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POSLEDNÍ ZASEDÁNÍ RADY FŽO
Poslední Rada FŽO v ÈR v tomto volebním období (2017–2020) byla svolána na 16. záøí letošního roku. Uskuteènila se èásteènì prezenènì (18 èlenù),
on-line se jí zúèastnilo 10 èlenù. Jednání
øídil pøedseda FŽO Petr Papoušek, program se skládal z osmi bodù:
1/ Kontrola zápisu z posledního jednání rady – bez pøipomínek, úkoly byly
splnìny.
2/ Plnìní rozpoètu FŽO za rok 2020 –
plnìní odpovídá plánu, dotazy nebyly
vzneseny, rada vzala rozpoèet na vìdomí.
3/ Finance 2021–2023 – byla rozeslána
tabulka pøíjmù a výdajù do roku 2023.
Pøíjem se skládá z 3 èástí, daru ŽMP a 2
pøíspìvkù od státu na èinnost a náhrady.
P. Papoušek vysvìtlil, že pøedmìtem tohoto bodu je finanèní pøíspìvek státu na
èinnost, který se postupnì snižuje a v roce 2029 bude vyplacen naposledy. Prezidium pøedkládá RFŽO návrh jednorázového snížení èerpání pøíspìvku o 12,66
procenta oproti roku 2020. V rámci
dané udržitelnosti vyèerpá federace své
rezervy 4,2 milionu Kè do roku 2023
a využije uspoøenou èástku z pøíspìvkù
ve výši 1,44 milionu Kè s tím, že se nebude podílet na èerpání pøíspìvku od
státu do roku 2023. Situace po roce
2024 je zatím nejasná, všechny organizace se musí pøipravit, že mùže následovat
další pokles pøerozdìlovaných prostøedkù. Komisí, jmenovanou prezidiem, byl
vypracován dotazník pro šetøení, které
by mìlo zmapovat základní potøeby
obcí.
Usnesení: Rada FŽO schvaluje, aby
èástka pøíspìvku na èinnost pro ŽO byla
garantovaná na pøíští 3 roky a byla jasnì
daná s tím, že bude snížena o 12,66 procenta na 7,86 milionu Kè pro každý rok
v období 2021–2023. Na rok 2021 bude
výše pøíspìvku pro obce rozdìlena podle souèasného systému, na další dva
roky bude pøíspìvek rozdìlen podle výsledkù šetøení. Pøítomno 27 èlenù ze 7
obcí, pro 26, 1 se zdržel. Usnesení bylo
schváleno.
4/ Rozpoèet FŽO na rok 2021 – Vzhledem k tomu, že prosincová rada je volební, bylo doporuèeno schválit pøedložený
návrh rozpoètu, projednaný a schválený
prezidiem, pøi tomto jednání. Pøedseda
okomentoval rozpoèet FŽO, který byl
snížen o 18 procent, nìkterá støediska
výraznì, sekretariát o 400 tisíc. Bylo navrženo hlasovat o tom, zda chce dnešní
rada hlasovat o rozpoètu. Pro 21, zdržel
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se 1, proti 2. Rada vyjádøila vùli hlasovat o rozpoètu.
Hlasování o rozpoètu na rok 2021 – pro
24, zdrželi se 2, proti 0. Pøedložený rozpoèet FŽO pro rok 2021 byl schválen.
5/ Bezpeènost – na pozici koordinátora
bezpeènosti nastoupil nový pracovník,
který se radì pøedstavil osobnì. V souèasné dobì mapuje situaci, rozešle email do obcí s informacemi a kontakty.
6/ Pøíprava voleb – volební zasedání
RFŽO je naplánováno na 16. prosince.
Otázkou je organizace voleb pøi souèasné epidemiologické situaci. P. Papoušek
uvedl, že napø. EJC bude poøádat v øíjnu
volby pøes Zoom on-line. Konstatoval,
že volba bude zajištìna tak, aby vše probìhlo podle pravidel a platných opatøení. Bude ovšem tøeba pøipravit i neprezenèní variantu volebního zasedání.
7/ Informace o èinnosti RK FŽO –
pøedseda RK informoval o èinnosti RK
FŽO za uplynulé volební období, o kontrolách vyúètování daru ŽMP a dalších
aktivitách, napø. o jednáních s pøedstavenstvem ŽLU a o kontrole èlenské evidence v ŽO Ostrava, které se formálnì
zpøehlednilo. Otázka uznávání rabínských soudù v pøípadì konverzí ze strany FŽO zùstala po delší diskusi otevøená. Podle názoru rabiho Sidona by
v budoucnu mìla FŽO uvažovat o zcela
autonomním pøístupu ke giurùm bez
ohledu na ostatní náboženské autority.
8/ Rùzné – P. Papoušek informoval
o volbách do EJC (Evropský židovský
kongres) v øíjnu 2020 a dotázal se, zda
rada souhlasí s jeho opìtovnou kandidaturou do exekutivy EJC. Usnesení: Rada
navrhuje P. Papouška jako kandidáta do
exekutivy EJC. Hlasování: Pro 21, proti
2, zdržel se 1. Usnesení bylo schváleno.
Ch. Wiener požádal, aby revizní komise
posoudila právoplatnost hlasování
o tomto bodu s odùvodnìním, že nebyl
na rozeslaném programu. Pøedseda RK

požádal pana Wienera o písemné zaslání
požadavku.
Na závìr podìkoval pøedseda Petr Papoušek všem èlenùm rady za práci
v konèícím funkèním období a popøál
Šana tova a hodnì zdraví.
jd
NOVÉ STOLPERSTEINE
Ve dnech 3. a 4. záøí jsme v Praze položili
24 nových Stolpersteine, dlažebních kostek s mosazným povrchem, instalovaných
do chodníku pøed domy obìtí nacistického režimu. Dalších pùvodnì plánovaných
16 kamenù jsme z dùvodu cestovních
omezení zpùsobených probíhající pandemií covid-19 museli prozatím uschovat.
Pùvodnì se mìl pokládání úèastnit
jako již tradiènì sám autor projektu pan
Gunter Demnig, ale z dùvodu pandemie
se letos jeho cesta po èeských mìstech
neuskuteènila. Kromì Prahy byly instalovány desítky dalších kamenù v Plzni,
Èeských Budìjovicích, Pardubicích, Jièínì, Novém Mìstì na Moravì, Èáslavi,
Uhlíøských Janovicích, èeká nás položení prvního kamene zmizelých v Žacléøi,
Èeském Krumlovì a Holicích.
Na stránkách www.stolpersteinecz.
cz najdete pøehled všech kamenù v Praze,
celkový jejich poèet se dnes blíží èíslu
400. Na adrese info@stolpersteinecz.
cz mùžete kontaktovat Hermínu Neuner
nebo Františka Bányaie pro další informace a rezervaci kamenù. Stolpersteine je
dlouhodobý a úctyhodný projekt, položení každého kamene je mimoøádnou pietní
událostí. Zájemce však prosíme pøedem
o trpìlivost, protože dnes již evidujeme
rezervaci kamenù pro rok 2023.
H. Neuner a F. Bányai
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PRÙVODCE V mládí se stal Levi Jicchak, jak je zvykem, díky svému mimoøádnému nadání zetìm jednoho bohatého muže. V prvním roce po svatbì
mu obec zásluhou jeho váženého tchána prokázala tu èest, že smìl v den
svátku Radosti z Tóry pøednést v synagoze modlitbu Tobì bylo odhaleno poznání. Levi Jicchak pøedstoupil pøed
pult, stál a ani se nehnul. Jeho talit ležel na pultu. Natáhl po nìm ruku, aby
se do nìj zahalil, vzápìtí ho však znovu
odložil a stál stejnì nehybnì jako pøedtím. Pøedstavení obce poslali sluhu, aby
mu pošeptal, at’neunavuje
shromáždìné a zaène.
„Dobøe,“ odpovìdìl a znovu sáhl po talitu, ale vzápìtí ho opìt odložil na
pult. Tchán se pøed obcí
stydìl tím víc, že se mnohokrát pøedtím
chlubil, jakého má doma skvìlého mladého muže. Rozhnìval se a poruèil, at’
mu sluha vyøídí, že buïto okamžitì
zaène s modlitbou, nebo odejde od pultu. Než to staèil posel udìlat, Levi Jicchak neèekanì øekl: „Jsi-li tak uèený
a zbožný, pøednes tu modlitbu sám.“
Pak se otoèil a vrátil se na místo.
Tchán mlèel. Když se však vrátili
domù a Levi Jicchak se s velkou radostí,
jak se v ten den sluší, usadil naproti
nìmu ke sváteènímu stolu, tchán se neovládl a vykøikl: „Proè jsi mi udìlal takovou ostudu?“
Rabi odpovìdìl: „Když jsem natáhl
ruku, abych si pøehodil talit pøes hlavu,
pøitoèil se ke mnì zlý pud a zašeptal mi
do ucha: Rád bych øíkal spoleènì s tebou: Tobì bylo odhaleno poznání. Ptám
se ho: Kdo jsi, že se považuješ za hodna
té cti? On na to: Kdo jsi ty, že se považuješ za hodna té cti? Jsem uèenec, povídám. I já jsem uèenec, odvìtil. Chci se
ho zbavit: Kde ses uèil? A kde ses uèil
ty? opáèí. Øíkám, kde jsem se uèil. Tam
jsem byl pøece s tebou, šeptá mi se smíchem, uèili jsme se spolu. Zamyslím se.
Jenomže já jsem chasid, namítám vítìzoslavnì. A on bez zaváhání opáèí: Jsem
také chasid. Já: A ke komu jsi jezdil?
A zase jako ozvìna: A ke komu jsi jezdil
ty? Ke svatému Magidovi do Meziøièe,
povídám. Podívá se na mne ještì posmìšnìji: Tam jsem byl pøece s tebou
a spolu jsme pøijali chasidut. A proto
chci s tebou øíkat Tobì bylo odhaleno
poznání.
To už bylo na mì moc. Nechal jsem
ho tam stát. Co jiného mi zbývalo?“

HOSTINA SEDMI PASTÝØÙ Ke stolu rabiho Leviho Jicchaka èasto pøicházel výøeèný a nevzdìlaný muž, kterého
žáci mezi sebou trpìli jen s nevolí, ponìvadž vùbec nechápal, o èem rabi mluví: co také pohledává nìkdo, kdo vaøí
smùlu, mezi tìmi, kdo pøipravují vonné
masti? Protože si však ve své prostoduchosti jejich postoje buï vùbec nevšiml,
nebo se jím nedal znejistìt, zaèali žáci
pøemlouvat cadikovu manželku, aby
omezence vykázala ona. Žena to však
nechtìla udìlat bez manželova souhlasu
a o námitkách a prosbì žákù mu øekla.

zanaøíkal: „Ach, Pane svìta, Žíše nemùže chodit!“ A ihned se snesl oblak
z nebe a øekl: „Posaïte se!“ „Rabi,“ vykøikl rav z Ostrahu, „pronajmu vám vùz,
ale pošlete pro všechno na svìtì ten oblak pryè!“ A od té doby už ho neoslovoval „reb Žíše“, nýbrž „rebe reb Žíše“,
a øíkalo se mu tak všude.
V OÈEKÁVÁNÍ Každým okamžikem
oèekával rabi Moše Tajtlbaum mesiášùv
pøíchod. Zaslechl-li nìjaký hluk z ulice,
ptal se rozechvìlým hlasem: „Objevil se
už posel?“
Pøed spaním si položil
k posteli sabatový odìv
a o pelest opøel poutnickou
hùl. Urèený hlídaè mìl rabiho vzbudit pøi prvním znamení, kterého by si všiml.
Jednou mu nabízeli ke koupi krásný
dùm v sousedství modlitebny. „Co bych
s ním dìlal?“ zvolal. „Brzy pøijde mesiáš
a já se odstìhuji do Jeruzaléma.“ Velcí cadikim jeho doby o nìm øíkali, že se v nìm
znovu zrodila jiskra duše proroka Jeremjáše. On sám øíkal tìm, kdo žasli nad
hloubkou jeho zármutku ve výroèní den
znièení Chrámu: „Èemu se divíte? Já
jsem muž, jenž zakusil ponížení. Ale Bùh
mi dá spatøit i to, co bude postaveno.“ Až
do vysokého vìku mu nepøišlo na mysl,
že by mohl zemøít a nespatøit mesiáše.
Když šel jednou v prùvodu kolem pódia sedmého dne svátku Sukot, v den velké prosebné modlitby o pomoc, modlil
se: „Pane svìta, kéž už by tak s tvou pomocí pøišel konec! A nemysli, že prosím
o své dobro! Souhlasím s tím, že nebude
vysvobozen a spasen mùj životní dech,
duch ani duše, vždyt’jsem pøipraven stát
se kamenem v praku a nést všechnu bídu,
jen aby už tvá Šchina netrpìla!“
Jako dvaaosmdesátiletý øekl v pøedveèer Dne smíøení pøed Kol nidrej: „Pane
svìta, ty víš, že jsem velký høíšník, ale
víš také, že mluvím pravdu, že nelžu,
a tak ti øeknu, jak to je. Kdyby byl Moše,
syn Chany, vìdìl, že zešediví døív, než
pøijde mesiáš, asi by to nevydržel. Ale ty,
Pane svìta, sis ze mì dìlal blázny den za
dnem, až jsem zešedivìl. Pøi mém životì,
je to opravdu velké umìní, že si Všemohoucí dìlá blázny ze starého blázna. Prosím tì tedy, Pane svìta, at’pøijde! Ne kvùli nám, nýbrž kvùli tobì, aby všechen lid
posvìtil tvé jméno!“

STALO SE O SUKOT
Ètyøi chasidské pøíbìhy

Rabi odpovìdìl: „Až jednou bude
v pøíštím svìtì sedìt u svaté hostiny
sedm pastýøù, Adam, Šét, Metúšelach

Šalom Kobošvili: Sukot, 1938.

vpravo, Abraham, Jákob a Mojžíš vlevo
a David uprostøed, a pøistoupí k nim
ubohý nevìdomec Levi Jicchak z Berdièeva, myslím, že tomu omezenci sotva
pokývnou na pozdrav.“
OHEÒ A OBLAK Vypráví se: Døíve
než se Zusja zjevil svìtu, pobýval jednou o svátku Sukot ve stánku rava
z Ostrahu. Rav veèer ulehl na vysoko
vystlané, polštáøi a pøikrývkami vybavené lùžko a Zusja podle zvyku chudých
pocestných na zem. V noci si Zusja øekl:
„Ach, Žíšemu je zima, nemùže spát
v suce!“ A ihned sestoupil z nebe oheò
a zahøál chatrè tak dùkladnì, že rav
z Ostrahu musel odhodit peøiny i pøikrývky. „Tak, už je mi teplo,“ øekl si
Zusja. V tu chvíli kníže ohnì zmizel
a rav z Ostrahu pøes sebe musel znovu
pøetáhnout jednu pøikrývku za druhou.
To se opakovalo nìkolikrát, mráz a žár
se neustále støídaly a ráno už rav z Ostrahu svého sváteèního hosta neoslovoval „Žíše“, nýbrž „reb Žíše“. Po skonèení svátku chtìl jít Zusja dál svou cestou,
ale nemocné nohy jej odmítaly nést a on

(Z knihy Martina Bubera Chasidská vyprávìní. Pøeložila Alena Bláhová.)

4

VÌSTNÍK 10/2020

NOACHOVO SLOVO
Už více než pøed tøiceti lety mi nedávalo
spát, že Tóra oznaèuje Noachovu døevìnou archu i Mošeho rákosovou schránku za teva, a v hebrejštinì je pøitom teva
kromì rakve èi sarkofágu také slovem
(psaným). Na myšlence, že je psané slovo záznamem mluveného slova a schránkou pojmu, který v sobì skrývá, není
samo o sobì nic pøekvapujícího. Napadala mì pøitom paralela s pøesvìdèením
starých Egypt’anù, že ve svém sarkofágu, až zemøou, proplují úskalími smrti
k vìènému životu. Na této pouti je chrání hieroglyfy, svaté znaky posvátných
textù, jimiž je zevnitø popsána jejich nebeská bárka, hemžící se zvíøecími symboly. Opravdu, není v tom tøeba hledat
souvislost s Noachovou archou, jež poskytla ochranu nejen osmi lidským párùm, ale i párùm živoèichù, které do ní
pøicházely?
Dlouho se mi však nedaøilo nalézt v rabínské literatuøe odkaz, který by myšlenku, že mýtus skrývá hlubší obsah o moci
psaného slova zachovat naživu to nejcennìjší, co Bùh stvoøil, opravòoval, až na
midraš Berešit raba k sidøe Noach, cohar
taase la-teva, udìlej arše cohar. Uvádí se
tam, že „rabi Chunja, rabi Pinchas, rabi
Chanin a rabi Hoši to nevykládají a rabi
Aba bar Kahana a rabi Levi to vykládají.
Rabi Aba bar Kahana øekl: Je to okno.
A rabi Levi øekl: Perla. Rabi Pinchas citoval rabi Leviho, že øekl: Všech dvanáct
mìsícù, co byl Noach v arše, nepotøeboval
sluneèní svìtlo ve dne a mìsíèní svìtlo
v noci, ale mìl perlu, již zavìsil, a když
byla matná, vìdìl, že je den, a když byla
jasná vìdìl, že je noc.“ Rabi Pinchas sice
patøil k tìm, kteøí nepokládali za vhodné
text vykládat, ale nakonec doplnil, že se
rabi Levi omezil na vysvìtlení, jak mohl
Noach vìdìt, že v arše strávil rovných 365
dnù a nocí. Tím se podobnì jako rabi Aba
bar Kahana, mluvì o „oknu“, vyhnul porušení zákazu vykládat tajnou nauku maase merkava.
Koneènì jsem narazil na sbírku výrokù rabi Jisraela Baal Šem Tova blahé
pamìti k nìkterým oddílùm Tóry. K sidøe Noach cituje ze spisu svého vnuka
Mošeho Chajima Efraima (1742–1800)
Degel machane Efraim, že je Noachova
archa nazývána teva, protože poukazuje
na mila, mluvené slovo. To je dùvod,
proè Bùh Noachovi pøikázal, udìlej arše
o jeden loket shùry cohar, tj. zdroj svìtla. Bešt tento cohar interpretoval jako
Boží pøítomnost, Šechinu, jež poskytuje

KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

Marc Chagall: Noach, 1966.

vnitøní svìtlo slovu skuteèné modlitby.
Ve vydání souboru jeho výrokù, který je
mi teï bohužel nedostupný, jsem našel
i chiduš, postavený na Bohem pøikázaných rozmìrech Noachovy archy. Mìla
mít 300 loktù na délku, 50 loktù na šíøku
a 30 loktù na výšku, což v hebrejských
èíslicích, zastoupených znaky hebrejské
abecedy, dává písmena Šin, Nun a Lamed, z nichž sestává slovo LaŠoN, jazyk, jenž je nástrojem mluvené øeèi.
Zemì jako by se potopou vrátila do
stavu poèáteèního tohuvavohu, kdy byla
tma nad propastí a Boží duch (podle Rašiho Boží trùn) se vznášel nad vodami
jako stvoøitelské slovo, prosvìtlené
svìtlem Boží pøítomnosti.
To, že v psaném slovì mùže být obsažena síla, pøemost’ující celá tisíciletí,
víme z vlastní zkušenosti. Bez svìdectví
psaného slova bychom neznali dìjiny
lidského myšlení, nemluvì o historii
jako takové. Z druhé strany však také
víme, že psané slovo i lidská øeè mohou
být nositeli zla, jež nemá obdobu. Mluvíme-li proto o spásné funkci øeèi a slova, osvìtleného zevnitø svìtlem Boží
pøítomnosti, nemùžeme opomenout druhý aspekt trvalosti archy, jímž je smùla.

Aby se archa nepotopila, musil ji Noach na Boží pøíkaz vymazat smùlou, což
samozøejmì platí i pro rákosovou schránku, do níž Mošeho matka Jocheved vložila svého chlapce a poslala ho po vodì.
Psané slovo a lidská øeè, aby splnily
svùj Bohem posvìcený úkol a pøekonaly
doby, kdy by se svìt díky lidské zkaženosti vrátil do pùvodního chaosu, musí
být impregnovány znalostí „smùly“, jež
ztrpèuje lidský život. Bez ní by Noachova
archa ani Mošeho schránka nedržely pohromadì a jejich drahocenný obsah by
utonul v zapomnìní. Teprve slovo, vysmolené trpkostmi životní zkušeností,
mùže mít a také má váhu a trvalost. Jako
pøíklad chronického smolaøe lze zmínit
rabi Abrahama ibn Ezru (1089–1167 Španìlsko), klasického komentátora Tóry,
všestranného uèence a také básníka, jenž
o sobì napsal, že kdyby si zaøídil obchod
s rubáši, do jeho smrti by nikdo nezemøel.
K jeho moudrosti se však utíkáme dodnes, a to tím spíše platí pro slova Tóry
a prorokù Izraele. Rabi Izrael ben Šmuel
Bešt tuto souvislost sice pominul, ale
nemohla mu uniknout už proto, že chemar, smùla ve smyslu pryskyøice, vychází ze stejného koøene jako chomer,
hmota, materie, z níž Tvùrce zformoval
v tomto svìtì všechno vèetnì èlovìka.
Z toho mùžeme pochopit i dùvod rabi
Pinchase, že øekl: To nevykládáme. Funkcí hmoty, jež pøijímá formu, ale neustále
ji mìní, se dotýkáme smyslu smrti, nicoty a zla, které se jejím prostøednictvím lepí na èlovìka jako smùla. Právì
ona však paradoxnì zajišt’uje koherenci
lidského slova a øeèi.
Tím se vracíme k významu teva jako
rakve, sarkofágu, a k nadìjím, jež do nìj
vkládali staøí Egypt’ané. Z tohoto hlediska
je však pøísloveèné, že pohøbívání v rakvi
bylo Židùm vnuceno, a pokud by tomu
tak nebylo, pohøbívali by své drahé ve
lnìném pohøebním rouchu a zabalené do
prostìradla pøímo do zemì. Troufám si
proto tvrdit, že je za tím tøeba spatøovat
radikální odmítnutí egyptského sarkofágu
jako nebeské bárky, jež mocným a bohatým sloužila k pøekonání zla smrti.
Bešt blahé pamìti také mluvil o Noachovì arše v souvislosti s modlitbou,
vysílanou k Bohu z materie lidského
tìla, jak je øeèeno v Žalmu 130: Z hlubin
jsem tì volal, Hospodine, a nejen v nìm.
Proto je jako teva oznaèován v synagoze také pultík, pøed nímž se modlí pøedzpìvák modliteb.
EFRAIM K. SIDON
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SVÌTLO V ARŠE
Noach (1M 6,9–11,32)
Uprostøed dramatu, kdy kvùli potopì hrozí
záhuba témìø celému lidstvu, se Tóra soustøeïuje na Noacha, který má vybudovat
archu. Jeden z Božích pøíkazù zní: „Udìlej
schránì cohar, na výšku lokte ji shora zastøeš.“ (1M 6,16)
Není úplnì snadné urèit, co znamená slovo cohar, nebot’ se v textu jinde neobjevuje.
Je zøejmé, že se jedná o zdroj svìtla, který
osvìtluje samotnou archu. Ale co pøesnì to
je? Raši cituje midraš, v nìmž se o to pøou
dva rabíni: „Nìkteøí øíkají, že to je okno;
druzí, že tam svítil nìjaký drahokam“ (jenž
dokázal zázraènì osvìtlit temnotu).
Rabín Ovadja z Bertinora (zvaný Bartenura) tvrdí, že záleží na etymologii slova
cohar. Mùže být spojeno s výrazem cohorajim, poledne, v takovém pøípadì pøichází svìtlo ze slunce a nebe, tedy zvenku.
Cohar tak znamená okno nebo svìtlík
(právì tak jej pøekládá rabín K. E. Sidon).
Druhý názor øíká, že cohar souvisí s výrazem zohar, tedy záøe, což naznaèuje, že se
jedná o cosi, co je schopno vydávat vlastní
svit – což by znaèilo spíše onen drahý kámen. Další autority navrhují, že Noach
mìl obojí – okno (z nìhož pozdìji vypustil
havrana) i nìjaký umìlý zdroj svìtla.
Zajímavé je, proè Raši a další uèenci strávili tolik èasu otázkou, která není nijak
závažná. Hospodin slíbil, že k další potopì
nedojde, nebude žádný druhý Noach. V pøípadné nové hrozbì planetì už nespasí lidstvo
archa plující nad vodami. Proè tedy tolik záleží na tom, jak si Noach v arše svítil?
Trochu bych si zaspekuloval: myslím,
že odpovìï tkví ve vývoji hebrejského jazyka. Bìhem biblického období znamenalo slovo teva archu. Ale v dobì Midraše už
teva znamenalo také slovo. Proto se domnívám, že rabíni se ve svých komentáøích nevìnovali ani tak pøímo Noachovi
a arše, ale zásadní otázce spojené s Tórou.
Odkud plyne cohar, záøe, která je zdrojem
svìtla pro teva, Slovo? Vyvìrá jen zevnitø,
nebo i zvenèí?
Samozøejmì že øada lidí se domnívala,
že Tóra je sobìstaèná, že v ní lze nalézt odpovìï na každou otázku. Nicménì Maimonides a další navrhovali, že k pochopení
Božího slova je nutná znalost vìdy a filosofie, které ovšem nepovažovali za sekulární
disciplíny. Vnímali je jako okno, jímž proniká svìtlo Bohem stvoøeného vesmíru,
které nám pomùže lépe pochopit samotnou
Tóru. Jako by sekulární a vìdecké poznatky byly mapou a Tóra cestou.
(Z komentáøù rabína J. Sackse
vybrala a pøeložila A. Marxová.)

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách øíjen 2020 – tišri/chešvan 5781
3. 10. sobota

4. 10. nedìle

10. 10. sobota

STARONOVÁ SYNAGOGA
1. den SUKOT 3M 22,26–23,44
mf: 4M 29,12–16; hf: Za 14,1–14,21
(konec šabatu 19.24 hodin)
2. den SUKOT 3M 22,26–23,44
mf: 4M 29,12–16; hf: 1Kr 8,2–8,21
(konec svátku 19.23 hodin)
ŠMINI ACERET
KOHELET 5M 14,22–16,17
mf: 4M 29,35–30,1; hf:1Kr 8,54–9,1
MAZKIR

11. 10. nedìle

17. 10. sobota

18. 10. nedìle
19. 10. pondìlí
24. 10. sobota

31. 10. sobota

2. 10.
3. 10.
4. 10.
9. 10.

10. 10.
11. 10.
16. 10.
23. 10.
30. 10.

pøedveèer Simchat Tora - maariv a hakafot
(konec šabatu 19.09 hodin)
SIMCHAT TORA 5M 33,1–33,26
cht: 5M 33,27–1M 1,1–2,3; mf: 29,35–30,1;
hf: Joz 1,1–1,18 hakafot
(konec svátku 19.07 hodin)

9.00 hodin

9.00 hodin

9.00 hodin

11.00 hodin
19.00 hodin
9.00 hodin
10.00 hodin

BARCHI NAFŠI

BEREŠIT 1M 1,1–6,8
hf: 1Sam 20,18–42
(konec šabatu 18.55 hodin)
1. den Roš chodeš chešvan
2. den Roš chodeš chešvan
NOACH 1M 6,9–11,32
hf: Iz 54,1–55,5
(konec šabatu 18.42 hodin)
LECH LECHA 1M 12,–17,27
hf: Iz 40,27–41,16
(konec šabatu 17.30 hodin)

9.00 hodin

9.00 hodin

9.00 hodin

VYSOKÁ SYNAGOGA
Ve všední dny šachrit v 8.30 hodin, mincha ve 14 hodin.
O šabatu mincha ve 13.30 hodin, pokud není uvedeno jinak.
pátek
pøedveèer Sukot a kabalat šabat
18.20 hodin
sobota
ŠABAT SUKOT – mincha
14.00 hodin
maariv
19.15 hodin
nedìle
2. den SUKOT – mincha
14. 00 hodin
pátek
Hošana raba – šacharit
8.30 hodin
pøedveèer ŠMINI ACERET
mincha, maariv a kabalat šabat
18.05 hodin
sobota
ŠMINI ACERET – mincha
14.00 hodin
nedìle
SIMCHAT TORA – mincha
14.00 hodin
pátek
mincha, maariv a kabalat šabat
17.50 hodin
pátek
mincha, maariv a kabalat šabat
17.37 hodin
pátek
mincha, maariv a kabalat šabat
16.24 hodin

JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Bohoslužby se konají každou sobotu od 8.50 hodin.
2. 10. pátek
pøedveèer Sukot kabalat šabat
3. 10. sobota
1. den SUKOT
maariv
4. 10. nedìle
2. DEN SUKOT
10. 10. sobota
ŠMINI ACERET

18.20 hodin
8.50 hodin
19.15 hodin
8.50 hodin
8.50 hodin
MAZKIR
11.00 hodin
11. 10. nedìle
SIMCHAT TORA
8.50 hodin
Na všechny bohoslužby je nutno se registrovat v rabinátu
(224 800 849 nebo registrace@kehilaprag.cz), nejpozdìji den pøedem do 12.00,
pøed židovskými a státními svátky v poslední pracovní den dopoledne.
Je nutné dodržovat hygienická opatøení – dezinfekce rukou, roušky a rozestupy.
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U NÁS SE NESKUHRALO
Rozhovor s Terezií Kaslovou, vnuèkou Ferdinanda Peroutky
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chodil s mámou, sehnal pøes svého
otce kakao a noc pøed prohlídkou
kromì vdechování kakaa ještì kouøili doutníky. Babièce bylo ráno
opravdu zle, a když pøišli k doktorovi, zjistili, že prohlídky dìlá známý
lékaø, který jí øekl: „Milostivá paní,
co jste vyvádìla, vždy t’ já bych vás
nikam neposlal.“ Takže babièka Marie jako jedna z mála z linie Bìlských pøežila. Zùstala ještì její sestra, kterou také chránilo smíšené
manželství, a její syn, novináø Milan
Weiner. Ten pøežil Osvìtim a Buchenwald, odkud uprchl. Druhý syn,
Jiøí, zahynul.

TEREZIE KASLOVÁ se narodila roku deportaèního lístku byl Hynek Bìlský
1955 v Praze v rodinì Richarda Biener- bankovní úøedník ve výslužbì. Máma
ta a Evy Bienertové, roz. Peroutkové. mi pøed svou smrtí dala složku dopisù
Kvùli „buržoaznímu“ pùvodu nesmìla prababièky Idy z Terezína. Psala je na
studovat vysokou školu, zastávala rùz- útržcích toaletního papíru a nìjak je
ná povolání a od proposílala své dceøi
since 1989 pùsobila
i vnuèce. Já se tím
jako novináøka v obteï probírám, ale
noveném deníku Libohužel mnohdy ani
dové noviny, poté
netuším, o kom prajako tisková mluvèí
babièka Ida v dopipražského magistrásech hovoøí. Píše, co
tu. V devadesátých
dìlá ten, co dìlá
letech se podílela na
onen, že se jim „daøí Jak na babièku Marii vzpomínáte?
založení Ceny Ferdobøe“ a že dìkují za Byla to nesmírnì krásná a elegantní
dinanda Peroutky,
balíèky. Vìtší èást dáma. Úroveò a noblesu si dokázala
pozdìji pùsobila jarodiny mé babièky zachovat i v tìžkých èasech po roce
ko øeditelka Nadace
skonèila v Osvìtimi. 1948. Chodívali jsme k ní v nedìli odFerdinanda PeroutMáma osud své ro- poledne na èaj do Italské ulice na ViTerezie Kaslová, foto Alžbìta Jungrová.
ky. Od roku 2015
diny nesla tìžce. Ne- nohradech. Kdysi to býval krásný velžádá neúspìšnì omluvu od prezidenta rada o tom mluvila, nesnášela filmy ký byt, ovšem soudruzi usoudili, že je
ÈR Miloše Zemana za to, že jejímu dì- a knihy z koncentraèních táborù.
pro ni nadmìrný, a rozparcelovali jej
dovi pøisoudil autorství neexistujícího
Pøed dvìma roky jsem se vydala na kousky. U babièky se každou nedìèlánku „Hitler je gentleman“ a obvinil s dcerou, manželem a známými do li scházeli skvìlí lidé, i jako malou mì
ho z fascinace nacismem.
Osvìtimi, brala jsem to jako svou po- bavila ta atmosféra.
vinnost vùèi pøíbuzným. Byl s námi
Když zemøel její druhý manžel, pøePaní Kaslová, vaši praprarodièe také historik Jiøí Padevìt. Èlovìk nej- stìhovala se do malièkého, opìt rozdìlez matèiny strany Ida a Hynek Bie- povolanìjší k tomu, aby byl naším ného bytu kousek od Vltavy. A každou
nenfeldovi (Bìlští) pocházeli ze prùvodcem. Nevydrnedìli chodila k nám
Sedlèanska. Víte o nich nìco víc?
žela jsem. Po pùlhodo Bubenèe. Aby si
Máma na nì èasto vzpomínala. Praba- dinì jsme se na sebe
pøilepšila k nepatrné
bièka se narodila v Praze – Libni, s dcerou podívaly,
penzi, pracovala k mé
mìla tøi sestry a bratra, dnes již zapo- obì ubreèené, a šly
a sestøinì velké radosmenutého herce Josefa Bunzla. Pradì- jsme pryè.
ti jako uvadìèka
deèek se narodil v Èeèkovì u Votic.
v kinì. A tak jsme
Spoleènì žili v Praze, ve Zlatnické Jak prožila válku
celé dìtství a mládí
ulici. Máma u nich trávila hodnì èasu. vaše babièka Machodily zadarmo do
Myslím, že „bába“ patøila k lidem, rie, bývalá Peroutbiografu, tøeba i nìkokteré nejvíc milovala. Matèini rodièe, kova manželka?
likrát dennì.
tedy babièka Marie a dìda Ferdinand, Babièèin druhý manse totiž rozvedli, když mámì bylo žel Antonín Janota
Ve kterých biograsedm a pak byla svìøena do péèe otce. byl redaktor a také
fech pracovala?
Vyrùstala tedy u nìj, což bylo asi na spolumajitel malé
Pracovala Sevastojednu stranu fajn, protože se urèitì filmové spoleènosti
polu, v Blaníku a pak
Prababièka Ida Bìlská (1878–1943),
setkala se spoustou zajímavých lidí, Praha-Paøíž. Nebyl
v Kinì 64 U Hradeb,
roz. Bunzlová.
ale na druhou stranu na ni táta nemìl židovského pùvotehdy v samých domoc èas, a ten jí dávali prarodièe. du, takže ji chránilo smíšené man- brých kinech. Práce jí nevadila, sama
A máma je pak doprovázela, když šli želství. Ale poèátkem roku 1945 do- byla velká filmová fanynka. I když mudo transportu. Myslím, že se s jejich šlo i na ni. Pøed transportem do sela nosit odporné silonové pláštì a poztrátou nikdy nevyrovnala.
Terezína mìla jít na lékaøskou pro- zdìji špatnì slyšela, svou noblesu nehlídku. Kdosi jí poradil, že má vde- ztratila ani tehdy. Když nabízela lidem,
Co pøed válkou dìlali?
chovat do plic kakao, které vytvoøí kteøí pøišli pozdìji, že jim s baterkou
Bohužel pøesnì nevím, zmeškala jsem stíny na plicích a do transportu ne- ukáže cestu, øíkali jí: „Milostivá paní,
dobu, kdy jsem se mohla zeptat. Podle pùjde. Mùj táta, který už dlouho my si to najdeme sami.“
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Váš dìda ze strany otce byl Richard V roce 1968 ho rehabilitovali a mohl že uèitelka øekla: „Bienertová, pojï
Bienert, právník, za první republi- se vrátit k profesi, živil se pak jako sem na stupínek a vy všichni se podíky pražský policejní prezident a za podnikový právník. Následkem ko- vejte, jak vypadá dítì z buržoazní roválky protektorátní ministr vnitra. èovného života onemocnìl tuberkuló- diny.“ Na druhé stranì øeditel školy
mi potichu šeptal, že si váží mého dìMluvilo se o nìm u vás doma? Ko- zou.
Rodièe to schytávali za obì strany: deèka Bienerta, protože mu za války
mentoval váš otec jeho postoj, že
kdyby tu funkci nevykonával on, matka byla dcera tøídního nepøítele zachránil pøíbuzné. Byla to zvláštní
èíslo jedna, spoluzakladatele a první- doba...
vykonával by ji nìkdo jiný, horší?
Nemohly jsme studovat, moji sestSamozøejmì se u nás o nìm mluvilo, ho øeditele Svobodné Evropy; táta byl
díky tomu vím, že i když se dnes synem prvorepublikového policejního ru nepustili ani na støední školu, vyo tom pøíliš nemluví, tenhle dìdeèek prezidenta a protektorátního ministra, uèila se lakýrnicí a písmomalíøkou.
za první svìtové války úzce spolupra- který sice øadì lidí pomohl, ale po vál- Já jsem se s velkou protekcí dostala
coval s domácím odbojem, tzv. Maf- ce byl odsouzený. Jednu dobu ani ne- na støední školu, ale na vysokou ani
náhodou, i když by mì už tehdy bafií. Po roce 1918 provedl reorganizaci mìli kde bydlet.
vila žurnalistika. Nijak jsem
pražského policejního sboru,
toho tehdy ale nelitovala. I kdyv roce 1925 se stal viceprezidenbych mohla vystudovat, kam
tem Zemské správy politické
bych tak asi mohla jít pracovat –
v Èechách a od roku 1939 byl
do Rudého práva?
zemským prezidentem. Podaøilo
Po maturitì jsem chvíli pracose mu zvýšit prestiž policie, zárovala v Èeskoslovenské televizi –
veò byl známý sociálním cítìním
než tehdejší námìstkynì øeditele
i tím, jaké mìl charisma. U policie
Milena Balašová zjistila, že v tea èetnictva byl tak oblíbený, že
levizi je vnuèka Peroutky. Pak
mu øíkali „tatíèek Bienert“. Nacisjsem fungovala jako úøednice
ti ho nejprve zatkli, propustili ho
v Èedoku a pozdìji ve Stavbách
po zásahu prezidenta Háchy. Po
silnic a železnic. Když padl rezatèení premiéra Eliáše, prý aby
žim, šla jsem do redakce Lidoneuvolnil klíèový post ministra
vých novin a øekla, že tam budu
vnitra aktivním kolaborantùm, se
dìlat cokoli, tøeba vaøit kafe, ale
Bienert rozhodl rezort pøevzít.
že chci zkusit psát. A tak jsem se
Nikdy jsem ho nepoznala, ale
k té novinaøinì pøece jen dostala.
nejen od táty, ale i jiných pamìtníkù vím, že byl slušný a laskavý.
Byl pro vás Peroutka vzor? RoTáta øíkával, že svou úèast v prozebírala jste si styl jeho èlánkù?
tektorátní vládì bral jako povinPeroutka pravdìpodobnì byl vzor
nost a vìøil, že mùže i pomáhat.
pro mnohé, na tom nic nemìnilo,
Ostatnì právì pro polehèující
že byl mùj dìdeèek. Já se s jeho
okolnosti (intervence ve prospìch
prací seznamovala postupnì. Nejzatèených a pronásledovaných
prve jsme doma nic nemìli. Mým
a podporu rodin pozùstalých) mu
nakonec soud vymìøil jen tøi roky Marie Janotová (Peroutková, roz Bìlská) s dcerou Evou, 30. léta. rodièùm v jedné fázi zapeèetili byt
a nemìli nic, nejen žádné knihy,
vìzení za kolaboraci s nacisty.
V kvìtnu 1947 byl jako tìžce nemocAle líbilo se mi na nich, že se u nás prostì nic. Jeho knihy se ke mnì doný podmíneènì propuštìn. O dva roky nikdy neskuhralo, nepøenášeli na nás stávaly pozdìji a postupnì. Dodnes
mì fascinuje jeho styl, nadhled, realissvoje trable.
pozdìji zemøel.
mus. A Oblak a valèík považuju za
Setkala se ještì nìkdy vaše matka se nejlepší protiváleèný román, jaký
Co dìlal váš otec?
Táta byl profesí také právník, ale stej- svým otcem, Ferdinandem Peroutkou? jsem èetla.
nì jako mnoho jiných pøíslušníkù in- Nikdy. Naši nemìli pas. Než o nìj
teligence ho komunistický režim v roce 1968 požádala, než ho dostala Vaše dcera Alžbìta Jungrová je fooznaèil za tøídního nepøítele a poslali a než dostala výjezdní doložku a ví- toreportérka. Projevují se peroutho do dìlnických profesí. Táta pak zum do Ameriky, bylo už zase pozdì, kovské novináøské geny v obrazové
podobì?
pracoval jako sváøeè na mnoha stav- hranice se pro ni uzavøela.
Myslím, že ano. Navíc v dobách, kdy
bách – budoval tøeba orlickou pøehradu. Zpoèátku nesmìl ani pracovat Jak ovlivnil rodinný pùvod život jezdila za fotoreportážemi, psala deníkové záznamy, struènì, jasnì výv Praze, pøes týden tedy žil v marin- váš a vaší sestry?
gotce a v sobotu odpoledne pøijel Samozøejmì v mnoha ohledech. Èasto stižnì.
(pokraèování na str. 13)
domù a v pondìlí brzy ráno odjíždìl. nikterak pozitivnì. Zažila jsem tøeba,
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reskriptu nijak ohroženo. Oficiálnì byla
židovská obec ustavena 23. dubna 1727
privilegiem vévody Heinricha von
Mìsto Jirkov dokonèuje obnovu cenné židovské památky
Münsterberg und Frankenstein z ÈerveMìsteèko Jirkov, døíve též Borek (nì- ního prùmyslu, který roku 1872 podpoøi- ného Hrádku. Ve službách majitelù panmecky Görkau), leží nìkolik kilometrù lo napojení Jirkova na Duchcovsko-pod- ství nalezli patrnì zdejší Židé zèásti
i své zamìstnání.
severovýchodnì od Chomutova, v pod- mokelskou dráhu.
Židovská obec rostla jen pomalu, v roce
hùøí Krušných hor, které teï v pozdním
1783 zde žilo 7 rodin (34 osob), v roce
létì díky zarostlým kopcùm a horám na ZA PANSKÝM PIVOVAREM
obzoru pùsobí velmi romanticky. Ve Jak ukazuje zdaøilá veduta Jirkova, 1793 to bylo 8 rodin, které stále žily ve
skuteènosti se však Jirkov nachází té- vzniklá v souvislosti s dokumentací ži- 4–5 domech, všechny pøíslušné k panství
mìø v centru mostecké hnìdouhelné dovských sídel podle naøízení translo- Èervený Hrádek. Hlavním povoláním
pánve, na okraji jednoho z nejvìtších kaèního reskriptu Karla VI. v roce 1727, zdejších Židù byl obchod se støižním zbopovrchových dolù mezi Bílinou, Jiøetí- bylo to tehdy témìø idylické mìsteèko žím a nájem vinopalny. Po roce 1848 se
jirkovské židovské ronem a Litvínovem,
diny rozptýlily po mìscož také neblaze zatì a jejich poèet rostl,
sáhlo do jeho osudù
v roce 1875 zde žilo 76
a dnešní podoby.
Židù a 1893 byla potvrKdysi však byl Jirzena samostatná židovkov nevelké, ale utìšeská obec se 106 dušemi.
né mìsteèko, které
Do roku 1903 v jirkovvzniklo ve 13. století
ské synagoze pùsobil
jako kolonizaèní ves
rabín Markus Schulhof,
na jižním bøehu øíèky
pozdìji èinný v Kadani
Bìlé, pozdìji Bíliny,
a Blovicích, kantoøi Sina soubìhu obchodmon Steinbach, Josef
ních cest z Mostu
Lampl a od roku 1931
a Chomutova do MíLorenz Adler, starosty
šeòska a Lipska. Od
židovské obce byli Edupoloviny 14. století je
ard Prager a Karl Löbl,
oznaèován za mìsteèv Jirkovì usedlé byly
ko, na mìsto byl oficirodiny Löblù, Blochù,
Veduta a translokaèní plán mìsta Jirkova s pivovarem (3) a židovským domem (4).
álnì povýšen RudolFischerù èi Krausù.
fem II. roku 1606.
Zatímco blízký Chomutov husité 16. s kostelem a dvìma námìstími, rozdìle- Nejpozdìji v roce 1922 se zdejší židovská
bøezna 1421 vypálili a vìtšinu zdejší ži- nými øekou Bílinou. Údajnì se v Jirkovì obec stala souèástí obce Chomutov a v jirdovské obce povraždili, Jirkovu se podle usadilo v roce 1517 nìkolik židovských kovské synagoze pùsobil místní „Minijanlegendy jejich útoku zázraènì vyhnul. rodin, vypovìzených z Chomutova, ne- verein“. V roce 1930 poklesl stav na 37
V roce 1443 se zaèalo v Jirkovì vaøit poèetné židovské osídlení je však dolo- Židù (0,58 procenta z 6330 obyvatel). Papivo a 1455 mu Ladislav Pohrobek udìlil ženo až od poloviny 16. století. Malá ži- trnì pouze díky své odlehlé poloze pøeèkal
trhové právo, rychtáøský øád a právo dovská obec s modlitebnou existovala tento malý urbanistický celek vìtšinu náohrazení. Za Kryštofa z Karlovic v polo- již v první polovinì 17. stolevinì 16. století byla v Jirkovì zahájena tí, její žádost o zøízení židovtìžba kameneèné bøidlice (užívané pøi ského høbitova z roku 1630
výrobì síry a zpracování kùží, ale také však vrchnost zamítla (pov lékaøství a alchymii), která se stala zá- høbívalo se v Údicích a Hokladem jeho prosperity. Tehdy vznikla na øenicích, pozdìji v Chomuseverním bøehu Bíliny nová mìstská èást tovì). Židovské sídlištì za
s námìstím a radnicí. S rekatolizací po mìstem vzniklo nìkdy po
roce 1620 odešla vìtšina zdejších luterá- roce 1626, bezpeènì doloženù do ciziny a ekonomika mìsta znaènì no je ale až od roku 1724
poklesla. Nedaleký støedovìký hrad Bo- (4 chránìné rodiny, celkem
rek byl po polovinì 17. století pøestavìn 26 osob). Na translokaèním
na ranì barokní zámek Èervený hrádek, plánu je zcela vpravo za Synagoga léta sloužila jako sbìrna. Foto Jiøí Fiedler, 80. léta 20. stol.
koncem 17. století zde na sochaøské vý- mìstskými hradbami a výzdobì pracoval Jan Brokoff a v roce chodním pøedmìstím zakreslen panský sledujících pohrom od køišt’álové noci v li1688 se tu narodil jeho slavnìjší syn Fer- pivovar (3) a jeden velký židovský dùm stopadu 1938 až po demolici sousedního
dinand Maxmillián. Panství se ujali (4), kde tehdy žily tøi rodiny. Díky vzdá- jirkovského pøedmìstí v sedmdesátých lev roce 1771 osvícení Rottenhanové, kteøí lenosti 858 pražských loktù od kostela tech 20. století, jehož místo dnes zaujímá
položili základy rozvoje zdejšího textil- nebylo sídlištì naøízeními separaèního rozlehlé panelové sídlištì.
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vou øímsou pod nízkou stanovou støechou. Stylovì ještì výraznìjší je øešení
západního prùèelí, obráceného k Jirkovu,
rovnìž dìleného dvìma vysokými pilastry na tøi èásti, uprostøed zdùraznìné obdélným vstupem s tympanonem, nad
nímž se otvírá charakteristický motiv pùlkruhového termálního okna. Stejné pùlkruhové okno najdeme i ve východním
prùèelí. Celou kompozici západního prùèelí uzavírá široký
trojúhelný tympanon,
zdùraznìný uprostøed
kruhovým oknem s novì osazenou barevnou vitráží Davidovy
hvìzdy. Stejné kruhové okno je umístìno i ve štítu východního prùèelí, které
však není pohledové
(za úzkou prolukou
Synagoga v Jirkovì, práce na fasádì. Foto Arno Paøík.
stával první židovský dùm), a proto mu
ohrazený zdí a pøístupný širokými vraty chybí jakékoli další èlenìní.
pro vozy a kovanou brankou pro pìší,
kteøí se tu na svátky scházeli a sjíždìli TRADIÈNÍ DISPOZICE STAVBY
z celého okolí. Vstøícnou hrabìnku prý Nejvìtší zvláštností jirkovské synagogy
jirkovští Židé vzpomínali modlitbou po je však skuteènost, že stavba pøes svùj
nìkolik generací o šabatu každý týden. pozdní vznik a módní novoklasicismus
Synagogu postavil v letech 1846–1847 vychází zøetelnì z tradièní dispozice
jirkovský stavitel Dietrich v øadì ètyø èeských barokních synagog 17. a 18.
židovských domù pøi cestì smìrem na století, v nichž se vnitøní prostor èlenil
Jezeøí. Slavnostní zasvìcení s vnesením podle využití k liturTóry se uskuteènilo 27. srpna 1853 za gickým úèelùm obpøítomnosti teplického krajského rabína vykle na tøi stejné
èásti. Jednoduchému
Davida Picka.
Zvláštností jirkovské synagogy je ne- a souèasnì elegantjen skuteènost, že je na venkovské pro- nímu èlenìní vnìjších
støedí nezvykle velká a vysoká (cca 11 x prùèelí jirkovské sy16 m), ale také, že stojí spolu se dvìma nagogy, která jsou
zbývajícími židovskými domy témìø pøes svoje „moderní“
o samotì, což je dost neobvyklé. Nemen- stylové øešení zcela
ší zvláštností je skuteènost, že stavba je ve shodì se starší traprovedena ve velmi èistých formách no- dicí, odpovídá tøídílné
vého klasicismu a empíru, tedy ve slav- dìlení vnitøního pronostním císaøském slohu, který není storu.
Vstupní západní èást
v našich krajích pøíliš obvyklý (na rozdíl
od Polska èi Slovenska) a s nímž se v pøí- sloužila jako pøedsíò
padì našich synagog setkáváme jen výji- synagogy s menšími
meènì (Volynì 1840, Miroslav 1845, prostory po stranách,
Slatina 1850, Ivanèice 1853, Meclov zalomeným kamenným schodištìm a ženskou galerií v patøe. Zbývající hlavní sál
1856, Neètiny 1857, Zásmuky 1860).
Vnìjší plášt’obdélné stavby je na boè- synagogy pùsobí pøes své nevelké rozmìních stìnách èlenìn tøemi vysokými ry monumentálním dojmem. Je rozdìlen
pùlkruhovì zakonèenými okny, oddìle- klenebním pasem na dvì èásti, které vynými pilastry se zdùraznìným kladím mezují støední èást s pódiem pro pøedèía široce vystupující klasickou kordono- tání Tóry (bimou) a východní èást se
STAVBA „MODERNÍ“ SYNAGOGY
S rùstem zdejšího osídlení v první polovinì 19. století pøikroèila židovská obec
ke stavbì nové a na poèet èlenù pomìrnì velké synagogy, jejíž stavbu schválila 18. èervna 1844 hrabìnka Marie Gabriele Rottenhan-Buquoyová. Ta pro
stavbu také vìnovala pozemek, pozdìji
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svatostánkem (aron ha-kodeš) a pultem
pro kantora pøi východní stìnì. Aèkoli
o existenci støedové bimy se v dùsledku
pøedchozích stavebních úprav nezachovaly žádné doklady, sedadla byla s nejvìtší pravdìpodobností i zde rozmístìna
po obvodu hlavního sálu.
Masivní klenební pasy naznaèují, že
tyto prostory mohly být pùvodnì uzavøeny klenbami, jak to u sakrálních staveb bývalo po staletí pravidlem. Zda
k zaklenutí opravdu došlo, se však zatím
nepodaøilo s urèitostí zjistit. Možná zde
byla klenba nahrazena plochým stropním podhledem s øímsou a fabionem
a s obvyklou blankytnou výmalbou. Pùvodní strop byl však pøi pøedchozí úpravì odstranìn a nahrazen tmavým trámovým stropem, který se do prosvìtleného
klasicistního interiéru pøíliš nehodí a neúmìrnì navyšuje prostor.
DEVASTACE A OBNOVA
Synagoga sloužila bohoslužbám místního
synagogálního sboru za první republiky až
do konce tøicátých let 20. století. Bìhem
tzv. køišt’álové noci z 9. na 10. listopadu
1938 hoøelo v nedávno anektovaných Sudetech nejménì 37 synagog – mj. také
v Chebu, Kynžvartu a Kynšperku, Karlových Varech, Podboøanech, Chomutovì,
Údicích, Mostì, Liberci a Jablonci, další
hoøely pøi obsazení zbytku republiky 15.
bøezna 1939 nebo i pozdìji z rozhodnutí
místních nacistù.

Klenební pasy rozèleòují interiér. Foto Arno Paøík.

Také jirkovskou synagogu napadla
horda místních výrostkù, zapálili ji, ale
v obavì z rozšíøení požáru na okolní
domy místní obèané oheò uhasili. Útoèníci se museli spokojit jen s devastací
vnitøního zaøízení.
(pokraèování na str. 15)

10

JAK BYCHOM REAGOVALI MY?
Otázky, skryté v knize Julie Boydové Cestovatelé ve tøetí øíši

VÌSTNÍK 10/2020

olympijské hry, uspoøádané v Berlínì
v srpnu 1936. „Žádná zemì od dob
starovìkého Øecka nevystihla pravého olympijského ducha tak jako
Nìmecko.“ Tato slova kupodivu nepronesl ministr propagandy Goebbels,
nýbrž pøedseda amerického olympijského výboru Avery Brundage. A nebyl zdaleka sám, koho dokázali nacisté oklamat. Pøitom byli v Nìmecku
Židé už nìkolik let systematicky vytlaèováni z veøejného života, lidé mizeli ve vìznicích a koncentraèních táborech a brutalita vùèi obèanùm jiné
než nacistické orientace se stále zvyšovala. Souèasnì se však Goebbelsovi
obratnou propagandou daøilo vyvolávat i v mnoha nestranných pozorovatelích pøesvìdèení, že klady nového
nìmeckého poøádku, masovì podporované jeho obyvatelstvem, pøevyšují
zápory a dávají nadìji, že se Nìmecko
svých excesù postupnì zbaví a vzdá.

„Tato kniha vypráví o tom, co se v nacistickém Nìmecku dovolenou rok
v meziváleèném Nìmecku dìlo. Na co rok – ti všichni dostanou slovo, stejzákladì zpráv z první ruky, psaných nì jako èínští uèenci, olympijští sporcizinci, si ètenáø mùže udìlat obrázek, tovci a pronacistický nositel Nobelovy
jaké to opravdu bylo, po stránce fyzic- ceny z Norska. Dojmy a reflexe tak
ké i emoèní, když èlovìk cestoval po rùznorodých cestovatelù se pøirozenì
Hitlerovì Nìmecku. Dohledala jsem velice liší a mnohdy si zcela protiøeèí.
mnoho dosud neDohromady však vypublikovaných denítváøejí pozoruhodný
kù a dopisù, abych
a trojrozmìrný obraz
mohla podat nový
Nìmecka za Hitleroa vìrný obrázek navy vlády.“ V rozhocistického Nìmecka,
dující vìtšinì jsou
který snad rozšíøí –
citováni návštìvníci
èi dokonce zpochybz Velké Británie
ní – naše stávající
a z Ameriky. Jednak
pøedstavy. Lidé najich do meziváleènéHitler v Mnichovì, 1933. Foto archiv.
rození po druhé svìho Nìmecka cestotové válce nikdy nemohli pohlížet na valo ze všech zahranièních návštìvníkù
toto období neteènì. Obrazy nacistic- zdaleka nejvíc, a svou roli jistì sehrála
kých zvìrstev jsou natolik otøesné, že je i skuteènost, že britské a èásteènì i ame- TÉMÌØ ŽÁDNÝ ROZDÍL
nelze potlaèit ani ignorovat. Jaké to ale rické archivy byly autorce jako Angli- Dalším dùvodem, proè mnozí zahrabylo, cestovat po tøetí øíši a nemít výho- èance nejdostupnìjší.
nièní návštìvníci hledìli do vypuknutí
du pováleèného pouèení z minulosti?
války na nacistické Nìmecko s jistými
Jak snadno mohl tehdy èlovìk rozpo- HISTORIE A PROPAGANDA
sympatiemi a porozumìním, byla skuznat, co se opravdu dìje, pochopit pod- Kniha je uspoøádána chronologicky, teènost, že se deklarovalo jako rozstatu nacionálního socialismu, zùstat což ètenáøi mimo jiné umožòuje zís- hodný odpùrce bolševismu a hráz pronedotèený propagandou èi pøedvídat kat dobrý pøehled o reálné podobì ži- ti rudé záplavì z východu. Byli i tací,
holokaust? A dokázala ho tato zkuše- vota v Nìmecku mezi obìma válkami kteøí pochopili, že „Nìmecko ve skunost zmìnit, nebo ho jen utvrdila v za- – od katastrofální hospodáøské situace teènosti už do bolševismu upadlo, a to
koøenìných pøedsudcích?“ Tak uvádí prvních pováleèných let pøes Hitlerùv jen a jen kvùli Hitlerovi, že nacistická
Julia Boydová svoji mimoøádnì zají- pokus o puè v roce 1924, hospodáøský vláda napodobuje Sovìtský svaz do
mavou knihu Cestovatelé ve tøetí øíši, a kulturní vzestup výmarské republiky takové míry, že mezi obìma systémy
text, založený na peèlivém studiu dobo- a její pád v souvislosti se svìtovou hos- už neexistuje témìø žádný rozdíl, že
vých pramenù. Na základì osobních podáøskou krizí, úspìch nacistù ve vol- [stát] vlastní a øídí prùmysl; ovládá
svìdectví øady cizincù, kteøí v letech bách v roce 1930,
peníze a banky;
1919–1945 Nìmecko navštívili nebo Hindenburgovo vápodniká kroky k tojím projíždìli, hledá na položené otáz- hání a posléze jmemu, aby mohl vlastky odpovìdi.
nování Hitlera øíšnit a ovládat pùdu;
ským kancléøem v rorozhoduje o práci
MAHÁRÁDŽA I SKAUTI
ce 1933, požár Øíša mzdách; staví inJak píše v úvodu: „Nìmeckem projíždì- ského snìmu až po
frastrukturu a doly známé osobnosti jako Charles Lind- rychlou likvidaci
my; má své mlábergh, David Lloyd George, patijálský posledních zbytkù
dežnické hnutí; ve
mahárádža, Francis Bacon, bulharský demokracie. Hitler Pálení knih v areálu berlínské univerzity, 1933. volbách kandiduje
král a Samuel Beckett, abychom jmeno- se stal absolutním
jediná, státní stravali aspoò nìkteré. Jezdili sem však pánem Nìmecka a zahájil postupnì na“. Ale mnozí se jen tìžko zbavovali
i obyèejní lidé, od pacifistických kvake- stále ménì skrývané pøípravy na no- iluzí, které si o Nìmecku pøivezli ze
rù po židovské skauty, od afroameric- vou válku.
svých domovù a nìkteøí toho nebyli
kých profesorù po veterány z první svìPak pøicházejí poslední pøedváleèná schopni vùbec.
tové války. Studenti, politici, hudebníci, léta, která vedle zbrojení a totalitaridiplomaté, školáci, komunisté, básníci, zace nìmeckého státu provázejí i vel- ZVRHLÉ UMÌNÍ
novináøi, fašisté, umìlci a samozøejmì ké propagandistické úspìchy nacistù, Pálení knih, nièení obrazù a soch,
turisté, z nichž mnozí se vraceli a trávili mezi které patøí zejména XI. letní oznaèených za „zvrhlé umìní“, pro
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které podle Hitlerova vyjádøení není
ve tøetí øíši místo, bylo pro zahranièní
návštìvníky také prubíøským kamenem. Mnichovskou výstavu Zvrhlé
umìní v roce 1937 navštívily neuvìøitelné dva miliony návštìvníkù, mezi
nimi i mnoho cizincù. Slavný americký letec a propagátor abstinence Lindbergh, který se na výstavì byl také podívat, po prohlídce prohlásil, „že si
poprvé v životì potøebuje dát nìco
k pití“. Jeho žena Kay se zase nechala
slyšet: „Poprvé jsem s Hitlerem souhlasila, že to nazval zvrhlým umìním,
a mìla jsem radost, když oznámil, že
éra fialových krav skonèila.“ Britský
autor J. A. Cole to ale vidìl jinak.
„I když sám nebyl nijak avantgardní,
uprostøed výstavy se
ho zmocnila podivná
rozjaøenost. ‚Nestydatost tìch obrazù
byla nakažlivá. Jako
by èlovìk vešel do
blázince a uvìdomil
si, že už léta se chce
stát bláznem.‘“

Proudy piva nebraly konce a št’astní
a bezstarostní lidé v rozlehlých stanech brali jeden druhého pod paží
a v dlouhých øadách se pøi hudbì dechových kapel pohupovali do rytmu
celou noc. Hitler pro svùj národ vybudoval Øíši bez boje, triumfoval nad
nenávidìnou mírovou smlouvou, odstranil nezamìstnanost a z nìkdejších
nepøátel udìlal pøátele.“
SVÙDNÉ POŽITKY
Krátce nato pøišla køišt’álová noc. Pak
obsazení zbytku Èeskoslovenska.
A potom válka. Až do jejího vypuknutí se v Nìmecku stále ještì nacházeli
zahranièní návštìvníci, i když jich rapidnì ubývalo. O mnohých z nich pla-

Nejmrazivìjší závìr vyplývající
z vyprávìní tìchto cestovatelù je asi
ten, že tolik veskrze slušných lidí po
návratu domù dokázalo pìt na Hitlerovo Nìmecko chválu. Nacistické zlo
pronikalo každým aspektem nìmecké
spoleènosti, avšak když se smísilo se
svùdnými požitky, které poøád byly
k dispozici, pak zahranièní návštìvníci ohavnou realitu pøíliš èasto a pøíliš
dlouho ignorovali.“

Kniha Cestovatelé ve tøetí øíši nám
dává ojedinìlou možnost konfrontovat se s podobami života v Nìmecku
let 1920–1945, a to mnohem osobnìji
než jen jako informující se ètenáø.
Lidé, kteøí své autentické zážitky
a zkušenosti na svých
cestách Nìmeckem
zaznamenali, je na
rozdíl od pozdìjších
historikù a komentátorù formulují bez koneèné znalosti toho,
jak všechno dopadne
a kam vìci spìjí.
Z dnešního odstupu se nám mùže
MNICHOV
zdát, že bychom se
Anšlus Rakouska,
iluzím a omylùm,
mnichovskou dohodu
kterým èasto propaa obsazení Sudet chádali, snadno dokázali
pali mnozí jako daò
ubránit. Ale když se
míru, který je nyní, po
rozhlédneme kolem
uspokojení nìmeckých
sebe a pøipomeneme
nárokù, opìt zaruèen.
Když se èlovìk plavil lodí po Rýnu, popíjel pivo, bylo až moc snadné zapomenout... Foto jd.
si, co jsme napøíklad
Švýcarský podnikatel
Numa Tétaz, pùsobící v Bavorsku, po- tí, co autorka konstatuje v závìru kni- všechno èetli a slyšeli, pøípadnì si
i sami pomysleli o lidech, vyhnaných
psal ve své knize Byl jsem u toho jak hy:
„Jistì jen málokteré totalitní státy válkami z jejich domovù, jak jsme nevypadalo 30. záøí, kdy byla mnichovská dohoda podepsána: „Veèeøel vítají zahranièní návštìvníky s tako- chali svoji vládu odmítnout poskyts pøáteli, kteøí se sice dùslednì stavìli vou pøátelskostí a nadšením, jako je nout útoèištì i jen nìkolika desítkám
proti Hitlerovi, ale i oni mìli radost vítalo nacistické Nìmecko. Když se dìtí bez rodièù a budoucnosti, živoøía pøekypovali nadšením, protože mír èlovìk plavil lodí po Rýnu, popíjel cích v uprchlických táborech, když si
se nyní zdál jistý. Jejich nechut’ vùèi pivo na proslunìné zahrádce nebo šel uvìdomíme, že zprávy o muèení, rerežimu nezacházela tak daleko, že by ulicí vedle vesele zpívajících školákù, presích a zatýkání posloucháme èasto
si pøáli válku, aby jej znièila. Pak pøi- bylo až moc snadné zapomenout na se stejným nasazením jako zprávy
šla neuvìøitelná zpráva, že požadav- zprávy o muèení, represích a pøezbro- o poèasí, už si tak jistí být nemùžeme.
Jak bylo øeèeno: Je rozdíl mezi tím,
kùm Nìmecka ohlednì Èeskosloven- jování. I na konci tøicátých let mohl
ska se v plném rozsahu vyhovìlo. cizinec strávit v Nìmecku týdny a ne- když èlovìk „nevidí“, a když „neví“.
V Mnichovì propuklo nepopsatelné zažít nic nepøíjemnìjšího než píchlou
nadšení. Pøed hotely, kde bydleli pneumatiku. Je však rozdíl mezi tím,
JIØÍ DANÍÈEK
Chamberlain a Daladier, se sešly ob- když èlovìk ,nevidí‘, a když ,neví‘.
rovské davy a lidé znovu a znovu vy- A po køišt’álové noci, po 9. listopadu Julia Boydová: Cestovatelé ve tøetí
volávali oba státníky na balkon. Tétaz 1938, už neexistovala žádná pøijatelná øíši. Z angliètiny pøeložil Robert Nose šel s pøáteli podívat na Oktoberfest. výmluva a žádný cestovatel už nemo- votný, vydalo nakladatelství Argo
Navštívil jej mnohokrát pøedtím, ale hl tvrdit, že ,neví‘, o co nacistùm ve v roce 2019. 508 stran, pevná vazba.
Doporuèená cena 358 Kè.
nikdy se neslavilo tak jako tentokrát. skuteènosti jde.
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SAMUEL BAK

která jako by oddìlovala diváka a sdìlovala: tebe se to netýká, to jen cosi, co není urèeno k životu, klesá ke dnu a ty zùstaò hezky v bezpeèí za zdí a v klidu jen pozoruj.

Židovský malíø narozený ve Vilnì
Dvanáctého srpna letošního roku se dožil
87 let americký malíø a spisovatel Samuel
Bak. Narodil se v tehdy polském Vilnì
v sekularizované židovské rodinì. Když
mu byly ètyøi roky, museli jej rodièe kvùli

podaøilo se jim opìt nalézt úkryt v klášteøe,
kde pøeèkali až do osvobození v èervenci
1944. Otce Jonase Nìmci zastøelili jen nìkolik dnù pøedtím. Po válce se s matkou
rozhodli, že odjedou do Palestiny. V letech
1945–1948 pobývali v Nìmecku a Samuel
studoval malbu v Mnichovì.
JERUZALÉM, PAØÍŽ, ØÍM, USA
Roku 1948 se jim koneènì podaøilo odjet
do Izraele. Bak navštìvoval v roce 1952
Bezalel Art School v Jeruzalémì, v letech
1953–1956 absolvoval povinnou službu
v izraelské armádì a pak pokraèoval ve studiu v Paøíži. Od roku 1959 pobýval v Øímì, pak opìt v Paøíži a ve Švýcarsku a od
roku 1966 støídavì v Tel Avivu a New Yorku. Nakonec se roku 1993 usadil v USA,

Samuel Bak: Terè.

rostoucímu antisemitismu pøemístit z polské mateøské školy do židovské, v níž se
nauèil jidiš. Roku 1939 zaèal chodit do základní školy a jeho první školní den byl zároveò dnem posledním. Toho dne Rusové
obsadili Vilno, roku následujícího ho okupovali Nìmci. Jeho otec byl poslán do pracovního tábora, dìdeèek s babièkou a dalšími pøíbuznými byli nacisty zavraždìni
v Ponarech. Samuel s maminkou byli zavøeni do ghetta, nìjakou dobu se ukrývali
v benediktinském klášteøe; když klášter obsadili Nìmci, opìt se ocitli v ghettu.
V ghettu se také roku 1942 uskuteènila prv-

Jizkor.

ní Bakova výstava kreseb. Po zrušení a znièení ghetta byl roku 1943 transportován
spolu s matkou do pracovního tábora, ale

Dostihy.

Vylidnìná pokroucená mìsta, polorozpadlá, avšak se zachovanými továrními komíny, ze kterých èasto ještì stoupá nevábný
dým. Mezi troskami jsou jako symbol vìzení tu a tam poházené veliké kovové klíèe
a bytelné neporušené zámky.
HRUŠKY
Na mnoha obrazech používá jako ústøední
motiv plod hrušky. Symbol sladkého života
a radosti. Na Bakových obrazech jsou však
hrušky èasto jen prázdnou slupkou bez sladkého jádra. Pøípadnì z nich vytéká jakási
mazlavá bílá hmota nebo krev. Jiné vypadají jako vojenské granáty. Nìkteré jsou sešnìrované slušivým plechovým krunýøem

Ledor vador – Z generace na generaci.

v Massachusetts a stal se americkým obèanem. Roku 2017 bylo v jeho rodném mìstì
otevøeno Muzeum Samuela Baka, kterému
autor vìnoval øadu svých obrazù.
Po poèáteèním období, kdy maloval abstraktní obrazy, se v roce 1963 jeho tvorba
výraznì promìnila. S odstupem èasu zaèal
reflektovat své hrùzné zážitky. Nezobrazuje pøímo lidské postavy a jejich utrpení, ale
vyjadøuje se metaforou a v obsahu jeho
prací nabývá stále vìtšího významu alegorie. V roce 1973 namaloval obraz s názvem
Jizkor. Smrt èi umírání je odlidštìné mìsto,
které se v podobì bachratého a nemotorného parníku kolébá na temných vlnách, místo komínù z lodi trèí dvì hoøící svíce, ze
kterých stoupá k již potemnìlému nebi zlovìstný dým, v dáli nekoneèný obzor beznadìje. V popøedí popraskaná kamenná zeï,

Legenda.

nebo kazajkou. Pár pìknì vypadajících plodù je umístìno pod kamenným lisem, jsou
stìsnané vedle sebe a pøipravené ke své destrukci. Další se rozpadají a z jejich nitra se
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valí ven menší, které se také hned rozkládají, zatímco jejich tìlem prorùstají dýmající
komíny. Opuštìné hraèky, které bez živých
dìtí postrádají smysl, stejnì jako mìsta bez
lidí, prázdné domy, vypité lahve, tváøe jako
mrtvé masky bez patrného hnutí mysli. Andìl zajatý skupinou osob, kterou s ním
spoutává stejná neschopnost aktivity, obdobná odevzdanost a nemožnost se alespoò
nìjak projevit. Monumentální obraz Rodina

Zátiší.

se skuteènými i imaginárními portréty zavraždìných lidských bytostí, které autor namaloval jako jedince, nezlomené a vìdomé
si svého osudu. Lidských bytostí, které o život pøipravilo kolektivní šílenství nìkdejších lidí, ze kterých ideologie, strach a am-

Na prahu ráje.

bice vytvoøily nemyslící, chladnou a citu
nepøístupnou masu.
Bakovy obrazy postrádají ironii a nepracují ani s nadsázkou. Svým zvláštním a malíøsky podivuhodným zpùsobem vypovídají
o dìsivých, pro nás tìžko pøedstavitelných
zážitcích, èasovì od naší souèasnosti stále
nepøíliš vzdálených.
JAN PLACÁK

U NÁS SE NESKUHRALO
Rozhovor s Terezií Kaslovou, vnuèkou Ferdinanda Peroutky
(dokonèení ze str. 7)
Domníváte se, že se Ferdinand Peroutka vrátil po pádu komunismu dostateènì do kulturního povìdomí?
Vyšly jeho knihy, založili jsme Spoleènost Ferdinanda Peroutky, která udìluje
novináøskou cenu. Vìøím, že není mnoho lidí, kteøí by nevìdìli, kdo je Ferdinand Peroutka.
Myslíte si, že prezidentovo obvinìní
a citace z neexistujícího èlánku patøí
k jeho nevkusným a zcela náhodným
bonmotùm, nebo to byl cílený útok na
symbol demokratického novináøství?
Stále víc a víc jsem pøesvìdèená, že se
jednalo o cílený útok na intelektuály a novináøe. Že øekl nìco takového právì na
konferenci k výroèí holokaustu, považuju
skuteènì za chucpe. Osoèil nejen dìdeèka, ale také tvrdil, že Winston Churchill
v lednu 1939 napsal Adolfu Hitlerovi:
„Kdyby mùj národ postihla velká katastrofa, pøál bych si, aby v jeho èele stál
muž s vaší silnou vùlí.“ Žádný takový dopis Churchilla Hitlerovi z ledna 1939 se
nepodaøilo dohledat – proè by jej britský
politik vùbec psal? Škoda, že to neslyšel
nìjaký Churchillùv potomek…
Soud probíral také èlánek „Èeši,
Nìmci a židé“ z února 1939, v nìmž
Peroutka hájí právo èeských židovských uprchlíkù z pohranièí na
ochranu, ale nikoli tìch nìmeckých…
Jak to èasto bývá, když nemohu svá vyjádøení nijak doložit, zaènu se ohánìt
nìèím jiným a snížím se až k dehonestaci celoživotního demokrata Peroutky
tvrzením, že byl na konci tøicátých let
antisemita a podporoval nacisty. Èlánek
„Èeši, Nìmci a židé“ ukazuje možná na
dobovou podmínìnost svého vzniku, ale
rozhodnì ne na antisemitismus. Projevuje se tu Peroutkùv celoživotní realismus. V dané dobì a daném kontextu se
tím textem Peroutka v pomìrech zostøené cenzury zastal èeských Židù. Ostatnì
požádali jsme nìkolik historikù o posudky, mj. doktora Sekeru z Národního
muzea. Zcela jednoznaènì se vyjádøili –
Peroutka nebyl obdivovatel nacismu
a rozhodnì nebyl antisemita.
Hned po Mnichovu v období druhé
republiky žádaly profesní organizace,

aby Židé nesmìli vykonávat odborná
povolání, židovští uprchlíci ze Sudet
mìli velké problémy… Ferdinand Peroutka se tehdy veøejnì zastal alespoò
èeských Židù. Došlo pøi dalších soudech na to, že se bral v úvahu názor
historikù?
Soudy se zatím spíše zajímaly o podklady dodané protistranou. Prohlášení historikù se zmínilo jen jedinkrát, na vyslovenou žádost mého právníka, a velmi
okrajovì. Nikdo neprojevil zájem povolat historiky jako svìdky. Ale navíc –
žaloba je jasná – omluvte se za tvrzení,
že Peroutka byl fascinován zrùdnou ideologií a že to dokládají jeho dva texty.

Eva Bienertová, roz. Peroutková, 30. léta.

Jeden neexistuje a druhý prokazatelnì
napsal nìkdo jiný.
Prezident rozhodnì nebral ohled na
Peroutkovy pøíbuzné…
Pana Zemana možná ani nenapadlo, že by
tu po Peroutkovi zùstal nìjaký pøíbuzný.
Tøeba to pro nìj bylo velké pøekvapení.
Víte, obvinit z antisemitismu a obdivu
k nacismu nìkoho, kdo mìl za manželku
Židovku, se kterou mìl dceru, nìkoho, jehož vìtšina pøátel a kolegù v Èechách
i v Americe byli Židé, nìkoho, koho nacisti zavøeli na šest let do koncentráku?!
To je pøece do nebe volající nehoráznost.
ALICE MARXOVÁ

Foto archiv T. Kaslové
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Nazývat Brooklyn židovskou enklávou
je podle mého názoru jedno velké, zato
hezky dlouho tradované nedorozumìní.
Rozhovor s americkým spisovatelem Jonathanem Lethemem
Zaprvé se tu ani zdaleka nebere v úvahu
rozloha: v okamžiku, kdy se Brooklyn
JONATHAN LETHEM je americký romano- – ve srovnání s tím, co jste vidìl kolem zaèlenil do metropolitního New Yorku,
pisec, esejista a povídkáø. Narodil se roku sebe a co by snad šlo chápat jako nor- byl ètvrtým nejvìtším mìstem v celých
Spojených státech, èili byl etnicky i kul1964 v New Yorku jako nejstarší ze tøí dìtí: mální dìtství – vypadalo?
jeho matka byla politická aktivistka, otec Tady je odpovìdìt skoro nemožné, proto- turnì nesmírnì pestrý. Ano, žila v nìm
avantgardní malíø. Studoval výtvarné umì- že já ve svém sousedství žádné bìžné dìt- spousta Židù, ale zrovna tak spousta Itaní, poté literaturu, které se rozhodl vìno- ství nevidìl (a ještì obecnìji ani netuším, lù, Polákù, Irù, èernochù a Hispáncù –
vat. Žije s rodinou v Kalifornii, kde pøed- jestli tehdy nìco jako bìžné dìtství vùbec a všichni vedle sebe. Konkrétnì tam, kde
náší tvùrèí psaní na Pomona College. Je bylo možné). New York byl v té dobì jsem vyrùstal já, bydlelo v okolí hodnì
uznáván zejména jako autor detektivních vpravdì výjimeèné mìsto: finanènì zrui- zejména arabských imigrantù: vìtšinou
pøíbìhù a èesky mu zatím vyšly dva tituly: nované a z velké èásti opuštìné støedními z Jemenu a ze Sýrie.
A zadruhé musím zdùraznit, že jsem nevrstvami, které se usadily na pøedmìstích.
Pouštní dívka a Sirotci z Brooklynu.
Jonathan Lethem mìl být letos v øíjnu V nìèem byl až dystopický, i když na dru- byl jenom Žid, a v jistém slova smyslu
hostem tøicátého roèníku Festivalu spiso- hou stranu v sobì obsahoval svobodu jsem nebyl Žid vùbec – z matèiny strany
se po dvì generace
vatelù Praha, ze známých dùvodù však
vyskytovali výluènì
musel svou úèast na poslední chvíli odsekulární Židé a otec
øeknout. Souhlasil alespoò s rozhovorem
byl protestant ze støena dálku.
dozápadu. Takže poprvé jsem do synagoPane Letheme, odkud pramenily názogy vkroèil, když mìl
ry vaší matky, politické aktivistky?
mùj kamarád Joel bar
Øekl byste pár slov o její rodinì?
micvu; a podruhé,
Dìdeèek Martin Frank pocházel ze sekukdyž se v ní konal
lární nìmecké židovské rodiny, která
matèin pohøeb. Mùj
v Lübecku patøila k vyšší støední tøídì.
souèasný život se pak
Jeho otec byl bankéø a matka operní zpìodehrává od tìch divaèka. Spíš než židovští byli oba nìmeètí
vokých kulturních,
a øadili se k tìm, co si mysleli, že je jejich
náboženských a rasokulturní vazby a peníze ochrání. A tak
vých pnutí Brooklynu
z Evropy uprchli doslova na poslední
mého dìtství na míle
chvíli. Zato babièka Minna Reybhunová
Jonathan Lethem v rodném Brooklynu. Foto archiv.
daleko – a to jak co do
patøila k první generaci pøistìhovalcù: oba
její rodièe pocházeli ze štetlu nìkde na po- anarchie. Moji rodièe se pøestìhovali do prostoru, tak co do èasu. A chybí mi to: ne
mezí Ruska a Polska a v Brooklynu pak èásti Brooklynu, v níž poøád stála spousta že by to nìjak pøispívalo k mé vlastní
provozovala krámek s cukrovinkami. nádherných budov, byly však ponechány identitì, kterou si dodnes nejsem až tak
S Martinem se tedy seznámila jenom pro- jakoby napospas prùmyslovým podnikùm úplnì jistý, ale protože to bylo vzrušující,
to, že mìli obdobné politické názory: ve a nepøíliš majetným èernochùm a Hispán- tøebaže mì to z èásti mátlo. Nic takového
tøicátých letech, tj. v dobì velké hospodáø- cùm. Stali se tak zaèátkem toho, co dnes však už teï v Brooklynu nenajdete. Hleské krize, se v USA oba pøidali ke komu- nazýváme gentrifikací – tedy procesem, dat tu musím v minulosti, a sám.
nistickému hnutí. A pokud jsem to dobøe kdy se bílí umìlci a bohémové stahují do
pochopil, rodinu ani jednoho z nich jejich chudších oblastí a ty se pak promìní Na webu jsem našla vaši fotku s trièláska v tom smyslu, jak zastupovala dvì v atraktivní lokality pro developery. Stý- kem podporujícím hnutí Occupy Wall
naprosto odlišné verze zkušeností evrop- kal jsem se tedy s dìtmi ostatních umìlcù Street. Které jeho aspekty jste tehdy
a radikálù a jako malý jsem hodnì èasu podporoval – a možná stále podporuských Židù, nijak netìšila.
Moje matka se tak hlásila ke druhé ge- trávil venku, na ulici, a chodil jsem do ve- jete? A má to alespoò vzdálenì co do
neraci americké levice, a já sám se hlásím øejných škol. Pøièemž rozpory pøesnì ta- èinìní s faktem, že Židé na poèátku šeke tøetí. Její osobnost se formovala v roz- kového dìtství jsem se pokoušel popsat desátých let masovì pomáhali v boji za
jitøené atmosféøe šedesátých let a byla v románu Pevnost samoty (The Fortress of obèanská práva Afroamerièanù?
ovlivnìna vším, co bylo pro tu dobu typic- Solitude) – ale stejnì mám pocit, že jsem Hnutí Occupy Wall Street podnítilo v americké levici jakési znovuprobuzení – a poké. Hnutím za obèanská práva, protesty se s nimi ještì dostateènì nevypoøádal.
tažmo tedy i ve mnì. Aktivnì jsem se tak
proti válce ve Vietnamu, feminismem
a kontrakulturou: folkem a rockovou hud- Brooklyn, který posloužil jako dìjištì pøihlásil k hodnotám svých rodièù, kteøí
hned pro nìkolik vašich knih, je obec- s americkou kulturou reprezentovanou
bou, marihuanou, sexuální svobodou.
nì považován za židovskou ètvrt’. Teï tzv. hlavním proudem v mnohém nesouV rùzných rozhovorech jste uvedl, že žijete na západním pobøeží: po èem se hlasili a protestovali proti nespravedlnostem a nerovnostem všeho druhu: ekonojste mìl bohémské dìtství. Jak pøesnì vám tam stýská?

NEBYL JSEM JEN ŽID
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mickým, rasovým, morálním. A vùèi
bezmyšlenkovitému pøitakávání kapitalismu, který se do jisté míry stal synonymem pro americkou demokracii, jsem se
tedy vymezil obdobnì, jako to èinili zástupci hnutí Occupy. Až moc dlouho
jsem totiž podléhal dojmu, že jediná alternativa ke kapitalismu je komunistická
diktatura v sovìtském stylu.
Náhle se mi pøed oèima vynoøilo i dìdictví jiných kritikù kapitalistické síly:
èímž myslím hlavnì anarchisticko-marxistické kruhy. A i když máte pravdu
v tom, že Židé v šedesátých letech sehráli v organizování boje za obèanská práva
klíèovou roli, na tomto novém hnutí nic
židovského vlastnì nebylo – ovšem pro
mì znamenalo, že se napojuji na babièèinu a matèinu linii sekulárního židovského intelektuálního protestu a nesouhlasu.
Výsledkem toho byl i mùj román Disidentské zahrady – který je ze všech mých
próz rozhodnì nejvíce židovský.
Které osobnosti umìleckého života hlásící se k židovskému pùvodu obdivujete
a uznáváte: at’už minulé èi pøítomné?
Je jich víc než dost, až bych se bál jmenovat. Patøí k nim ale jen hrstka tìch, které bych si spojoval s judaismem – èasto
mají k židovské tradici spíše rozporuplný
vztah jako já. Èili jak by se asi dalo èekat: Philip Roth, Bernard Malamud, Leonard Cohen. Samozøejmì Dylan. A v mezinárodním mìøítku pak rozhodnì Franz
Kafka, který je pro mì opravdu spisovatel èíslo 1 – a neøíkám to jenom v závislosti na tom, s kým zrovna mluvím. Myslím na Kafku dnes a dennì, pokaždé,
když sám píšu – a pravidelnì si znovu
proèítám jeho knihy.
V øíjnu jste mìl strávit nìkolik dnù
v Praze jako host Festivalu spisovatelù. O co myslíte, že jste pøišel? A co
byste chtìl v našem hlavním mìstì vidìt – jako spisovatel i jako soukromá
osoba?
Cestování je pro mì nìco jako duchovní
potrava: vždycky mì nìèím inspiruje.
A mìl jsem a snad poøád mám velké štìstí, že mohu cestovat i øeknìme pracovnì:
dostanu se tak do jiných a nezøídka nezvyklých mìst i zemí. Tam mi èasto moji
hostitelé instinktivnì ukazují neobvyklé
vìci – zvláštnosti, jakými ona èasto
vzdálená místa disponují a jaká bych já
sám na vlastní pìst pravdìpodobnì neobjevil. Prahu znám pouze z doslechu
a díky její skvìlé povìsti, a bylo by pro

mì hodnì dùležité, abych ji zažil na
vlastní kùži. Vím jen jedno: at’už jsem se
ocitnul kdekoli, vždycky jsem navštívil
to nejmenší muzeum. V Lipsku to bylo
muzeum strunných hudebních nástrojù,
ve Vídni muzeum glóbusù, v Turínì muzeum umìlého ovoce. Takže spatøit nìco
takového bych se pokusil i u vás.
Vybudoval jste si velké jméno jako autor detektivních pøíbìhù. Je to podle
vás literatura vysoká, nebo nízká?
A má takové dìlení vùbec smysl?
Dìlení literatury na vysokou a nízkou mì
nikdy ani v nejmenším nezajímalo. Rozdíl obvykle nespoèívá v podstatì, nýbrž
v tom, jak je ta která kniha propagovaná
– což mi nedává smysl.
Podnítit pøedstavivost mi dokáže celá
plejáda autorù: od Raymonda Chandlera
a Edgara Allana Poea pøes Philipa K. Dicka
a Shirley Jacksonovou až po Dostojevského, Grahama Greena a Patricii Highsmithovou. Všichni jsou dle mého soudu i mistry detektivek, a to bez ohledu na to, jak
jinak by je šlo klasifikovat èi jakými dalšími tématy se zabývají – zrovna tak jako
Ross Macdonald, Charles Willeford nebo
David Goodis. Ti mì patrnì pøi psaní detektivek ovlivnili nejvíce – spolu s celou øadou filmù, která by byla pøíliš dlouhá, než
abych se v ní pokusil nastolit nìjaký øád.
Jak byste dnes definoval, kdo je to židovský americký spisovatel, a patøil
byste mezi nì i vy sám? Neboli je pro
dnešní generaci pocit identity a historie
zrovna tak silný, jako byl za èasù Saula
Bellowa èi Bernarda Malamuda?
Myslím, že v tom slova smyslu, jak ho
naznaèujete, byl posledním velkým americkým židovským spisovatelem Philip
Roth – nebo možná Cynthia Ozicková,
která ještì poøád píše. Oba se totiž opírají
o silný pocit identity, který je natolik
pevný i proto, že se váže k tradici židovské literatury 20. století, jež není výluènì
americká: k Isaaku Babelovi, Isaacu Bashevisi Singerovi a tak dál.
Moje vlastní dílo však do tohoto rámce
nezapadá, a ani si nemyslím, že bych ho
dokázal s pomocí tìchto termínù nìjak užiteènì popsat. Ne že by mi byly nepøíjemné
a ne že by mi tito a další spisovatelé nepøipadali zajímaví – nìkteré z nich bych naopak považoval za až životnì dùležité. Ale
zkrátka a dobøe proto, že si nemyslím, že
jsou ty termíny udržitelné: židovská témata se na to v americké literatuøe už až moc
asimilovala.
HANA ULMANOVÁ

SYNAGOGA POD HORAMI
(dokonèení ze strany 9)
Synagoga byla poté využita jako skladištì
zabaveného majetku po uprchlých a deportovaných Židech. Krátce po válce v ní
byla zøízena výkupna sbìrných surovin,
pùsobící zde až do roku 2016 (celkem 70
let!). Po roce 1990 pøešla synagoga do
soukromého majetku a znaènì utrpìla nevhodnými stavebními úpravami: hlavní
sál byl v úrovni galerie pøestropen, pùvodní strop odstranìn a byly znièeny
i zbytky výmalby. Od soukromého majitele synagogu a pøilehlé pozemky v kvìtnu 2016 za 2 miliony korun odkoupila jirkovská radnice, která nechala vypracovat
plán na její památkovou obnovu (celkem
za 8,5 milionu korun). Záchrana synagogy podle tohoto projektu se realizuje
z nejvìtší èásti právì v letošním roce.
Doposud bylo odstranìno nové pøestropení, osazeny nové železné rámy do
oken, položeny elektrické rozvody a navržena døevìná pøedprseò galerie; ne
zcela uváženì byly vybrány antracitové
dlaždice na podlahu. Do pùdního okénka uprostøed tympanonu byla instalována novì vytvoøená barevná vitráž s Davidovou hvìzdou.
V souèasnosti dostává celá budova nový štukový plášt’, v nìmž dobøe vynikne
její novoklasicistní charakter, probíhají
povrchové a parkové úpravy pøilehlého
pozemku, hledají se vhodná tìlesa vnitøního osvìtlení a zaøízení. Mìl by být proveden také restaurátorský prùzkum staré výmalby a obnoven pùvodní stopní podhled
s charakteristickou blankytnou malbou.
Náznaková rekonstrukce pùvodní výmalby by pak pùsobivì dotvoøila klasicistní
stylový charakter stavby také v interiéru.
Jak celková rekonstrukce jirkovské
synagogy nakonec dopadne, se dozvíme
možná již do konce tohoto roku. Cílem
je obnova památné budovy, jediného
pozùstatku historie zdejší židovské obce
a jejích obyvatel. Ta je o to vzácnìjší, že
právì v Sudetech se až na nìkolik výjimek témìø žádné památky na zdejší židovské obce nedochovaly. Podle slov
jirkovské starostky bude synagoga využita jako kulturní a spoleèenské centrum pro poøádání výstav, pøednášek,
koncertù a dalších kulturních akcí pro
školy a obyvatele pøilehlého sídlištì
i celého Jirkova. Doufejme, že se tento
zámìr plnì vydaøí a památné místo i synagoga novì ožijí.
ARNO PAØÍK
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OBR MEZI LILIPUTY
Galerie a památníky ¼udovíta Felda v Košicích
V rámci pátrání po všem, co se týkalo pediatra prof. Epsteina, jsem ve svých výzkumech dospìla až do cikánského tábora
B-II-e v Osvìtimi-Bøezince, kde lékaø pùsobil. Právì v tomto táboøe byli „zamìstnáni“ i malíøi Dina Gottliebová a ¼udovít
Feld. O Gottliebové jsem vìdìla (spolu
s mojí mámou byla vìzeòkynì v bloku
v B-II-b). O Feldovi jsem se dozvìdìla na
slovenském setkání „Svetla“ v roce 2017,
kdy se o nìm mluvilo v Košicích.
KOŠICE – OSVÌTIM – KOŠICE
¼udovít Feld se narodil v bøeznu roku 1904
v Košicích v poèetné nemajetné židovské
rodinì Amálie a Františka Feldových.
Když bylo chlapci osm, diagnostikovali
mu pomìrnì vzácnou chorobu: hypofyzární trpaslictví, zpùsobené nedostatkem rùstového hormonu, jeho vzrùst tak zùstal na
úrovni dítìte (mìøil nìco málo pøes metr).
Ani skromné rodinné pomìry, ani handicap
mu však nezabránily v rozvoji. V letech
1916–1923 studoval na košickém reálném

Košice, Vrátna ulica, 1975.

gymnázium a v témže období zaèal kreslit.
Od roku 1922 studoval na soukromé škole
Eugena Króna (pøedstavitele avantgardní
košické moderny) grafiku a o tøi roky pozdìji získal od Spolku svobodných zednáøù
stipendium na akademii výtvarných umìní
v Budapešti. Poèátkem tøicátých let musel
kvùli antisemitským náladám akademii
opustit a vrátit se domù. V pùli tøicátých let
ještì stihl založit v Košicích vlastní soukromou umìleckou školu.
Mìsto pøipadlo po rozpadu Èeskoslovenska v roce 1938 Maïarsku, v roce
1944 obsadila Košice nìmecká armáda.
V dubnu 1944 bylo v cihelnì na kraji mìs-

ta zøízeno ghetto, kam byli nahnáni všichni Židé, celkem 13 500 osob. Životní podmínky v ghettu byly katastrofální. Už
v kvìtnu byl Feld spolu s tìmi, kteøí nebyli vybráni na tìžké práce na Slovensku,
deportován do Osvìtimi.

vensku kreslil krajinu, pøírodu a hrady,
v Košicích pak mizející tváø pøedváleèného mìsta, pamìtníci na nìj vzpomínají
jako na milého a pøívìtivého èlovìka.
Nìkolikrát se mu podaøilo vycestovat za
bratrem do Londýna. Zemøel roku 1991.

ARI, SILVIAA JANA
Bìhem rešerší ohlednì Felda jsem velmi
rychle narazila na fotografie dvou „dìvèat“ v mém vìku, která znám ze slovenských setkání, Silvie
Fishbaum a Jany Teššerové. Obì jsem
kontaktovala.
S. Fishbaum emigrovala roku 1979
z Èeskoslovenska,
podaøilo se jí dostat
do Spojených státù,
kde zaèala studovat
módní návrháøství
v New York City Garment Centre. Sezná¼. Feld pøi práci na H¾avnej ulici v Košicích. Foto archiv.
mila se se spolumajiPøi selekci zaujal dr. Mengeleho, který telem známé košer restaurace Broadway
se jako „vìdec“ zajímal o dvojèata a také Jerusalem II Arim Fishbaumem a provdao vìznì s rùstovými anomáliemi. „Antro- la se za nìj. Sylviin manžel vidìl v Jad vapologický výzkum“ probíhal ve zvláštním šem Feldovu kresbu z ghetta v košické cibloku, pokusy se provádìly na 108 párech helnì z roku 1944. Když Fishbaumovi
dvojèat a deseti liliputech. Feld byl zaøa- roku 1987 pøijeli do Košic, Ari chtìl pozen mezi dìti a spolu s malíøkou Dinou znat dávného Silviina uèitele. Pøijal je
Gottliebovou a polským fotografem Wil- v bytì, který pùsobil chudì, øíkal, že pøíhelmem Brassem patøil k tìm, kdo zazna- buzní se s ním nestýkají, protože by tím
menávali realitu tábora, potají i na pøíkaz upozornili na svùj židovský pùvod. Roku
nacistù. Feld kreslil portréty dìtských spo- 2006 napsala Silvia èlánek o dojmech z náluvìzòù, obìti Mengeleho pokusù i por- vštìvy rodných Košic, v nìmž vzpomínala
na rodné mìsto v šedesátých letech minulétréty nacistických dùstojníkù.
ho století: „Když jsem
V lednu 1945 byl
pøekroèila práh Staré syFeld spolu se zbytkem
nagogy, zaèaly mi okavìzòù, kteøí v Osvìtimi
mžitì vyvstávat vzpozùstali, osvobozen Rumínky na život za
dou armádou. Fotografie
minulého režimu. Pøed
ze dne osvobození je
oèima jsem mìla Židy,
uložená v osvìtimském
kteøí tam chodili: samí
muzeu: V pruhovaném
pøeživší, vèetnì mých
vìzeòském mundúru
rodièù. Témìø všichni
kráèejí z brány osvìtimuž z tohoto svìta odešli
ského lágru dìti a v první
a všichni si zaslouží,
øadì vlevo je jediný doaby se na nì nezapospìlý, ètyøicetiletý ¼umnìlo. A hned mì taky
dovít, jemuž dìti øíkaly
napadl ¼udovít Feld,
Lajos Baci, strýèek Láumìlec, uèitel kreslení
još.
a lilipután, který byl na
Roku 1949 se Feld
ulici èasto terèem dìtvrátil do Košic. Pùsobil
Košice, Orlia ulica.
ských ,žertíkù‘. Napøíjako uèitel kreslení
a malby, ve vlastních pracích se vìnoval klad (a nebylo to nic výjimeèného) po
hlavnì krajinomalbì. Pøi cestách po Slo- nìm dìti házely kamení.“
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se jednalo o kresby z okolí mìsta. Podílela
se také na vzniku knihy Židovka, která na
Slovensku vyšla v roce 2010 a pro niž ji
inspirovala setkání s Feldem. Knížka se setkala
s ohlasem a v Košicích
pak bylo snazší pøesvìdèit
tehdejšího místopøedsedu
židovské obce, Petera
Schwarze, aby uvažoval
o vzniku galerie vìnované
Feldovi. To se nakonec
podaøilo: roku 2015 bylo
ve zrestaurované èásti synagogy v Puškinovì ulici
v Košicích slavnostnì
otevøeno Kultúrne centTrhovníèka, 1938.
rum a galéria ¼udovíta
Felda s úvodní výstavou dìl židovských
umìlcù (Feldovy obrazy zapùjèila galerii
Silvia). Roku 2016 navíc uspoøádala Východoslovenská galéria velkou Feldovu
výstavu – návštìvníci
mohli zhlédnout na
sto padesát jeho obrazù ze státních i soukromých sbírek.
O obrazový fond
galerie v kulturním
centru v synagoze se
stará Jana Teššerová,
kterou znají mnozí
mladší Košièané i jako øeditelku gymnázia. Na požádání otevírá prostor veøejKošice, Dominikánske námestie, 1948.
nosti, èlenùm židova syn. Syn se opírá o otce ve stínu kouøe ských obcí, turistùm, školám a èasto zaosvìtimského krematoria, v jejich tváøích hranièním hostùm. Má zásluhu na tom,
se zraèí nesmírný strach. Feld namalo- že galerie slouží také jako vzdìlávací
centrum.
val oba obrazy po paV záøí 2016 byla na
mìti. Fishbaumovi obnádvoøí synagogy instarazy koupili a rozhodli
lována Feldova bronzová
se, že pro Felda nìco
plastika, jak ji vytvoøil
udìlají. Za Feldova žisochaø Juraj Bartusz; Silvota to nestihli a pak
via Fishbaum vìnovala
v devadesátých letech
dílo památce svého manvedl Ari dlouhý a nakožela. Košického rodáka
nec neúspìšný boj s rakopøipomíná od záøí 2017
vinou, zemøel roku 2000.
(opìt díky snaze S. FishÚkol dostat osud a umìní
baum a J. Teššerové) Fel¼udovíta Felda do povìdùv park, v nìmž se nalédomí lidí v rodné zemi
zá jeho další památník.
i mimo ni zùstal na Silvii.
Na místì parku stávala
Bronzová plastika od Juraje Bartusze.
pøed válkou budova
GALERIE
S. Fishbaum pøi návštìvách Košic pilnì mìstských parních lázní, kde kdysi uklízechodila do galerií i antikvariátù a skupo- la Feldova matka.
VÌRA TRNKOVÁ, Heildeberg
vala všechno, co od Felda našla, vìtšinou
V Košicích se Fishbaumovi v roce 1987
setkali ještì s dalším malíøem, Maximilianem Finsterbuschem (Busem), který se
s Feldem pøátelil. Silvia
vzpomíná: „Po spoleèné
návštìvì u Felda nás
Bush pozval k sobì
s tím, že má pro nás nìjaké pøekvapení. O Feldových obrazech toho
vìdìl opravdu hodnì.
Doma pak odtáhl od stìny tìžkou mahagonovou
skøíò, za níž byly peèlivì
zabalené dva Feldovy
obrazy.“ Silvia i Ari byli
dojati. Maximilian øíkal
prvnímu z obrazù Pohøeb. Na obraze byl masový pohøeb
u Teglagyaru, cihelny, od dubna 1944
ghetta. Druhý obraz se jmenoval Otec

PØÍBÌH
GERTRUDY KAUDERS
Obrazy ze skrýše na Zbraslavi
Novináøi z rozhlasové stanice Radio Free
Europe / Radio Liberty Dana Katharina
Vašková a Amose Chapple napsali pøíbìh, v nìmž hlavní roli hrají obrazy,
ukryté pøed nacisty v jednom domì na
Zbraslavi, žena, která je namalovala,
a její pøítelkynì, jíž dùm patøil. A dále
souèasný majitel, jenž se snaží, aby nalezený poklad mohla spatøit veøejnost.
Židovská malíøka, pražská rodaèka
Gertrud Kauders (nar. 1883), odmítala,
když to ještì bylo možné, utéct pøed nacisty do zahranièí. Èasem pochopila svùj
omyl a rozhodla se, že zachrání alespoò
své obrazy. Obrátila se na blízkou pøítelkyni, spolužaèku z Akademie výtvarných
umìní v Praze Natálii Jahùdkovou (Rusku, jež se provdala za èeskoslovenského
legionáøe a odstìhovala se za ním do Prahy), s prosbou, aby plátna a kresby ukryla
u sebe ve zbraslavském domì. Dùm se
ještì budoval, a tak ženy mohly celkem
nenápadnì poschovávat na sedm set obrazù a skrýše šikovnì zamaskovat. Gertrud
Kauders pak èekal stejný osud jako vìtšinu ostatních Židù v protektorátu: deportace do terezínského ghetta a odtud do vyhlazovacího tábora. V jejím pøípadì to byl
Majdanek, kde byla v kvìtnu 1942 zavraždìna.
N. Jahùdková zemøela v roce 1977,
o ukrytých obrazech pøekvapivì nikomu
neøekla. Dùm nakonec zdìdil Jakub Sedláèek, vnuk ruského imigranta do Èeskoslovenska, jehož se Jahùdkovi ujali a vychovali ho jako vlastního. Budova byla
v tak špatném stavu, že byla urèena k demolici, a právì pøi ní, v létì 2018, se po
témìø osmdesáti letech objevila ukrytá
plátna a kresby, pøedevším krajiny a portréty. O jejich existenci se dozvìdìla i Miriam Kaudersová, Gertrudina praneteø, jejímuž dìdeèkovi se podaøilo zachránit
pøed nacisty na Novém Zélandu. Jakub
Sedláèek uvažuje o tom, že nalezené obrazy, kvalitou i množstvím neuvìøitelnì
cenný konvolut, daruje muzeu èi galerii
v Èeské republice. S tím souhlasí i Miriam Kauders, která si pøeje uchovat pro
sebe a své blízké nìkolik portrétù pražských pøíbuzných.
Lze tedy jen doufat, že pøíbìh Gertrud
Kauders a jejích zázraènì uchovaných
a nalezených obrazù se ještì neuzavírá.
(Text D. K. Vaškové a A. Chapplea lze
nalézt na www.rferl.org.)
(am)
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DEÒ ZMIERENIA PO SLOVENSKY,
ale Jom kipur to nie je
Predmetom môjho záujmu je Deò zmierenia, o Jom kipure však v tomto prípade reè nebude. Koniec augusta a zaèiatok septembra je na Slovensku bohatý
na zaujímavé, neraz priam dramatické
udalosti a rok 2020 nebol výnimkou.
V sobotu 29. augusta sa pozornost’verejnosti uprela na pripomienku 76. výroèia Slovenského národného povstania.
Okrem tradièných osláv v Banskej Bystrici (a na mnohých iných miestach) si
túto príležitost’všimla aj pani Anna Záborská, a na svojom Facebooku uverejnila nasledujúci text: „Náš národ potrebuje
zmierenie. Niet iných udalostí v minulosti nášho národa, ktoré nás rozde¾ujú
tak, ako tie z rokov 1939–1945. Už pred
skoro 30 rokmi môj otec Anton Neuwirth navrhol premenovat’29. august na
Deò národného zmierenia. Túto cestu
sme stále ešte nenastúpili. Možno je treba zaèat’, kým máme ešte èas.“
ANNA ZÁBORSKÁ (1948)
Skôr, než postúpim ïalej, chcem upozornit’ najmä èeských èitate¾ov, že
v slovenskom prostredí nie je autorka
tohto výroku anonymný „èlovek milión“. Vyštudovala medicínu, ale po novembrovej revolúcii sa ako èlenka
Krest’anskodemokratického hnutia aktívne venovala politike. Opakovane zastupovala KDH v Národnej rade SR, tri
funkèné obdobia pôsobila ako europoslankyòa v Bruseli. Keï ju v roku 2019
pred vo¾bami do Európskeho parlamentu nezaradili na kandidátku, spolu
s nieko¾kými názorovými priaznivcami
z hnutia vystúpila a založila novú, výrazne konzervatívnu Krest’anskú úniu.
Vo februárových parlamentných vo¾bách sa èlenovia KU zaradili na kandidátku neskoršieho vít’aza O¼aNO
(Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti)
a prispeli tak k jeho neèakane úspešnému výsledku.
Záborská (a jej kolegovia) prezentujú
konzervatívne krest’anské názory, za èo
si vyslúžili prezývku „katoliban“. Vlnu
kritiky posilnilo, keï v úsilí dosiahnut’
zákaz (alebo aspoò výrazné sprísnenie
legislatívy) umelého prerušenia tehotenstva podporila návrh, s ktorým prišli
kotlebovci – ¼udová strana Naše Slovensko. Osobitne ostro vystupuje voèi
nej humorista, ktorý pod znaèkou Cy-

nická obluda v Denníku N každodenne
glosuje slovenskú politickú scénu. Staèí
dat’do vyh¾adávaèa https://cynická obluda, prípadne doplnit’Anna Záborská
a objaví sa nieko¾ko zaujímavých vtipov.

kaust. Volám po kolektívnom zmierení sa
s vlastnou históriou. Pretože len diskusia
a pochopenie komplexných historických
reálií, ktoré sprevádzali oba režimy obdobia neslobody, nám dopomôžu vyvarovat’ sa tragédiám, keï budú musiet’
obèania opät’ pozdvihnút’ zbraò jeden
voèi druhému.“

MUDR. ANTON NEUWIRTH (1921)
Pre lepšie pochopenie uvediem, že starý
otec Anny Záborskej bol židovského
REAKCIE
Záborskej návrh vyvolal okamžite tak- pôvodu a v holokauste stratil 12 príbuzmer 300 (prevažne nesúhlasných reak- ných. Jej otca Antona Neuwirtha rodièia
cií). Jednu z najtvrdších uverejnil 30. vychovali v krest’anskom duchu. Poèas
augusta na Facebooku evanjelický du- vlády komunistickej strany pôsobil
chovný (a známy politický aktivista) v katolíckom disente a strávil nieko¾ko
Ondrej Prostredník: „Nie, pani poslan- rokov vo väzení. Po novembri 1989 patkyòa Záborská, 29. 8. 1944 nebol dòom ril k zakladate¾om KDH, bol poslancom
zmierenia. Bol dòom odhodlaného boja Slovenskej národnej rady a prvým ve¾proti fašistom a ich prisluhovaèom. vyslancom Slovenskej republiky vo Vatikáne.
A. Neuwirth sa už
v roku 1990 postavil
proti tomu, aby 29.
august bol štátnym
sviatkom. Chápal ho
totiž ako „deò, v ktorom sa zaèala tragédia slovenského národa. Áno, tragédia,
lebo v ten deò zdvihol
Slovák zbraò proti
Slovákovi. Slovák zaPoslankynì EP Anna Záborská ve studiu Vatikánského rozhlasu, 2018. Foto archiv.
èal zabíjat’ Slováka.
A to, že Slováci túžiaci po slobode a de- Nikdy predtým to naše dejiny v takej mimokracii povstali proti Slovákom, ktorí ere nepoznali. Bol to prvý ve¾ký bratodemontovali demokraciu a obhajovali vražedný boj v našich dejinách. A keï
stavovský štát a klérofašizmus, nie je ešte aj teraz sa pri mojich slovách zdvítragédia. Je to svetlý moment našich de- ha vo vašom vnútri z jednej èi z druhej
strany horkost’, uvedomte si, prosím vás,
jín a tak si ho treba pripomínat’.“
Anna Záborská sa pokúsila vysvetlit’ že je to ozvena nenávisti obojstranne
svoje stanovisko. Z jej rozsiahleho textu rozsievanej plným priehrštím práve
29. augusta 1944. Z tohoto celkového
vyberám nieko¾ko citátov:
„Režim, ktorý nastúpil, kolaboroval poh¾adu slovenského národa sa nám
s nacistickým Nemeckom a dôsledkom tento deò javí ako èierny.“ Žiadal preto,
bolo aj vyvraždenie desiatok tisíc vlast- aby tento dátum vyhlásili „za pamätný
ných obèanov, ktorí patrili k národnost- deò celonárodného a všeobecného zminým alebo ideologickým menšinám. erenia“.
Anton Neuwirth nazval svoju životoMedzi nimi bolo aj mnoho èlenov mojej
rodiny. Absolútne odmietam akúko¾vek pisnú knihu, ktorú napísal spolu s Rudolfom Lesòákom Lieèit’zlo láskou. V deglorifikáciu tohoto režimu.“
„Dôvody, preèo sa ¾udia zapojili, ale- vät’desiatych rokoch nenašlo toto jeho
bo nezapojili do SNP, sú rôzne. A práve krédo podporu a rovnaký osud stíha takna túto komplexnost’sa snažil poukázat’ mer o tri desat’roèia neskôr aj pokus
Anny Záborskej oživit’a presadit’otcovu
aj môj otec Anton Neuwirth.“
„Nevolám po zmierení sa so súèasný- myšlienku. Ukazuje sa, že (aspoò momi neonacistami, ktorí považujú SNP za mentálne) „tento zpùsob smíøení zdá se
tragický deò našej histórie, obdivujú re- na Slovensku ponìkud nešt’astným“.
PETER SALNER
žim Slovenského štátu a popierajú holo-
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ZEMØELA RUTH BADER GINSBURG
Odešla první židovská èlenka Nejvyššího soudu USA
V pátek 18. záøí zemøela ve vìku 87 let
svém domovì ve Washingtonu Ruth Bader
Ginsburg, soudkynì amerického Nejvyššího soudu. Zemøela na konci loòského roku
v pøedveèer Roš hašana, a to se podle midraše stává jen tìm nejspravedlivìjším,
„jichž je potøeba až do úplného konce“.
Byla oznaèována za liberální svìdomí justice a její odkaz v americké spoleènosti zní
velmi silnì.

okres Columbia, významného tìlesa, do jehož jurisdikce spadá mj. americký Kongres. Vrchol její kariéry pak pøišel o tøináct
let pozdìji, kdy ji prezident Bill Clinton
jmenoval do funkce soudkynì Nejvyššího
soudu; stala se tak teprve druhou ženou
(a první židovskou soudkyní) v historii této
instituce.

ZA PRÁVA ŽEN A MENŠIN
Ruth Bader Ginsburg celý život bojovala
zejména proti genderové diskriminaci, ktePRVNÍ ŽIDOVSKÁ SOUDKYNÌ
rá v dobì jejího mládí byla všudypøítomná
V NEJVYŠŠÍM SOUDU
Hrdá rodaèka z Brooklynu (pùvodním jmé- a s níž mìla sama zkušenost (když studonem Joan Ruth Bader) pøišla na svìt 15. vala, z pìti set studentù práv bylo pouhých
bøezna 1933. Otec, profesí kožešník, byl ži- devìt žen). Angažovala se ovšem též
dovský emigrant z Odìsy a rodina z matèi- v kauzách za rasovou spravedlnost, práva
LGBTQ komunity, ale
ny strany pocházela
i v pøípadech, kdy byli
z Krakova. Matka praconaopak diskriminováni
vala v textilce, a jak se
muži. Na Oscara nomiRuth vyjádøila, byla to
novaný dokument z roku
ona, kdo jí vštípil lásku ke
2018 s názvem RBG zavzdìlání. Matèin odkaz se
chytil právì její neúnavvine dceøiným životem
ný boj za práva menšin
jako èervená nit, podobnì
i stopu v populární kultujako inspirace židovskými
øe. Ona sama se ke své
tradicemi a hodnotami.
„slávì“ a statusu celebrity
Jako jedna z nejnadanìjstavìla ponìkud rezervoších z celého roèníku abvanì. Byla drobného
solvovala v roce 1954
vzrùstu, spíše tiché klidné
Cornellovu univerzitu ve
povahy, ale disponovala
státì New York. V témže
Ruth Bader Ginsburg. Foto archiv.
ohromnou vnitøní silou
roce se provdala za Martina (Martyho) D. Ginsburga, rovnìž právní- a magnetismem. Byla neuvìøitelnì odhodka, a narodila se jí dcera. Když se manžel laná, nikdy nezmeškala soudní jednání,
vrátil z povinné vojenské služby, zaèala stu- a to ani v dobì, kdy se potýkala s tìžkými
dovat práva na Harvardovì univerzitì. Poz- zdravotními problémy a zemøel jí milovadìji pøešla na newyorskou Kolumbijskou ný manžel Marty (2010).
Po celý život se udržovala v dobré fyuniverzitu, kde také absolvovala (1959).
Poté však nìjakou dobu nemohla ve svém zické kondici, mìla osobního trenéra,
oboru najít uplatnìní, nebot’právnické po- s nímž dennì cvièila v posilovnì pøímo
volání tehdy bylo prakticky výluènì muž- na pùdì Nejvyššího soudu. Milovala operu, a jak se nìkolikrát vyjádøila, svìt hudskou doménou.
V sedmdesátých letech pracovala jako by, kam se èasto uchylovala, byl jediné
advokátka – dobrovolnice pro American místo, které jí umožnilo alespoò na chvíli
Civil Liberties Union (ACLU), nejvý- zapomenout na práci (americký skladatel
znamnìjší americkou organizaci zabýva- a autor Derrick Wang po ní pojmenoval
jící se lidskými právy (pozdìji se v ní sta- právì jednu ze svých oper, nazval ji Scala èlenkou pøedstavenstva). Uèila na lia/Ginsburg). Byla nositelkou øady vyKolumbijské univerzitì, zastávala spous- znamenání a medailí, mj. Berggruen Pritu dalších postù a v roce 1970 založila ze for Philosophy and Culture, která jí
Women’s Rights Law Reporter, první byla udìlena v roce 2019. Milion dolarù,
právnický èasopis v USA, vìnující se vý- který je s ní spojen, vìnovala rùzným
charitativním a neziskovým organizacím,
hradnì ženským právùm.
Roku 1980 ji prezident Jimmy Carter napø. Centru pro arabsko-židovské vzdìjmenoval èlenkou Apelaèního soudu za lávání v Izraeli.

BITVA O SOUD
Soudkynì Ruth Bader Ginsburg se stala
nesmírnì populární zejména v posledních
pìti letech. V éøe prezidenta Trumpa to
nìkdy vypadalo, jako kdyby na svých
bedrech nesla celou americkou demokracii. Skuteènost, že výraznì inspirovala
mladou generaci, se odrazil nejen na „povrchu“ (Amerièané nosí její portrét hrdì
na trièkách, v souèasné dobì též na rouškách), ale pøedevším v tom, že mladá generace skuteènì bere její liberální odkaz
za svùj a chce v jejím jménì bojovat za
spravedlnost v tak rozdìlené spoleènosti,
jakou je souèasná Amerika.
Ruth Bader Ginsburg po dlouhá léta
vedla nerovný zápas s rakovinou, z níž se
dvakrát vyléèila; v poslední dobì se potýkala navíc i s celou øadou dalších zdravotních problémù. Rakovinì slinivky ale nakonec podlehla. Jak se krátce pøed smrtí
svìøila své vnuèce, jejím posledním pøáním bylo, aby její místo nebylo nahrazeno
døíve, než bude v listopadu jmenován nový
americký prezident. Toto pøání žel nebylo
vyslyšeno. Její smrt odstartovala velkou
bitvu o obsazení uvolnìného místa u Nejvyššího soudu a prezident Trump pouhých
osm dní po jejím skonu vybral do funkce
svou stoupenkyni, výraznì konzervativní
soudkyni A. C. Barrettovou. Aby byla jmenována, musel by její nominaci ještì pøed
zahájením voleb (tj. do 3. listopadu) odsouhlasit Senát. Takto krátká lhùta by byla
v americké historii naprosto nevídaná.
Odchodem Ruth Bader Ginsburg skonèila jedna éra v historii americké justice
a nahrazení konzervativní soudkyní by
mohlo mít dalekosáhlé dùsledky nejen pro
již probíhající kauzy. Byl by to již tøetí èlen
jmenovaný Trumpem a ještì více se by se
tím pøevážil pomìr sil v devítimístném senátu Nejvyššího soudu – konzervativci by
získali pøevahu šest ku tøem. Tato skuteènost by mohla podstatnì zmìnit smìøování
celé justice, jelikož ameriètí soudci mají
doživotní mandát a rozhodují o celé øadì
význaèných oblastí, at’ se jedná o práva
menšin èi pravomoci hlavy státu.
Ruth Bader Ginsburg jako pøesvìdèená
optimistka však v jednom rozhovoru prohlásila, že byla za svého dlouhého života
svìdkem rùzných temných období americké i svìtové historie, a že z toho nejhoršího
se vždy nakonec stalo to nejlepší. Vìøme
tedy, že podobná pozitivní zmìna nastane
v USA po listopadových prezidentských
volbách a její pøání, aby „tento nesmysl již
brzy skonèil“, se pøece jen splní.
MONIKA HANKOVÁ, New York
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SPOMIENKA NA RABIHO COHNA
Ako som zaòho preberal štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana
Podtitul možno vyznieva humorne, ale
pokúsim sa napísat’text tak, aby bol primeraný osobnosti rabína Abrahama Romiho Cohna, ktorému 1. septembra 2020
túto cenu (žia¾ in memoriam) udelili.
Zomrel 24. marca tohto roku (v predveèer
svojich 91. narodenín) na covid-19. Vzh¾adom na pandémiu som bol poverený
zastúpit’ho pri slávnostnom ceremoniáli.
Cenu J. M. Hurbana Národná rada
schválila v januári 2018 a prvý (ale hneï
aj druhý) raz bola udelená až tento rok.
Pôvodné urèenie za „pôsobenie v oblasti
legislatívy, práva, rozvoja demokracie alebo ústavnosti“ dodatoène rozšírili o kategóriu „humanitárne zásluhy“. Predseda
parlamentu Boris Kollár sa rozhodol pre
5 osobností: epidemiológa Vladimíra
Krèméryho, tribúnov Novembra 1989
Jána Budaja a Milana Kòažka. In memoriam ocenil gréckokatolíckeho biskupa
Pavla Petra Gojdièa, ktorý zomrel v komunistickom väzení, ale vážime si ho aj
preto, že je Spravodlivý medzi národmi,
a napokon bratislavského rodáka Abrahama Romi Cohna. Takýto výber bol v slovenských pomeroch donedávna nepredstavite¾ný. Všetkých ocenených spája
nekomunistická (presnejšie antikomunistická) minulost’…
NAJMLADŠÍ PARTIZÁN
Romi Cohn sa narodil v roku 1929 v rodine úspešného a ob¾úbeného bratislavského obchodníka. V marci 1942 zasiahli do
jeho života dve dôležité udalosti: bar micva a zaèiatok deportácií zo Slovenska.
V tejto situácii sa rodièia rozhodli prepašovat’ho do (vtedy ešte relatívne bezpeèného) Maïarska. Trinást’roèný mládenec
zvládol nielen nepovolený prechod hraníc, ale aj prežit’dva roky ako židovský
prist’ahovalec, ktorý neovládal jazyk.
Keï na jar 1944 nemeckí nacisti okupovali Maïarsko, Romi Cohn sa (opät’ilegálne) vrátil do Bratislavy. Napriek hroziacemu zatknutiu pomáhal židovským
rodinám, ktoré sa ocitli v ešte horšej situácii. Po vypuknutí Slovenského národného povstania odišiel s falošnými dokumentmi z Bratislavy a stal sa najmladším
èlenom jedného z partizánskych oddielov.
V jeho radoch bojoval až do oslobodenia.
Na radu velite¾a (asi poznal svojich ¾udí)
zatajil židovský pôvod, ale aj v najt’ažších
podmienkach dodržiaval povinnosti orto-

doxného veriaceho. Po oslobodení sa vrátil do Bratislavy, zažil prvé kontakty
s ¾uïmi (vrátane svojho otca), ktorí sa
vracali z koncentraèných táborov, zaèal
podnikat’a úspešne sa zaradil do „normálneho života“. Po nástupe komunistickej
strany k moci (už tradiène za dramatických okolností) emigroval. Zážitky z tejto
èasti života ve¾mi plasticky opísal v spomienkovej knihe The Youngest Partisan
(v slovenskom preklade mojej manželky
Evy vyšla v roku 2017 pod názvom Prežil, aby odriekal kadiš). Èitate¾ však
nemá možnost’dozvediet’sa, že ïalšie desat’roèia života strávil ako úspešný sta-

Slavnostní pøedání ceny rabínu Cohnovi,
in memoriam. Foto archiv.

vebný podnikate¾, aktívny èlen ortodoxnej komunity (a vyh¾adávaný mohel)
v New Yorku. Práve tam som sa s Romi
Cohnom v roku 1998 zoznámil.
PRIATE¼STVO
Dozvedel sa, že sme spolu s manželkou
Evou v New Yorku, a ako predseda International Committee for Preservation of
Gravesites of Geonai Pressburg požiadal
o stretnutie. Nepotešilo nás to. Mali sme
bohatý program a zlé skúsenosti s nadšencami, ktorí chceli zvelebit’miesto posledného odpoèinku Chatama Sofera
a iných významných rabínov. Väèšinou
mali pekné reèi, ale nereálne predstavy
a žiadne peniaze.
Našt’astie v tomto prípade som sa zmýlil. Plánované krátke stretnutie sa zmenilo

na osemhodinový príjemný dialóg, ktorý
prešiel do zaujímavej spolupráce na rekonštrukcii memoriálu Chatama Sofera
(podrobnosti prípadní záujemcovia nájdu
v knihe, ktorú sme o tomto procese napísali spolu s architektom Martinom Kvasnicom). Keï o dva roky Romi Cohn prekvapujúco priletel z New Yorku, aby mi
gratuloval k pät’desiatke, pochopil som,
že ide o priate¾stvo.
Práce na memoriáli napriek rôznym
komplikáciam úspešne skonèili, naše
kontakty boli redšie, ale pokraèovali. Postupne som sa dozvedal stále viac o jeho
dramatických osudoch poèas holokaustu,
ale aj to, že odmietol overenú pravdu, že
Žid patrí do kaviarne. Bol výborný lyžiar
a aj vo vysokom seniorskom veku úspešne vzdoroval veteránom podstatne mladším. Keï som mu raz gratuloval k bronzovej medaile, takmer sa urazil: Vnímal
ju ako neúspech, chcel byt’prvý...
Nominácia na štátnu cenu J. M. Hurbana ma prekvapila a potešila. Pred zaèatím
slávnostného aktu som sa predsedu Národnej rady spýtal, ako k tomu došlo. Vysvetlil, že toto ocenenie chce robit’ inak než
jeho predchodca Andrej Danko a dodal, že
jeho stará mama sa síce vrátila z koncentráku, ale mnohí ïalší príbuzní takéto št’astie nemali. Aj preto chce, aby sa na túto kapitolu slovenských dejín nezabúdalo.
Mojou úlohou bolo prevziat’cenu a povedat’laudatio, ktoré nemalo trvat’dlhšie
než dve minúty. Dlho som rozmýš¾al, èo
možno v tak krátkom èase stihnút’. Rozhodol som sa, že vynechám životopis
a poviem radšej viac o Romiho osobe:
„Rabína Abrahama Romi Cohna mám
rád a vážim si ho, pretože bol èlovekom
s ve¾kým È. Bol nízkej postavy, ale mal
obrovské srdce. Bol nesmierne láskavý,
ale svoju vieru, svoju slobodu a svoje presvedèenie dokázal tvrdo bránit’. Nadovšetko si vážil ¾udský život, ale po vypuknutí
SNP bez váhania vstúpil do partizánskeho
oddielu a bojoval v òom až do oslobodenia; na Slovensku on a jeho rodina zažili
hrozné utrpenie. Napriek tomu stále miloval rodnú Bratislavu a krajinu, v ktorej sa
narodil a vyrástol.
Pre mòa je Romi Cohn morálnou autoritou. Ïakujem osudu, že mi umožnil
spoznat’ ho a pracovat’ s ním. Ïakujem
v jeho mene za toto ocenenie a je mi ve¾mi ¾úto, že nemôže poïakovat’osobne.
Viem, že by dnešné ocenenie prijal s radost’ou a hrdost’ou.“
Uvidíme, koho Boris Kollár zvolí v budúcnosti.
PETER SALNER
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IZRAEL: Krok do nové doby
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a Jordánskem pøinesly Izraeli bezpeènost, ale jen velmi omezené osobní, diplomatické a bezpeènostní vztahy.
Desítky let byl svìt zvyklý, že o Izraeli zadí dohody podrobnìji. Už v roce 2018 Egyptský prezident Mubárak nebyl za
se píše hodnì. V dobrém, kritickém i od- byl na utajené návštìvì emirátù premiér tøicet let v úøadì v Izraeli oficiálnì ani
sudeèném smyslu. Platilo to v dobì exi- Netanjahu. Provázel ho øeditel Mosadu jednou. Podobnì jordánský král Abdalláh
stenèních válek, vln teroru i ekonomic- Josi Cohen, z èehož plyne, že ta návštìva (i když se nìkolikrát setkal s palestinkých krizí. A platilo to i v dobách plánù, nebyla jen „od boku“ a mìla vážné cíle. ským prezidentem Abbásem v Ramalláze kterých pak nic nevzešlo. Ale bylo to A i když v letadle spoleènosti El Al, jež hu).
Ještì dùležitìjší je toto. Za ètyøicet let
dìní z Izraele, z místa, které sleduje celý letos 31. srpna dorazilo z Tel Avidu do
svìt a kam posílají média zpravodaje, tak Abú Zabí, nebyli premiér ani šéf Mosadu dohody jediný egyptský fotbalový tým
se o tom psalo obsáhle, ba i nadproporènì. (o to víc tam bylo byznysmenù èi inves- nesehrál zápas s týmem izraelským. IzraNyní nastala zmìna. Lze ji charakteri- torù), let odhalil dùležitý poznatek. Saúd- el nenavštívila jediná delegace z univerzovat tak, že cokoli dìlá Izrael, hlavní ská Arábie ho pustila pøes svùj vzdušný zity. Z Egypta nepøijel jediný kulturní
proud médií na to ukáže káravì ve stylu prostor, což je ve srovnání se starými soubor (nanejvýš jednotliví umìlci vystupující spíše pro izraelské Araby). Na„to je Netanjahuùv Izrael“, podobnì jako èasy bezprecedentní krok.
Když Egypt uzavøel dohodu s Izrae- proti tomu dohoda s emiráty zatím vzbuna USA ve stylu „to je Trumpova Amerika“. A lze ji doložit dohodou mezi Izrae- lem, byl v arabském svìtì ostrakizován zuje oèekávání, že by mìla smìøovat
lem a Spojenými arabskými emiráty a trvalo øadu let, než ho komunita opìt k podobnì praktickým cílùm – at’už na
pøijala. Když udìlaly totéž emiráty, ne- bázi ekonomiky, investic, turistiky, kultuzprostøedkovanou Washingtonem.
ry èi dalších oblastí zájmu.
Psali jsme o ní již v minuJeštì razantnìji to líèí –
lém Rch. I o tom, že deklapro leckoho pøekvapivì –
race o navázání vztahù ještì
Adnan Abú Amer, šéf kaneznamená závaznou smloutedry politologie na Islámvu a už vùbec ne plnohodské univerzitì v Gaze (na
notný mír. Až v záøí vyšly
webu Middle East Monajevo zajímavé detaily,
nitor). Hájí vìc Palestiny
a hlavnì postoje z okolního
a dohodu pokládá za posvìta (arabského, muslimrážku dosavadní palestinského, palestinského), které
ské politiky, leè události
umožòují vytvoøit pestøejší
i jejich dopady rozebírá
a úplnìjší obrázek.
dost vìcnì.
Ten obrázek vypadá proZaèíná tím, že Liga arabzatím a ve zkratce takto.
ských státù odmítla k doDohoda, o níž notná èást
hodì svolat mimoøádnou
svìtových médií psala jen
schùzi: „Takový projev neokrajovì a s despektem
Jared Kushner, Dr. Anwár Gargaš a Meir Ben Šabat v Abú Zabí. Foto archiv.
úcty k Palestincùm naznak jejímu významu i šancím
(ve stylu „co mùžete èekat od diplomacie stalo se prakticky nic. Právì v tom spoèí- èuje, že arabský svìt je s dohodou více èi
Netanjahua a Trumpa?“), se ukazuje jako vá pøelomový rys dohody s Izraelem. Ne- ménì spokojen. Palestinská samospráva
více dùležitý a pøelomový krok, než by následují po ní kroky proti emirátùm ze mùže právem tvrdit, že ztratila arabskou
se mohlo zdát. A paradoxní je, že se strany arabských zemí, Ligy arabských podporu a stojí sama.“ Co se týèe paleso tom èasto dozvíme více z palestinských státù èi Organizace islámské spolupráce, tinsko-izraelského sporu, Amer píše
zdrojù, tedy ze strany, která se dohodou ba ani demonstrace „arabské ulice“, jak o strategickém obratu ve vztahu Izraele
k arabskému svìtu. Že dohody s Egypse øíká.
cítí poražená, než ze svìtových médií.
Jinými slovy: význam dohody se netý- tem i Jordánskem pøinesly Izraeli „chladká jen dvou státù, jak tomu bylo v pøípa- né vztahy“, ale dohoda s emiráty je nePOTAJÍ V ABÚ ZABÍ
Jak se dalo pøedpokládat, dohoda ne- dì Egypta, ale ještì více toho, že v plném bezpeènìjší, nebot’ míøí k jednomu
spadla z mìsíce. Pøedcházely jí rùzné ne- svìtle ukázala to, co už se beztak tušilo. z dlouhodobých strategických cílù Izraeformální kroky, což má logiku. Když Iz- A sice strategický posun v regionu – od le, jímž je integrace do regionu.
Teprve se uvidí, zda cestou emirátù vyrael uzavíral mírové dohody s Egyptem postoje, že Izrael je nepøítel, kterého ani
(1979) a Jordánskem (1994), šlo o státy, nelze zmínit jménem, natož s ním uzaví- razí i další arabské státy jako Bahrajn,
s nimiž byl døíve ve válkách. Jenže za rat dohody, k postojùm sice nikoli pøátel- Omán èi Katar. Nicménì ke spekulacím
tìchto existenèních válek nemìly Spoje- ským, ale racionálním. To není úplnì o Súdánu øekl své bývalý izraelský diplomat Dore Gold: „Dohodu chceme, ale
né arabské emiráty ani vlastní suverenitu. málo.
víme, že bývalý prezident Súdánu je stíZa pùlstoletí své samostatnosti nikdy
hán mezinárodním trestním soudem za
s Izraelem v ozbrojeném konfliktu neby- PØIJEDOU FOTBALISTI?
ly. Tudíž nebylo ani nutné pøekonávat Ten posun líèí politolog Hilel Frisch genocidu v Dárfúru a my v Izraeli to po
z Centra pro strategická studia Bar-Ilano- holokaustu nemùžeme brát na lehkou
pøekážky tohoto druhu.
ZBYNÌK PETRÁÈEK
Josi Jehošua na webu Ynet píše o po- vy univerzity. Píše, že dohody s Egyptem váhu.“
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TURBAN ÈI JARMULKU

...a další události

/Vybráno z èeských médií/
„Co mì v Londýnì fascinuje, je obrovská míra tolerance. Nikdo na vás divnì
neèuèí, že nosíte na hlavì turban èi jarmulku. Spoleèné školní tøídy tu sdílejí
køest’ané, muslimové, buddhisté, hinduisté nebo Židé. Dìti jsou na rùznorodost
zvyklé od mala a považují ji za normální. Nedivte se, že se vás místní nezeptá,
z jaké zemì jsi, ale
použije taktnìjší
,Odkud je tvùj pøízvuk?‘. Coby cizinec tu máte svá
práva chránìna zákonem, který brání
diskriminaci,“ tvrdí v Týdeníku knihy L. Požárová. (7. 9.) !! „Poprvé jsem
vidìla vypravìèe v roce 2004 na stáži
ve Varšavì. Èerstvì tam založili vypravìèskou skupinu a jedna pedagožka
mì pozvala. Nevìdìla jsem, co to je.
Myslela jsem si, že mì zve na divadelní pøedstavení. Tenkrát tam pracovali
s dokumentárním vyprávìním. S pøíbìhy už nežijících lidí z židovského
ghetta a židovské èásti Varšavy. Zpracovali texty jednoho rabína. Pøedstavení vzniklo ve spolupráci se školou, jejíž
žáci byli potomci Židù a mìli doma dopisy, fotky a udìlali z nich koláž. Vystoupili dvì vypravìèky a muzikant,
napekli košer peèivo a zapalovali vonné
tyèinky. Byla to slast pro všechny
smysly. Ohromilo mì to a zùstala jsem
s tou skupinou v kontaktu. Následující
rok jsem je pozvala vést workshop do
Prahy na DAMU, kde jsem studovala.
V roce 2006 pøipravili první roèník vypravìèského festivalu ve Varšavì. Jezdím na nìj každý listopad, když to jde.
Pøijedou tam vypravìèi z celého svìta,“
øíká Michala Šíma Piskaèová, která
v Èeských Budìjovicích organizuje už
ètvrtý vypravìèský festival Kolotoè pøíbìhù. (Jihoèeský infotip, 9. 9.) !! „Bar
na baštì, jinak øeèeno Barnabáš, byla
kasemata, kde se po práci scházela mládež. Chovali jsme se, jako by nám vùbec nešlo o krk. Naše svoboda byl jazz.
V Praze jsem poslouchal donekoneèna
jazzové desky u spolužáka Milana Kleina, v Terezínì trumpetista Bedøich, tedy
Fricek Weiss, založil malou kapelu
Ghetto Swingers. Já jsem s Fredym
Mautnerem utvoøil pìvecké duo. Pøes

den jsem pracoval jako hrobník a po veèerech jsme s Fredym nacvièovali šlágry. Dozvìdìl jsem se, že Milan Klein je
taky v Terezínì, že se pokusil o útìk
a je zavøený. Bìžel jsem se podívat, kde
je. Zrovna ho vedli na popravu do Malé
pevnosti. Zavolal jsem na nìj a on se
usmál. Fredy odjel v dubnu 1942,“ uvedl v rozhovoru pro
týdeník Reflex nedávno zesnulý Miloš Povondra-Bondy. (10. 9.) !!
Ministr kultury Lubomír Zaorálek vybere nového øeditele Národní galerie
Praha z trojice Marek Pokorný, Alicja
Knast a Jiøí Fajt. Z finálové trojice je
tuzemskému prostøedí nejménì známou
kandidátkou Alicja Knast (*1972), která je absolventkou muzikologie a v souèasnosti studuje doktorský program na
londýnské Metropolitan University.
V oblasti muzejnictví se pohybuje od
roku 1995. Ještì pøed pùsobením v Katovicích pracovala v Chopinovì muzeu
ve Varšavì a v Muzeu historie polských
Židù ve Varšavì. (Art+Antiques, 11. 9.)
!! Hra izraelského autora Gura Korena
Neperte se, prosím vás!, která mìla 15.
záøí premiéru v pražském Divadle Palace, nabízí vdìèné
téma dìdicù. Diváci
se však doèkají øady chytrých a velmi
dobrých zápletek.
„Není to prvoplánová komedie, které
vévodí spoustì soukromých divadel,“
upozoròuje Miroslav
Etzler, který ztvární
jednoho z dìdicù.
„Je to inteligentní,
krásná hra, která se v Tel Avivu hraje už
rok a pùl a má tam neuvìøitelný úspìch.
Já doufám, že ho bude mít i u nás,“ uvádí. Sám hraje Mošeho. „Je to Žid,
ovšem Žid, který je hinduistou. Cestuje
po svìtì, neustále zhulený marihuanou.
Díky tomu se kolem nìj vytváøí øada
tragických i komických zápletek,“ pøibližuje postavu. (MF DNES, 14. 9.) !!
Heømanùv Mìstec v Pardubickém kraji

býval døíve domovem poèetné židovské komunity. V roce 1760 zde vznikla barokní synagoga, která v roce 1860 prošla
pøestavbou do nynìjší novorománské
podoby. V roce 1991 byly synagoga,
budova bývalé židovské školy, pøilehlý
dvojdomek a židovský høbitov zapsány
do seznamu státních kulturních památek. První kroky k záchranì pøišly
v roce 1995, kdy byl vypracován Program regenerace mìstské památkové
zóny, vèetnì židovské èásti mìsta.
V rámci rekonstrukce byla obnovena
spojovací chodba mezi galerií v synagoze a bývalou školou. Do štítu se vrátily Desky desatera. Heømanomìstecká
synagoga se po své obnovì stala kulturnì-spoleèenským centrem mìsta. Konají se v ní koncerty, autorská ètení a slavnostní pøíležitosti vèetnì svatebních
obøadù. !! „Moje maminka pocházela
z pomìrnì zámožné židovské rodiny,
vlastnili pøed válkou vilu na pražském
Smíchovì. Moje babièka se napøíklad
pøátelila s Olgou Scheinpflugovou,
mìla od jejího partnera Karla Èapka
podepsané všechny jeho knihy. Zjistil
jsem napøíklad, že moje maminka v Terezínì vystupovala v propagandistickém filmu, který nacisté natáèeli v létì
1944, aby ukázali, jak dobøe se tam Židùm vede, což byla samozøejmì ohromná lež. Matka, které v té dobì bylo sedmnáct let, ve filmu zalévá záhony se
zeleninou, je tam pomìrnì dlouhý zábìr
na její oblièej. Když
jsem to poprvé uvidìl, málem jsem spadl ze židle. Podaøilo
se mi rovnìž mluvit
s nìkolika ženami,
které s mojí mámou
v Terezínì žily. Bádání po maminèinì
životì se všemi strašnými i veselými okamžiky otevírá cestu
k poznání sebe sama.
Vìdìt, jaká byla, co
všechno tvoøilo její
osobnost, pochopit, proè dìlala to, co
dìlala, je pro mì moc dùležité poznání.
Vím už toho tolik, že teï dokonce pracuji na knize o své mamince, o Terezínì. Vyjít by mìla pøíští rok na podzim,
to bude osmdesát let od založení terezínského ghetta,“ øíká v rozhovoru pro
týdeník Týden potomek zápasníka Frištenského Frank Frištenský. (22. 9.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium

1926–1930 byl dirigentem v Novém nìmeckém divadle v Praze, poté pùsobil
ètyøi roky v opeøe v Hamburku a posléPøed pìti lety, v poslední øíjnový týden ze nastoupil do angažmá v ostravském
roku 2015, probíhal v Izraeli TÝDEN VÁC- divadle. Roku 1939 emigroval do Palestiny, kde pùsobil v Izraelské národní
LAVA HAVLA. Vyvrcholil jím rok, v prùbìhu kterého Èeské centrum a èeské velvy- opeøe a jako dirigent a hudební øeditel
slanectví v Tel Avivu pøipomínaly øadou orchestru v Haifì. Komponoval vokální
programù 25. výroèí obnovení èesko-izra- a instrumentální hudbu, koncertoval
elských diplomatických vztahù a první ná- v Evropì i Spojených státech.
Pøed 125 lety, 14. øíjna 1895, se ve Vídvštìvu prezidenta Václava Havla v Izraeli.
V rámci týdne byl po prezidentovi pojme- ni narodil HUGO GOLD, budoucí historik
nován jeden z jeruzalémských parkù, a nakladatel. Bìhem první svìtové války
v areálu Telavivské univerzity byla instalo- narukoval do rakousko-uherské armády,
vána lavièka Václava Havla a konalo se byl zajat a internován na Sibiøi. Po návratu
z Ruska absolvoval Nìmeckou univerzitu
mnoho akcí.
Pøed 25 lety, 11. øíjna 1995, zemøel v Brnì a roku 1928 obhájil disertaèní práci
v Bratislavì slovenský literární historik Die Einwanderung der Juden in Mähren
a publicista JURAJ ŠPITZER. Narodil se 14. (Pøíchod Židù na Moravu). Roku 1924
pøevzal po svém
srpna 1919 v Krupinì,
strýci brnìnské sioroku 1938 zaèal stunistické nakladateldovat v Praze mediství Jüdischer Buchcínu. Pokusil se emiund
Kunstverlag
grovat, ale ocitl se
v Brnì, v nìmž vydáv židovském pracovval Jüdischer Volkskaním táboøe v Noválender a také èasopikách, kde ho zastihlo
sy: týdeník Jüdische
Slovenské národní
Volksstimme (Židovpovstání. Povstání se
ský hlas) a Zeitschrift
zúèastnil se zbraní
für die Geschichte der
v ruce, byl velitelem
Juden in der Tschežidovské partyzánchoslowakei (Èasopis
ské jednotky. Po válpro dìjiny Židù v Èesce studoval filosofii
koslovensku). Gold vya francouzštinu na Fidával rovnìž odborné
losofické fakultì UniJiøí (Georg) Singer, 30. léta. Foto archiv.
i beletristické knihy
verzity Komenského
v Bratislavì. Pracoval jako novináø, publi- židovských autorù (Hermann Ungar, Max
cista, spisovatel a tajemník Èeskosloven- Zweig aj.). Byl prvním, kdo zaèal systeského svazu spisovatelù. Jeho jméno je maticky zpracovávat historii židovských
spjato s týdeníkem Kultúrny život, v nìmž obcí na Moravì a v Èechách. Roku 1929
byl v letech 1956–58 a 1965–67 šéfredak- vydal publikaci Die Juden und Judengetorem. Po roce 1969 z oficiální kultury meinden Mährens in Vergangenheit und
zmizel, jeho texty zaèaly znovu vycházet Gegenwart (Židé a židovské obce na Moaž po roce 1989. Roku 1994 publikoval ro- ravì v minulosti a souèasnosti), následovamán Nechcel som byt’ Žid. Krátce po jeho la publikace vìnovaná židovským obcím
smrti vyšel knižní soubor Svitá, až keï je v Èechách (1934).
Po vzniku Protektorátu Èechy a Mocelkom tma, ve kterém zpracoval problematiku tzv. židovské otázky a holokaus- rava Gold roku 1940 emigroval do Patu a vìnoval se fenoménu moci a násilí. lestiny a v Tel Avivu založil nakladatelSpisovatelkou je i Špitzerova dcera, so- ství Olamenu, v nìmž publikoval práce
cioložka Zuzana Szatmáry (øeditelka nìmecky píšících autorù. Dále se také
Nadácie Charty 77), vnuk Michael je vìnoval dìjinám Židù na území bývalého Rakouska-Uherska. Za svou èinnost
novináø.
Pøed 40 lety, 1. øíjna 1980, zemøel byl ocenìn mimo jiné roku 1967 Cenou
v Tel Avivu JIØÍ (GEORG) SINGER, skla- Theodora Körnera za literaturu a byl
datel a dirigent. Narodil se 6. 8. 1906 èlenem PEN klubu. Zemøel 20. listopav Praze, absolvoval reálné gymnázium du 1974 v Tel Avivu. Jeho historické
a pražskou konzervatoø, studoval kom- práce jsou dostupné v digitální podobì
(am)
pozici u A. Zemlinského, v letech na stránce www.hugogold.com.

POSLEDNÍ Z BRNA
Zemøela Erika Bezdíèková
Dne 19. záøí zemøela v Brnì paní Erika
Bezdíèková, poslední z místních, kdo na
vlastní kùži zažili hrùzy holokaustu.
Žena, která svou zkušenost z války dokázala zprostøedkovat a své vzpomínání
vnímala jako tìžké, ale nanejvýš potøebné poslání.
Narodila se jako Erika Kellermannová
ve slovenské Žilinì roku 1931. Radostné
dìtství jí ukonèil vznik Slovenského štátu. Po perzekucích následoval roku 1944
transport rodiny do Osvìtimi. Erice bylo
tehdy tøináct, ale Mengelemu pøi selekci
zalhala, že je jí šestnáct. Po osvobození
a návratu do rodné Žiliny zjistila, že rodièe nepøežili a starší sestra se provdala do
Rumunska. Erika se vydala za ní, putovala sama pøes Maïarsko do Rumunska
a zase zpátky. Pak se usadila v Bratislavì
a pozdìji v Praze. V roce 1948 se vdala
a narodily se jí dvì dìti. Po procesu
s R. Slánským a ostré antisemitské kampani se jejímu muži (který pracoval u generála Èepièky) znelíbila manželka s židovským pùvodem. Rozvedl se s ní a do
péèe si k její velké bolesti vzal syna (dcera zùstala s matkou).
V padesátých letech byla zamìstnána
v Èeskoslovenském rozhlase v Praze,
zaèátkem šedesátých let se pøestìhovala
do Brna a zaèala pracovat jako cizojazyèná korespondentka v podniku Brnìnské veletrhy a výstavy. Na poèátku
normalizace pøišla o zamìstnání kvùli
„šíøení sionistických tendencí“ a nesouhlasu se sovìtskou okupací. Další místo
našla až v Bratislavì v Technických novinách, kde pracovala až do roku 1989.
Do konce života pak žila v Brnì. Neúnavnì objíždìla školy, poøádala besedy,
pøednášky, pøekládala z nìmèiny
a maïarštiny, mimo
jiné archivní materiály pro Terezínské
Foto archiv.
studie a dokumenty.
Roku 2012 vydala své vzpomínky nazvané Moje dlouhé mlèení; její osud zaznamenala ve filmové podobì dokumentaristka Olga Sommerová. Vzpomínání
Eriky Bezdíèkové natoèil Èeský rozhlas
stanice Vltava a je také souèástí archivu
Pamìti národa.
Byla pohøbena na brnìnském židovském høbitovì. Kéž je její duše pøivinuta
do svazku živých.
(am)
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Adolf J. Sabath
ÈECH V AMERICKÉM KONGRESU
! Adolf J. Sabath (1866–1952), rodák
z jihoèeského Záboøí židovského pùvodu,
který v pouhých patnácti letech odešel za
oceán, se zaøadil k nejvýraznìjším americkým politikùm první poloviny 20. století.
Coby kongresman, zvolený za Chicago,
mìsto s tradiènì poèetnou èeskou menšinou, pùsobil v parlamentních lavicích dlouhých pìtaètyøicet let. Zamìøoval se pøedevším na sociální problematiku, zlepšení
životních a pracovních podmínek pøistìhovalcù a dìlníkù. Zároveò patøil k pøedním èlenùm organizace B´nai B´rith. Za
první svìtové války podporoval Masarykovu zahranièní akci a nemalou mìrou se
zasloužil o vznik Èeskoslovenska. Pozdìji
aktivnì pomáhal také Benešovu protinacistickému odboji a byl velkým stoupencem vzniku samostatného židovského státu. Byl blízkým spolupracovníkem F. D.
Roosevelta a spoluautorem hospodáøského
programu Nový údìl. Za jeho prezidentství
zároveò pùsobil ve funkci pøedsedy klíèového Organizaèního výboru Kongresu.
Kniha pøedstavuje Sabathovy memoáry,
sepsané pøítelem J. L. Tupym, které pøinášejí zajímavé a dosud málo známé poznatky o vysoké americké politice i životì našich krajanù v USA. Editor M. Nekola
dosud nikdy nepublikovaný strojopis pamìtí nalezl št’astnou shodou náhod v archivu v New Orleansu.
Vydaly Nakladatelství Lidové noviny
a Masarykùv ústav a Archiv AV ÈR v Praze. K vydání pøipravil Martina Nekola.
Textové a obrazové pøílohy. 184 stran,
dop. cena 229 Kè.
Josi Klein Halevi
DOPISY PØES ZEÏ
Izraelec píše palestinským sousedùm /
a Palestinci odpovídají
! Kniha americko-izraelského novináøe,
komentátora a spisovatele Josiho Kleina
Haleviho (1953) obsahuje deset dopisù
imaginárnímu Palestinci, jenž žije na dohled Haleviho domu, „na opaèné stranì
betonové zdi“, která rozdìluje jejich spoleènou krajinu. Tedy za bezpeènostní bariérou, která oddìluje Izrael a Západní bøeh
Jordánu. V tìchto dopisech se snaží pøesáhnout nejen zeï konkrétní, ale i tu vnitøní mezi obìma národnostmi. Halevi píše
z pozice Izraelce, který uznává autentickou palestinskou identitu a právo Palestincù na vlastní stát, a souèasnì žádá totéž od
palestinské strany, tedy aby uznala právo
Židù na existenci ve svém státì. Jak øíká,
svými dopisy chtìl upøímnì popsat „sny
a obavy každého z nás“, dosáhnout urèitého porozumìní a odezvy. V listech se za-
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI
bývá judaismem; židovskou historií; sionismem, židovskou identitou, dvojím narativem ve vztahu k Palestinì a Izraeli;

E. Blocha, J. Kšicy, K. Slavického, C. Francka a P. Ebena.
! 21. øíjna se pøedstaví Václav Peter (varhany), Tomáš Hrbáèek (trubka), Dominika
Hošková-Weissová (violoncello). Zahrají
skladby H. Purcela, J. S. Bacha, J. G. Rheinbergera, L. van Beethovena, J. Sulzera, L. Lewandowského, S. Almana,
I. Kurze a J. Clarka.
Koncerty zaèínají v 18 hodin, vstupné
na nì je dobrovolné.
KOLNOA POÈTVRTÉ
! 4. roèník Festivalu izraelského filmu
Kolnoa se koná ve dnech 16.–18. øíjna
v pražském kinì Pilotù (Donská 19, Praha
10). Uvede dvanáct filmù, letošním hostem bude Shani Rozanes, která pøedstaví film
Golda (rozhovor s premiérkou G. Meirovou,
natoèený pro izraelskou televizi). Diváci se
mohou tìšit na výbìr souèasné tvorby izraelské kinematografie, jak z dokumentárních,
tak hraných filmù. Souèástí doprovodného
programu bude již tradiènì ukázková lekce hebrejštiny. Všechny filmy budou uvedeny v pùvodním znìní s èeskými a anglickými titulky. Informace o programu
naleznete na www.kolnoa.cz, vstupenky
lze zakoupit na www.kinopilotu.cz.

významem zemì izraelské pro Židy, zkušeností holokaustu (i tím, jak je židovská genocida v arabských zemích popírána);
zkušeností z doby masových teroristických útokù na izraelské civilisty; izraelskou souèasností, vèetnì úvah o možnosti
a nutnosti soužití.
Autor nepouèuje, ale snaží se o vysvìtlení, chce zahájit dialog, který umožòuje
vzájemné pochopení a dohodu, protože,
jak øíká, „jednou z hlavních pøekážek míru
je neschopnost vyslechnout si pøíbìh toho
druhého“.
Jakkoli jsou dopisy urèeny „palestinskému sousedovi“, jako pokus o upøímné,
citlivì napsané vysvìtlení složité situace
v Izraeli zaujmou každého, kdo se o dìní
na Blízkém východì zajímá. Epilog knihy
tvoøí ohlasy palestinských ètenáøù, kteøí
mnohdy kriticky a polemicky, mnohdy
smíølivì a s nadìjí reagují na Haleviho
text a snaží se situaci zachytit ze své perspektivy.
Vydalo nakl. Akropolis v Praze roku
2020. Z angliètiny pøeložila Alice Marxová, epilog Jitka Jeníková. 184 stran, dop.
cena 249 Kè.
JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
! V Jeruzalémské synagoze v Praze pokraèuje cyklus varhanních koncertù, které
poøádá pražská židovská obec: 14. øíjna
zahraje Josef Kšica skladby F. Liszta,

PODZIM V PAMÁTNÍKU TICHA
! Památník ticha zahájil na konci záøí
podzimní cyklus výstav Obrazy a hlasy
Bubnù, který zahrnuje díla Karla Cudlína
(Babí Jar), Richarda Homoly (Latentní
obrazy Terezína), Jana Lukase, Ondøeje
Kundry (Druhý život Vendulky V.) a výstavu Polského institutu v Praze Pasy pro
život.
Výstavy jsou instalované v døíve nepøístupných podkrovních prostorách nádraží
Bubny. Pro veøejnost a školy jsou otevøeny do konce øíjna, a to po domluvì na: rezervace@bubny.org. Více na www.bubny.org.
KULTURA V SYNAGOGÁCH
! V Jièínì, v bývalé židovské škole Židovská 100, se 3. 10. od 15.00 koná pøednáška PhDr. Lenky Ulièné na téma Jazyky
Židù v Èechách a na Moravì. 31. 10. se
pøedstaví bosenská zpìvaèka Aida Mujaèiæ, interpretka písní sefardských Židù –
od 14.00 povede workshop, od 19.00 se
koná její koncert.
! V synagoze v Úštìku je k vidìní výstava obrazù Ze židovských tradic amerického ilustrátora Marka Podwala a v Polné
umìlecké kvilty Chedvy Meroz. Nìkolik
programù (koncerty, pøednášky a ètení)
lze navštívit ve Staré synagoze v Plzni. Informace o poøadech ve všech objektech
získáte na www.10hvezd.cz.
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ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE
Maiselova 18, velký sál
Káva o pùl ètvrté
! V úterý 13. øíjna pøivítáme na Kávì známého novináøe, dramatika a spisovatele Karla Hvížïalu. Pøedstaví svùj èerstvý titul:
souborné vydání svých úspìšných knih nazvané Vìta jako povolání. Nezapomínky.
Zaèínáme tradiènì v 15.30, konèíme
v 17 hodin. Z preventivních dùvodu bez
kavárny, jen s láhví vody. Pøipravil a moderuje Honza Neubauer.
CENTRUM PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP
Auditorium (Maislova 15, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 6. 10.: Bosenské písnì. Komponovaný veèer se zpìvaèkou a pianistkou Aidou Mujaèiæ. V rodné Bosnì získala klasické hudební
vzdìlání, posléze ji zaèala zajímat tradièní
hudba – mj. repertoár sefardských Židù.
! 14. 10.: Philip Roth: život a dílo. Amerikanistka Hana Ulmanová ve své pøednášce
seznámí posluchaèe s životem a dílem amerického židovského spisovatele Philipa
Rotha (1933–2018) s dùrazem na tituly,
které byly po roce 2000 pøeloženy do èeštiny. Pøedstaví pøitom nejen židovskou, ale
i americkou dimenzi jeho textù a jejich význam v evropském kulturním kontextu.
! 18. 10. od 10 hodin: Nedìlní dílna pro rodièe a dìti: Lvíèek Arje slaví Šmini aceret
a Simchat Tóra. Dìti se dozvìdí, co je to
svitek Tóry, jakým písmem je psán, a spolu
s lvíèkem si ho zkusí vytvoøit. Prohlídka:
Staronová synagoga. Vstupné 70 Kè.
! 20. 10.: Neumann, Zemlinsky a ti druzí:
Vybrané kapitoly a osobnosti z dìjin Nového
nìmeckého divadla v Praze. Nedávno znovu
otevøená Státní opera Praha je divadelní scéna s bohatou tradicí a historií. Jako Nové nìmecké divadlo (Neues Deutches Theater)
byla budova postavena v osmdesátých letech
19. století z prostøedkù pražské nìmecké
obce. Tento divadelní dùm následnì prošel
èetnými zvraty, které ve 20. století pøesnì kopírovaly historicko-politický vývoj Èeskoslovenska. Až do roku 1938 se na utváøení
vysoké umìlecké úrovnì Nového nìmeckého divadla podíleli i židovští umìlci. Nejvýznamnìjší z nich pøiblíží pøednáška hudební
a divadelní historièky Magdaleny Živné.
! 22. 10.: Souèasný izraelský film: Valèík
s Bašírem. Ètvrtá èást cyklu filmové historièky Alice Aronové odráží dùležité
téma: kritiku izraelské armády. V autobiografickém pøíbìhu režiséra Ariho Folmana
(1962) se mladý muž vydává za svými
pøáteli z mládí a snaží se vypátrat pravdu
o tom, co se skuteènì odehrálo v Libanonu,
kde jako mladý voják sloužil u izraelské ar-

KULTURNÍ
POØADY

Samuel Bak: Lekce.

mády. Strhující animovaný film o nedávných dìjinách Blízkého východu (Izrael,
Francie, Nìmecko 2008, 90 min). V originále s èeskými titulky.
MAISELOVA SYNAGOGA
(Maiselova 10)
! 13. 10. od 19 hodin: Rozsypaná slova.
Román o posledních letech Karla Poláèka. Uvedení nového biografického románu o Karlu Poláèkovi, který pøináší dramatický pøíbìh Poláèkova života od konce
tøicátých 20. století až po jeho smrt v roce
1945. Autor knihy Martin Daneš bude
spoleènì s historièkou ŽMP Janou Šplíchalovou a odborníkem na Poláèkovo dílo
Janem Tydlitátem (organizátorem zásadních Poláèkovských sympozií v Rychnovì
nad Knìžnou) hovoøit o osudech a díle
slavného spisovatele. Vstup volný.
! 19. 10. od 19 hodin: Terezínští hrobaøi.
Projekce stejnojmenného dokumentu Èeské televize popisující dramatický pøíbìh
tøiceti terezínských vìzòù, kteøí byli donuceni vykopat spoleèný hrob pro zavraždìné muže z Lidic. Po projekci bude následovat beseda za úèasti režisérky Olgy
Struskové, výtvarníka kreslených sekvencí
Pavla Koutského a Tomáše Krause, syna
Františka R. Krause, jehož povídka tvoøí
osu filmového vyprávìní. Vstup volný.
CENTRUM PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP V BRNÌ
! Není-li uvedeno jinak, programy zaèínají v 17 hodin v sále budovy tø. Kapitána
Jaroše 3, Brno, a vstup na nì èiní 30 Kè.
! 5. 10.: Brána do nebe. Eva Neuschlová
sepsala knihu Brána do nebe na základì autentických vzpomínek své maminky, dopisù,
pohledù i dobových dokladù, uchovávaných
v domácím archivu témìø osmdesát let. Do

historického kontextu pøíbìh zasadí krátká
pøednáška historièky Evy Zelené.
! 8. 10.: Rozpùlená srdce: Beseda s Radkem Gálisem. Spisovatel a publicista Radek
Gális už více než dvacet let zaznamenává
vzpomínky lidí spjatých s historií Èeskoslovenska, kteøí prožili èást svého života
v Izraeli (napø. Arnošt Lustig, Viktor Fischl, Hugo Marom-Meisl z Brna nebo Ruth
Bondyová). Letos tyto rozhovory vyšly
knižnì. Ukázky pøeète herec Národního divadla Brno Michal Bumbálek.
! 11. 10. od 11, 13 a 15 hodin, vstupní
hala budovy na tø. Kpt. Jaroše 3: Festival
Open House Brno. Brnìnská poboèka
ŽMP a Židovská obec Brno se letos zapojí
do tøetího roèníku festivalu Open House,
který ukazuje mìsto tak, jak jej neznáte, ale
chcete poznat. Lektorky ŽMP seznámí návštìvníky s historií i souèasností budovy na
tø. Kpt. Jaroše, která pøed nacistickou okupací jako Nadaèní dùm manželù Wiesnerových poskytovala zázemí pro spoleèenské
a charitativní aktivity židovské obce. Prohlídka ve 13 hodin probìhne v anglickém
jazyce. Více informací a registrace na
stránce www.openhousebrno.cz.
! 12. 10.: Cava’at Ha-RIBaŠ: Odkaz zakladatele chasidismu rabiho Jisra’ela Ba’al Šem Tova. Na pøíkladu jednoho z prvních chasidských spisù pøedstaví pøekladatel
a judaista Antonín Šedivý chasidismus, podnìtné lidové hnutí, které vzniklo v rámci východoevropského judaismu 18. století.
! 22. 10.: Promítání dokumentu Muž, který mìl nebýt. Nìmecky píšící židovský
básník ze Slovácka Hugo Sonnenschein
(1899–1953) byl vìznìn v Osvìtimi
a zemøel na Mírovì jako údajný konfident
gestapa. Dokument, pokoušející se odhalit
skryté souvislosti života a díla nepøíliš
známého básníka s pseudonymem Sonka,
pøedstaví jeho režisér Pavel Jurda.
! 25. 10. od 10.30, Nezamyslova 27,
Brno-Židenice: Nedìlní dílna pro rodièe
s dìtmi – Medvídek Dubi a houslista Cvi.
! 29. øíjna od 17 hodin, Vila Stiassni,
Hroznová 14, Brno: Vernisáž výstavy Helgy Hoškové-Weissové „91“. Akademická
malíøka Helga Hošková-Weissová vytvoøila øadu malíøských a grafických souborù,
které jsou vedle svých umìleckých kvalit
svìdectvím o historických událostech, jichž
se stala nedobrovolným úèastníkem. Brnìnská výstava „91“ se koná v reprezentaèních prostorách Vily Stiassni a navazuje
na loòskou retrospektivu. Výstava se uskuteèní ve spolupráci s Židovskou obcí Brno.
! V prùbìhu øíjna je možno v sále OVK
Brno ve dnech programových akcí a po
pøedchozí telefonické domluvì zhlédnout
výstavu fotografií Marty Levin a Jana Sekala Zemì zaslíbená. Vstup volný.
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LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Prvního záøí 2020 zahájily Lauderovy
školy již 24. rok své existence. Neradostná
situace spjatá s koronavirovou pandemií
ovšem od prvních dnù školního roku chod
výuky èím dál silnìji ovlivòovala: od povinnosti nosit roušku (nejprve jen o pøestávkách, posléze neustále), po kombinaci prezenèní a distanèní výuky v pøípadì, že byla
èást tøídy v karanténì, èi skuteènost, že se
v karanténì ocitly celé jednotky (tøídy, školka
a tým kuchaøek), byl zrušen plánovaný program Šul a šnaps aneb Dìti nechte doma...
V dobì uzávìrky øíjnového èísla byl nicménì k radosti dìtí i rodièù a díky ochotì
a pohotovosti nìkterých rodièù, jejich spøátelených kolegù z oboru, pedagogù a krizového mašgiacha Gafny Váòové chod jídelny zajištìn. Oèekávaly se pokyny vlády, ve
høe byla stále silnìji možnost vyhlášení
nouzového stavu (a tedy i nutnost pøechodu
na distanèní výuku).
Èerstvé informace naleznete na webové
stránce školy www.lauder.cz.
Mysleme na všechny, kdo jsou nemocní.
lš
PØÁTELSKÁ PODPORA – SIJUA
! Cílem nového dobrovolnického projektu
Sociálního oddìlení ŽOP je dlouhodobá
pøátelská podpora a pomoc osamìlým seniorùm v jejich domácím prostøedí. Navazujeme na pozitivní zkušenosti z období nouzového stavu, kdy spontánnì vznikly dvojice
senior – dobrovolník.
Jedná se o pravidelné kontakty klienta
s dobrovolníkem. Mohou to být osobní návštìvy, rozhovory po telefonu nebo prostøednictvím internetu (napø. Skype, e-maily
apod.), spoleèné procházky a výlety, oslavy
židovských svátkù, spoleèné návštìvy kulturních akcí èi kavárny.
Dobrovolníkùm nabízíme vzdìlávání,
konzultaci a supervizi.
Pokud byste se do programu chtìli zapojit nebo vìdìli o nìkom, komu by se líbilo
pravidelné setkávání s dobrovolníkem, kontaktujte Sociální oddìlení ŽOP. Kontakty:
socialni@kehilaprag.cz, telefonní èíslo
222 310 951.
jw, el
FORUM 2000 ON-LINE
! S ohledem na probíhající pandemii se
veškerý program øíjnové konference Forum
2000 koná on-line. Letošní, již 24. roèník
konference, jejíž tradici založili roku 1996
prezident Václav Havel a spisovatel Elie
Wiesel, se zamìøí na hledání cest k obnovì
odpovìdnosti a solidarity v radikálnì se mìnícím svìtì. Pozvání k úèasti pøijali mimo
jiné: bývalý šachový mistr svìta, politický
aktivista, otevøený kritik ruského režimu
Garry Kasparov; spisovatel a novináø Josi
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

Klein Halevi, jehož poslední kniha Dopisy
pøes zeï právì vychází v nakladatelství Akropolis, èi politik a aktivista za lidská práva
Natan Šaransky. Veškeré informace, jak
program konference sledovat, naleznete na
webových stránkách www.forum2000.cz.
PØEDPLATNÉ ROŠ CHODEŠ 2021
Vážené ètenáøky, milí ètenáøi,
! Aè je nám to velice líto, vzhledem ke stoupajícím výrobním nákladùm jsme nuceni
zvýšit od roku 2021 cenu èasopisu Roš chodeš na – snad stále ještì pøijatelných – 30 Kè.
Do pøedplatného se nová cena promítne
jen mírnì. Dìkujeme za Váš zájem o èasopis
a doufáme, že potrvá i v následujícím roce.
Èasopis si mùžete pøedplatit v „klasické“
papírové podobì (èasopis zasíláme v neprùhledných obálkách), nebo v podobì elektronické; bankovním pøevodem na níže uvedený úèet Federace židovských obcí v ÈR,
nebo osobnì v Židovské radnici.
! Roèní pøedplatné pro ÈR je od roku
2021 480 Kè, elektronicky v PDF 300 Kè.
Èíslo úètu pro pøedplatné je 0300311936511339/0800 u Èeské spoøitelny, a. s.;
variabilní symbol: 122021; údaj pøíkazce:
jméno pøedplatitele.
Na území ÈR je též možné použít k platbì poštovní poukázku typu C.
! Roèní pøedplatné do Evropy se zvyšuje na 800 Kè, elektronicky v PDF 300 Kè.
Pro úhradu ekvivalentu èástky v eurech
nebo v korunách je èíslo úètu: 0300311936511339/0800 (IBAN CZ14 0800 0300
3119 3651 1339; BIC GIBACZPX) u Èeské
spoøitelny, a. s.; variabilní symbol: 122021;
údaj pøíkazce: jméno pøedplatitele.
! Roèní pøedplatné do zámoøí zùstává
1000 Kè, elektronicky v PDF 300 Kè. Pro
úhradu ekvivalentu èástky v dolarech je èíslo úètu: 030031-1936511339/0800; IBAN
CZ14 0800 0300 3119 3651 1339; BIC
GIBACZPX) u Èeské spoøitelny, a. s.; variabilní symbol: 122021; údaj pøíkazce: jméno pøedplatitele.
! Prosíme, pokud provádíte platbu z ciziny,
uhraïte bankovní poplatky (cca 100 Kè),
nejsou zahrnuty v cenì pøedplatného. Nepoužívejte šeky, pokud nemùžete použít
bankovní spojení, zašlete pøíslušnou èástku
v bankovkách doporuèeným dopisem.

! Pokud budete platit osobnì na Židovské
radnici (Maiselova 18, Praha 1), tak v pokladnì Federace židovských obcí v ÈR
u paní Slezákové nebo Kopecké.
! Pokud platíte pøevodem, zašlete nám souèasnì laskavì svou objednávku, a to na adresu redakce (Izraelská 1 Praha 3 130 00)
nebo e-mailem na roschodes@sefer.cz. Do
objednávky uveïte jméno, poštovní adresu
a u elektronického zasílání e-mail.
! Jakékoli informace ohlednì pøedplatného
vám sdìlí redakce Rch na kontaktech roschodes@sefer.cz èi telefonním èísle 226
235 217 (mobil 605 319 468).
Pøejeme všem pevné zdraví, Vaše redakce

LUACH 5781
! K dispozici je ještì nìkolik kusù židovského diáøe na nový rok 5781 (2020/2021).
Obsahuje pøehled židovských svátkù a význaèných dní, týdenní židovský i obèanský
kalendáø, základní modlitby a požehnání
v hebrejštinì s èeským pøekladem vrchního
rabína Karola Efraima Sidona a adresáø židovských obcí a organizací v ÈR a na Slovensku. Luach 5781 doprovodil ilustracemi
Jiøí Stach.
Luach 5781 mùžete koupit v Maiselovì
18, Praha 1 (na rabinátì a v kanceláøi FŽO
ve 2. patøe) a v redakci Roš chodeš (Izraelská 1, Praha 3, Nový židovský høbitov) za
80 Kè. Pøi zaslání poštou bude k cenì úètováno poštovné.
Objednávky zasílejte do redakce Roš
chodeš (poštou – Izraelská 1, Praha 3, èi emailem na roschodes@sefer.cz) nebo na
FŽO (poštou k rukám paní Aleny Kopecké,
Maiselova 18, Praha 1, èi e-mailem na alena.kopecka@fzo.cz).
Luach 5781 je též k dostání ve vybraných
pražských knihkupectvích (Academia na
Václavském námìstí, Kalich v Jungmannovì ulici, Oliva v Husovì ulici a Primus ve
Vìzeòské ulici) za dop. cenu 110 Kè.
VENKOVSKÉ SYNAGOGY
V ÈESKÝCH ZEMÍCH
! Oznamujeme, že v redakci Rch lze také
stále objednávat knihu Jaroslava Klenovského Venkovské synagogy v èeských zemích. Stojí 60 Kè (pøi zaslání úètujeme poštovné). Koupit ji lze v knihkupectvích Oliva
v Husovì ulici a Primus ve Vìzeòské ulici
v Praze 1.
ZLEVNÌNÉ TITULY
NAKLADATELSTVÍ SEFER
! Knihkupectví Academia v Praze prodává
nìkolik titulù nakladatelství Sefer s výraznou slevou. Zakoupit lze mj. publikaci o rabínu Jomu Tovovi Lipmannu Hellerovi za
90 Kè èi Deník 1935–1944 od Mihaila Sebastiana za 70 Kè.
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ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blahoželáme našim èlenom,
ktorí v mesiaci október slávia sviatok
svojich narodenín: pani Marianna Belanová, nar. 16.10. – 75 rokov, a pani Ingrid Turèanová, nar. 16.10. – 57 rokov.
Všetkým úprimne prajeme ve¾a zdravia,
spokojnosti a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO BRATISLAVA
V mesiaci október oslávia narodeniny:
pani MUDr. Yvonna Farská – 90 rokov;
pán Ing. Jaroslav Franek – 74 rokov;
pani Mária Inczeová – 82 rokov; pani
Elena Krajèovièová – 72 rokov; pani
Uljana Pastirèáková – 70 rokov; pán
Prof. Ing. Juraj Stern – 80 rokov; pani
Alena Strapková – 77 rokov, a pani Eva
Škamlová – 72 rokov. Prajeme im ve¾a
zdravia a spokojnosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V øíjnu oslaví narozeniny: pan Vít
Bartoš, nar. 21.10. – 57 let; paní Genovéva Dostálková, nar. 29.10. – 70
let; sleèna Anežka Hanáková, nar.
31.10. – 20 let; Nica Harel, nar. 22.10.
– 9 let; paní Kateøina Králová, nar.
4.10. – 44 let; paní Sandra Látalová,
nar. 3.10. – 34 let; pan Radek Maník,
nar. 14.10. – 53 let, paní Miriam Navrátilová; nar. 15.10. – 50 let; pan Michael Pelíšek, nar. 9.10. – 40 let; paní
Marie Sudová, nar. 9.10. – 81 let,
a paní Susana Urbanová, nar. 6.10. –
87 let. Všem pøejeme pevné zdraví
a spokojenost do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V øíjnu oslaví narozeniny náš èlen pan
Ladislav Guttman, nar. 7.10. – 66 let.
Pøejeme mu pevné zdraví a spokojenost
do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
Blahoželáme našim èlenom, ktorí
v októbri slávia sviatok narodenín:
pani Katarína Barkániová – 67 rokov;
pán Ing. Eugen Blau – 80 rokov; pán
Ing. Dušan Èierny – 74 rokov; pani
Mgr. Marianna Èierná, – 74 rokov;
pani MUDr. Hedviga Forbatová – 70
rokov; pán Tomáš Gregor – 69 rokov;
pán JUDr. Pavol Sitar – 74 rokov; pán
Alexander Malý – 68 rokov; pani
MUDr. Katarína Šalamonová – 67 ro-
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kov; pán Ing. Ernest Salzer – 50 rokov; pán Tibor Šimonoviè – 68 rokov;
pán Tomáš Stark – 73 rokov, a pani
PhMr. Zuzana Szantová – 94 rokov.
Všetkým prajeme ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtie:
S ve¾kým smútkom oznamujem, že
dòa 22. júna 2020 zomrel vo veku 90
rokov dlhoroèný èlen našej obce pán
MUDr. Alexander Jed¾ovský. Žia¾,
keïže mnohí z obce boli nútení zostat’
v covid karanténe, ve¾ký kadiš sa konal až v mesiaci september, keï sme
si uctili pamiatku tohto výnimoèného
èloveka. Je pre nás ve¾kou ct’ou, že
MUDr. Jed¾ovskému bola im memoriam udelená cena mesta Spišská
Nová Ves. Keï je jeho duša prijatá do
zväzku živých.
Zichrono livracha!
ŽO LIBEREC
V øíjnu oslaví narozeniny tito naši èlenové: sleèna Ester Adamová, nar. 5.10.
– 22 let, a pan Walter Wiener, nar.
27.10. – 92 let. Jubilantùm pøejeme hodnì zdraví a spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V øíjnu oslaví jubileum tito naši èlenové: pan Pavel Buxbaum, nar 4.10. – 65
let; paní Alžbìta Dostálová, nar. 11.10.
– 84 let, a paní Helga Smékalová, nar.
28.10. – 90 let. Všem pøejeme hodnì
zdraví do dalších let.
Ad mea veesrim šana!

ŽO PLZEÒ
V øíjnu oslaví narozeniny tito naši èlenové: pan Mgr. Michal Foršt – 57 let;
pan Ing. Miroslav Lederer – 73 let; pan
MUDr. Vilém Lederer – 78 let; paní
Alena Popperová – 88 let, a pan Jan
Stadler – 82 let.
Jubilantùm pøejeme hodnì zdraví,
štìstí a osobní spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V øíjnu oslavují narozeniny: pan Otto
Becker, nar. 31.10. – 83 let; paní Helena
Dvoøáková, nar. 15.10. – 86 let; paní
Hana Hornová, nar. 22.10. – 87 let; paní
Natela Jinjikhashvili, nar. 2.10. – 80 let;
pan Evžen Jokl, nar. 22.10. – 88 let;
paní Dagmar Lukešová, nar. 6.10. – 97
let; pan Zdenìk Makovec, nar. 23.10. –
88 let; paní Viera Marvinová, nar. 28.10.
– 98 let; paní Hana Rùžièková, nar.
8.10. – 84 let; paní Judita Timplová, nar.
8.10. – 93 let; paní Judis Urbanová, nar.
2.10. – 80 let; pan René Walla, nar.
14.10. – 83 let, a pan Rolf Wiener, nar.
1.10. – 86 let. Všem jubilantùm pøejeme
hodnì zdraví a spokojenosti do dalších
let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO PREŠOV
V mesiaci október sa životného jubilea
dožíva naša èlenka pani Lívia Peterová
– 81 rokov. Jubilantke prajeme z celého
srdca všetko najlepšie, ve¾a zdravia
a pohody v kruhu najbližších.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO TRENÈÍN
V mesiaci október oslávia narodeniny:
pani Eva Št’astná – 80 rokov; pán Ing.
Martin Poriez – 71 rokov, a pán Ing. Jozef Vojdan – 80 rokov. Oslávencom želáme všetko najlepšie !
Ad mea veesrim šana!
Úmrtie:
S po¾utovaním oznamujeme, že naša
èlenka Eva Triebová z Trenèína zomrela
vo veku 81 rokov dòa 19. 8. 2020. Celej
rodine vyjadrujeme úprimnú sústrast’.
Zichrona livracha!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V øíjnu oslaví své narozeniny paní Eva
Kotrbová, paní Dana Šaferová a paní
Mgr. Yvone Šaferová. Jmenovaným pøejeme hlavnì zdraví a osobní pohodu.
Ad mea veesrim šana!
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DRUHÁ VLNA V IZRAELI
Izrael jako celý svìt prožívá druhou vlnu
koronavirové pandemie, která devítimilionovou zemi zasáhla velmi tìžce. Do
konce záøí onemocnìlo pøes 231 tisíc
osob a na 1500 jich zemøelo, denní pøírùstky dosahovaly na konci tohoto mìsíce
sedmi až osmi tisíc lidí. Vláda vyhlásila
nouzový stav pøed zaèátkem Jom kipuru
(27. záøí). Opatøení zahrnují mimo povinnost nosit na veøejnosti roušku uzavøení
všech obchodù kromì lékáren, prodejen
potravin a dalšího k životu nezbytného
zboží; zákaz vzdálit se z bydlištì na více
než kilometr; omezení poètu vìøících
v synagogách na 25 úèastníkù èi omezení
veøejné dopravy. Venkovních shromáždìní se smí úèastnit maximálnì 20 osob.
Kvùli koronavirové epidemii se dosud
bez práce ocitlo na milion Izraelcù a nezamìstnanost stoupla na 25 procent.
CIHLY SE JMÉNY
Jednadevadesátiletá Jacqueline van Maarsenová, která pøežila holokaust a v dìtství se pøátelila s Annou Frankovou, položila v záøí v Amsterdamu základní cihlu
nového památníku obìtem židovské genocidy. Památník má mít celkem 102 tisíc
cihel, na každé bude vepsáno jméno jedné z obìtí šoa z Nizozemsku. Cihla, již
položila van Maarsenová, nese jméno
Diny Frankehuisové, sekretáøky, která zahynula v Sobibóru. Bylo jí dvacet. Náklady na vybudování památníku se odhadují
na 58 tisíc dolarù, polovinu uhradí vláda,
polovinu soukromí dárci.
PØÁNÍ JEN E-MAILEM
Zatímco obvykle patøí období Vysokých
svátkù v Izraeli k návštìvnicky nejèilejším a tradièní místa jsou pøeplnìna vìøícími, letos bylo vše jinak. Zahranièní
Židé se nedostali k Západní zdi, nemohli se zde pomodlit, ani vložit do škvír
mezi kameny svá pøání. Èásteènì se jim
tuto situaci snažila nahradit Židovská
agentura: modlitby èi pøání bylo možné
zasílat e-mailem na adresu my.jewishagency.org/kotel/en, poté je úøedníci
agentury pøevzali a vložili do zdi.
KAPAROT V LETADLE
Další tradièní židovský zvyk si uzpùsobil
australský filantrop. V dobì dva mìsíce
trvajícího nouzového stavu v Melbourne
se rozhodl vykonat tradici kaparot, která
se provádí pøed Jom kipur (vìøící pøi ní
tøikrát zatoèí kuøetem nad hlavou a pøedá tak zvíøeti, které je pak zaøíznuto, své
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kù zvaném Cvi Migdal, který vedli židovští pøistìhovalci. Když získala dost
penìz, chtìla uprchnout, podaøilo se jí to
na druhý pokus. Poté organizovanou prostituci udala na policii, která proti Cvi
Migdal zakroèila. Její svìdectví pomohlo
sít’rozbít. R. Libermanová se chtìla roku
1934 vrátit do rodného Polska, následující rok však zemøela na rakovinu.
SLOVO DNE: KIBIC
Oxfordský slovník angliètiny (The Oxford English Dictionary) je pøístupný
on-line a každý den (mìsíc a rok) vyhlašuje (a zájemcùm e-mailem zasílá) slovo dne (mìsíce, roku). 24. záøí se slovem stal jidiš výraz kibitz (kibic), jehož
význam asi nemusíme vysvìtlovat. Že
by tím lexikografové chtìli naznaèit, že
v dnešní dobì není o nevyžádané èi nekompetentní rady nouze?

Zeï náøkù Jom kipur 5781. Foto archiv.

høíchy). Do soukromého letadla naložil
tøi kusy mladé drùbeže (dva kohoutky
a jednu slepièku) a tøikrát s ním dokola
obletìl ètvrti, v nichž žijí pøevážnì Židé.
DESET LET VÌZENÍ
Øeditel památníku a muzea bývalého
koncentraèního tábora v Osvìtimi-Bøezince Piotr Cywiñski napsal dopis nigerijskému prezidentovi Muhammaduovi Buharimu. Žádá ho, aby smìl jít do vìzení
místo tøináctiletého chlapce Omara, kterého soud na základì práva šaría ve státì
Kano poslal na deset let do vìzení za rouhání, jehož se mìl dopustit pøi hovoru
s kamarádem. Cywiñski navrhl, aby namísto hocha trest vykonalo 120 dospìlých dobrovolníkù, kteøí by se v nigerijském vìzení po mìsíci støídali. Sám se
k takovému trestu nabídl a zároveò slíbil,
že pokud prezident na návrh pøistoupí, zaplatí Omarovi „náležité vzdìlání“.
NA PAMÁTKU PROSTITUTKY
Radní v Buenos Aires ocenili bývalou židovskou prostitutku Raquel Libermanovou, která pomohla ve mìstì rozbít obchod s ženami. V záøí odhalili její pamìtní
desku na ulici v židovské ètvrti Once nedaleko nevìstince, v nìmž pracovala.
Libermanová vyrostla ve Varšavì,
roku 1922 se s mužem a dvìma syny vystìhovala do Argentiny. Když manžel
zemøel, zùstala s dìtmi sama. Na živobytí si vydìlávala prostitucí v øetìzci podni-

KACZOROWSKI O OTU PAVLOVI
Polský bohemista, spisovatel a novináø
Aleksander Kaczorowski napsal již biografie Václava Havla a Bohumila Hrabala,
roku 2018 k nim pøibyl ještì životopis spisovatele Oty Pavla nazvaný Pod povrchem.
Pojal ho reportážním stylem: podaøilo se
mu vypátrat nìkteré dosud neznámé skuteènosti a souvislosti, získat nová svìdectví
pamìtníkù a zachytit atmosféru míst spjatých s Pavlovým životem i tvorbou (napøíklad Smrtí krásných srncù), autor se zabývá i Pavlovými politickými názory. Kniha
se dostala mezi finalisty nejvýznamnìjší
polské literární ceny Niké. V èeštinì ji vydalo brnìnské nakladatelství Host.
(am)
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