pøi odtažité a jedi- Marie-Georgese Picquarta, který pro
né audienci majoru Dreyfusovi: „Víte, èest francouzské armády oèistil jméno
je to zvláštní, ale nebýt vás, tak tady židovského poctivého dùstojníka kanejsem,“ Dreyfus správnì odhaduje: pitána Alfreda Dreyfuse.
ANNA KARENINOVÁ
„To ne, pane generále. Jste tu, protože
Skuteèný špion major Esterházy. Filmový zábìr.
jste splnil svou povinnost.“
jevit jako kladný hrdina, který pro
Dreyfuse obìtuje vlastní kariéru. Ale ROMAN POLANSKI
není to tak. Polanski pøedkládá pravý Žaluji! patøí v Polanského filmografii
stav vìcí sice zastøenì, až latentnì, ale k ryzím, klasickým pøíbìhùm s mravposkytuje vodítka, abychom pochopi- ním dosahem, kde tajemství vychází
li, že z nìj Dreyfusovi zastánci vytvo- z touhy vìdìt, jak vše dopadne. Není
øili hrdinu falešného. V atmosféøe teh- to film z øady tìch, jimiž Polanski vydejší antisemitské Francie Picquartovi tváøí osobité, až chorobné napìtí, ponejde o spravedlnost pro Dreyfuse. èínaje Nožem ve vodì (1962) èi Ve sle- Roman Polanski v Paøíži 9. prosince 2017. Foto archiv.
Naopak, z rozhovoru mezi majorem pé ulièce (1966) pøes Rosemary má
Picquartem a kapitánem Dreyfusem dìt’átko (1968) až po Hoøký mìsíc (Žaluji!, koprodukèní film Francie
ještì na Vojenské škole poznáváme již (1992) nebo Devátou bránu (1999). a Itálie, 132 minut, režie: Roman Pov úvodu jeho postoje: „Pane majore, Zde se odvíjí napínavé líèení, jakým lanski, scénáø: Robert Harris a Roman
urazil jsem vás nìjak?“ – „Ne.“ – byla Èínská ètvrt’ (1974), Tess (1979) Polanski, kamera: Pawe³ Edelman,
„Jako jediný jste mi dal špatné znám- nebo Pianista (2002). A hlavním té- hudba: Alexandre Desplat, hrají: Jean
ky.“ – „Máte o sobì pøíliš vysoké mí- matem není jen právo, ale smysl sku- Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle
Seigner a další.)
nìní.“ – „Tedy ne proto, že jsem Žid?“ teèné nápravy bezpráví.
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ŽIDOVSKÉ ŠAMPAÒSKÉ
V New Yorku zemøel Eli Miller, poslední sodovkáø
V polovinì bøezna, ještì døíve, než
v New Yorku udeøila v plné síle pandemie koronaviru, zemøel v Brooklynu Eli
Miller, který býval oznaèován jako „The
Last Seltzer Man“, poslední „sodovkáø“,
tedy roznašeè sodovky. Jeho smrt pøedznamenává postupný zánik této profese,
která ve 20. století neoddìlitelnì patøila
ke všednímu životu v New Yorku, stejnì
jako mlékaø nebo pekaø. Sodovka (èesky
též sifon) byla svého èasu dokonce newyorským symbolem, podobnì jako bagel
nebo pizza, což už dnes vìtšinou vìdí jenom pamìtníci. Navíc, sodovka byla
úzce spojena se svìtem židovských imigrantù. Samotný pojem „seltzer“ je jidiš
verzí nìmeckého „seltser“.
STAØÍ SODOVKÁØI NEUMÍRAJÍ –
JEN VYŠUMÍ
Eli Miller se narodil v roce 1933 ve
ètvrti Brighton Beach v Brooklynu v židovské rodinì, která pøišla do USA
z Polska. Pracovat v oboru zaèal v roce
1960 a do dùchodu odešel v roce 2017,
kdy mu bylo ètyøiaosmdesát. V šedesátých letech po celém mìstì provozovaly
øemeslo stovky sodovkáøù, kteøí osobnì,
ode dveøí ke dveøím, doruèovali objemné sklenìné sifonové lahve, plnìné kohoutkovou vodou a sycenou oxidem uhlièitým. Ve druhé polovinì šedesátých
let se situace zaèala mìnit, nebot’tehdy
na trh vstoupily sycené vody v plastových lahvích, které postupnì vytlaèily
ty ze sifonu.
Dnes je možné newyorské sodovkáøe
spoèítat na prstech jedné ruky. Nošení
tìžkých døevìných beden s lahvemi k této
fyzicky nároèné profesi patøí a samotný
Eli zvládl dennì obejít až 150 zákazníkù.
Znal je všechny – i jejich manželky, dìti
a pozdìji vnouèata. Z doruèování sodovky se stala spoleèenská záležitost, tak odlišná od anonymního doruèování zboží,
jak je známe dnes. Øada zákazníkù zùstala šumivému nápoji vìrná právì kvùli
Elimu, jeho osobnosti a osobnímu vøelému pøístupu.
Není proto náhodou, že se Eli Miller
stal v devadesátých letech hrdinou dìtské
knihy The Seltzer Man, kterou napsal
a ilustroval brooklynský výtvarník a Millerùv dlouholetý zákazník Ken Rush. Publikace Seltzertopia: The Extraordinary
Story of an Ordinary Drink (Seltzertopie:

Podivuhodný pøíbìh obyèejného nápoje)
je dalším projektem, jehož ústøední postavou je Eli (existuje i stejnojmenná webová
stránka, www.seltzertopia.com). Brooklyn
Jewish Historical Society Eliho Millera
uvedla do své židovské sínì slávy (2017)
a pøed smrtí se mu dostalo i dalších poct.
Eli si byl vìdom toho, že jeho profesi obestírá závoj nostalgie a že brzy mùžeme
oèekávat její úplný zánik. Stal se reliktem

sahuje ani vejce, ani smetanu. Do sodovky
se jednoduše pøidalo trochu èokoládového
sirupu a studeného mléka a napìnìný zázrak byl na svìtì. (Aèkoli to ke hvìzdì skupiny Velvet Underground moc nepasuje,
velkým fanouškem tohoto newyorského
„židovského drinku“, jak byl nápoj oznaèován, byl prý od útlého dìtství Lou Reed.)
Ostatnì na YouTube lze zhlédnout øadu receptù, jak správný egg cream vyrobit.
DOBRÁ SODOVKA MUSÍ ŠTÍPAT!
Moderní sifonová lahev vznikla v roce
1829 ve Francii a používání sodovky se

„Pravá sodovka má štípat v krku!“ Eli Miller v akci. Foto archiv.

již zmizelého svìta. „Staøí sodovkáøi neumírají – jen vyšumí,“ øíkával.
ŽIDOVSKÉ ŠAMPAÒSKÉ
Sodovkáøi s károu taženou koòmi
(schleppers) doruèovali na Lower East
Side od druhé poloviny 19. století lahve
pøedevším chudým imigrantùm z východní Evropy, zejména tìm židovským, u kterých se nápoj tìšil velké oblibì. To, že sodovka byla tak populární
v židovských domácnostech, prý vyplývá z podstaty židovské kuchynì. Sklenka sodovky ulevila žaludku po konzumaci tìžkých masových pokrmù, jako
byl kupøíkladu brisket nebo pastrami
(pro americkou židovskou kuchyni typické). Odtud byl jen krùèek k tvrzení,
že sifonový elixír léèí bolesti hlavy
i jiné neduhy. Navíc je bublinkový nápoj striktnì košer, a proto se pil i v ultraortodoxních domácnostech.
V New Yorku vznikl také dnes již legendární a ve své dobì populární nápoj na bázi
sodovky, nazývaný egg cream, aèkoli neob-

stalo velmi populární v Evropì, zejména
ve dvacátých a tøicátých letech 20. století.
V USA mìli sodovky rádi nejen Newyorèané, ale také lidé v Chicagu a Filadelfii,
kam je v 19. století pøivezli židovští obchodníci pùvodem z Nìmecka a Ruska.
Proces výroby tohoto nekalorického
perlivého nápoje zùstal až do dnešních
dnù prakticky tentýž. Sodovka, jak známo, je voda obohacená oxidem uhlièitým. V New Yorku to však není jen tak
ledajaká voda, ale newyorská kohoutková voda, která je sama o sobì pojmem,
jelikož to je jedna z nejkvalitnìjších
kohoutkových vod na svìtì. Jedná se
o horskou vodu, která je do NYC dopravována akvaduktem z Catskill Mountains. Pøi výrobì voda putuje tøemi filtry,
skrze písek, uhlí a papír, a následnì je
zchlazena na 1 °C. Poté je napumpován
oxid uhlièitý, aby se plyn spojil s vodou
na molekulární úrovni. Výsledný produkt, bez pøidání soli, cukru a jakýchkoli dalších ingrediencí, je stlaèen do plnicího zaøízení.
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Eli prohlašoval, že jeho zákazníci
jsou jeho rodina a vyjádøil se v tom
smyslu, že by nikdy nepøipustil, aby nìkdo z rodiny pil „ten odpad“, èímž odkazoval na hojnì konzumované sodovkové nápoje v plechovkách a plastových
lahvích. Tvrdil, že výrobci vlastnì zneužívají oznaèení sodovka, nebot’tyto sycené vody nemají žádnou sílu: „Pravá
sodovka má štípat v krku!“
BROOKLYNŠTÍ KLUCI
SE SODOVKOU
Poslední továrnou na sodovku v New
Yorku, která je v provozu – a to už pøes
šedesát let – je rodinný podnik Gomberg
Seltzer Works se sídlem v Brooklynu
v rezidenèní ètvrti Canarsie. Dodržují tu
veškeré staré postupy výroby, vèetnì
ruèního plnìní lahví. Zajímavým detailem je skuteènost, že vìtšina sklenìných
lahví v poètu asi deset tisíc, které v továrnì používají, byla ruènì vyrobena,
resp. vyfouknuta, na konci 19. a v první
polovinì 20. století v Èeskoslovensku.
Tytéž lahve èeské provenience používaly i jiné newyorské sodovkárny, které již
zanikly.
Eli Miller po odchodu do dùchodu
v roce 2017 prodal svùj podnik právì

Obálka knihy Seltzertopie: Podivuhodný pøíbìh
obyèejného nápoje. Foto archiv.

Alexu Gombergovi, který je již ètvrtou
generací tìchto „Brooklyn Seltzer Boys“.
Vìdìl totiž, že Alex, aèkoli o pùlstoletí
mladší, je stejný nadšenec a milovník sodovky jako on sám. To zaruèuje, že jen
tak brzy „nevyšumí“.
MONIKA HANKOVÁ, New York
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AMERIÈTÍ CHAREDIM A EPIDEMIE
Nìkolik poznámek k problémùm ultraortodoxní komunity v USA
Židovská i nežidovská média ve Spojených HYGIENA JAKO ÚTLAK…
státech amerických si v posledních týdnech Nìkterá židovská média, napøíklad vlivný
povšimla i situace americké židovské ko- server Forward, oznaèují upozoròování na
munity, zejména ultraortodoxních Židù bì- chudobu, špatné hygienické podmínky
hem koronavirové epidemie. Aèkoli dílèí i obecnou nechut’charedi komunity k omestatistiky zatím chybìjí, je zøejmé, že napøí- zením za neobjektivní a snaží se v nich hleklad v New Yorku, kde se bìhem dubna dat antisemitské motivy. Reportáže investivyšplhal poèet obìtí až k 550 osobám den- gativních novináøù téhož serveru Forward
nì, patøí ultraortodoxní komunita k jedné souèasnì upozornily na snahu satmarských
z nejvíce zasažených skupin. Oficiální sta- chasidù ve ètvrti Williamsburg organizovat
tistiky sice nezmiòují náboženskou pøísluš- tajné studijní kroužky v soukromých domech, což vynost
obìtí,
volalo diskrétní
avšak vlivný
zásah newyorultraortodoxní
ské policie. Suserver Be-chadsannah Hescherej chadarim holová, profesorka
voøil 17. dubna
židovských stuo 680 obìtech
dií na Darthv charedi komumouth College,
nity v širší newzabývající se
yorské oblasti,
moderním judazejména
ve
ismem, v rozhoètvrtích
Bovoru pro The
rough
Park,
Modlitba v Brooklynu, ale jen venku a v rozestupu... Foto archiv.
New York Times
Flatbush, Williamsburg, Crown Heights, Monsey, Kiryas zmínila, že jedním z dùvodù neochoty èásti
Joel (stát New York) a Lakewood (New charedi komunity podøídit se hygienickým
omezením bylo zejména v poèátcích právì
Jersey).
nepochopení, že dùvody úøadù v sobì neskrývají protižidovské, ale èistì zdravotní
ZÁZRAÈNÝ LÉK
Ve veøejné debatì se objevila otázka hygi- motivy: „Problém spoèíval v zámìnì viroenických podmínek èásti charedi komuni- vé epidemie za útlak, který pochází od
ty, pojící se èasto s chudobou i s obecnou lidí.“
nedùvìrou v moderní vìdu vèetnì medicíny. Bylo poukázáno na starší pøípady zdra- …A PANIKA
votních rizik, které ovšem nemìly stejnì V nìkterých pøípadech bylo nedodržovázávažné dùsledky (napø. v Kiryas Joel, ní naøízení také dùsledkem paniky. Napøíobývané z vìtšiny satmarskými chasidy, klad úmrtí rabiho Yosefa Leifera, devadebylo v devadesátých letech 70 procent sátišestiletého pøedstavitele chasidského
obyvatel nakaženo žloutenkou typu proudu Nadvorna, otøáslo jeho vìrnými
A a právì zde byly následnì provedeny natolik, že pohøební procesí nedokázali
testy tehdy nové vakcíny). Bìhem nynìjší usmìrnit ani èlenové neozbrojené dokrize se obec Kiryas Joel dostala do centra mobrany Šmira, která v Brooklynu konpozornosti nejen pro pøítomnost nákazy. troluje dodržování ortodoxních zpùsobù
Zdejší lékaø Vladimir „Zev“ Zelenko se to- chování. Øada hlasù zevnitø charedi kotiž stal hvìzdou amerických pravicových munity také realisticky pøipouští, že pro
médií, jako je Fox News, pro údajnou zá- nì je spoleèenské distancování skuteènì
zraènou léèbu koronaviru svépomocnì vy- obtížné, protože hromadné svatby, porobeným koktejlem, obsahujícím antima- høby, studium, bohoslužby i slavení svátlarikum hydroxychlorochin. „Zázraèný kù jsou zcela zásadní souèástí jejich bìžlék“ pak velebil i prezident Trump, než se ného života. Tito pøedstavitelé se snaží
zjistilo, že vedlejší úèinky pøevažují nad zejména prostøednictvím elektronických
neovìøeným pozitivním úèinkem. Chabad- médií nejen vyzývat k dodržování naøízenik Zelenko navíc vzbudil nelibost míst- ní, ale také hledat alternativní cesty, jak
ních satmarských chasidù kvùli tomu, že nemožnost shromažïování ulehèit.
(dokonèení na stranì 20)
upozornil na nákazu v jejich mìstì.
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KONEC DOBRÝ
Likvidace listù The Jewish Chronicle a Jewish News se nekoná
Letošní Pesach byl kvùli pandemii zvlášt- Cowen, Jacobus Kann), mezi nimi muž,
ní. V komunitách se nekonaly sederové který se o èinnost JC zasadil nejvíc – Leoveèeøe, ke spoleènému sederu nemohly pold Kessler. Není tak známý jako ostatní
zasednout ani širší rodiny. V Itálii, Špa- sionisté, ale disponoval vlastnostmi, pro
nìlsku, Americe a Velké Británii už Pe- které si ho všichni, a pøedevším sám Theosach stovky Židù nikdy neoslaví. Britské- dor Herzl, velmi vážili. Byl odborník (stumu spoleèenství svátky svobody ještì dia dùlního inženýrství absolvoval v nìnavíc opepøily zprávy o zániku dvou vý- meckém Freiburgu, odkud si také odnesl
znamných židovských novin: The Jewish hoøké zkušenosti s antisemitismem), klidChronicle (JC) a Jewish News (JN). Je- ný a systematický, souèasnì mu nechybìla
jich vydavatelé – soukromé nadace Kess- odvaha a dobrodružná nátura. Navíc získal
ler Foundation a Noe Family – v dobì, dostatek prostøedkù, aby mohl JC z velké
kdy se zastavily veškeré pøíjmy z reklam èásti financovat, a po nìm to až do souèasa odbyt, oznámili, že nemohou nadále za- nosti èinili jeho potomci.
Právì Kessler vedl roku 1903 sionisticjistit náležitý chod redakcí.
Následovala velká kampaò za jejich zá- kou komisi, která mìla zhodnotit uskuteèchranu s øadou alternativních plánù (mj. nitelnost plánu El Aríš, tedy možnost vybufúze obou listù), která vyvrcholila v pùli dovat židovskou kolonii na Sinaji. Jak
víme, plán, pro ktedubna. Novým marý se Herzl naèas
jitelem a vydavatenadchl, z mnoha
lem JC se nakonec
technických i polistal Jewish Chrotických
dùvodù
nicle Trust, v jehož
ztroskotal, nicménì
èele je konsorcium
Kessler za nìj dlouzkušených profesiho bojoval. Pomohl
onálù – novináøù,
také roku 1917
politologù, spisovazprostøedkovat Chatelù, mediálních pojimu Weizmannovi
radcù a rozhlasových
redaktorù Jak se za 180 let mìnily obálky The Jewish Chronicle. jednání s britskou
vládou o pøijetí Bal(William
Shawcross, John Woodcock, John Ware a Jonat- fourovy deklarace. Svou roli v zájmu brithan Sacerdoti) a moderní ortodoxní rabín ské veøejnosti o osud židovského národa
Jonathan Hughes. Vedoucí nového konsor- a jeho práva na svou domovinu tehdy secia sir Robbie Gibb døíve pùsobil jako šéf hrál samozøejmì i židovský tisk.
Prosionistickou a posléze proizraelskou
komunikace britské vlády. Financování JC
(poèítá se s miliony liber) zajistí konsorci- notu si The Jewish Chronicle uchovaly do
um a soukromí filantropové, ètenáøi prý souèasnosti. To se ostatnì výraznì projemohou oèekávat víceménì starou redakci vilo v nedávných letech, kdy si média všímala antisemitských skandálù spojených
a objektivní a kvalitní žurnalismus.
Redakce Jewish News, listu, jehož kla- s Labouristickou stranou pod vedením Jesické papírové vydání se distribuuje zdar- remyho Corbyna. Zabrousíte-li na jejich
ma, se s ètenáøi již dojemnì rozlouèila, stránky, všimnìte si cenìného archivu,
aby se vzápìtí dozvìdìla, že rodina Noe ji v nìmž lze vyhledávat èlánky až do roku
podporovat pøece jen nepøestane. Alespoò vzniku – 1841 (www.thejc.com/archive).
Týdeník Jewish News zaèal vycházet
v oblasti židovských tiskovin se tedy
roku 1997 a je urèen pro židovské spolev Británii nakonec vše v dobré obrátilo.
èenství Londýna a jeho nebližšího okolí
(tj. pro témìø 200 tisíc lidí). Sleduje poNEJSTARŠÍ NA SVÌTÌ
Pøipomeòme, že The Jewish Chronicle drobnì komunitní dìní, ale zaøazuje i rozjsou nejstarší židovské noviny na svìtì. manité zprávy z kultury a ze zahranièí,
Vznikly jako soukromý týdeník v listopa- a to nejen z USA a Izraele a nejen o antidu roku 1841, nejvìtší rozkvìt zažily v mi- semitismu. On-line jsou noviny dostupné
nulém století. Roku 1906 se jejich majiteli na adrese www.jewishnews.timesofisrastali pøední obhájci sionismu v Británii (L. el.com.
(am)
J. Greenberg, David Wolffsohn, Joseph
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AMERIÈTÍ CHAREDIM
A EPIDEMIE
(pokraèování ze strany 19)
JAAKOV PERLOW
Epidemii koronaviru již podlehlo nìkolik významných rabínù, avšak nejvìtší
ztrátou v ultraortodoxní komunitì byl
rabi Jaakov Perlow (nar. 1930). Rabi
Perlow byl hlavou novominské chasidské dynastie a pøedsedou Agudath Israel
of America, organizace, jež má za cíl
prosazovat politickými prostøedky ortodoxní judaismus. Úmrtí rabiho Perlowa
v sobì obsahovalo smutný paradox –
právì rabi Perlow totiž nebezpeèí nákazy nebagatelizoval a ve videu z 20.
bøezna konstatoval, že „lid Izraele jako
celek, stejnì jako celý svìt, je konfrontován se zdravotní krizí nevídaného rozsahu“. Rabi Perlow se snažil hovoøit
srozumitelnì pro charedi komunitu
a v dobì, kdy vrcholní pøedstavitelé
USA nebezpeèí zlehèovali, vyzýval
k tomu, aby lidé naslouchali „lékaøským
expertùm“, podle kterých je tøeba zmìnit každodenní chování. Rabi Perlow argumentoval halachou, podle které má
èlovìk naslouchat odborným medicínským názorùm. V souladu s naøízeními
se také jeho pohøeb, jehož by se jinak
bezpochyby zúèastnily desetitisíce chasidù, odehrál v nejužším rodinném kruhu.
V posledních dubnových dnech se ve
svìtle poètu obìtí epidemie zdá, že charedi organizace zaèínají brát nebezpeèí vážnì. 20. dubna vydalo šest ortodoxních organizací prohlášení, ve kterém vyzývají
k dodržování všech naøízení a omezení
kontaktù mezi lidmi. Argumentují halachickými koncepty jako pikuach nefeš
(povinnost zachránit život) a safek sakana
nefašot (možné ohrožení života).
Pandemie vyvolala øadu reakcí také
mezi americkými a izraelskými židovskými intelektuály. Øada židovských on-line
periodik si všímá halachických otázek,
které nová situace vyvolává, i zpùsobù,
jak k nim pøistupovaly starší halachické
autority. Na blogu, zabývajícím se židovskou knižní kulturou, již staèil rabi Eliezer
Brodt sestavit struènou bibliografii tìchto
reakcí. Zmiòme napøíklad èlánek Tamary
Morsel-Eisenbergové v židovském on-line
periodiku Tablet k otázce, zda je bìhem
epidemie povoleno uprchnout z mìsta,
nebo hebrejský èlánek na totéž téma rabiho Mosheho Davida Chechika v periodiku
Maajan.
PAVEL SLÁDEK
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IZRAEL: Vítejte v hotelu korona
Dìní v Izraeli dlouho pøipomínalo mexický film Smyèka. Jeho aktéøi se po jakémsi
výbuchu zastaví v èase. Tedy pohybují se,
napøíklad po schodech èi po silnici, ale
v èasové smyèce, takže se stále vracejí
tam, kde už byli.
Také Izraelci mohli mít pocit, že se pohybují v èasové smyèce. Tøikrát bìhem
jednoho roku pøedèasnì volili, tøikrát oèekávali, že vznikne jasná vìtšina a regulérní vláda – a stále nic. Místo toho se stále
vraceli na poèátek, a ještì v dubnu hrozilo,
že pøedèasnì pùjdou volit poètvrté v øadì.
Až 20. dubna veèer podepsali Benjamin
Netanjahu a Benny Ganc dohodu o spoleèné „vládì národní nouze“.
Doba „korony“, jak se pandemii hovorovì øíká, má svá rizika, ale i výhody. At’
už by vznikla vláda národní nouze kdekoli
na svìtì, každý ví, že jejím úkolem je vyvést spoleènost a zemi z pandemie s co
možná nejmenšími ztrátami. Tím se aspoò
ušetøí znaèná èást vysvìtlování. Ale cosi
pominout nelze.
PREMIÉØI NÁRODNÍ NOUZE
Na tom, že v této dobì je vláda s širokým
mandátem nezbytná, se shodne vìtšina
spoleènosti. Ale shoda na tom, zda ve vládì zasednou sokové Ganc a Netanjahu,
byla daleko tìžší. Už proto, že na Netanjahua èeká soud za obvinìní z korupce, podvodu a zneužití dùvìry. A Ganc opakovanì tvrdil, že s takovým politikem do
spoleèné vlády nepùjde.
Nakonec se do ní rozhodl vstoupit, což
je tøeba ocenit. Ušetøil zemi riziko boje
s pandemií bez plnohodnotné vlády. Ale
sám na tom tratí, jak popisuje list The Times of Israel. Získal nálepku lídra, který
porušil volební slib, a Modrobílí jako širší
blok se de facto rozpadli: z 33 poslancù
vzešlých z voleb zùstalo Gancovi 15
z jeho pùvodní party a ètyøi další (též labouristé Perec a Šmulik), celkem jen 19
zákonodárcù. A protože Bibi se opírá o 53
hlasù, je vidìt, kdo bude mít ve vládní koalici 72 zákonodárcù hlavní slovo.
Nicménì tato koalice i budoucí vláda je
pojištìná závaznou dohodou. Z ní plyne,
že Izrael se po delší dobì vrátí k rotaènímu systému premiérù. Prvním v poøadí
bude Netanjahu (rok a pùl do øíjna 2021)
a pak ho vystøídá na rok a pùl Ganc.
Vláda bude mít zpoèátku 32 ministrù,
paritnì rozdìlených mezi blok Likudu
a Modrobílé. Po šesti mìsících (po dobì,

kdy by se mìla vypoøádat s „koronou“) se
rozšíøí na 36 èlenù, èímž se stane nejpoèetnìjší vládou v historii Státu Izrael.
Bìhem šesti „koronových“ mìsícù nemá
navrhovat zásadní zákony ani jmenovat
osobnosti do klíèových funkcí, které
„vládní razítko“ vyžadují (nejvyšší státní
zástupce, šéf policie).
Nicménì premiér Netanjahu bude mít
už od 1. èervence volné ruce k tomu, aby
nechal ve vládì èi v parlamentu hlasovat

je v karanténì zejména po návratu z ciziny.
Když se mluví o karanténì v Èesku, automaticky se myslí karanténa domácí – èlovìk
prostì nevylézá z bytu. V Izraeli fungují „koronové hotely“ (pøi útlumu turistiky je jich
dost prázdných), což možná vede k vìtší
uvážlivosti, zda tam chce èlovìk skonèit
mezi podobnì postiženými.
V reportáži zveøejnìné v The Jerusalem
Post to líèí Maya Margitová. V celkem
deseti hotelech jsou soustøedìni lidé ve
stavu, který nevyžaduje hospitalizaci, èi
jen ti, kteøí èekají na výsledek testù. Tøeba
kadeønice Amit Kacavová (21), která si po

Domù, nebo do „koronového hotelu“? Foto archiv.

o anexi blokù osad na Západním bøehu
Jordánu. Tedy o tom, co loni nastínil mírový plán Donalda Trumpa. Koalièní dohoda pøedpokládá hlasování „co možná nejdøíve“. Podle The Times of Israel se dá
v Knesetu oèekávat vìtšina pro anexi.
Takže uvidíme.
DÌLÁME TOTÉŽ, CO CELÝ SVÌT
Pøed mìsícem jsme tu psali, že prùbìh šíøení „korony“ je až pøekvapivì podobný
v Izraeli a v Èesku. Ještì pøekvapivìji pùsobí, že toto konstatování nebylo tøeba
mìnit ani koncem dubna. Obì zemì si
udržují relativnì nízký poèet nakažených
i mrtvých, obì zavedly dost pøísné restrikce
vèetnì povinného nošení roušek a obì pøistoupily v polovinì mìsíce k „uvolnìní“.
To je další globální výraz, který se nemusí
vysvìtlovat. Øekne-li se dnes uvolnìní,
každý ví, že to znamená úlevu v karanténních opatøeních – pro ekonomiku, živnostníky i pro bìžné obèany.
Zajímavé jsou ale oblasti, kde se izraelské
a èeské pøístupy liší. V Izraeli je vìtší pøísnost
ve volnosti pohybu (zprvu jen do 100 metrù
od domova, pak do 500, nižší jsou pokuty za
nenošení roušky (200 šekelù), ale vìtší rozdíl

vojnì vyrazila do USA a bìhem zpáteèního letu se setkala s kýmsi nakaženým.
Nebo žena nakažená na purimové oslavì.
Èi „ajt’ák“ Oz Gold z osady Efrat. Co
dìlá? „Ráno vstanu, pomodlím se, nasnídám, mluvím s pøáteli, dám si obìd, mluvím s pøáteli. Po veèeøi si sednu v lobby,
abych mluvil s pøáteli.“ Aby bylo jasno,
tìmi pøáteli jsou jiní karanténovaní.
A ještì nìco stojí za zmínku. Z médií jsou
známy pøípady, kdy si státy navzájem pøeplácely i kradly zásilky zdravotnického materiálu. Nepùsobí tedy pøekvapivì, že v Izraeli je dovozem zaúkolován Mosad –
služba proslulá stíháním nacistù èi teroristù.
Zajímavìjší je, že zástupce Mosadu, šéf
jeho oddìlení technologií, o tom promluvil
v televizi, na Kanále 12, byt’ se skrytou
identitou. „Dìláme totéž, co celý svìt.
Zmocòujeme se zásob, které si objednali
jiní,“ øekl Chet. Nìkdy to vyjde, jindy ne.
„V jedné evropské zemi naše náklaïáky
dojely k vratùm továrny,“ pokraèoval Chet,
„ale jiná evropská zemì nás pøedbìhla a už
to nakládali sami.“ Pøelomové není to, že se
takové vìci dìjí. Pøelomové je to, že vysoký
úøedník Mosadu o tom mluví do televize.
ZBYNÌK PETRÁÈEK
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ŽIDÉ VÍTÁNI ...a další události
/Vybráno z èeských médií/

„V období 1848–1918 se zde vytvoøila
takøka z nièeho elita svìtových parametrù. Politická, hospodáøská i kulturní. Lze
možná namítnout, zda bylo rozumné až
tolik ,skøípnout‘ tøi miliony Nìmcù jako
odplatu za Husa a Bílou horu. Pøedvídat
nástup Hitlera však nemohl nikdo. I tak
byli Nìmci a Židé ekonomiètí tahouni
první republiky. Od
roku 1930 mìlo Èeskoslovensko znaèné
ekonomické a geopolitické problémy. Ztrácel
se nìmecký a rakouský
trh. V roce 1938 se nedostalo nad úroveò
roku 1929. Tìch šest
slavných èeských let,
kdy se u nás akumulovalo bohatství ,èínským rùstem‘, bylo od
roku 1924 do roku 1929. Je to také období èeské velké svobody a spolupráce se
sudetskými Nìmci, Slováky, Židy a Rusíny. Umìlo se využívat ekonomické
spojenectví s Rakouskem, Nìmeckem
a Jugoslávií. Pak pøišel nezastavitelný
Hitler. Židù nás zbavil on a my jsme se
nato zbavili tøí milionù Nìmcù. Tímto
krokem jsme se sami pošpinili. Proè se
neudìlalo gesto a nepøišla velkorysost?
Kolaboranti mezi nimi mohli být i tak
potrestáni,“ uvádí v interview pro ippkid.cz ekonom Vladimír Benáèek (1. 4.)
!! „Text Charty je výrazem toho, že každý má mít právo na vlastní názor. Režim
se tehdy nelekl poètu signatáøù, ten pøišel
mnoha lidem smìšný, v první vlnì jich
bylo 242 a celkem podepsaly za 12 let
necelé dva tisíce. Režim vydìsilo, že tam
je tolik rùznorodých smìrù. Od zástupcù
katolíkù a evangelíkù pøes Židy, anarchisty, trockisty až k bývalým komunistùm i zapøisáhlým demokratùm. A že podepsali všichni stejný text. V dìjinách
Èeskoslovenska je to jedineèný akt, podepsaný výraznými pøedstaviteli všemožných myšlenkových proudù,“ uvedl
spisovatel Pavel Kohout v rozhovoru
pro Zprávy iDNES.cz. (4. 4.) !! Novináøce, spisovatelce a pøekladatelce Ruth
Bondyové (1923 Praha – 2017 Izrael),
která objevila pro Èechy zapomenutého
hrdinu Heinze Prossnitze, který za války
posílal deportovaným Židùm stovky balíèkù s jídlem a obleèením, a pro Izrael-

ce èeskou literaturu (do hebrejštiny pøeložila témìø 40 knih), vìnoval 5. 4. obsáhlý èlánek Pražský deník.cz. !! Prostìjov je tradièní odìvní centrum již po
staletí. „Byla tu silná židovská komunita,
a právì místní Židé stáli u vzniku a rozvoje krejèovského cechu,“ øíká Pavel
Koutný starší. Po druhé svìtové válce se
však øada pùvodních
majitelù odìvních firem už bohužel nevrátila. A po nástupu
socialismu vznikl gigantický Odìvní podnik Prostìjov. „Potíž
je, že po pádu socialismu jak Odìvní podnik,
tak i další místní firmy
zaèaly šít jako subdodavatelé pro západní
firmy. To ale postupnì
padá, jak se výroba pøesouvá do levnìjších zemí – a s tím padají celé ty firmy,“
popisuje situaci v tradièní odìvní baštì
zakladatel rodinné firmy Koutný. (Reportér, 6. 4.) !! Ještì pøed podepsáním
mnichovské dohody se Adolf Schwarzenberg snažil pøes své kontakty v Británii pøesvìdèit Anglièany o nutnosti zachování celistvosti Èeskoslovenska. „Po
anšlusu Rakouska prohlásil, že ,pokud
britští blázni budou
takto pokraèovat, Hitler a Mussolini budou
dohromady tak silní, že
nás mùžou roztrhat na
kusy‘, a na znamení
nesouhlasu nechal vyvìsit na svém vídeòském paláci èerné vlajky. Když byl vydán
zákaz vstupu Židùm do
vídeòských veøejných
zahrad, nechal Schwarzenberg k bránì do
vlastních palácových
zahrad umístit ceduli ,Židé vítáni‘,“ píší
Martin a Markéta Slabovi v knize Poslední ráj Adolfa Schwarzenberga. (Reportér, 6. 4.) !! Šestasedmdesát let uplynulo od slavného a dramatického útìku
dvou osvìtimských vìzòù, Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrby. Jejich svìdectví se
stalo jednou z prvních a nejcennìjších
zpráv o hrùzách holokaustu. (Deník.cz,
11. 4.) !! Pražský spisovatel židovského

pùvodu Karel Poláèek byl jedním z tìch,
kteøí se ocitli (v tomto pøípadì zùstali) ve
špatné dobì na špatném místì. Tak jako
mnoho lidí doplatil i on na svùj pùvod
a stal se obìtí nacistické mašinerie. Martin Daneš se pokusil v knize Rozsypaná
slova ètenáøùm pøiblížit osobnost tohoto
vynikajícího spisovatele a posledních nìkolik let, která znamenala omezování životního prostoru pro Židy, vedoucí k jejich postupné likvidaci. Knihu vydalo
nakladatelství Druhé mìsto. (Vaše literatura.cz) !! Židovské osídlení je ve Švihovì doloženo od druhé poloviny 16.
století. Ve mìstì byla roku 1783 postavena honosná synagoga. Starý židovský
høbitov byl zøízen roku 1644 a nejstarší
náhrobky jsou již z doby založení. Tento
cenný høbitov tvoøí pøibližnì 140 náhrobkù, z nichž nìkteré jsou hodnotnými barokními a klasicistními umìleckými díly.
(Klatovský deník.cz, 11. 4.) !! Na jihu
Èech pøibylo 13 nových kulturních památek za posledních sedm mìsícù. Na
seznamu je novì také šest židovských
høbitovù, završila se tím jejich více než
rok trvající dokumentace. Teï je kulturní
památkou všech 48 zachovaných židovských høbitovù v celém Jihoèeském kraji.
(Mladá fronta DNES, 16. 4.) !! Najít
v Praze žižkovský židovský høbitov není
nic složitého. Hned v jeho blízkosti totiž
stojí jeden nepøehlédnutelný ukazatel.
Žižkovský vysílaè zároveò zásadnì
zmìnil jeho podobu, ale dodnes je staré
pohøebištì unikátním
místem hlavního mìsta
Prahy. Od roku 1958 je
židovský høbitov v Mahlerových sadech kulturní památkou Èeské
republiky. Paradoxnì
o dva roky pozdìji se
však jeho podoba zásadnì promìnila. Velká
èást obvodové zdi byla
zboøena, náhrobky byly povaleny a zavaleny
zeminou a tøi ètvrtiny
pùvodního pohøebištì
se zmìnily na park pro veøejnost. Hlavní devastací však místo s hlubokou historií prošlo v letech 1985–1992, kdy
byl postaven Žižkovský vysílaè. Rekonstrukce o nìkolik let pozdìji sice
uèesala kousek tohoto historického
místa do pøijatelné podoby, ale jeho
velká èást byla nenávratnì znièena.
(Èti doma.cz, 17. 4.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium

ního krachu a hrozil jí zánik, který odvrátily Zemánkovy skvìlé organizaèní
schopnosti. Pøispìly k tomu mimoøádné
Pøed 20 lety, 29. kvìtna 2000, zemøela letní sezony v Pavlovsku u Petrohradu
v Brnì hereèka JANA BØEZINOVÁ. Naro- v roce 1904 a ve Varšavì v letech 1905
dila se v Praze 18. bøezna 1940 v krej- a 1909. Podaøilo se mu Èeskou filharmoèovské rodinì, maminka Margareta, roz. nii udržet i bìhem první svìtové války.
Sternová, byla Židovka. Když rodièe Mimo jiné zavedl pravidelné nedìlní konzatklo gestapo, kvùli tomu, že pomáhali certy a uvádìl premiéry dìl èeské mladší
nìkoho ukrýt, otce posléze propustilo, skladatelské generace.
Ve všeobecnì revoluèní náladì posledale matku si nacisté ponechali a deportovali ji do koncentraèního tábora Ra- ních let váleèného období byl 16. dubna
vensbrück a poté do Osvìtimi, kde zøej- 1918 vedení Èeské filharmonie zbaven.
mì roku 1942 zahynula. Jana vyrùstala Pøispìlo k tomu osobní nepøátelství Zdeòs otcem, vyuèila se aranžérkou a poté ka Nejedlého a z dnešního pohledu neuvìøitelného boje mezi pøívrstudovala DAMU. Prvženci hudby B. Smetany
ní herecké angažmá zís(což byl právì Nejedlý)
kala v pøíbramském Tya „dvoøákovci“ (V. Zelovì divadle, od roku
mánek). Dle svìdectví
1972 se po nìkolika poZemánkovy rodiny Nehostinských vystoupejedlý Zemánka nevybíraních stala èlenkou èinovì napadal, mj. kvùli
hry Národního divadla.
tomu, že je z židovské
Vytvoøila zde do roku
rodiny. Po odchodu z fil1998, kdy onemocnìla
harmonie si Zemánek
zákeønou chorobou, pøes
zøídil koncertní jednatelètyøicet rùznorodých poství. 8. èervna 1922 zestav, zazáøila mj. jako
møel v Praze jako nemocRoxana v Cyranovi
z Bergeracu èi v drama- Pavel Bergmann v r. 1993. Foto O. Nìmec. ný a nemajetný èlovìk.
Pøed více než 15 lety,
tu Vévodkynì valdštejnských vojsk. Do filmu ji obsazoval reži- 17. dubna 2005, zemøel v Praze historik
sér Juraj Jakubisko: hrála v jeho PAVEL BERGMANN. Narodil se v pražské
snímcích Do videnia v pekle, priatelia! židovské rodinì 14. února 1930. Když mu
nebo Postav dom, zasaï strom, velkou byly dva roky, zemøel mu otec, chlapec
roli ztvárnila ve snímku Temná komora vyrùstal v rodinì svého dìdeèka Moøice
Zdeòka Potužila. Kolegové, pøátelé Steina, kterému patøily bývalé valdštejna studenti z DAMU na ni vzpomínají ské statky v Zabrušanech a Všechlapech.
jako na ženu, která byla nejen výjimeè- V roce 1936 zde zaèal chodit do èeské
nì krásná, ale též pøátelská, inteligentní školy, po nìmeckém záboru Sudet v roce
a pracovitá (v archivu ÈT lze zhlédnout 1938 byla rodina nucena odejít do Prahy.
V øíjnu 1942 byl deportován do Terejejí medailon s názvem Janinka).
Pøed 145 lety, 9. kvìtna 1875, se zína a odtud pak v prosinci 1943 do
v pražské židovské rodinì úøedníka pojiš- Osvìtimi. V roce 1945 se ve vìku patt’ovny (nikoli rabína, jak se traduje) naro- nácti let zúèastnil pochodu smrti do
dil VILÉM ZEMÁNEK. V Praze vystudoval Mauthausenu, kde byl 5. kvìtna 1945
gymnázium a na pøání otce Lékaøskou fa- osvobozen americkou armádou.
Po návratu se stal studentem gymnázia
kultu Nìmecké univerzity, souèasnì
(a potají) èesky hudbu. Teprve po dokto- v Duchcovì a po maturitì v roce 1952
rátu rodinì pøiznal, že chce být hudební- byl pøijat na Filosofickou fakultu UK,
kem, a pokraèoval ve studiích ve Vídni kde vystudoval historii; na katedøe histov oboru dirigentství a hudební vìdì. Lé- rie pak i pracoval až do roku 1970, kdy
dostal výpovìï, nebot’ nesouhlasil se
kaøskou praxi nikdy nevykonával.
Zaèínal jako kapelník mìstských diva- vstupem sovìtských okupaèních vojsk.
del v Elberfeldu v Nìmecku (1900–1901) V sedmdesátých a osmdesátých letech
a v Rize (1901–1902). 20. listopadu 1902 spolupracoval s disentem, podepsal
dirigoval pohostinsky Èeskou filharmonii Chartu 77. V roce 1989 spoluzakládal
v Praze. Po velkém úspìchu tohoto kon- Obèanské fórum a pøispìl ke zprostøedcertu byl jmenován šéfdirigentem. Tehdy kování èesko-nìmeckých i èesko-izrael(am)
byla Èeská filharmonie na pokraji finanè- ských vztahù.

ZA BENEM BARENHOLTZEM
(5. 10. 1935–27. 6. 2019)
Pøi letošním udílení cen Americké filmové akademie, Oscarù, se již tradiènì
udìlovaly i Oscary in memoriam, tedy
cena umìlcùm, kteøí v loòském roce
zemøeli. Patøí k nim i filmový producent, distributor a režisér Ben Barenholtz, který zemøel loni v létì v Praze.
V dubnu 2019, s ním Michaela Rozov
vedla v Rch rozhovor, v nìmž hovoøil
o svém životì: dìtství ve vesnici na severozápadní Ukrajinì, ukrývání v lese
pøed nacisty, smrti otce, kterého zabili
banderovci, a o novém zaèátku v New
Yorku, kde od roku 1947 žil a kde roku
1968 založil kino Elgin. Mluvil i o lásce
k filmu, hlavnì k tomu nezávislému;
k hudbì, a hlavnì k jazzu, zmiòoval své
kamarády, kteøí patøili k nejzajímavìjším umìlcùm své doby. Na jeho pohøbu
se sešli èeští i ameriètí pøátelé a takto na
nìj zavzpomínali:
Poté, co unikl jisté smrti z rukou nacistù, žil Ben svùj život, jako by v nìm
o nic nešlo. Teprve pøed nìkolika lety se
vìtšina z nás dozvìdìla, že pøežil holokaust. Zato jsme dobøe vìdìli, že dospíval v Brooklynu v dobì, kdy Brooklyn
nebyl tak pøíjemné místo, jako je teï.
Nejprve pracoval jako truhláø pro Willema de Kooninga a popíjel s mnoha abstraktními expresionisty. Poté se toulal
s Jamesem Baldwinem, vzal si na starost,
aby vyšel román Huberta Selbyho Poslední
odboèka na Brooklyn; poprvé pøed veøejnost uvedl Leonarda Cohena, vynalezl pùlnoèní biograf a byl to on, kdo objevil bratry Coeny, Davida Lynche, Johna Waterse,
Alejandra Jodorowského, Guye Maddina,
Johna Wooa a další; svùj první celoveèerní film natoèil, když mu bylo 80! Ben žil
a zemøel jako svéráz. Na úspìch ani porážky moc nehledìl. Záleželo mu na integritì,
zvìdavosti a hlavnì poctivosti. Èasto jsme
si mysleli, že to je nejzajímavìjší èlovìk na
svìtì. Po jeho spoleènosti toužily ženy, ale
toužili po ní i muži. Byla s ním legrace
a absolutnì nikdy jen tak nekecal.
Aèkoli jsme smutní, že tu Ben už není,
vážíme si èasu, který jsme s ním strávili,
moudrosti a legrace, kterou obdaøil každého, kdo mìl to štìstí, že ho znal,
a oslavujeme jeho život. L’chaim!
Rádi bychom podìkovali tìm, kdo se
o Bena na konci starali – Chloé Reisenové, Avì Farberové a hlavnì Lukáši
Èermákovi a jeho ženì Zuzanì.
(am)

24

VÌSTNÍK 5/2020

NOVÉ
KNIHY

Alžbìta Glancová, Lucie Luèanská
ALEF, BET, TEÏ!
! „Hebrejský slabikáø je urèený dìtem
a jejich pedagogùm èi rodièùm jak z židovského, tak i z nežidovského prostøedí
a všem zájemcùm o hebrejštinu. Nápad
vydat knížku, která nebude obsahovat
vlastnì nic než písmena hebrejské abecedy
a zároveò bude lákavá i pro dìti, které tøeba ještì neumí èíst a psát, se zrodil bìhem
výuky hebrejštiny v mateøské škole Na
Výšinách na pražské Letné ve tøídì Lvíèat.
Lvíèata se dvakrát týdnì uèí jazyk, o kterém èasto slyší poprvé v životì. A Izrael
znají vìtšinou jen zprostøedkovanì. Tak

ky propojena, vytváøí dvojici (otec a syn,
David a Goliáš, rabín a ètení z Tóry, prùkopník, chaluc, a bouda, crif) a uvádí dìti
do rùzných prostøedí – rodiny, synagogy,
biblických pøíbìhù, historie, pøírody i pohádkových postav. Ilustrace jsou modernì
pojaté, s jednoduchou linkou a minimalisticky znázornìnými rysy postav (zvíøat èi
krajiny). V nìkolika málo pøípadech vede
tento styl až na hranici srozumitelnosti –

Koncové písmeno mem, majim (voda).

Zaèáteèní písmeno mem, midbar (poušt’).

vznikla potøeba mít k dispozici knihu, se
kterou bude možné pracovat volnì a podle
momentální potøeby a která dìtem ukáže
nejen písmena, ale i èást židovské tradice
a izraelské kultury, a bude se moct èíst pokaždé trochu jinak,“ øíká o novém slabikáøi spoluautorka koncepce, hebraistka Alžbìta Glancová, která knihu vytvoøila spolu
s ilustrátorkou Lucií Luèanskou.
Jejich slabikáø je skuteènì urèen hodnì
malým dìtem a nejedná se o klasické seznámení s abecedou, jehož úèelem je, aby
se dìti písmenka hned uèily psát (jak je
tomu v pøípadì již klasické uèebnice Richarda Federa Haleluja, urèené navíc dìtem vìtším, spíše už školákùm). Autorkám
šlo spíše o to, aby se pøedškoláci s písmenky vùbec seznámili, nìjakým zpùsobem
k nim našli cestu a snad se jim ta zvláštní
písmena i zalíbila (v úvodu uvádìjí tradièní zvyk, kdy ortodoxní dìti nejprve medem vyvedená písmenka „ochutnávaly“).
Tomu odpovídá i promyšlená koncepce:
Písmena abecedy nestojí ve slabikáøi sama
o sobì, ale stávají se souèástí postav, pøedmìtù, zvíøat èi pøírodních útvarù a souèasnì také pøíbìhù, které si dìti mohou s rodièi èi uèiteli vyprávìt: v „klínì“ písmene
alef spoèívá dítì, které chová ima, máma;
písmeno dalet zachycuje kámen, jejž odpálil David; písmeno he splývá s horou
(har). Každá dvoustrana je navíc tematic-

pro mì zùstává záhadou zadní, vlastnì
pøední strana obálky knihy (která je rozvržena, jak se na hebrejský slabikáø sluší,
zleva doprava). Na konec knížky je zaøazen souhrn: hebrejské znaky a jejich název
a slovník výrazù použitých ve slabikáøi.
Vydalo nakladatelství Xaoxax v Praze
roku 2019, 44 stran. Knihu lze za 250 Kè
objednat v nakladatelství (xaoinfo@gmail.
com), k mání je i v e-shopu nakl. Academia
(www.academia.cz) za 248 Kè. Pestrý doprovodný materiál je zdarma ke stažení na
adrese www.xaoxax.cz.
(am)
Rabín
Menachem Hakohen
KNIHA SVÁTKÙ
! Úplnou novinkou,
která snad v rámci epidemie nezapadne, je
Kniha svátkù od rabína
Menachema Hakohena. Aè je to kniha pro
dìti a je pojednaná pøístupnou formou, jedná
se o velice seriózní
a podrobný výklad –
nezapøe autorovu odbornou erudici i publikaèní zkušenosti. Každý svátek židovského
roku se pøedstavuje

sourozencùm Chagit a Chagaj: vypráví jim
pøíbìhy „svého“ pùvodu a zpùsobu, jak se
v tradièních židovských rodinách slaví,
o pøíslušných modlitbách a zvycích, o tom,
jaká jídla se objevují na sváteèních tabulích;
jsou uvedena hebrejská blahopøání, která
vìøící pronášejí. Každé pøání je zapsáno ve
fonetické transkripci a svátek vysvìtlí jeho
význam. Dìti kladou doplòující otázky,
díky kterým je výklad èlenìn, a na závìr
každé kapitoly jsou zaøazena pøíslušná požehnání pronášená bìhem svátku. Názvy
kapitol – jednotlivých svátkù – jsou uvedeny i hebrejsky a dle hebrejského kalendáøe.
Knížka pøedstavuje tøináct svátkù: Roš
hašana, Jom kipur, Sukot, Simchat Tora,
Chanuka, Tu bišvat, Purim, Pesach, Den
nezávislosti, Lag baomer, Šavuot, Tiša beav a šabat. V rámci kapitoly o Dni nezávislosti tento moderní svátek vypráví o sionismu a zrodu Státu Izrael. Ilustrace výklad
doplòují a èásteènì i odlehèují: vytvoøila je
izraelská spisovatelka a malíøka Alona
Frankelová pùvodem z Krakova, která se
ilustracemi k dìtským knihám proslavila.
Jsou veselé, barevné a hravé, plné detailù,
o nichž se v knize mluví. Stránky každé kapitoly jsou tištìny na jinak barevném papíru, barva listù se svátkem koresponduje: Tu
bišvat, Svátek stromù, je na zeleném papíøe, Jom kipur, Den pokání, na melancholické modré, Purim na rozjaøené èervené atd.
Knihou svátkù tedy dìti vstupují do èistì židovského a izraelského èasoprostoru.
Lze si pøedstavit, že k jeho ètenáøùm budou patøit dìti, jejichž rodièùm èi blízkým
není židovská tradice cizí a chtìjí, aby se
o ní jejich potomci nìco dozvìdìli – navíc
se mnohé urèitì dozvìdí i oni sami.
Vydalo nakladatelství P3K roku 2020.
Z hebrejštiny pøeložila Jindøiška Kracíková. 88 stran, formát 270x210, doporuèená
cena: 289 Kè (v e-shopu nakladatelství,
www.p3k.cz, 209 Kè).
(am)

Výøez ilustrace k Šavuot z Knihy svátkù.
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ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
SE OTEVÍRÁ
! Od pondìlí 11. kvìtna Židovské muzeum v Praze znovu otevírá a zpøístupòuje
svìtovì proslulý Starý židovský høbitov
z 15. století, stálé expozice v historicky ojedinìlé Maiselovì a Klausové synagoze
a Obøadní síni, vìnované židovským dìjinám a tradicím, stejnì jako Památník obìtem šoa v Pinkasovì synagoze a výstavu
v Galerii Roberta Guttmanna. To vše mùžete navštívit v rámci jediného prohlídkového
okruhu s názvem Židovské muzeum v Praze. Zároveò muzeum významnì snižuje
ceny základního vstupného pro individuální návštìvníky. (Až do odvolání není možné nakupovat vstupenky prostøednictvím
e-shopu, pouze pøímo u pokladen v areálu.)
Více informací a øadu on-line výstav a virtuálních prohlídek objektù muzea naleznete
na adrese www.jewishmuseum.cz.
ZA OPONOU VÁLKY
JAKO AUDIOKNIHA
! Asociace vydavatelù audioknih rozhodla o cenách za nejlepší tituly v roce 2019.
Mimo kategorie se mezi nimi umístila
i audiokniha z nakladatelství Tympanum,
které pøipravilo nahrávku reportážní knihy
Jakuba Szántóa Za oponou války, pøibližující práci zahranièního zpravodaje na Blízkém východì.
Heinrich Heine
CESTA HARCEM
! Na podzim 1824 se student práv Heinrich Heine vymanil z nezáživného univerzitního provozu v Göttingenu a podnikl
pìší putování po støedonìmeckém pohoøí
Harz. Z nìj pozdìji vzešla první Heinova
publikovaná próza a jeden z nejslavnìjších
cestopisných textù nìmecké literatury, Cesta
Harcem. Nadšení z pìší cesty divokou pøírodou, spoleèenská kritika a objevování radosti ze „skuteèného“ života z ní èiší dodnes.
Nevelké dílo mladého básníka v mnoha rysech pøedznamenává jeho pozdìjší tvorbu,
vyznaèuje se takøka impresionistickou bezprostøedností a subjektivitou, je moderní
v propojení polohy osobní a politické, romantické i realistické, ironické i poetické.
Text, v nìmž se snoubí styl novináøský se
svrchovanì literárním, významnì ovlivnil
podobu moderního fejetonu.
Vydalo nakl. Academia v Praze roku
2020 (vydání druhé, v Academii první).
Z nìmèiny pøeložili Kamila Jiroudková
a František Hrubín. Obsáhlou pøedmluvu
o autorovi napsal Štìpán Zbytovský, jenž
se soustøedil i na ohlasy H. Heineho v èeském kulturním prostøedí. 150 stran, dop.
cena 195 Kè (v e-shopu nakladatelství
156 Kè).

KULTURNÍ
INFORMACE

Robert Guttmann: Autoportrét na Kvìtinovém trhu.
Ze souèasné výstavy v pražském Židovském Muzeu.

František R. Kraus
POVÍDKY ZE SVRABOVÉ ÈTVRTI.
ZMIZELÝ SVÌT ŽIDOVSKÉ PRAHY
! Texty uveøejnìné v této knize jsou první
èástí projektu vydání souborného literárního díla židovského èesky píšícího spisovatele Františka R. Krause (1903–1967).
V povídkách tohoto svazku (zèásti i autobiografických) vyniká jeho osobitý popis
„pražských typù“ a mimoøádná citlivost
k reáliím. Vyrùstá pøed námi obraz Prahy
nevšední (díky umìní dívat se z neèekaných úhlù) a zároveò realistický (jde
o Prahu starou, zasutou, leè skuteènou).
Nìkteré z povídek se týkají osobností,
s nimiž se znal (Franz Kafka, Egon Erwin
Kisch) èi pøíbìhù dob minulých (Mozart,
Casanova), jiné jsou pøíbìhovì usazeny do
období Mnichova a protektorátu a zèásti
i do období holokaustu, který sám zažil
(Terezín, Osvìtim) a jehož se bude týkat
další povídkový svazek. Do této doby jen
nìkteré z uvedených autorových povídek
vyšly alespoò èasopisecky (místy deformovány cenzorem), další zùstaly až dosud
pouze ve strojopisu. Knižnì tyto povídky
vycházejí poprvé.
Vydalo nakl. Cattacan v Praze roku
2020. 344 stran, ilustrace Ivan Bukovský;
dop. cena 349 Kè; elektronická kniha stojí
239 Kè.
Vera Trnka
DAS LEBEN EINES JÜDISCHEN
GELEHRTEN IN DEN WIRREN DES
20. JAHRHUNDERTS
! V nakladatelství Hentrich & Hentrich
vyšla v edici Jüdische Miniaturen kniha
Vìry Trnkové o životì rabína Emila Davidovièe.
Emil Davidoviè (1912–1986) se narodil
v pøísnì ortodoxní rodinì na Podkarpatské

Rusi. Jak bylo v tehdejším prostøedí bìžné, mluvil odmala nìkolika jazyky; absolvoval mimo jiné slavnou ješivu Harama
v Bratislavì a studoval v Berlínì, Brnì,
Vídni a Budapešti. Roku 1944 byl s celou
rodinou vèetnì dvou malých dìtí deportován do Osvìtimi. On a manželka pøežili
a po válce emigrovali do Èeskoslovenska;
v Èechách pùsobil mezi 1946–1960 ve
Varnsdorfu, v Praze (Jeruzalémské synagoze), Plzni i dalších mìstech. V novém režimu mìl nesnadný život, po léta byl sledován StB a v roce 1960 sesazen z funkce
rabína. Po nesèetných pokusech se mu podaøilo s manželkou a obìma po válce narozenými dìtmi odejít do Izraele a poté do
Dortmundu. Velice se zasloužil o rozvoj židovského života v pováleèném Nìmecku.
Plánuje se rozšíøené èeské vydání.
Vydalo nakladatelství Hentrich & Hentrich (Berlín/Lipsko) roku 2020. 94 stran,
cena 9.90 Euro.
Michael D. Gordin
EINSTEIN IN BOHEMIA
! Nedávno vyšla kniha profesora historie
Michaela Gordina Einstein in Bohemia,
mapující 16 mìsícù, které strávil vìdec
Albert Einstein s manželkou a dvìma syny
v Praze. Autor vyvrací pøedstavu, že doba
od jara 1911 do podzimu 1912 nehrála
v životì slavného fyzika výraznìjší roli, èi
že se dokonce v Praze nudil. V Gordinovì
podání mìlo mnohonárodnostní mìsto
tehdejší rakousko-uherské monarchie na
Einsteina hluboký a trvalý vliv: zaèal tu
promýšlet svou teorii obecné relativity,
uvìdomil si hloubìji své židovství, seznámil se s pozdìjšími celoživotními pøáteli
Maxem Brodem èi Hugem Bergmannem
a zaèalo se mu rozpadat manželství. Doufejme, že tato zajímavá kniha brzy vyjde
i v èeském pøekladu.
Vydal Princeton University Press roku
2020. 360 stran, 30 USD.
ZÁZNAM Z JOM HA-ŠOA
! Záznam neveøejné tryzny Jom ha-šoa na
Židovské radnici v Praze naleznete na adrese www.kehilaprag.cz. Úvodní slovo
pronesl pøedseda obce František Bányai,
který rovnìž zapálil šest svící za mrtvé.
Následnì herci Marie Štípková a Hynek
Chmelaø pøipomnìli chlapce z terezínského ghetta, bloku L417, kteøí vydávali èasopis Vedem (jeho redaktorem byl Petr
Ginz) a otiskovali v nìm mj. pozoruhodné
básnì. Herci nìkteré zarecitovali a pøeèetli
vybraná jména z šesti milionù Židù zavraždìných bìhem šoa. Vrchní zemský rabín Efraim Karol Sidon pøednesl modlitbu
za zemøelé a na závìr zazpívala Vida Neuwirthová hymnu Státu Izrael.
(am)
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LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Po rekonstrukci: Budova Lauderových
škol je po celkové rekonstrukci a v nové
a rozšíøené podobì èeká, až se do ní vrátí
žáci a studenti.
! Lauderky on-line: Po zavøení škol
MŠMT jsme zvolili systém Bakaláøi jako
hlavní informaèní zdroj, v nìmž lze najít zadané úkoly, doporuèené texty/videa apod.,
nahrávat vytvoøené práce, komunikovat
s žáky, klasifikovat, plus èást
hodin tzv. on-line v prostøedí
aplikace Zoom.
Mìli jsme štìstí, že èást kolegù takto pracuje již nìkolik
let v lauderovském e-learningu, programu pro výuku hebrejštiny, židovské výchovy
a angliètiny pro mimopražské
dìti. Takže jsme na svou praxi
navázali.
Máme za sebou pøes mìsíc distanèní výuky, kdy se
i menší dìti setkávají ve virtuální tøídì na Zoomu spíše
kvùli sociálním kontaktùm
a vysvìtlení látky, velká èást
studia však je na žácích a rodièích. U starších studentù je
2–3 hodiny dennì výuka online, zbytek pak „øízené samostudium“ – tedy elektronicky zadávané podnìty,
úlohy, projekty a podobnì studenti své
práce odevzdávají.
Pro všechny je to nároèné. Ale pøekvapivì
mnoho studentù si nyní výuky váží více (pochopitelnì ne všichni).
Petr Karas, øeditel školy
! Lauderovská e-škola: Internetová výuka
je velkou pøíležitostí také pro Lauderovskou
e-školu, 5 dní v týdnu poøádáme on-line hodiny.
Skvìlou práci odvedla Irena Nìmcová,
která na každý z tìchto veèerù zorganizovala
pøednášky z nejrùznìjších oblastí judaismu.
Programy pøitáhly pozornost lidí ze širokého
spektra židovské komunity, propojily ještì
více Lauderky s komunitou kolem Bejachadu nebo s lidmi v seniorském vìku.
! Mateøská škola naživo: Jedinou èástí,
která v èerstvì rekonstruované budovì Lauderových škol mùže fungovat i v dobì karantény, je mateøská škola.
Dìti se v dubnu zabývaly hlavnì pøípravou na Pesach. Dozvìdìly se, proè slavíme
svátek Pesach, proè jíme macesy, uklízíme
chamec. Hledaly afikoman, uklízely si šuplíky a tøídu. Vyrábìly miminko Mojžíše, lepily a vybarvovaly deset obrázky deseti egyptských ran, vyrábìly sederové talíøe.
! Veškeré aktuální informace naleznete na
stránkách školy www.lauder.cz.
ip
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

@msnavysinach.cz, mobil: 603 460 155,
tel.: 233 373 770.

ZA RIFKOU FRIEDOVOU
(1. 5. 1928–1. 4. 2020)
Dne 1. dubna 2020 zemøela v New Yorku Rebecca (Rifka) Friedová, rozená Weissová. Narodila se v ortodoxní židovské rodinì v mìsteèku Brod na Podkarpatské Rusi (tehdy
souèásti Èeskoslovenska). Otec Alexander se
živil jako pokrývaè, matka
Sima Lea vyuèovala hebrejštinu. Rifka mìla ètyøi bratry, nejmladší Simcha je zachycen
jako žáèek v chederu na proslulých fotografiích Romana Vishniaka. V roce 1939 okupovalo
Podkarpatskou Rus Maïarsko
a tøi starší bratøi byli odvedeni
na nucené práce. Po obsazení
Maïarska nacistickým Nìmeckem v bøeznu 1944 byla
Rifka spoleènì s rodièi a mladším bratrem poslána do ghetta
v Mukaèevu a následnì do
Osvìtimi. Rodièe i bratr byli
hned po pøíjezdu zavraždìni.
V lednu 1945 byla deportována
do Bergen-Belsenu a poté do
tábora Rochlitz (poboèný tábor
Budova Lauderových škol v Praze po rekonstrukci. Foto Petr Karas.
Flossenbürgu). Spolu se svou
sestøenicí Malkou a dalšími ženami pak absolvovala pochod
SOCIÁLNÍ ODDÌLENÍ
! Sociální oddìlení ŽOP je otevøeno každý smrti. Došly až do Žatce, kde byly osvobozeny.
V rozhovoru, který Rifka v roce 2015 poden od 8 do 14 hodin pro osobní návštìvu
nebo telefonickou konzultaci. Volat mùžete skytla pražskému Židovskému muzeu, zmínila,
na telefony 222 310 951 nebo 224 800 822. že jim tehdy velmi pomohli místní obyvatelé.
Naši pracovníci vám pomohou a poradí pøí- Rifka zùstala v Èechách další rok a pøipravovala se na vystìhování do Palestiny. Dostala se do
mo nebo vám pomoc zprostøedkují.
Dìkujeme všem našim dobrovolníkùm, jednoho z táborù pro vysídlené osoby do nìkteøí jsou ochotní pomáhat – nakupovat, dì- meckého Holzhausenu, v èervenci 1947 se vylat pochùzky a mnohdy dìlají fyzickou spoj- dala do Francie, odkud zanedlouho vyplouvala
ku mezi námi a našimi klienty. Jsme otevøeni do Palestiny loï Exodus 1947 s 4500 židovvašim nápadùm a pomoci, spolu to všechno skými uprchlíky na palubì. Jak známo, Britové,
zvládneme.
Ing. Jana Wichsová kteøí tehdy okupovali Palestinu, loï nenechali
pøistát a poslali ji z Haify zpátky do Evropy.
Záhy po vzniku Státu Izrael se Rifce pøece jen
ZÁPIS DO ŠKOLKY NA VÝŠINÁCH
! Zápis do Fakultní mateøské školy Na Výši- podaøilo do zemì vycestovat. Pracovala v kibunách do tøídy s alternativním programem 1. B cu a brzy se provdala za Israela Frieda, rovnìž
Lvíèata, bude probíhat ve dnech 5.–15. kvìt- pøeživšího holokaust, a spoleènì se dvìma dìtna. Žádosti zákonných zástupcù o pøijetí dítì- mi pak odešli roku 1959 do USA.
Rifka Friedová nikdy nezapomnìla na svou
te do tøídy 1. B zasílejte laskavì k rukám øeditelky školky paní Mgr. Michaely Eklové, milovanou Prahu, a pøedevším Staronovou sykterá vám pošle veškeré potøebné podklady nagogu, jejíž fotografie vévodila jejímu bytu
v ortodoxní ètvrti Borough Park v Brooklynu,
k pøihlášce a ráda zodpoví pøípadné dotazy.
Pøihlášku mají všechny mateøské školy kde bydlela skoro šedesát let. V roce 2015 Žina Praze 7 stejnou, odlišná jsou pouze kri- dovské muzeum v Praze navázalo spolupráci
téria pøijetí do tøídy 1. B, v rámci nichž se s vnukem Rifky Robertem B. Friedem, jenž iniposuzuje pøináležitost dítìte k Židovské cioval „From Generation To…“ Interview Project. Dlouhodobá finanèní podpora umožnuje
obci v Praze.
Kontakt: Mgr. Michaela Eklová, øeditel- natáèet v zahranièí rozhovory s pamìtníky hoka, Fakultní mateøská škola pøi PF UK, Na lokaustu z bývalého Èeskoslovenska. Více inVýšinách 3/1075, Praha 7, e-mail: skolka formací na www.fromgenerationto.com. (mh)
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ŽNO BRATISLAVA
V mesiaci máj oslávia narodeniny: pani
JUDr ¼ubica Adamcová. – 71 rokov; pani
MUDr. Gabriela Alexandrová – 72 rokov;
pani Anna Backová – 72 rokov; pani
Ing. Helena Galanová – 71 rokov; pani
Zuzana Hubinová – 76 rokov; pán Tomáš
Janovic – 83 rokov; pani Agáta Karvanová
– 74 rokov; pán Ing. Pavel Kuèera – 82 rokov; pán Vladimír Lapides – 60 rokov;
pani Valéria Lörintzy – 75 rokov; pán Peter Mièuda – 72 rokov; pani Mgr. Viera
Mlynárová – 73 rokov; pani O¾ga Nágelová – 70 rokov; pán Ing. Richard Pagáè –
89 rokov; pán Ladislav Polák – 65 rokov;
pán Ervín Schönhauser – 80 rokov; pán
Peter Sulík – 75 rokov; pani MUDr. Maja
Šteruská – 87 rokov; pani PaeDr. Karolína
Takáèová – 74 rokov; pán Prof.
MUDr. Pavel Traubner – 79 rokov, a pani
O¾ga Zelenková – 76 rokov. Prajeme im
ve¾a zdravia a spokojnosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blahoželáme našim èlenom, ktorí
v mesiaci máj oslávi narodeniny: pani Viera
Mláková, nar. 15.5. – 76 rokov, a pani Iveta
Radová, nar. 13.5. – 56 rokov. Všetkým prajeme ve¾a zdravia a spokojnosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V mìsíci kvìtnu oslaví narozeniny: pan Michael Felix, nar. 14. 5. – 54 let, paní Zuzana
Neufeldová, nar. 4. 5. – 53 let; pan Oldøich
Redlich, nar. 4. 5. – 69 let; pan Jiøí Schneer,
nar. 5. 5. – 71 let; paní Silvia Schullerová,
nar. 6. 5. – 70 let; paní Šárka Steiner, nar. 13.
5. – 73 let; pan Michael Wachtl, nar. 7. 5. –
71 let; a pan Pavel Winkler, nar. 23. 5. – 74
let. Všem pøejeme pevné zdraví.
Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V kvìtnu oslaví narozeniny: pan Jan Tichý,
nar. 8.5. – 71 let; paní Mgr. Helena Brázdová,
nar. 9.5. – 83 let; pan Petr Rubín, nar. 11.5. –
48 let, a paní MUDr. Hana Vlková, nar. 31.5.
– 70 let. Pøejeme jim pevné zdraví a vše dobré.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
Blahoželáme našim èlenom, ktorí v máju
slávia sviatok narodenín: pán Michal Breiner – 53 rokov; pán Zoltán Breiner – 88
rokov; pani Viera Figušová – 93 rokov;
pán Peter Galko – 66 rokov; pán
MVDr. Tomáš Gold – 66 rokov; pani
Ing. Katarína Goldová – 59 rokov; pán
Ing. Juraj Grossmann – 69 rokov; pán
Doc. JUDr. Imrich Kanárik – 72 rokov;

ZPRÁVY
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pani Katarína Kolárova – 66 rokov; pán
MUDr. Ivan Kolín – 73 rokov; pani Klára
Marksteinová – 86 rokov; pani
Doc. PhDr. Nataša Polanová – 74 rokov;
pani MVDr. Magdaléna Riemerová – 73
rokov; pán Ing. Dušan Ruboviè – 73; pán
Ing. Ivan Schönfeld – 65 rokov; pani Edita
Schwarzová – 70 rokov; pán Dr. Juraj Solár 73 rokov; pán Tomáš Špira – 73 rokov;
pán MUDr. Tomáš Teššer – 73 rokov; pani
Eva Tkáèová – 73 rokov; pani Eva Weiszová – 72 rokov, a pani Agáta Winklerová
– 74 rokov. Všetkým prajeme ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V kvìtnu oslaví jubileum tito naši èlenové:
paní Diana Deutschová, nar. 23.5. – 78 let;
paní Eva Navrátilová, nar. 1.5. – 34 let; pan
Tomaš Maier, nar. 13.5. – 43 let, a paní Gabriela Veselá, nar. 28.5. – 50 let.
Všem jubilantùm pøejeme hodnì zdraví do
dalších let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V kvìtnu oslaví narozeniny: pan Ing. Alexander Andrysík, nar. 24. 5. – 58 let; pan
Martin Bernat, nar. 30.5. – 50 let; paní Kateøina Gregorová, nar. 11.5. – 47 let; pan Filip
Hess, nar. 12.5. – 49 let; paní Milada Hlubíková, nar. 24.5. – 76 let; paní Ivana Koštejnová, nar. 16.5. – 66 let; pan Ing. Erik Markoviè, nar. 11.5. – 36 let; paní Alena Serbusová,
nar. 15.5. – 74 let; paní Eva Šporková, nar.
20.5. – 79 let; paní Kamila Tesaøová, nar.
18.5. – 50 let; paní Irena Urbanèíková, nar.
13.5. – 69 let, a paní Gabriela Kreiman, nar.
17.5. – 28 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V kvìtnu oslaví narozeniny: pan Ing. Jiøí
Löwy – 74 let; paní Alena Rùžièková – 72
let; paní Eleonora Koèandrlová – 90 let;
paní Mgr. Vìra Tydlitátová ThD. – 61 let,
a paní Eva Štixová – 79 let. Všem našim

jubilantùm pøejeme hodnì zdraví, štìstí
a osobní spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V kvìtnu oslavují narozeniny: pan Jiøí
Baum, nar. 7.5. – 84 let; paní Eva Benková, nar. 16.5. – 87 let; pan Max Bergmann,
nar. 29.5. – 84 let; paní Jitka Bouèková,
nar. 6.5. – 84 let; pan Meir Dohnal, nar.
27.5. – 82 let; paní Agnesa Fiøtíková, nar.
26.5. – 82 let; paní Marie Handlová, nar.
17.5. – 80 let; paní Jana Eva Chlupová,
nar. 2.5. – 75 let; pan Jiøí Pavel Kafka, nar.
2.5. – 96 let; paní Hana Klusáková, nar.
10.5. – 94 let; pan Felix Kolmer, nar. 3.5.
– 98 let; pan Arnošt Lederer, nar. 14.5. –
96 let; paní Alenka Lehká, nar. 21.5. – 89
let; pan Oto Novotný, nar. 31.5. – 92 let;
paní Hortenzia Pavlíková, nar. 10.5. – 86
let; paní Eva Pokorná nar. 17.5. – 91 let;
paní Liana Sagivová, nar. 2.5. – 87 let; pan
Denny Stecher, nar. 29.5. – 80 let; paní
Eva Vinaøová, nar. 20.5. – 88 let; paní Jana
Wolfová, nar. 10.5. – 94 let; paní Markéta
Zádorová, nar. 7.5. – 97 let, a pan Zdenìk
Zloèenko, nar. 11.5. – 75 let. Všem jubilantùm pøejeme hodnì zdraví.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
Je naší smutnou povinností oznámit, že 5.
dubna 2020 zesnula ve vìku 74 let paní
Maja Vostárková. Se zesnulou jsme se
rozlouèili v obøadní síni Nového židovského høbitova 7. 4. 2020. Necht’ je její
duše vevázána do svazku vìèného života
Zichrona livracha!
Hakamat maceva
pana PhDr. Jana Munka, CSc., z“l se koná
4. kvìtna v 15 hodin na NŽO v Praze.
ŽO TEPLICE
V kvìtnu oslaví narozeniny: paní Judita Augustová, nar. 25.5. – 72 let, a paní Kateøina
Kreisinger, nar. 16.5. – 54 let. Celá teplická
obec pøeje dobré zdraví.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO TRENÈÍN
V máju oslávi narodeniny: pán Eduard Schlesinger – 60 rokov. Želáme mu všetko najlepšie k jeho jubileu, srdeène mu gratulujeme
a prajeme všetko dobré.
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V kvìtnu oslaví své narozeniny pan Bedøich
Heller a pan David Nebeský. Do dalších let
pøejeme jmenovaným pevné zdraví a osobní
pohodu.
Ad mea veesrim šana!
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POMOC SPRAVEDLIVÝM
V rámci všemožných obèanských aktivit
na pomoc seniorùm, kteøí jsou v dobì
pandemie nejvíce ohroženou skupinou,
zaèala ve Varšavì fungovat skupina, jež
pomáhá lidem ocenìným titulem Spravedlivý mezi národy. Tedy tìm, kdo za
války pomáhali perzekvovaným Židùm.
Založil ji Jonny Daniels, Izraelec narozený v Británii; loni zachráncùm nabízela
zdarma jízdy taxíkem, nyní jim dováží
èerstvé potraviny.
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NÁVŠTÌVA Z JEØÁBU
Originálním zpùsobem se rozhodl navštívit svou 91letou babièku v židovském domovì seniorù Beth Shalom
v Amsterdamu její vnuk s celou rodinou. Vzhledem k tomu, že silnì nahluchlá dáma nedokázala využívat technologické prostøedky a nemohla kvùli
nouzovému stavu pøijímat návštìvy, nechal pøed dùm postavit úzkou zvedací
plošinu a všichni pøíbuzní si jeden po
druhém s „uvìznìnou“ pøíbuznou ve
tøetím patøe domu popovídali pøes okno.
VAKCÍNU ANO, JINAK BOJKOT
Omar Barghouti, jeden ze zakladatelù
hnutí, hlásajícího ekonomický, akademický a kulturní bojkot Izraele (BDS), oznámil, že pokud Izrael vyvine vakcínu proti
pùvodci nemoci covid-19, stoupenci bojkotu ji smìjí užívat. „Podobnì jako kdyby
Izrael napøíklad vynalezl lék na rakovinu
nebo na jiný virus, není problém s ním
spolupracovat, aby se zachránily miliony
životù,“ uvedl na arabském facebookovém profilu Barghouti. Zároveò však
upozornil, že zatím nenastala situace, kdy
by bylo nutno kupovat zdravotnické zaøízení nebo léky pouze od Izraele.
¡
PAMÌ TOVÁ
MAPA
ŽIDOVSKÉHO LONDÝNA
Na www.jewisheastendmemorymap.org
naleznete mapu londýnského East Endu,
ètvrti, v níž kolem roku 1900 žilo na 100
tisíc židovských imigrantù, vìtšinou z východní Evropy a Ruska. Byla to chudinská ètvrt’se spoustou malých obchodù, dílen, tržišt’, jídelen, divadel, ale také škol
a synagog; na zdejší nádraží Liverpool
Street Station pøijíždìly v letech 1938/
1939 dìtské záchranné transporty. Jedná
se o mapu interaktivní – místa spjatá s židovskou historií (jejíž stopy jsou zde už
jen málo patrné) jsou vyznaèena barevnì,
po klepnutí se zobrazí historické foto
a nahrávka pamìtnického vyprávìní.

Pablo Picasso: Hlava ženy, 1903.

ZEMØEL SIR STIRLING MOSS
Ve vìku 90 let zemøel 12. dubna v Londýnì bývalý automobilový závodník sir
Stirling Moss. Pocházel z židovské rodiny Mosesù: otec byl zubaø a amatérský
závodník, který synovi vnukl lásku k rychlé jízdì. Tu ještì podpoøila ctižádost
vyvolaná tím, že Stirlingovi se spolužáci jako Židovi posmívali. Vypracoval se
na špièkového závodníka, byl nazýván
„nejvìtším pilotem F1, který se nikdy
nestal svìtovým šampionem“. Závodil
v letech 1948–1962, vyhrál 212 z 529
závodù, ve kterých startoval, z toho 16
velkých cen formule 1.
Moss pùsobil také jako komentátor
závodù. Ve své dobì patøil k celebritám,
objevil se i na filmovém plátnì, mj.
v epizodní roli v bondovce Casino Royale z roku 1967. „Kdo si myslíte, že jste,
Stirling Moss?!“ ptávali se prý britští
policisté øidièù, kteøí výraznì pøekroèili
povolenou rychlost.
PICASSO SE VRACÍ
Národní galerie ve Washingtonu vrátí
obraz Pabla Picassa dìdicùm nìmeckého židovského bankéøe Paula von Mendelssohna-Bartholdyho, potomka slavného skladatele. Bankéø prodal dílo

Hlava ženy pod cenou roku 1934, nebot’
mìl strach, že by ho zkonfiskovali nacisté; za ètyøi roky poté zemøel.
ZTRACENÝ KÁMEN
První vlna sefardských Židù dorazila do
Anglie z Normandie spolu s Vilémem Dobyvatelem roku 1066, pùsobili jako služebníci krále a šlechty. Støedovìká Anglie
se s Židy nemazlila: od roku 1217 museli
nosit zvláštní znamení, Geoffrey Chaucer,
otec anglické literatury, ve svých Canterburských povídkách ústy abatyše zastával
povìru o rituální vraždì. Roku 1290 byli
jako z první evropské zemì z Anglie vypovìzeni a v letech 1290–1656 zde nežili.
Ve druhé pùli 16. století za vlády Olivera
Cromwella se zaèali vracet, sice tajnì, nicménì jejich pøítomnost byla v podstatì
oficiálnì tolerována. V této dobì v Anglii
nalezla útoèištì øada Sefardù prchajících
ze Španìlska a Portugalska pøed inkvizicí.
Usadili se tu, založili synagogy (nejznámìjší je londýnská Bevis Marks Synagogue), høbitovy, stali se souèástí spoleènosti, k níž svou prací pøispívali a nìkteøí –
jako tøeba Benjamin Disraeli, první premiér s židovskými koøeny, básník Siegfried
Sassoon èi herec Peter Sellers – se proslavili.
Jejich nepøíliš známým stopám se vìnuje projekt nazvaný Jeden ztracený kámen
(One Lost Stone). Inspiroval ho sefardský
Nový židovský høbitov ve východním
Londýnì a zahrnuje historické pøednášky,
divadlo, vzpomínky, ukázky poezie. Zájemci ho od 5. èervence mohou zhlédnout
na adrese www.lostjews.org.uk.
(am)
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