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ZPRÁVA LÉKAØÙ DSP HAGIBOR
S ohledem na nepøíznivý prùbìh nemoci
covid-19 na celém území ÈR otiskujeme
aktuální informace a doporuèení lékaøù
DSP Hagibor k souèasné situaci.
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:
A: Stýkejte se pokud možno jen s rodinnými èleny, se kterými sdílíte domácnost,
a s pracovnì nezbytnými kontakty. Pokud
možno pracujte z domova.
B: I v práci mìjte stále nasazenou roušku,
je-li další osoba v místnosti blíž než 2
metry.
C: Dostateènì a èasto vìtrejte místnosti.
D: Dodržujte minimální rozestupy 2 metry.
E: Dbejte na hygienu rukou, používejte
dezinfekci.
F: Pokud máte minimální projev jakékoli
nemoci, zùstaòte doma a vždy se domluvte s lékaøem na dalším postupu. Odpozorovaná zkušenost je, že i minimální projevy nemoci znamenají rozšiøování infekce
do blízkého okolí.
Èasto kladené otázky a odpovìdi na nì:
1. Potkal jsem nìkoho nakaženého a nevím, co mám dìlat.
Doporuèení: Pokud toto setkání trvalo
déle než 15 minut, probìhlo bez roušek
a ve vzdálenosti menší než 1,5 metru, bylo
nejpozdìji 2 dny pøed zaèátkem onemocnìní tohoto èlovìka, pak musíte do 10denní karantény. Pokud jste se napø. potkali
s nakaženým èlovìkem dne 22. 9. a ten
onemocnìl dne 28. 9., pak do karantény
nemusíte. Do karantény by šel pouze èlovìk, který s ním byl v malém rozestupu
a bez roušky od 26. 9.
Karanténa se poèítá ode dne posledního
kontaktu s infikovanou osobou.
Den tohoto kontaktu se poèítá jako tzv.
den 0. Napø. rizikový kontakt, který probìhl
dne 1. 10., bude trvat do 11. 10. vèetnì.
Krajská hygienická stanice již nestíhá
obvolávat všechny kontakty, proto v pøípadì výše uvedeného scénáøe se obrat’te
s touto informací na svého praktického lékaøe.
2. Kdy musím na testy, pokud jsem se
dostal do karantény? Jak se dostanu
k žádance? Budu za výtìr platit?
Postup: Žádanku vám vystaví vìtšinou
praktický lékaø, u dìtí pediatr. Pùvodnì to
byla krajská hygienická stanice (nemùže
lékaø jiné odbornosti – pouze hygiena,
praktický lékaø a pediatr).
Žádanka se nikdy neposílá fyzicky ani
e-mailem samotnému vyšetøovanému.
Pouze ji pošle lékaø do centrální databáze
žádanek a na kterémkoli místì odbìru pak
již personál pacienta vyhledá.
Dle aktuálních algoritmù (tyto algoritmy se prùbìžnì mìní dle aktuálního vývo-
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je) se testuje optimálnì 5.–7. den od rizikového kontaktu, resp. nejpozdìji 10. den.
Pacientùm v karanténì a nemocným hradí
vyšetøení pojišt’ovna. Testy v karanténì se
provádí vždy, jen ve výjimeèných pøípadech, kdy není možnost testy provést, se
karanténa prodlužuje na 14 dní bez testu.
Pokud je nìkdo z rodiny v karanténì
kvùli kontaktu s pozitivnì testovanou osobou, neznamená to karanténu pro celou rodinu. Karanténa se týká pouze osoby, která
se s pozitivní osobou setkala.
Pokud se však tento èlen rodiny stane
v dobì karanténního testování pozitivní,
pak jde celá rodina do karantény.
3. Byl jsem v dobì karantény pozitivnì
testován a nic mi není, co mám dìlat
a jak dlouho budu v karanténì?
Postup: V tomto pøípadì se prodlužuje karanténa o dalších 10 dní ode dne provedeného testu. (Opìt je den testu poèítán jako
den 0.)
Pokud se po celou dobu neobjeví žádné
pøíznaky, pak se bez kontrolního testu 10.
den karanténa ukonèí. Karanténu musí
vždy ukonèit oficiálnì lékaø (praktický lékaø, pediatr nebo hygienik). Není tedy
možné bez svolení jednoho z tìchto lékaøù
karanténu ukonèit.
4. Mám teplotu, co mám dìlat?
Doporuèení: V dané dobì je nejdùležitìjší
vnímání i nejmenších pøíznakù jako možný
pøíznak nemoci covid-19. I mírnì zvýšená
teplota, rýma a bolest v krku (i když toto
samo o sobì k nemoci nepatøí, obèas se ke
covidu pøidruží), kašel, i když mírný, bolest
hlavy, bolest bøicha, prùjmy, zvracení bolesti svalù a kloubù. Vše výše uvedené
mùže znamenat pøíznak této nemoci. Proto
je nutné nechodit do práce již pøi tìchto,
i když minimálních, pøíznacích. Paralen pøi
teplotì nad 38 °C, celaskon 1500 mg/den,
hodnì tekutin. S praktickým lékaøem se
vždy domluvte na dalším postupu.
5. Byl jsem pozitivnì testován na covid19, co teï?
Doporuèení: Zùstaòte doma, pokuste se co
nejvíce izolovat od ostatních èlenù domác-

nosti, do spoleèných prostor ideálnì s rouškou, jinak si berte pouze paralen pøi teplotì nad 38 °C a celaskon (pokud na nìj nemáte alergii) v dávkách 1500 mg/den po
dobu 3–4 dnù. Informujte lékaøe. V drtivé
vìtšinì pøípadù se stav zlepší do zhruba 3
dnù. Pøi zhoršujícím se stavu kontaktujte
svého lékaøe. Pøi dušnosti volejte 155.
Pokud se stav bude zlepšovat, obrat’te se
na lékaøe opìt nejpozdìji 10. den od testu.
Karanténu je nutné oficiálnì ukonèit až po
domluvì s lékaøem.
Poèítejte v dané dobì, že i bìžné, jindy
zcela bagatelní infekty, budou nyní vnímány jako možný projev covid-19, proto se
èasto neschopenky bez testování prodlužují na dobu 10 dnù, pokud by nebyl
v dobì nemoci pacient negativnì testován.
Urèitì nechoïte do èekárny praktického
lékaøe bez domluvy. Vždy je nutné pøedem volat.
Pokud se vám kdykoli v dobì nemoci objeví dušnost, neváhejte a volejte èíslo 155.
KRÁTKÉ SHRNUTÍ:
1. Mytí a dezinfekce rukou.
2. Bez roušky pouze doma mezi èleny domácnosti. Jinak roušku nasadit vždy. Venku dle oficiálních naøízení.
3. Pokud máte nìkoho doma pozitivnì testovaného nebo v karanténì, zkuste ho co
nejvíce izolovat. Ideálnì nechat mu samostatný pokoj a toaletu, pokud to vaše bydlení umožòuje.
4. Setkávání omezte jen na nejbližší pøíbuzné. Minimalizujte kontakt se seniory.
5. Pokud jsou v místnosti dìti a starší lidé,
kteøí nebydlí spoleènì v jedné domácnosti,
je vhodné i malým dìtem dávat pøechodnì
roušky. Dìti jsou èasto bezpøíznakové
a mohou covid-19 pøenášet na seniory.
6. I nadále platí v rámci prevence podávání
vitaminu D v doporuèených dávkách.
hg
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Znaèný mediálny ohlas zaznamenala uložit’obžalovanému len podmieneèný verdikt vníma ako vít’azstvo všetkých
slušných ¾udí na Slovensku.
správa o prvostupòovom ukonèení trest.
Meno sudkyne Sabovej je na Slovensúdneho procesu s najznámejším predstavite¾om slovenského neonacizmu sku známe z iného, ostro sledovaného PODNET
parlamentným poslancom Marianom procesu s údajnými objednávate¾mi V súvislosti s procesom je vhodné priKotlebom, predsedom ¼udovej strany vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušní- pomenút’, že bývalý generálny prokuránaše Slovensko (¼SNS). Dvanásteho rovej. Sabová bola súèast’ou trojèlenné- tor Jaromír Èižnár podal roku 2017 podoktóbra vo veèerných hodinách Špecia- ho senátu, ktorý zaèiatkom septembra net na rozpustenie Kotlebovej ¼SNS,
lizovaný trestný súd v Pezinku rozhodol oslobodil obžalovaných Mariana Koè- avšak Najvyšší súd SR oznaèil podnet
za argumentaène nepodložený a zamieo vine obžalovaného a vyniesol rozsu- nera a Alenu Zsuzsovú.
tol ho (viï Rch 6/2019). Teraz sa situádok nepodmieneèného trestu odòatia
cia zmenila, po rozsudku nad Kotlebom
slobody v dåžke štyri roky a štyri mesia- KONTEXT
ce v prvej (najmiernejšej) nápravnový- Proces s Kotlebom trval mnoho mesia- „visí vo vzduchu“ otázka nového podnechovnej skupine. Kotleba sa okamžite cov, pretože obžalovaný zvolil taktiku tu na zrušenie jeho neonacistickej strany.
po vynesení rozsudku odvolal, rozsudok obštrukcií. Opakovane sa ospravedlòoval Takýto podnet môže na Slovensku iniciovat’ výluène generálny
teda nie je právoplatný
prokurátor. Kreslo genea prípad sa presunie na
rálneho prokurátora je
Najvyšší súd SR. Pokia¾
momentálne neobsadené
však Najvyšší súd potvrdí
alebo
a medzi kandidátmi na
rozsudok nižšej inštancie,
¡
VÍTAZSTVO
VŠETKÝCH SLUŠNÝCH ¼UDÍ
tento post je aj Tomáš
bude to znamenat’ pre
Honz. Ten už avizoval, že
Kotlebu koniec politickej
NA SLOVENSKU
v prípade zvolenia by
kariéry a nemožnost’kans vysokou pravdepodobdidovat’ v budúcnosti do
parlamentu, pretože sa dopustil (v prípa- pre neúèast’na zasadnutiach súdu, vznie- nost’ou podal nový podnet na zrušenie
de potvrdenia rozsudku) úmyselného sol voèi sudkyni Sabovej námietku zau- ¼SNS.
Podnet by dnes bolo možné doplnit’
trestného èinu. Rovnako by okamžite jatosti (ktorú Najvyšší súd SR zamietol),
stratil mandát poslanca a musel nastúpit’ nat’ahoval trvanie procesu dlhými prejav- profilmi sympatizantov a èlenov ¼SNS,
mi. Jeho závereèná reè trvala viac ako ktorí sa dostali do kolízie so zákonmi.
do výkonu trestu.
osem hodín (!). Poèas nej èítal množstvo Okrem samotného Kotlebu a už spomedokumentov, ktoré nemali súvislost’s ob- nutého poslanca Mazureka sa jedná o poOBVINENIE
Žalobcom bol prokurátor Špeciálnej žalobou, prezentoval kuriózne dôkazy slanca a zároveò hovorcu ¼SNS Ondreja
prokuratúry JUDr. Tomáš Honz, ktorý o svojej „nevine“ a o tom, že spomenuté Ïuricu, ktorý na verejnosti hajloval a je
obvinil Kotlebu z propagácie neonaciz- èíslo je èisto náhodným výsledkom dob- známy ako frontman neonacistickej kamu, konkrétne z toho, že na akcii uspo- roèinnej zbierky, že èíslovky 14 a 88 sa pely Biely odpor. Známy je tiež prípad
Rastislava Jakubíka, predsedu západoriadanej 14. marca 2017 v Banskej By- bežne používajú a podobne.
Sudkyòa pri zdôvodòovaní vynesené- slovenského krajského klubu ¼SNS, ktostrici verejne obdaroval vybrané rodiny
šekom so sumou 1488 eur. Èíslo 1488, ho rozsudku uviedla, že použitie symbo- rý mal na tele vytetovaný hákový kríž.
respektíve dvojica èísiel 14 a 88 je lov posudzuje v kontexte èinnosti obža- K prominentom ¼SNS patrí aj Anton
v symbolike neonacizmu chronicky lovaného a jeho strany. Spomenula aj Gròo, odsúdený na peòažitý trest 5000
známa. Prvé èíslo (14) odkazuje na slo- prípady iných poslancov a sympatizan- eur za to, že verejne pozdravom „Na
gan amerického neonacistu Davida La- tov ¼SNS, ktorí boli odsúdení za extré- stráž!“ prejavil sympatie k ideológii ¾uneho („We must secure the existence of mistické trestné èiny. Vyjadrila sa k prí- dáckeho režimu a k Hlinkovej garde.
our people and a future for White padu poslanca ¼SNS Milana Mazureka, K známym neonacistom a antisemitom
Children“, èiže „Musíme zaistit’ exis- ktorý bol v predchádzajúcom volebnom možno priradit’ aj Mariána Magáta
tenciu našich ¾udí a budúcnost’pre bie- období odsúdený k peòažnému trestu a Rastislava Rogela (Rch 9/2020). Skúsele deti“), druhé èíslo (88) symbolizuje desat’tisíc eur za hanobenie národa, rasy nost’so súdom má aj poslanec Stanislav
a presvedèenia a následne stratil posla- Mizík, ktorý sa v internetovom statuse
nacistický pozdrav „Heil Hitler“.
rozhorèil, pretože prezident SR vyznaProces viedla sudkyòa JUDr. Ružena necký mandát.
Sudkyòa tiež uviedla, že odovzdáva- menal osoby so židovským pôvodom.
Sabová, ktorá figurovala v procese ako
samosudkyòa, teda viedla proces a roz- nie šekov sa udialo 14. marca na výroèie Mizíka súd oslobodil na základe obhajohodovala o vine obžalovaného bez spo- vzniku Slovenského štátu a priestor, by, že dotyèný poslanec nevie pracovat’
luúèasti ïalších sudcov. Už na zaèiatku v ktorom sa odovzdávanie šekov kona- s poèítaèom, a teda status nemohol napísat’(!).
procesu uviedla, že vinu obžalovaného lo, zdobil obraz Jozefa Tisa.
Vynesenie rozsudku nad poslancom
Vyhlásenie rozsudku bolo prekvapemožno posudzovat’ pod¾a prísnejšieho
paragrafu o propagácii ideológie sme- ním aj pre vidite¾ne dojatého prokurá- Kotlebom vyvolalo rozruch, ale aj otázrujúcej k potlaèeniu práv a slobôd, pri- tora Tomáša Honza, ktorý oznaèil roz- niky oh¾adne budúceho rozhodnutia
èom skutok spáchal verejne. Citovaný sudok za prelomový, otvárajúci pre Najvyššieho súdu, ktorý môže rozsudok
paragraf je prísnejší ako paragraf o pro- slovenskú justíciu novú nádej pri potlá- potvrdit’alebo zmenit’. Roš chodeš bude
(jf)
pagácii neonacizmu a neumožòuje súdu èanie prejavov neonacizmu. Dodal, že kauzu naïalej sledovat’.
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FENOMÉN AVRAHAM (VAJERA)
Tóra mluví o tøech mužích, kteøí chodili
s Bohem. První z nich byl v sedmém pokolení Chanoch. A všech dnù Chanochových bylo tøi sta šedesát pìt let. A Chanoch chodíval s Bohem a najednou ho
nebylo, protože ho vzal Bùh (1M
5,22–24). Druhým byl Noach, jenž nalezl
milost v Hospodinových oèích, byl spravedlivý muž, ve svých pokoleních bez
vady, Noach chodíval s Bohem (1M
6,8–9). Tøetím byl Avraham, jehož „chození“ je však formulováno tak, že má chodit pøed Jeho tváøí. V dobì, kdy bylo Avrahamovi devìtadevadesát let, zjevil se
Avrahamovi Hospodin a øekl mu: „Já
jsem El Šadaj, choï pøed mou tváøí a buï
bez vady! A já dám mou smlouvu mezi
mne a mezi tebe, a velmi, velmi tì rozmnožím.“
Pro Avrahama se tak chození pøed Bohem stalo životním úkolem pro nìj samotného a pro jeho potomstvo. V této souvislosti se pøirozenì vynoøuje otázka,
o jakém potomstvu je vlastnì øeè, když
Avrahamovo manželství bylo pøes mnohá
ujišt’ování bezdìtné. Jeho jediným synem
byl Jišmael, syn manželèiny služky, takže
není divu, že v nìm mohl vidìt své potomstvo. Proto však Bùh dále mluvil
k Avrahamovi: „Svou ženu Saraj nenazývej již Saraj, její jméno je Sára. Požehnal
jsem jí a také z ní jsem ti dal syna, požehnal jsem jí a budou z ní národy, králové
národù z ní budou!“ Avraham padl na
svou tváø, smál se a øíkal ve svém srdci:
„Stoletému se narodí a Sára bude rodit
v devadesáti letech?“ A Avraham øekl
Bohu: „Kéž Jišmael žije pøed tvou tváøí!“
Z jeho prosby „kéž žije“ vyplývá, že
smysl chození pøed Boží tváøí mìl pro
nìj hlubší smysl života než pouhou
existenci. Pøesahovalo život jednotlivce
a vztahovalo se pøinejmenším na všechny jeho budoucí generace. A právì proto
mu Bùh odpovìdìl: Svou smlouvu uzavøu s Jicchakem (bude se smát), kterého
ti Sára porodí v tomto období pøíštího
roku! (1M 17,15–22)
Tím vìtší pozornost je pak nutno vìnovat podstatì smlouvy, již Bùh s Avrahamem uzavíral. Pøiznejme, že zní podivnì:
Já, hle, jsem mou smlouvou s tebou, a staneš se otcem množství národù. Avraham
se stane otcem množství národù, protože
hle, mou smlouvou je Já. To dává i smysl
pøedchozímu pøíkazu: Já jsem El Šadaj,
choï pøed mou tváøí a buï bez vady, a já
dám mou smlouvu mezi mne a mezi tebe,
a velmi, velmi tì rozmnožím. Je-li podsta-
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KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

Marc Chagall: Avraham a andìlé.

tou smlouvy Boží Já, pak Bùh øíká, že se
rovnou mìrou vztahuje jak k Bohu samému, tak k èlovìku Avrahamovi, bude-li
po splnìní pøíkazu obøízky chodit pøed
Jeho tváøí bez vady a zaváže k tomu své
potomstvo.
Není snad tøeba zdùrazòovat, že vìdomí vlastního já lze ve stvoøeném svìtì
pøipsat jen èlovìku. V rámci Boží
smlouvy s Avrahamem však musí jít
o nìco víc, dokonce o víc než o vysvìtlení, proè tomu tak je. Je-li Boží Já samotnou smlouvou mezi ním a Avrahamem, mìlo by o ní vypovídat i vyslovené
Boží jméno, protože je øeèeno Já jsem El
Šadaj. K této otázce se Tóra vrací v knize
Šemot na zaèátku paraši Vaera (Zjevil
jsem se…). Hospodin sdìluje Mošemu, že
se dal Avrahamovi poznat ve jménì El Šadaj, a ne ve ètyøpísmenném jménì Bytí.
Jedná se zøetelnì o odkaz na citované texty, na které navazuje paršat Vajera (Zjevil
se) s vyprávìním o zkáze Sedom a zastávce, kterou Bùh udìlal u Avrahama.
Jméno Šadaj bývá nejèastìji vykládáno
jako Všemohoucí. V Talmudu je odvozují
z výroku še-daj! (že dost!), jímž Stvoøitel
pøinutil každé stvoøení k zachování míry
a meze své rozpínavosti. Kdyby neøekl

Daj! moøi, zalilo by celou pevninu. To
mùžeme vztahovat jak na vesmír, tak na
všechno, co má pøirozenou tendenci uspokojovat své potøeby na úkor jiných. Stvoøitel svým Dost! ruší rozpínání stvoøeného
za žádoucí meze. V pøípadì Avrahama
však slibuje Avrahamovi poèetné potomstvo (byt’ze syna slibovaného). To, že mu
souèasnì pøikazuje obøízku jako znamení
sebeomezení právì ve sféøe rozmnožování, nemùže být proto bez souvislosti. Zákonodárství Tóry skuteènì zakazuje nevázanou sexualitu, jeho smyslem však je
volba kvality života, žitého ve skuteènosti,
a ne v prázdnotì pachtìní se za ireálnou
kvantitou. Svou smlouvou však nechává
Avrahamovi a jeho potomstvu na nich samých, aby zachovávali cestu zdrženlivosti. Šadaj se má stát souèástí jejich vìdomí
odpovìdnosti za kvalitu života.
Tím se dostáváme k paršat Vajera. Vzhledem k tomu, co bylo øeèeno, je tøeba si hlavnì uvìdomit, že Avrahamovi hosté mìli namíøeno do Sedom, zkaženého mìsta, nad
nímž mìl padnout rozsudek totální destrukce, še-daj!. Zastávka u Avrahama je proto
vykládána jako akt úèasti a povzbuzení
v jeho bolestech. A Hospodin øekl: „Mám
pøed Avrahamem tajit, co dìlám? Avraham
se má stát velikým a mocným národem
a bude požehnáním pro všechny pozemské
národy. A poznal jsem ho, protože pøikáže
svým synùm a své rodinì po sobì zachovávat Hospodinovu cestu, zjednávat spravedlnost a právo, a proto je správné, aby Hospodin na Avrahama pøivedl, co o nìm øekl.“
Pak se ti muži odtamtud odebrali a šli do
Sedom, a Avraham zùstal nadále stát pøed
Hospodinovou tváøí. A Avraham pøistoupil
a pravil: „Znièíš se zloèincem i spravedlivého?“ (1M 18,16–23) To je právì otázka,
kterou Bohu nemohl položit Noach, když se
dozvìdìl, jaká zkáza oèekává lidstvo, a ani
Chanoch, protože chodili „s Bohem“, a ne
„pøed Ním“. Avraham ji však musil položit.
Jako Bùh nemohl tajit, co dìlá, pøed Avrahamem, nemohl pøed ním Avraham tajit, co
si myslí.
Bìhem této modlitby, rozhovoru o míøe
a mezích Boží spravedlnosti, pøitom
o sobì øekl: „Já jsem prach a popel“,
a byl si tedy vìdom, že je nic, nadané vìdomím Já, které s ním Bùh podivuhodnì
sdílí. Paralelu pro to nalezneme již u prvního èlovìka, jenž po svém høíchu odpovídá na volání „Kde jsi?“ vysvìtlením:
Slyšel jsem v zahradì tvùj hlas a bál jsem
se, ki eirom anochi, protože jsem nahé Já,
a schoval jsem se do stromu.
EFRAIM K. SIDON
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KDYŽ „JÁ“ NA CHVÍLI ZMLKNE
Vajece (1M 28,10–32,3)
Ètení v oddíle Vajece se zabývá prvotní
vidinou modlitby: Jakov je sám, daleko
od domova a rozhodne se pøenocovat
pod širým nebem. Zdá se mu sen – spatøí v nìm žebøík a andìly, kteøí po nìm
vystupují a sestupují. Je to první pøedstava „domu Božího“, z nìhož jednou
vznikne synagoga, první sen o „bránì
do nebes“, kterou lze vejít k Bohu.
V textu je ovšem místo, které se v pøekladu obvykle ztrácí, a proto ho pøipomínají chasidští mistøi. Podle tvaru hebrejských sloves poznáme podmìt, takže
sloveso jadati znamená vìdìl/a jsem a lo
jadati nevìdìl/a jsem. Když se Jakov probudí, øekne: „Tedy je Hospodin na tomto
místì ve anochi lo jadati – a já to nevìdìl.“ V èeském pøekladu je správnì zdùraznìn podmìt, anochi, já. Úplnì doslovný pøeklad by pak znìl: „A já, já to
nevìdìl.“ Proè to zdvojení?
Skvìlou odpovìï dává rabín Pinchas
Horowitz (Panim jafot). Jak, ptá se, poznáme, že „Hospodin je na tomto místì“?
Tím, že ve anochi lo jadati. O Hospodinu
víme tehdy, když zapomeneme sami na
sebe. „Ty“ Boží pøítomnosti vycítíme,
když se dostaneme za své „Já“, za svùj
egocentrismus. Svìtu a stvoøiteli se dokážeme skuteènì otevøít, jen pokud pøestaneme myslet na sebe.
Tento vhled odpovídá na zásadní otázky týkající se modlitby. Záleží na tom,
když se modlíme? Ovlivní to nìjak Boha?
Samozøejmì že ne, Bùh se nemìní. A kromì toho – neprotiøeèí modlitba nejzákladnìjšímu principu víry, jenž praví, že
máme jednat dle Boží vùle a nikoli žádat
Boha, aby jednal podle vùle naší?
Modlitba má dvì dimenze, jedna z nich
je tajemná. Projevuje se v pøípadech, které
jsme možná zažili, kdy je naše modlitba
vyslyšena a dojde ke zcela neoèekávané èi
nevysvìtlitelné události. Zajímavá je ale
i druhá dimenze – pokud modlitba nezmìní svìt, zmìní nás. Modlit se se hebrejsky
øekne lehitpalel, což je zvratné sloveso,
naznaèující, že to je èinnost, kterou provádíme sami sobì, doslova znamená „soudit
se“. Znamená to, že skrze modlitbu prcháme z vìzení svého já a vidíme svìt i sebe
zvnìjšku. Modlitba spoèívá v tom, že neúnavné osobní zájmeno první osoby singuláru „já“ na chvíli zmlkne a uvìdomíme
si, že nejsme støedem svìta. Že i mimo nás
existuje skuteènost.
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøeložila A. Marxová.)

BOHOSLUŽBY

listopad 2020 – chešvan/kislev 5781
Bohoslužby, vzhledem k mimoøádným vládním opatøením,
budou do odvolání probíhat pouze on-line.
On-line modlitba
všední dny (nedìle – ètvrtek) – maariv, žalmy v 19.00 hodin:
https://us02web.zoom.us//j/877891782?pwd=QlhOai8vbVBxVkZFRmJ3aThh
bk8rQT09
Pro zaslání hesla kontaktujte rabinát na e-mailu:
rabinat@kehilaprag.cz.
havdala – 15 minut po skonèení šabatu:
https://us02web.zoom.us/j/872694949
Pro zaslání hesla kontaktujte rabinát na e-mailu:
rabinat@kehilaprag.cz.
30. 10. pátek
31. 10. sobota
6. 11. pátek
7. 11. sobota
13. 11. pátek
14. 11. sobota
17. 11. úterý
20. 11. pátek
21. 11. sobota
27. 11. pátek
28. 11. sobota
4. 12. pátek
5. 12. sobota

zaèátek šabatu
LECH LECHA 1M 12,1–17,27
hf: Iz 40,27–41,16
konec šabatu
zaèátek šabatu
VAJERA 1M 18,1–22,24
hf: 2 Kr 4,1–37
konec šabatu
zaèátek šabatu
CHAJEJ SARA 1M 23,1–25,18
hf: 1 Kr 1,1–31
konec šabatu
Roš chodeš kislev
zaèátek šabatu
TOLDOT 1M 25,19–28,29
hf: Mal 1,1–2,7
konec šabatu
zaèátek šabatu
VAJECE 1M 28,10–32,3
hf: Oz 12,13–14,10
konec šabatu
zaèátek šabatu
VAJIŠLACH 1M 32,4–36,43
hf: Abd 1,1–21
Veten tal umatar
konec šabatu

16.24 hodin
17.30 hodin
16.12 hodin
17.20 hodin
16.02 hodin
17.11 hodin
15.53 hodin
17.04 hodin
15.47 hodin
16.59 hodin
15.43 hodin

16.56 hodin

Dvar tora
vrchního zemského rabína Efraima K. Sidona k aktuální paraše na Zoomu
bude probíhat každý ètvrtek od 19.30 hodin na tomto linku:
https://zoom.us/j/96819439453?pwd=bXoyS2htNFMr
Y2JFa216MWwxYkl5dz09
heslo: 840430
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ZAÈALO TO KLEZMEREM
S autory Veselého putování židovskou historií K. a T. Smolíkovými
Mgr. KLÁRA SMOLÍKOVÁ (nar. 1974 pøedstavují jednu z nejstarších písemv Praze) vystudovala estetiku a teorii kul- ných památek staroèeštiny).
tury na Filosofické fakultì UK. V letech
2000–2010 uèila na støední škole pro Tobiáši, studoval jste etnologii, hebraknihkupce a knihovníky v Táboøe, poté istiku a sociální dìjiny. Vnímal jste
pracovala ve zdejším Husitském muzeu, tyto obory jako logicky propojené,
pro které pøipravila dìtskou linku nové ex- nebo vám to nìjak vyplynulo?
pozice a realizovala øadu lektorských pro- TS: Všechno zaèalo klezmerem. Hebragramù (z nichž vzešla komiksová kniha istiku jsem si vybral proto, že jsme na
gymnáziu v Táboøe se
Husité). V roce 2013
spolužáky založili
spolupracovala na tøeklezmerovou kapelu.
bíèské expozici Cesty
Úplnì náhodou, bez
èasem, na pražské Pejakýchkoli rodinných
dagogické fakultì UK
vazeb nás tahle hudba
vedla v letech 2006–
zaujala a mì tak pøi2014 semináø vìnovavedla ke kultuøe a dìjiný médiím. Krátce pùnám Židù i k etnologii.
sobila v Národním muBavilo mì dohledávat,
zeu jako vedoucí
jaká písnièka se váže
oddìlení vzdìlávání
k jakým svátkùm,
a kulturních aktivit
která melodie patøí
(2013). Nyní spoluprak jaké pøíležitosti. Na
cuje na lektorských
základì toho jsem se
programech pro mupak hlásil na hebrazea jako externista.
Foto archiv Tøebíèského deníku.
istiku a souèasnì na
Napsala øadu uèebnic
etnologii. Zpoèátku
a metodických materiálù. V souèasné dobì se vìnuje psaní knih byla možná etnologie taková pojistka:
bez pøedchozích zkušeností s hebrejštipro dìti a mládež.
Její syn Mgr. TOBIÁŠ SMOLÍK (nar. nou jsem nevìdìl, jestli starodávný ja1994 v Praze) vystudoval hebraistiku zyk zvládnu. Nakonec mi pøipadalo, že
a etnologii na FF UK. Zamìøuje se na se tahle zvláštní kompopularizaci židovské historie. Pùsobí binace, kdy mezi etjako lektor edukaèních programù, spo- nology jsem byl za
lupracuje s židovskou ètvrtí v Tøebíèi hebraistu a mezi heba je kapelníkem klezmerové kapely raisty za etnologa,
pøíjemnì doplòuje.
Schimmerle Klezmer Kabaret.
Smolíkovi spoleènì napsali a v na- Kvùli zájmu o obeckladatelství Argo letos vydali knihu pro nou historii jsem rok
dìti a mládež nazvanou Cha cha chá, studoval i sociální dìzasmál se Mordechaj. Veselé putování jiny, teï mám ale pøežidovskou historií. V knize se støídá rušeno.
pøíbìh chlapce Mordechaje putujícího
díky „porouchaným hodinám“ napøíè Vìnujete se nauèstaletími s výkladovými dvoustranami, ným, popularizaèkteré ètenáøe seznamují s židovskými ním poøadùm. Co
dìjinami na našem území, s židovskými vás k nim pøivedlo?
reáliemi, tradicemi i osobnostmi, nì- TS: Takhle už to v rokteré pojmy jsou vysvìtleny slovy i ilus- dinì máme. Rodièe se
trací v rámci pøíbìhu. Je podivuhodné, vždy hodnì vìnovali popularizaci histokolik rozmanitých a srozumitelnì poda- rických témat na úrovni muzejnictví,
ných informací dokázali do 120 stran vzdìlávání a dìtské literatury. Proto mi
vmìstnat (vèetnì tìch o vpiscích v „ke- pøipadalo, že samotné studium nebo banánštinì“, psaných hebrejským pís- datelská práce mi nestaèí, pocit’oval
mem, jimiž si èeští Židé pomáhali pøi jsem jakousi zodpovìdnost své znalosti
pøekladech hebrejských textù a které automaticky pøedávat dál.
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V èem to spoèívá?
TS: Zkusil jsem si práci prùvodce po židovské ètvrti v Tøebíèi a z toho pak
vznikla nauèná stezka po høbitovì. Je to
tištìný a zdarma distribuovaný prùvodce, ke kterému by mìla vyjít i anglická
mutace. Domnívám se totiž, že židovské
památky jsou sice pevnou souèástí naší
krajiny, ale k jejich pochopení je potøeba nabídnout nìjaký „návod“. Prùvodce
jsem pojal trochu podobnì jako naši
knihu – snaží se pøiblížit specifické
téma pøístupným jazykem a za pomoci
ilustrací.
Když bychom srovnali pojetí vašeho
prùvodce a prùvodce po høbitovech
od Ivy Steinové, je znát, že se soustøeïuje na mladší zájemce.
TS: Urèitì. Prùvodce z edice Even zikaron jsou fundované a založené na primárním výzkumu archivních materiálù
a zabývají se i dìjinami židovské obce,
pod kterou høbitov spadá. Jejich ètenáøi
jsou vážnìjší zájemci o historii nebo genealogii. Moje brožura je urèena obecnìjší veøejnosti a spíš rodièùm s dìtmi.
Samozøejmì si ji berou i dospìlí, ale má
urèitou dìtskou linku – ilustrace, pøíbìh,
obèas nìjaký vtip.
V èem vidíte hlavní problém regionálních židovských památek?
TS: Jak do nich opakovanì dostat návštìvníky. A jak ukázat, jak jsou tyhle
památky propojené
s èeskými dìjinami.
Není to problém jen
památek židovských.
Teï pracuji na zámku
Veltrusy, a i když se
tam židovskou historií
nezabývám, nìco spoleèného
nacházím:
šlechtická sídla stejnì
jako synagogy a židovské høbitovy jsou
sice prvky kulturní
krajiny, ale vìtšinou
nemohou plnit svoji
pùvodní funkci. Jednotlivé obce kolem
Foto Wikipedie.
nich trochu rozpaèitì
pøešlapují, tápou v tom, jak je chápat
a oživovat. Naštìstí od pádu komunismu
nabývá na síle tendence tyto památky zachovávat, opravovat, obnovovat. Ale problém je, že když se tohle všechno podaøí,
tak vznikne hezký, ale prázdný prostor
a mnohdy se neví, co s ním dál.
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Jak byste v tohoto pohledu hodnotil
náplò revitalizovaných židovských
památek z projektu Deset hvìzd?
TS: Myslím, že projekt je vynikající a to
i na evropské úrovni. Povedlo se opravit
velké množství budov najednou a vybavit je
expozicemi. Ty se nezabývají jen lokální
historií, ale sledují vybraná prùøezová témata, která se vzájemnì doplòují a jsou skvìle
pøipravená. Dohromady tak tvoøí jedno velké muzeum. Složitìjší je však udržitelnost:
jak to dìlat, aby pøicházeli návštìvníci a aby pøicházeli opakovanì.
Na to zøejmì univerzální návod neexistuje…
TS: Myslím, že je dùležité ukázat
místním, proè židovské objekty
stojí za pozornost, proè je dùležité
v nich podnikat akce. Aby se souèasní obyvatelé nauèili tyhle památky pøijmout a brát je jako místa, kam se budou rádi vracet. I tím,
že se z památek stane záležitost
místní kultury, tak pak i více pøitahují návštìvníky z širšího regionu.
Což je asi sen každého provozovatele.
KS: V Tøebíèi se zdánlivì jednoduchý model vtáhnout místní
obyvatele do kulturních aktivit
v židovské ètvrti povedlo naplnit.
Nìkdy se totiž setkávám s tím, že
místní nevnímají židovské památky v obci za své a akcí se
úèastní pøedevším lidé, kteøí pøijedou zdaleka. Sama jsem s Tøebíèí spolupracovala na expozici
Cesty èasem, takže mohu potvrdit, že mìsto má promyšlený
koncept, jak spravovat své kulturní dìdictví. Výsledkem takového pøístupu, který je však nejen obrovskou výhodou, ale též závazkem, je skuteènost,
že místní památky jsou zapsány v seznamu UNESCO.
TS: Tøebíè je tím památkovým statusem
naprosto unikátní, to je jasné. Pro menší
obce je situace daleko složitìjší. Spolupracuji s obèanským sdružením Tikkun Pacov, které zorganizovalo výkup synagogy.
Budova dlouho sloužila jako skladištì,
nyní se však pøipravuje její obnova. A už
teï v Pacovì vymýšlejí, jak po opravì pøilákat místní i návštìvníky z okolí a vytipovávají sít’škol, které by mohly programy
v synagoze navštìvovat. Je to složitá práce a bìh na dlouhou trat’, ve kterém se sám
angažuji.

K popularizaci asi neodmyslitelnì
patøí práce s dìtmi a mládeží.
KS: Pracovala jsem ve vzdìlávacím oddìlení Národního muzea a otázka, jak
pøimìt lidi k opakovaným návštìvám, je
zásadní problém souèasného muzejnictví. V Husitském muzeu v Táboøe jsme
napøíklad poøádali lektorské programy
pro mateøské školy, pøestože mnozí nad
tím kroutili hlavou. Ale ty dìti tam hodinu a pùl bojovaly, stavìly vozové hradby,

jako nìjakého chrámu poznání, kam
èlovìk pøichází jednou za život ve sváteèním obleèení a s bázní obdivuje vystavené exponáty. Mluví se o tom, zda
by se muzea nemìla chovat víc jako
kulturní centra. Zda klást dùraz pouze
na stálou expozici a krátkodobé výstavy,
nebo také na lektorské programy a kulturní akce, na rozmanité oživování jinak
statického prostoru. Klasický muzeologický bonmot øíká, že už samotné slovo
„muzeum“ se nebezpeènì pøibližuje termínu „mauzoleum“.
KS: Nedávno jsem mluvila
s jednou mladou Amerièankou,
která v Èesku studovala v rámci
støedoškolského programu AFS,
a ta mi vyprávìla, že první, co tu
chtìla vidìt, bylo muzeum.
Všichni se ptali, proè muzeum?
A ona vysvìtlila, že je zvyklá,
že v Americe v nich tráví rodiny
víkendy. Tohle my ještì neumíme, poskytnout rodinám pøíležitost strávit v muzeích klidnì
celý den, stejnì jako ho mohou
dnes prožít v zoologické zahradì.

Øada velkých muzeí je však
souèasnì tradièními odbornými pracovišti, spravuje archivy, depozitáøe, má knihovny,
vydává odborné publikace,
vzdìlává pedagogy. Lze to
s popularizaèními programy
propojit?
KS: Není nutné vše propojovat.
Spíše je tøeba posilovat personálnì edukaèní a výstavní
Ukázka z knihy z vysvìtlující dvoustrany vìnované 16. století.
oddìlení, aby odborníci nebyli
zatìžováni organizováním mupøevlékaly se za práèata a o víkendu pak zejních akcí, o které z povahy vìci nenadšenì pøišly s rodièi a prarodièi, aby stojí. Na druhou stranu právì možnost
jim muzeum ukázaly. Nebo jsme jednou spolupracovat v zákulisí, tedy v tìsné
mìsíènì poøádali tematické exkurze po kooperaci s kurátorem, archiváøem èi
mìstì, což není nic zvláštního. Ale vy- muzejním knihovníkem pøipravit namyslela jsem to tak, že šla zvlášt’skupina pøíklad vzdìlávací programy, je tím
mladších dìtí s lektorem a zvlášt’skupina podstatným, co mùže muzejní populastarších dìtí a dospìlých s kurátorem, rizaci povýšit a zatraktivnit. Pro mì je
aby si vlastivìdnou exkurzi užili všichni. vždy dùležité najít specialistu, který
Práce s dìtmi je hodnì dùležitá – pøes nì chápe, že pøi popularizaci pracujeme
se dostanete k rodièùm, k prarodièùm. s jistým zjednodušením, ale to neznaA dìti rychle stárnou, zatímco muzejní mená, že veøejnost nedovedeme k aktuálním vìdeckým poznatkùm. Specialièas plyne pomalu…
zací muzejního vzdìlávání je nalézt pro
A když tam zrovna nemohou stavìt sdìlení vhodnou formu, tvùrèím zpùsobem pøipravit programy respektovat
vozové hradby?
TS: V kritické muzeologii panuje teï rùznorodé cílové skupiny.
(pokraèování na str. 9)
obecnì tendence zrušit pøedstavy muzea
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roku 2006 strženy, ale další zajímavá budova – nemocenská pojišt’ovna z roku 1930 –
Výstava ve Winternitzovì vile pøipomíná architekta Rudolfa Welse stojí dodnes. Spolupracoval také se sklárnami Moser – jako architekt (navrhl jejich
Souèasná výstava ve Winternitzovì vile Plznì, tam se mu však nelíbilo; situace se pøestavbu) i jako designér. Z období dvacáv Košíøích zve návštìvníky do pøíbìhu ro- zlepšila, když pøestoupil do Prahy na sta- tých let pochází také velkorysý návrh Hordiny Welsù (Wedelesù), a to doslova: ve vební prùmyslovou školu. Když ji dokon- nického domu v Sokolovì.
V roce 1933 se Rudolf Wels s manželkou
velké hale v pøízemí se nachází instalace èil, získal místo v Praze u stavitele Richtera
rozmìrné døevìné bedny, do níž lze vstou- (v jeho angažmá se podílel na stavbì Jeru- Idou a dvìma syny Tomášem a Martinem
pit a na „stìnách“ si prohlédnout snímky, zalémské synagogy v Praze) a absolvoval pøestìhoval do Prahy a založil zde s inženýdopisy a další památky. Ze stejných a dal- vojenskou službu. Roku 1907 se zapsal ke rem Quidem Lagusem ateliér. Spoleènì vyších dokumentù pak autor (David Vaughan studiu architektury na vysoké škole: nejpr- tvoøili nìkolik moderních èinžovních domù
a spoleènost Post Bellum) pøipravil v prv- ve do Prahy na techniku, brzy poté do Víd- v Holešovicích, v centru a na Vinohradech,
ním patøe v bývalých obývacích místnos- nì na akademii k Friedrichu Ohmannovi. dostali také zakázku na stavby ve všech filtech komorní výstavu s názvem Není noci O jeho talentu svìdèí to, že získal studijní mech Voskovce a Wericha. Výstava zahrnuje
spoustu snímkù Welsotak tmavé, která v deseti
vých budov. K vidìní
kapitolách vypráví rojsou i fota ze života spodinnou historii. Soustøekojené rodiny a také výïuje se v ní na život
òatky z knížky Sancta
a práci Rudolfa Welse
Familia, kterou synové
(1882–1944), významnapsali, bohatì ilustrovali
ného pøedváleèného ara dali rodièùm k Vánochitekta, jednoho ze
cùm 1938. Vše se zmìnilo
spolupracovníkù Adolfa
v roce 1939. Pokus o emiLoose. Že je welsovská
graci se jim nezdaøil, do
expozice umístìna v kozahranièí do Velké Britášíøském domì, má svou
nie se dostal jen starší syn
logiku: projektoval ho
Tomáš (který vstoupil do
právì Loos (byla to jeho
Britského královského leposlední realizace) s Kartectva) a také Rudolfùv
lem Lhotou, prostoromladší bratr Otto. Rudolf,
vým øešením se podobá
Ida a Martin Welsovi byli
slavné Müllerovì vile
deportováni do Terezína,
a symbolizuje lehkost,
odtud do Osvìtimi; byli
nápaditost a eleganci,
zavraždìni pøi likvidaci
jež byla vlastní i WelsoIda, Martin, Tomáš a Rudolf Welsovi na Rujánì, kolem 1930.
rodinného tábora v noci
vým návrhùm. Jako by
se tu v pøíjemném a jim blízkém prostøedí stipendia do zahranièí – do Øíma a pak do z 8. na 9. bøezna 1944.
Londýna (londýnský pobyt a zdejší konsetkali a zavzpomínali dávní kolegové...
cept zahradních mìst ho pozdìji inspiroval RODINNÉ PAMÁTKY
k iniciování podobnì utváøené ètvrti na Když byli Welsovi v lednu 1942 zaøazeni
OSEK, VÍDEÒ, PRAHA, OSVÌTIM
do transportu, vložili vše, co jim bylo nejVstupní panel výstavy tvoøí rodokmen ro- pražských baštách na Hradèanech).
Po dokonèení akademie navštìvoval dražší, do krabice, kterou schovali u pøátel
diny Welsù. Z nìj se dozvídáme, že architekt Rudolf byl vnuk Bernarda Wedelese kurzy Adolfa Loose, s nímž zaèal pøed prv- v Praze. Ti ji po válce pøedali Tomášovi,
z Oseku (1803–1872) a syn Šimon Welse ní svìtovou válkou i spolupracovat. O slav- bylo to jediné, co mu po jeho nejbližších
(1853–1922), autora krásných vzpomínek ném tvùrci se traduje, že neumìl dìlat tech- zùstalo. V Èeskoslovensku nezùstal, vrátil
nazvaných U Bernatù. Ty zachycují rodin- nické výkresy s perspektivou a jedním se zpìt do Anglie, kde se již oženil. Se
né osudy od jeho vlastního dìtství v Oseku z jeho kreslíøù byl právì Wels, jenž si Loo- svými dìtmi, Colinem, Ivanem a Tanyou,
u Rokycan až do roku1897. Mnoho zápi- sovy architektury velice vážil. Wels vytvo- o minulosti nikdy nemluvil. Colin krabici
sù ve vzpomínkách Šimona Welse se øil perspektivy pro nerealizovaný Loosùv objevil až roku 1984, vèetnì rukopisu
vzpomínek U Bernatù, které Rudolf Wels
týká právì syna Rudolfa, který jako dítì projekt obchodního domu v Alexandrii.
Po návratu do Èech èekal Rudolfa Welse uspoøádal v dobì, kdy už jako Žid nesmìl
èasto stonal a v adolescenci trpìl úpornými bolestmi hlavy. „Co teï se slabým jeden úspìch za druhým. Nejprve žil a pra- vykonávat svou profesi. „Jsem pìt mìsícù
coval v Karlových Varech. Zde vytvoøil – již bez práce. I kresby architektùr Prahy
hochem?“ ptá se starostlivì otec.
Rudolf Wels byl nejstarší Šimonùv syn a výstava to dokumentuje – øadu staveb. jsou dokonèeny. Tíživé dny, když ráno
z prvního svazku s manželkou Anežkou Mimo jiné budovu židovského špitálu vstáváš a nevíš proè,“ napsal v doslovu
(zemøela roku 1883), od malièka ho vy- (dnešní sídlo židovské obce) nebo pozoru- k otcovým memoárùm, datovaném 1. lischovával otec, poté i jeho druhá žena Jo- hodnou stavbu Lázní VI., navrženou (uvnitø, topadu 1939. Rukopis se podaøilo vyvézt
hanna (Žanynka). Nadané dítì poslal otec ale i navenek) na principu Raumplanu. do Èeskoslovenska, kde poprvé vyšel
nejprve na premonstrátské gymnázium do Láznì byly kvùli narušené statice bohužel v samizdatovém vydání v redakci básníka
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Zbyòka Hejdy. Po pádu režimu vyšly
vzpomínky Bernarda Welse knižnì, naposledy roku 2011 v nakladatelství Triáda.
Na výstavì jsou mj. k vidìní kresby
pražských památek, které Rudolf Wels

Colin Wels s rukopisem vzpomínek U Bernatù.

zmiòuje v citovaném doslovu, a také poslední dopis, který poslala Ida Welsová
(pøes Švýcarsko) Tomášovi a jeho ženì do
Anglie. „Nedìlejte si starosti. Jsme klidní
a vyrovnaní a opravdu v dobré formì. (…)
Myšlenky na vás nás drží zpøíma…“
Informativní a citlivì pøipravenou výstavu
lze vøele doporuèit. Pokud situace dovolí,
bude v listopadu znovu pøístupná a uskuteèní se též doprovodný program: 20. listopadu

Z výstavy: snímky staveb R. Welse.

od 19 hodin pøednáška historika architektury
Zdeòka Lukeše na téma „Loos versus Wels“
a 10. a 12. listopadu divadelní pøedstavení
Jiní hrají za nás, které Post Bellum k výstavì zrežírovalo. Veškeré informace naleznete
na www.loosovavila.cz.
(am)

ZAÈALO TO KLEZMEREM
(dokonèení ze str. 7)

Proè jste se rozhodli napsat knihu pro
dìti o židovských dìjinách zahrnující
dobu od 10. do 19. století?
KS: Asi to byl právì ten spoleèný pocit
dluhu, že bychom mìli nìjak vrátit to,
co nám dala studia.
TS: Také si myslím, že z uèiva na základních a støedních školách èasto (neøíkám, že ve všech institucích) z židovských dìjin zbude jen 20. století,
a z toho hlavnì holokaust. Tahle znalost
je samozøejmì zásadní. Ale myslím si,
že je škoda, když je to jediná informace,
která pøetrvá. To židovským dìjinám
u nás hodnì ubližuje. Mým prvotním
impulzem bylo vyprávìt spoleèné dìjiny Židù v Èechách a na Moravì, ukázat,
že ty dìjiny jsou hluboké a provázané.
Že to není nìjaká utajená linie na vedlejší koleji, ale dìjiny èásti spoleènosti.
Na téhle úrovni – tedy úrovni dìtem pøístupné – takový pøíbìh u nás ještì nikdo
nevyprávìl. Proto naše knížka vznikla
a proto v ní 20. století vlastnì není.
KS: Pøáli bychom si, aby kniha vplula do
hodin dìjepisu a jednoduše ukázala, jak
vypadal život Židù na našem území v jednotlivých stoletích. Pøíbìh Mordechaje
navíc vypráví, jak se v konkrétních situacích projevují rùzné lidské postoje, názory a hodnoty. Nìco takového umí školákùm ukázat beletrie lépe než odborný
text. Odborníci mají tendenci sdìlit vše,
co zjistili, a snadno mohou ètenáøe èi návštìvníka muzea informacemi zahltit. Pro
nás bylo dùležité vzbudit zájem a vyhmátnout v knize základní kostru, k níž
lze pak dodávat podrobnìjší informace.
V knize se objevují i málo známé postavy.
TS: Je jasné, že tam musel být Maharal
neboli rabi Löw a že jsme se museli nìjak vyrovnat s golemem. Ale zvolili
jsme i postavy, o kterých se ví málo, ale
pøipadaly nám zajímavé pro doplnìní
mozaiky a pro charakter urèité doby.
Chtìli jsme tam mít nejen rabíny, ale
také zástupce dalších povolání, jako byl
písaø, lékaø, tiskaø, mluví se tam o obchodu, øemeslu, politice i vìdì, máme
tam ženské postavy, mezi nimi zajímavou autorku Rivku Tiktiner.
Psal jste bakaláøskou práci na téma
rabínská sociální sít’v 19. století. Oè
v ní šlo?

TS: V rámci semináøe hebrejské paleografie jsme se zabývali rukopisy, v nichž lze
najít spoustu konkrétních detailù, které se
do tiskù a pozdìji sekundární literatury už
málokdy propíšou. Mìl jsem k dispozici
korpus korespondence tøebíèského rabína,
stoupence židovského osvícenství Joachima Pollaka, a zkoušel jsem ji pojmout
jako sociální sít’. Tedy platformu, která
pøenáší informace, ale také udržuje vztahy. Dopisy putovaly nejen napøíè státy, ale
i kontinenty, podobnì jako dnešní internetové kontakty. Na korespondenci, která
byla spíše povahy provozní, jsem se snažil
ilustrovat i to, jak fungují rabíni a judaismus. Že rabíni nejsou jen „židovští faráøi“
a judaismus nemá hierarchii jako katolictví, ale že existovalo mnoho dílèích center,
která byla ve spojení a diskutovala mezi
sebou. S rukopisnými prameny jsem pracoval i v diplomce vìnované tomu, jak
Židé raného novovìku trávili volný èas.
V knize jste museli na spoustu jevù
rezignovat, nepsat o nich. Z názvu
knihy, že to je veselé putování, si lze
domyslet, že jste se snažili židovské
dìjiny podat dìtem optimisticky.
KS: Dùležitá byla volba okamžiku,
v nìmž se Mordechaj ocitne, a nemohl
to být pokaždé pogrom nebo vystìhování. Dìj jsme obèas, možná nelogicky,
vychýlili do klidnìjšího období.
TS: Rozhodnì jsme však bolestivá místa neopomíjeli: ti køižáci, pogromy, vyhnání i omezení v pøíbìhu Mordechaje podstatné místo mají. Bylo pro nás však
dùležité zachytit hlavnì každodennost a ta
nebyla nikdy jen sledem katastrof. Nepopsali jsme však konec 19. století, prosincové bouøe a hilsneriádu, což už souvisí spíše
s 20. stoletím. My jsme dìj symbolicky
ukonèili rokem 1867, kdy došlo k formálnímu zrovnoprávnìní Židù. Tím odhalujeme, že v naší historické lince je dùležitý
pøíbìh emancipace, urèitého zrání, kterým
prochází i hlavní hrdina. Konèíme zkrátka
s nadìjí. Dokazování, že ta nadìje nebyla
úplnì lichá, by vydalo na nìkolik dalších
knih.
ALICE MARXOVÁ
Autoøi ve spolupráci s nakladatelstvím
Argo chystají putovní výstavu z knihy
s ilustracemi Vojty Šedy. Jedná se o 12
závìsných panelù; k dispozici by mìly
být spoleènì s pracovními listy (pro první a druhý stupeò ZŠ) koncem roku
2020. K zapùjèení budou zdarma (informace na www.klarasmolikova.cz).
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PLÁNY, KRESBY, VEDUTY
Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století
Vedlejším produktem translokaèního
reskriptu Karla VI., jehož cílem bylo dùslednì oddìlit židovské obyvatelstvo od
køest’anského v zemích Koruny èeské,
byly translokaèní plány. Na nich zakreslovali zemští mìøièi podobu mìst a obcí
a soustøeïovali se na „neuralgické“ body,
tedy na místa, kde Židé bydleli v „nežádoucí“ blízkosti kostelù, kaplí a cest,

ho archivu v Opavì a jednotlivých plánù
z Vlastivìdného muzea v Šumperku
a Mìstského muzea v Kojetínì. Výstava
a publikace jsou dílem archiváøù Šárky
Steinové, Filipa Pauluse a jejich spolupracovníkù. Aèkoli nejde o památku neznámou (plány se zabývali v minulosti
podrobnì napø. Fr. Roubík nebo H. Volavková), je soubor plánù považován za

Jan Josef Fentzl: Kolorovaný prospekt Pièína na Pøíbramsku z roku 1727. Vpravo je vidìt již neexistující
klášterní kaple sv. Antonína.

kudy procházela procesí a kde se odehrávaly køest’anské slavnosti, èi jen køest’anských obydlí (a kde by naopak køest’any
mohly rušit oslavy židovských svátkù).
Tyto vzdálenosti peèlivì mìøili a do plánù
zapisovali. V letech 1727– 1728 tak
vznikly desítky plánù, shromáždit se jich
zatím podaøilo 149, zaznamenávají pøedevším stav ze støedních a západních
Èech, na Moravì z Vysoèiny, Olomoucka, Brnìnska a Znojemska.
Plány dokumentují panovníkova protižidovská opatøení, ale protože øada z nich
svou podobou pouhý situaèní nákres dalece pøesahuje, jsou také zajímavým,
a nìkdy dokonce jedineèným dokladem
toho, jak mìsta èi obce na poèátku 18.
století vypadaly, mnohé zaujmou i svou
výtvarnou kvalitou. Pøíležitost seznámit se
s translokaèními plány a celou problematikou s nimi spjatou nyní nabízí dùkladnì
pøipravená publikace (z níž v následujícím
textu èerpáme), putovní výstava a webová
aplikace. Vznikly na základì dvou hlavních souborù dokumentù pocházejících
z Národního archivu ÈR (NA), Moravského zemského archivu v Brnì, Zemské-

tak významnou a ojedinìlou památku, že
byl roku 2018 prohlášen za archivní kulturní památku a v souèasné dobì je navržen k zápisu do pøísnì výbìrového registru Pamìt’svìta, který vede UNESCO.
TRANSLOKAÈNÍ RESKRIPT
Pøipomeòme, že translokaèní reskript byl
jednou z dùležitých èástí protižidovských
opatøení, jimiž vyvrcholil pobìlohorský
státní antisemitismus, který se zaèal projevovat zejména v poslední ètvrtinì 17.
století (vzpomeòme napø. na omezení poètu pražských Židù a snahy o radikální redukci pražského ghetta po požáru v roce
1689). Kromì církevní rekatolizace
v nìm hrála dùležitou roli mìsta, která
(navzdory racionálním úvahám o prospìšnosti židovské populace èi faktu, že
její úbytek ještì znásobí pokles obyvatel
po tøicetileté válce) Židy považovala pøedevším za konkurenci v øemeslech i obchodu. Jakkoli si byli panovníci i šlechta
v 17. století vìdomi židovského významu
(pøedevším jako zdroje financí pro císaøskou komoru), jejich následovníci vládli
v souhlasu s protižidovskou vídeòskou

politikou. Tento trend se stupòoval v èeských zemích právì za vlády Karla VI.
a poté vyvrcholil za vlády jeho dcery,
Marie Terezie, vypovìzením Židù z Prahy a Èech.
Karel VI. nechal již nìkolik let po nástupu na trùn vytvoøit Židovskou komisi,
která dostala za úkol zjistit skuteèný poèet židovských obyvatel v èeských zemích a jejich profesní strukturu. V záøí
1726 pak vydal familiantský zákon, jenž
drtivým zpùsobem zasáhl do života èeských a moravských Židù a na dlouhou
dobu více než století podstatnì zbrzdil jejich populaèní rùst. Zákon stanovil numerus clausus, tedy pevný poèet židovských
rodin, na 13 647 (v Èechách 8541, na
Moravì 5106). Aby bylo možné tento poèet udržet, rozhodl, že za otce rodin lze
považovat jen ty Židy, kteøí byli v záøí
1726 ženatí nebo ovdovìlí a mìli dìti. Jen
ti mìli právo pobytu v zemi a získali státem potvrzené postavení (inkolát). Po
smrti otce (familianta) pøešel inkolát na
nejstaršího syna, který jediný se smìl
oženit a založit rodinu. Rodiny, které
mìly jen dcery, byly považovány za vymøelé a dívky se musely vdávat èasto do
ciziny. Obcházení familiantského zákona
se pøísnì trestalo a byl zrušen teprve
v kvìtnu 1849. Pøesto v mnoha místech
docházelo také k uzavírání nelegálních
sòatkù bez úøedního potvrzení, což však
pøinášelo další komplikace pro život dìtí
z tìchto svazkù. (O tom, jak složité bylo
familiantský list získat a co kvùli tomu
Židé podstupovali, vypráví živì vzpomínky Šimona Welse U Bernatù, viz str. 8–9.)
Translokaèní reskript, vydaný v téže
dobì, urèoval, jakým zpùsobem má být
ve mìstech a obcích øešeno soužití židov-

Výøez z plánu obce Pièín s lokací židovského domu.

ského obyvatelstva s køest’anským tam,
kde Židé pobývali i mimo uzavøené židovské ulice èi ètvrti. Pøíkaz vytvoøit
podklady a na jejich základì jednat putoval na podzim 1726 pøíslušnou hierarchickou dráhou: od panovníka do Èeské
dvorské kanceláøe, pak na místodržitelství, krajské úøady až k vrchnostenským
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úøadùm (na Moravì šel pøíkaz ještì mimo
státní správu skrze konzistoø olomouckého biskupství, k dìkanùm a farnostem).
Zemští mìøièi dostali za úkol zachytit podobu židovského osídlení v rámci dané
lokality a správní, církevní nebo vrchnostenský úøad pak mìl v pøípadì zjištìných
rozporù nalézt „optimální øešení“. Tím
bylo nejèastìji vystìhování Židù do bezpeèné vzdálenost od kostela, nejlépe do
vyhrazené ulice èi vymezené èásti mìsta
(ghetta) a to nucenou smìnou domù nebo
výstavbou nových. „Jemnìjší“ cestu
pøedstavovaly pøíkazy zazdít inkriminovaná okna smìrem ke kostelu èi námìstí
nebo pøemístit hlavní vchod, vystavìt separaèní zdi oddìlující židovské a køest’anské ètvrti nebo je zvýšit, v nejhorším pøípadì pak nežádoucí židovské domy zbourat
a v bezpeèné vzdálenosti na okraji mìsta
vystavìt nové. Jen výjimeènì došlo k založení zcela nového židovského sídlištì
na „zeleném drnu“ (napø. Loštice, Police,
Ivanovice, Šafov), pøípadnì k zakládání
nových židovských kolonií.
KNIHA
Publikace Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století. Translokaèní plány židovských obydlí v zemích
Koruny èeské v letech 1727–1728, již
pøipravil a vydal Národní archiv, obsahuje tematické studie, které ètenáøe uvádìjí do historického kontextu („Exkurz
do soužití Židù s køest’anským obyvatel-

nosti vzniklé z èinnosti státních úøadù
souvisejících se vznikem translokaèních
plánù“).
Pøi zkoumání dostupných archivních
dokumentù (registraturních knih místodržitelství, korespondence mezi krajskými
úøady a místodržitelstvím apod.) došli autoøi k názoru, že až na nìkolik lokalit byl
translokaèní reskript neúèinný a nebyl

Újezd u Èerné Hory, Blansko, kolorovaná kresba,
1727, autor neznámý. Židovský dùm je znaèen èernì.

zdaleka realizován v plné míøe. Mimo
jiné kvùli nejasným formulacím v samotném pøíkazu (krajské úøady nevìdìly,
v jak pøesné vzdálenosti od kostelù èi
køest’anských domù by vlastnì židovské
domy smìly stát) èi kvùli složitému
a zdlouhavému procesu jednání o podmínkách pøípadných zmìn (pøi naøízené

neme pøíklady, jak se v kterých místech
k separaci židovského a køest’anského obyvatelstva pøistupovalo a kde se opravdu
uskuteènila. Tøeba dodat, že za necelých
dvacet let od vydání transkriptu Marie Terezie vyhlásila vypovìzení židovského
obyvatelstva z èeských zemí, takže vzdálenost židovského sídlištì tváøí v tváø daleko
masivnìjší katastrofì ztratila na významu
(vypovìzení se uskuteènilo z Prahy
a Èech v letech 1745–1748).
Pøi shromažïování plánù pátrali Š. Steinová a F. Paulus nejen v Národním archivu, Zemském archivu v Opavì a Moravském zemském archivu v Brnì, ale také
v dalších pamìt’ových institucích (mìstských muzeích, šlechtických rodinných
archivech, církevních archivech), a proto
pøedpokládají, že dosavadní èíslo 149
soubornì dochovaných translokaèních
plánù není definitivní a postupnì se s prùzkumem dalších archivních sbírek naleznou další. Všechny plány jsou v souèasné
dobì v dobrém stavu.
KRESBY A PLÁNY
Plány nevytváøeli jen zemští zemìmìøièi. Práce na nich bylo hlavnì v roce
1727 tolik, že jim museli vypomáhat
i další lidé, spjatí pøedevším s vrchnostenskou a mìstskou samosprávou (geometøi, místní stavitelé, na Moravì dìkani
a církevní úøedníci), ale také grafici nebo
malíøi. Více než polovina plánù je zcela
bez podpisu a právì ty jsou èasto dílem

C. Dittman: Rukopisnì kolorovaný plán Panenského Týnce na Slánsku z roku 1727. židovský dùm se nachází vpravo od kostela (je oznaèen písmenem I).

stvem v èeských zemích v širších souvislostech“; „Vláda Karla VI. a jeho zásahy do soužití židovského a køest’anského obyvatelstva“) a následnì podrobnì (ale pøehlednì) seznámí s okolnostmi
provádìní císaøského pøíkazu („Písem-

výmìnì domù se mìla dorovnávat cena
rùznì hodnotných nemovitostí aj.). Sám
Karel VI. v srpnu 1727 povìøil øešením
realizace transkriptu urèené komisaøe
s tím, že ke každé situaci a místu je nutné
pøistupovat individuálnì. V knize nalez-

neprofesionálních kreslièù. Pùvodní zámìr jednoduše popsat situaci a domy židovských obyvatel byl v prùbìhu akce
v øadì míst doplnìn o plánografické
a kartografické zobrazení (tedy o plány
a mapy), pùdorysné èi grafické zakreslení
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domù, a tak vrchnost mìsta (unièovský
magistrát) navrhla øešení. Nikoli, jak by
se dalo èekat, pøestìhovat židovské nájemce, ale dotázala se na gubernium, zda
by nebylo možné pøestìhovat kostel. Po
odvážném návrhu dorazil na inspekci mohelnický dìkan, jenž vrchnost vykázal do
patøièných mezí a naøídil, aby se Židé odstìhovali a vymìnili si domy s køest’any.
A tak se také stalo.
Graficky nápaditou 450stránkovou publikaci formátu 23 cm x 28 cm vytištìnou na
køídovém papíøe, v níž jsou k vidìní zpracované plány s vysvìtlivkami (výøezy s urèením židovských domù a ilustrací týchž
míst na nejstarších plánech stabilního katastru z první poloviny 19. století a na souèasných leteckých snímcích), lze zakoupit
v e-shopu Národního archivu za 750 Kè.

místní situace, které obvykle poskytlo vý- v mìsteèkách Miroslavi, Polici u Jemnice
stižnìjší a názorný obraz místních podmí- nebo Šafovì. K nejzajímavìjším plánùm
nek a v mnoha ohledech pøesáhlo samotné židovských ètvrtí v Èechách patøí kresby
téma separace. Na plánech se neobjevují domù a synagog v židovských ulicích
pouze židovské objekty (synagogy, domy, v Roudnici nad Labem nebo Beèovì nad
høbitovy, mikve, flusárny, vinopalny) Teplou.
Kromì množství pozoruhodných detaia kostely èi kaple, ale i øada dalších stavebních i architektonických prvkù (moro- lù zaujme pozorovatele na nìkterých plávé sloupy, hradby, zámky, hospodáøské nech hlavnì kombinace pùdorysného zobudovy) i prvky krajinné kompozice (zá- brazení s perspektivou nebo axonometrií,
mecké zahrady, vinohrady, pole). V nì- dvojrozmìrného zobrazení s trojrozmìrkterých mìstech využili pøíležitosti a ne- ným. Jednotlivé domy a stavby jsou zachali zhotovit i nároèný plán nebo spíše chyceny z pohledu chodce putujícího
vedutu celého mìsteèka, které dnes po- mìstem èi obcí a podle toho se také rùznì
skytují množství dùležitých (a datova- „otáèejí“, nìkteré budovy jako by stály
ných) detailù pro místní historiky. Jak píší støechami dolù, stromy rostly koøeny
autoøi, „plány tak dodnes zprostøedková- vzhùru… Toto vidìní nám pøipomene
vají obraz kulturní krajiny a zvláštì urba- dìtské kresby, ale i nìkterá díla moderní- VÝSTAVA A WEBOVÁ
ho umìní: jako by se mezi zemìmìøièi APLIKACE
nismu v 18. století“.
Autoøi plánù pracovaVýstava v sále Národníli s olùvkem, tuhou, inho archivu v Praze na
koustem èi tuší, ale také
Chodovci byla z dobøe
s akvarelovými barvaznámých dùvodù v øíjnu
mi. Zatímco nìkteøí nepøedèasnì ukonèena.
profesionální kreslièi vyNicménì zájemci si motvoøili jen jednoduché
hou èást materiálu vya schematické náèrty pùpùjèit a uspoøádat výstadorysù èi jednoduché
vu, zajímavou pro
kresby s vyznaèením slepochopení
dùsledkù
dovaných míst a spojnitranslokaèního reskripcemi mezi nimi, jiní, zetu, místní židovské hisjména
profesionální
torie, urbanistického
zemìmìøièi (geometøi èi
vývoje
zobrazených
stavitelé, mnozí z nich
mìsteèek a obcí i èistì
svá díla také signovali)
jako zajímavý doklad
vykreslovali (v øadì pøímožností rùzného výpadù i kolorovali) jedtvarného zobrazení lidnotlivé budovy, parky
ských sídel pøed tøemi
i okolní krajinu s plodistoletími. Jedná se o panami, øekami a rybníky.
nely s vysvìtlujícími
Nìkde se objevují i zvítexty, mapou probádaJan Kryštof Meyer: Kolorovaný plán Beèova nad Teplou na Loketsku z roku 1727 (výøez).
øata, èi dokonce lidské
ných míst a øadou zvìtŽidovská ètvrt’se synagogou a postavami Židù je vpravo.
postavy. Jako skuteèný
šených fotokopií nejzakrajinný obraz vypadá kolorované vyob- vyskytoval Marc Chagall nebo tøeba Paul jímavìjších plánù (kontakt pro zapùjèení
razení obce Budòan kreslené z hradu Klee. Jinde si autoøi pomohli s ptaèí per- je sarka.steinova@nacr.cz).
Karlštejna, na nìmž autor (malíø Jan Josef spektivou, pohledem z vysoko položenéA asi nejlepší zpráva na konec: Všechny
Dietzler) zachytil nejen budovy, ale zales- ho místa vìže, zvonice nebo kopce.
plány byly po restaurátorském prùzkumu
Na nìkterých plánech jsou židovské zdigitalizovány a díky spolupráci Národnínìné až za horizont se táhnoucí kopce;
souèasnì s plány vznikla øada vedut (Lip- domy oznaèeny nejen písmeny èi èíslice- ho archivu a Výzkumného ústavu geodeník nad Beèvou, Moravský Krumlov, Ho- mi, ale také barevnì, tedy, vìtšinou žlutì tického, topografického a kartografického,
lešov ad.), k nìkterým lokacím vzniklo nebo èernì. Ale napøíklad na krásném v.v.i., vznikla zdarma dostupná webová
více dokumentù (Pøerov). K nejcennìjším plánu Loštic jsou židovská obydlí vyzna- aplikace. Na adrese http://www.vugtk.cz/
translokaèním plánùm židovských ètvrtí èena modøe. Loštický plánek byl nalezen plany/cs si tak každý mùže pøeèíst krátkou
patøí nepochybnì ty od zkušeného geo- ve Vlastivìdném muzeu v Šumperku historii vzniku plánù, prohlédnout si je
metra a kreslíøe Mathiase Godefrieda a autoøi k nìmu pøidávají pozoruhodný a dle libosti zvìtšovat detaily. Aplikace je
Schmidta ze Znojma, který s neobyèej- pøíbìh: v mìsteèku stála pøímo naproti prùbìžnì doplòována.
nou pøesností zachytil židovské ètvrti kostelu svatého Prokopa øada židovských
ALICE MARXOVÁ
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jsme dìti boží. Jsme dìti globalizace a ledovce tají. Se stvoøením si nevíme rady, jako
dìti jsme se moc nevyvedli. (Hluk zesílí.)

Josef Kroutvor

Mr. ECKHART A Mr. ALZHEIMER
Osoby: Mr. Eckhart, historik, znalec støedovìku; Mr. Alzheimer, bývalý profesor na
gymnáziu; èíšník. Odehrává se v kavárnì.
***
A: Mistøe, pøíteli, ehm, ehm, ne a ne si
vzpomenout. Advent, že? Býval jsem dobrý latináø, zpíval jsem také ve sboru, uèil
se matematiku a fyziku, ale teï abych pomalu poèítal na prstech. Minulý týden jsem
tady zapomnìl klobouk.
E: Ale ten se naštìstí našel. Netrapme se
malièkostmi, jsme jen velké dìti.
A: Mluvíte jako kniha, Mistøe. Abych nezapomnìl, jak to
vypadá s Vaší cestou do Vídnì. Pojedete na kongres?

ohøívaè vody. Tak nìjak to funguje. Nìkteøí
ani nedopijí kafe a už bìží…
E: U Demela ve Vídni je nìco takového nemožné. Tam se ještì celebruje jako za starých èasù, je tam ticho a klid jako v kostele.
Ale i tam se vìci už mìní k horšímu. Turisté berou kavárny útokem.
A: Máte svatou pravdu. U Hawelky se
nedá vydržet, stoleèek vedle stoleèku, èíšník se sotva protáhne. Také prùtokový ohøívaè. A nad Centralem jsem už zlomil hùl
docela. Pøedstavte si, tam se stojí fronta
a èeká se, až na vás pøijde øada.

E: Mluvíme zde o dùležitých vìcech, ale
koho to dnes zajímá. Jen se podívejte kolem.
Láska se vylévá z Ducha a snáší se na zem
jako pápìøí, ani ji necítíme, ni si jí nevšímáme, ale ona jest. Nìkdy si øíkám, že by bylo
lepší ve Vídni mlèet. V mlèení je hloubka,
mystika, poslední zbytek lásky.
A: Mluvíte èasto jako kniha, kážete. O lásce se
toèí filmy. Èetl jsem nedávno takovou statistiku. Každý den se natoèí ve svìtì jeden film
o lásce. Aje snad víc lásky na svìtì? Nevím…
E: Nemíchejte, prosím, jablka a hrušky dohromady. Nìco jsem vám ještì chtìl øíci, ale
ehm, ehm… Ta pravá láska se
vylévá z Ducha.
A: Láska sbližuje, ale také rozdìluje, když láska skonèí. Jako
matematik dávám pøednost zákonùm, které platí stále. Zákony srdce bohužel platí jen na
urèitou dobu. Také jsem
v mládí psával básnièky.

E: Ano, rád bych. Fragestellung, hlavní téma je nároèné,
ale zajímavé. Mystika raného
støedovìku. Flandry, Horní
Porýní a také Èechy.

E: Musíme vìøit a držet pùst
a dívat se výš. Ve støedovìku se
lidé také obávali konce svìta.

A: Porýní, Porýní, míval
jsem tam nìjaké pøíbuzné.
Ale to už je dávno, ještì
pøed válkou. Naštìstí vèas
odjeli do Ameriky.

A: Nejsem si zcela jist, zda nás
Bùh ještì miluje a zda my milujeme jeho. Ledovce tají a polárníci v Antarktidì chodí
v trièku, taková je situace.

E: Pøíteli, podívám se na to,
v archivech leží poklady. Ani
ta mystika v Èechách není
ještì øádnì zpracována.

Kresba Jan Šafránek.

A: Tomu by èlovìk nevìøil, po tolika letech. Ehm, ehm…

E: Pøijde øada… Myslíte Café Central nebo
Zentral Friedhof, ústøední høbitov?

E: Víte, v Èechách jsem býval generálním
vikáøem, uvádí se rok 1307.

A: Myslím Friedhof, ale øíkám radìji Café.
Koneènì tam i tam, vyjde to nastejno. Bavme se radìji o poèasí, anebo o klimatu,
o tom se teï hodnì mluví.

A: Že jste se o tom nikdy nezmínil?
E: Abych Vám øekl pravdu, našel jsem
dokumenty teprve nedávno v archivu
a nechávám si to zatím pro sebe. Ve
Vídni to bude ale bomba! Mr. Eckhart
vikáøem, a dokonce generálním! Pozvání na kongres nosím v náprsní kapse, na
srdci jako relikvii. Tak to bývalo ve støedovìku zvykem. (Hluk kavárny zesílí.)
A: Lidé se sem jen hrnou. Ještì že máme
místo u okna. Pøipadám si tady dnes jako
na hlavním nádraží.
E: Byl bych nerad, abychom na sebe museli køièet.
A: Z fyzikálního a statistického hlediska je
kavárna zajímavý problém, pøipomínám.
Veøejný prostor funguje jako prùtokový

E: Zaslechl jsem špatné zprávy, tají prý ledovce, ale noviny vždycky pøehánìjí. Snad
není situace tak vážná. Jsme velké dìti, jen
zlobíme a høešíme.
A: Zimní kabát jsem ještì ani nevytáhl ze
skøínì a máme už, ehm, ehm polovinu,
ehm, pomozte mi…
E: Adventu, že? Jsme dìtí boží, zlobíme.
A: Jsme dìti doby, hloupé a rozpustilé a pitomé. Jako profesor mám s velkými dìtmi
své zkušenosti.
E: Chybí nám láska.
A: Slyším dobøe, láska? Zlobíme, høešíme,
s tím rozhodnì souhlasím, ale už dávno ne-

E: Musíme doufat, v nadìji
je spása.

A: Ehm, ehm, uèil jsem matematiku a fyziku
a takové slibování jsem si nemohl dovolit.
E: Milost se na nás snáší.
A: Snáší se, øíkáte, že snáší… Kdyby alespoò zapršelo, kdyby zaèalo snìžit. Budou
Vánoce. Kdyby zasnìžilo. Takové požehnání by nás potìšilo. Dìti by mìly radost,
malé i velké, dìti Zemì.
E: Ve støedovìku bývala snìhu spousta, nìkdy snìžilo bez ustání. Zapadly domy, chatrèe, kláštery, archivy…
A: Archivy?
E: Ano, archivy, nìco jsem chtìl øíci, ztratil
jsem nit…
A: Mistøe, aby to nebyl alzheimer, Mistøe
Eckharte. Zapomínáme už všichni. Hledáme slova, nìkdy jen slovíèka.
E: Astaèilo by jen Slovo a byli bychom uzdraveni. Na co všechno jsme jen zapomnìli!
(pokraèování na str. 24)
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GERTRUDE URZIDILOVÁ
O životì a osudu mezi Golèovým Jeníkovem a New Yorkem
Nízký domek rabína stále stojí v té úzké
ulièce za námìstím. Od jeho dveøí projdete ulicí Pod Vyšehradem podél kamenné
zídky a ocitnete se u bílé synagogy. Mìs-

G. Urzidilová-Thierbergerová, foto z pasu.

tys Golèùv Jeníkov je branou do Vysoèiny a souèasnì se stal i vstupem do života
Gertrude Thiebergerové (1898–1977), pozdìji provdané Urzidilové, básníøky a publicistky, která se zde v rodinì váženého rabína dr. Karla Thiebergera narodila.
Otec miloval svou komunitu
Její otec pùsobil v Jeníkovì dvanáct let.
Za tu dobu se stal výraznou místní postavou. Vzdìlancem, který pøesahoval provinèní pomìry a výraznì formoval své
potomky. Gertrude byla tøetí v poøadí (pozdìji se ještì narodil ètvrtý ze sourozencù) a v Jeníkovì žila pouze dva roky –
v letech 1898–1900, než se celá rodina
pøestìhovala do Prahy. Pøesto Jeníkov považovala za dùležité místo pro svùj život
a nedlouho pøed smrtí napsala v New
Yorku své vyznání rodišti „Pozdrav Golèovu Jeníkovu“, ve kterém uvedla: „Snažila jsem se svému rodišti skrze svùj život
a své texty nepøinést hanbu.“ A dodala:
„Mùj otec miloval svou komunitu v Jeníkovì a mìl tam, jak vyšlo pozdìji najevo
z mnoha zpráv, velké sympatie. Jeho jeníkovská pøátelství dalece pøesáhla léta jeho
tamìjší èinnosti. Golèùv Jeníkov byl domovem prominentních rodin uvnitø industriálního a intelektuálního okruhu Èech.
Jmenovala bych šlechtickou rodinu von
Kahlerù, která z Jeníkova pocházela. Její

synové a vnouèata byli osobnostmi vysoké dùstojnosti. Mùj o mnoho let starší
bratr Friedrich Thieberger, na kterého
byla rodina hrdá (zemøel pøed svými sedmdesátými narozeninami v Jeruzalémì),
velmi respektovaný náboženský filosof
a pøítel Martina Bubera, stejnì jako Maxe
Broda, Huga Bergmanna a Felixe Weltsche, byl pøi pøestìhování do Prahy už
dvanáctiletý gymnazista. Také moje starší
sestra Nelly, která duchovní atmosféøe
domu našich rodièù zùstala vìrná, mohla
téma Golèùv Jeníkov øádnì obohatit. Mùj
duchovní a osobní vývoj je zakoøenìn
v Praze. Moji prozíraví rodièe kladli velký dùraz na dùkladné vzdìlání. V Praze
jsem si vychutnávala kontakt se zástupci
tvùrcù tzv. pražského kruhu. Na Šumavì,
domovské krajinì Adalberta Stiftera,
vznikly ve tøicátých letech mé první básnì. V Praze jsem se setkala s již slavným
autorem Johannesem Urzidilem...“
Truda
Píše se rok 1918. Gertrude bude v létì dvacet let. Absolvovala pražskou nìmeckou
dívèí mìšt’anskou školu a dívèí lyceum (se

Broda a Franze Werfela. Modrooká, plnoštíhlá, s dlouhými prsty, vysokým èelem, na
mikádo støiženými hnìdými vlasy a hravì
pøizvednutým nosíkem.
Johannes
O dva roky starší Johannes Urzidil, muž
uhranèivého pohledu, výrazného oboèí
a hustých vlasù, je v té chvíli ještì v podruèí vojenské služby, slouží v zásobovacích
skladech v Praze-Holešovicích. Dokonèuje
studia na pražské nìmecké universitì (germanistika, slavistika a dìjiny umìní). Rediguje brnìnský expresionistický èasopis Der
Mensch, pøekládá verše Otokara Bøeziny,
pravidelnì dochází do Arca do spoleènosti
starších autorù jako Kafka, Werfel, Baum,
Kisch. Budoucí spisovatel se pøátelsky stýká také s èeskými malíøi (Hofman, Kremlièka, Špála, Èapek) a v berlínském Die Aktion právì publikuje recenzi o výstavì
Tvrdošíjných Junge tschechische Kunst.
Osobnì se seznamuje s malíøem Janem Zrzavým, což bude poèátek celoživotního
pøátelství. Pøipravuje k vydání svoji první
básnickou sbírku a zaèíná pracovat jako
pøekladatel na tehdejším Úøadu zmocnìnce
Nìmecké øíše v Praze.
Kavárna Arco
14. èervna 1918. Mezi kavárenskými
mramorovými stolky seznamuje Gertrude

Golèùv Jeníkov pøed 2. svìtovou válkou. Foto archiv.

všemi „taneèními zábavami, pìveckými
veèery a divadelními pøedstaveními, které
k tomu patøily“), mìla pøerušené studium
na pražské nìmecké univerzitì, bìhem váleèných let se angažovala v Klubu židovských žen a dívek a pro východožidovské
uprchlíky. Pøátelila se se sestrami Maxe

s Johannesem (obleèen v civilu) jejich
spoleèný pøítel Walther Fürth. Opodál se
této scénì mírnì usmívá kávu roznášející
vrchní Poschta, Urzidilùv dobrý známý.
Na sklonku života si Gertrude vybavovala: „Ten Walther Fürth byl pozoruhodný
muž, velmi inteligentní, velmi bystrý,
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velmi vzdìlaný, ale nehodil se k nièemu.
Byl tak líný a psal jen zaèátky románù,
pouze první vìtu, na což potøebujete velké nadání. Pozdìji øekl Urzidilovi: ,Pøedstavil jsem vás zámìrnì, protože jste si
velmi podobní.‘ A mìl pravdu. Takže za
ètyøi roky jsme se vzali.“
A aby tìch osudových chvil nebylo
málo – o nìkolik dní
pozdìji, 21. èervna
1918, umírá po krátké
nemoci Gertrudin otec
Dr. Karl Thieberger.

Kafka: „Nuže, vy fotografujete vaši
tetu, vašeho bratrance a vaše sestry a vy
je i zvìtšujete?“

Kniha plná much
Truda pozdìji také vzpomínala na Kafkùv
udivený výraz, nádech melancholie a záøivì vìdoucí úsmìv. „Celkovì pùsobil dojmem rozpaèitého èlovìka,“
pøipomínala,
„nepatøil totiž k onomu
druhu domýšlivých lidí,
kteøí mají vždy po ruce
odpovìï. Jen s pozdravem na ulici vždy poZvìtšování
spíšil, aby byl první,
pøíbuzných
v tom ho nikdo nepøedJiným jejich spoleèným pøítelem byl o tøi- G. Urzidilová krátce po svatbì. Foto archiv. stihl.“ Do knihy Rozjímání jí Kafka vepsal vìnáct let starší Franz
Kafka. Trudina rodina žije v pražské Kap- nování: „Se srdeènými pozdravy a jednou
rovì ulici, což není od Kafkova bydlištì radou: tato kniha se ještì neøídí úslovím ,do
vùbec daleko. Kafka poznává nejprve její zavøených úst moucha nevletí‘ (závìr
sestru Nelly, následnì Trudu, a nakonec z Carmen od Mériméa). Proto je plná
much. Nejlépe je míti ji stále zavøenou.“

J. Urzidil v mladých letech. Foto archiv.

i jejich bratra Friedricha, který Kafku
v onom roce 1918 zaène uèit hebrejsky.
Na jedné z prvních hodin se mezi nimi
rozvinul rozhovor, kterého byla Gertrude
pøítomna a zaznamenala jej.
Kafka položil Friedrichovi „zásadní“
otázku: „Co to máte na krku?“
Thieberger udivenì: „No pøeci fotoaparát.“
Kafka: „Koho fotíte?“
Thieberger: „Své pøíbuzné, svoji sestru,
tetu a tak dále.“
Kafka: „Ano a co to máte tady... u druhé ruky?“
Thieberger: „Zvìtšovací zaøízení.“

Svatba
Nedìle 4. dubna 1922. Johannes Urzidil
uzavírá na Staromìstské radnici v Praze
sòatek s lyrièkou Gertrude Thiebergerovou. Za svìdky na svatbì jim jdou malíø
Jan Zrzavý a legaèní sekretáø nìmeckého
vyslanectví Heinrich Stephany. Zrzavý
vìnuje novomanželùm obraz Hoøe („Purpurová maska obrazu pøipomíná staré gotické mistry,“ píše Urzidil). Manželé se
nastìhují do bytu v ulici Prvního pluku
v Karlínì a na konci dubna podniknou
svatební cestu po Goethových stopách do
Výmaru a v létì do Itálie (Benátky, Padova, Ferrara, Bologna, Florencie a Verona).
V reálném životì to vypadá trochu složitìji. Gertrudin bratr Friedrich a matka
se svatbou s katolíkem nesouhlasili a pøerušili s manželi Urzidilovými na dlouhá
léta veškeré kontakty. Gertrude k tomu
v závìru života podotkla: „Moje rodina
mìla mého muže velmi ráda, ale nelíbilo
se jim, že jsem se za nìj provdala, protože
jsem byla dcera rabína z ortodoxní rodiny
a mùj muž byl polovièní Žid. Jeho matka
byla Židovka, ale jeho otec byl katolík.
A když jeho matka zemøela, když mìl
mezi ètyømi a pìti lety, byl vychováván
katolickým otcem a o judaismu toho moc
nevìdìl. Ale pozdìji, když se propojil se
mnou a mou rodinou, tak se o judaismu
hodnì dozvìdìl a vždy ho to velmi zajímalo.“ Vztahy obì rodiny znovunavázaly
až po ètrnácti letech, na konci tøicátých
let, kdy Gertrude náhodou potkala na

hlavním nádraží ve frontì na lístky svoji
matku. „Svìt kolem nás se rozpadal, ale
my jsme znovu vybudovali naše spoleèenství,“ napsala po letech básníøka.
Støeda, krásné ráno, v poledne déšt’
Støeda 11. èervna 1924. V Praze se koná
pohøeb Dr. Franze Kafky. Mezi nejbližšími pøáteli se ho úèastní také manželé Urzidilovi. Gertrude jedné americké studentce v roce 1976 øekne: „Stála jsem
tehdy ve skupinì truchlících pøátel a dodnes v sobì nosím hlubokou bolest, kterou jsem pøi tom pohøbu cítila.“
Johannes pohøeb popsal podrobnìji:
„Šel jsem ve smuteèním prùvodu, který
provázel Kafkovu rakev od obøadní sínì
k otevøenému hrobu, za rodièi a bledou
družkou, kterou podpíral Max Brod. (…)
Hodili jsme do hrobu hrst hlíny. Pøesnì si
na ni vzpomínám. Byl to svìtlý hrudkovitý jíl s úlomky kamínkù, který se zadunìním dopadl na rakev. Potom se smuteèní
shromáždìní rozešlo. Šel jsem mezi hroby se svou ženou, která znala Kafku už od
dìtství, a s básníkem Rudolfem Fuchsem.
Nikdo z nás nepromluvil. Koneènì zaèalo
ze zataženého nebe pršet.“
Èapek a Kafka
Gertrude v té dobì osobnì poznává spisovatele Karla Èapka. V rozhovoru v sedm-

Gertrudin bratr Friedrich Thieberger. Foto archiv.

desátých letech si vybavila jedno jejich
setkání: „Bylo to na nìjakém veèírku,
myslím, že v jeho domì. Ne, nebylo to
v jeho domì, bylo to v domì èeské spisovatelky Anny Marie Tilschové. A já mu
povídám: ,Pane Èapku, èetla jsem vaši
bájeènou povídku.‘ Byla to povídka
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GERTRUDE URZIDILOVÁ
o muži, který sedí u snídanì u sebe doma,
a najednou padnou výstøely. Nezraní ho,
ale stejnì se velmi vydìsí. Táže se: ‚Kdo
by na mì mohl støílet? Kdo by na mì
chtìl støílet?‘ A jde na policii, policista ho
vyslýchá a ptá se: ,Kdo je vaším nepøítelem? Nìkdo pøeci musí být váš nepøítel.‘

Pas J. U. s razítkem z pøejezdu hranic 1. 7. 1939.

A ten muž odpoví: ,Nevím o žádném nepøíteli, ale budu nad tím pøemýšlet a pøijdu zase zítra a øeknu vám to.‘ A jde domù
a pøemýšlí nad tím a øíká si: ,Proboha, ten
krejèí, kterému jsem nedal znovu práci,
protože jsem slyšel, že má tuberkulózu,
možná je na mì naštvaný.‘ A najednou
mu tolik lidí pøichází na mysl. A vy si pøi
ètení uvìdomujete, jak je èlovìk plný
viny. A já jsem Èapkovi tehdy øekla:
,Víte, koho mi tou povídkou pøipomínáte? Franze Kafku, který si vždy myslel, že
lidé jsou provinilci, viz tøeba jeho Proces.‘ Èapek se na mì tehdy velice udivenì podíval.“
Kanárek v kleci Èech
V roce 1933 pøichází Johannes Urzidil
o dobrou práci na nìmeckém velvyslanectví – kvùli jeho židovskému pùvodu ho
nové, Hitlerovo Nìmecko ráznì odmítlo.
Šikana a pronásledování tím však nekonèí. Z Prahy narychlo mizí øada Urzidilových pøátel. Zpeèetìním již tak trvající
deprese je zasnìžené ráno 15. bøezna
1939. Wehrmacht v ulicích Prahy. Na ži-

dovský pár v okupovaných Èechách od té
chvíle èíhá na každém kroku nebezpeèí.
Staèí jedno udání, jedno hlášení, jedna
zpráva náhodného špicla. Strach a sklíèenost ovládají decimovanou spoleènost.
„Nebot’strach, i ve svých nejtišších projevech,“ píše v jedné své pozdìjší povídce
Urzidil, „je nábìhem k šílenství.“ Johannes se v tìch dnech stane svìdkem prvního zatèení gestapem svého pøítele, spisovatele Alfreda Fuchse. Je tøeba být
nanejvýš obezøetný. Neukazovat se pøíliš
na domácí adrese ani na hlavních ulicích,
pohybovat se spíš v pøíšeøí, po bytech
známých, na høbitovech. A urychlenì hledat cestu ven. K opatøení falešného výjezdního povolení pomohou nìmeètí pøátelé z diplomatických kruhù, pøedevším
bývalý nìmecký vyslanec v Praze Walter
Koch, který má známosti u protektorátních úøadù. Musí probìhnout i oficiální
odhad majetku. Urzidilovi skryjí svoji
sbírku obrazù, kreseb, plastiky, knihy,
truhlu s nádobím i dalších
cenností u hospodynì Marie
Hruškové a u rodiny Matoušù,
kde zázraènì pøeèkají válku
a vìtší èást se postupnì k majitelùm vrátí. Pouze Gertrudin
kanárek se za oceán nepodívá
a zùstane v Praze.
Nad ránem
Noc z 30. èervna na 1. èervence 1939. Vlak sebou trhne
a vyjíždí z pražského hlavního nádraží. Manželé Urzidilovi v nìm prchají pøed nacisty. Se dvìma nenápadnými
kufry. A padìlaným výjezdním povolením. V kufru veze
Urzidil nìkolik knih: Kafkovo Rozjímání s vìnováním
Trudì, Homéra, Stiftera a nìkolik rukopisù. „Mùj manžel byl velmi
rozrušený,“ vzpomínala pozdìji na tyto
chvíle Gertrude, „protože do vlaku pøišlo
gestapo a provìøovalo cestující. Manžel
byl rozechvìn a to bylo naše štìstí, protože z rozrušení podal gestapu svùj pas
a potom mùj a øekl: ,Toto je pas mého
manžela.‘ A gestapáci se zaèali smát
a opakovali: ,Pas mého manžela.‘ A vzali
si je, potvrdili razítkem s orlicí a hákovým køížem a my byli venku.“ Ve Velešínì opouštìjí brzy ráno Protektorát Èechy

a Morava. Už se domù nikdy nebudou
moci vrátit. Smìøují do Terstu. Poté do
Londýna. Nakonec do New Yorku.
New York s Hollarem a McCarthym
Uplynou léta. Skoro celé pùlstoletí. Z Kafky se postupnì stává svìtový autor, jak
tenkrát v Praze v roce 1924 Urzidil pøedpovìdìl. Manželé Urzidilovi se ze zaèátku,
neznalí anglického jazyka, tvrdì protloukají existencí. Bydlí v newyorském Richmond Hillu, v šestipatrovém èinžovním
cihlovém domì, nedaleko Forest Parku.
V bytì jim na stìnách visí dvì rytiny Václava Hollara a velká mapa Prahy. Gertrude
hlídá sousedùm dìti, Johannes jeden èas
vyrábí doma v kuchyni kožená pouzdra,
krabièky na cigarety, psací podložky a poznámkové bloky, jejichž prodej mu umožòuje ve zbytku mìsíce psát. Gertrude je
jeho editorkou a první kritièkou: „Vše mi
èetl. Byla jsem dobrým korektorem, mluvili jsme spolu o textu atd. Trávila jsem
s ním svùj veškerý volný èas, protože on
byl hodnì doma.“
Po válce se do Èeskoslovenska, kde se
k moci dostávají komunisté, manželé Urzi-

Manželé Urzidilovi v USA. Foto archiv.

dilovi vrátit nechtìjí. Získají americké obèanství. Urzidil zakotví v rozhlasové stanici Hlas Ameriky. Odtamtud ho, imigranta
ze zemì, která je nyní souèástí sovìtského
impéria, v roce 1953 propustí v rámci hledání skuteèných i domnìlých komunistických agentù, kampanì symbolizované nechvalnì známým senátorem Josephem
McCarthym. Pozdìji zaène pro Hlas Ameriky pracovat znovu – ale jen coby autor na
volné noze.
MILOŠ DOLEŽAL
(dokonèení v pøíštím èísle)
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POD POVRCHEM
Zajímavá kniha polského autora vìnovaná Otu Pavlovi
Pozornost vìnovaná z polské strany èesky psané literatuøe je dlouhodobá a kvalifikovaná. Polští bohemisté a pøekladatelé zprostøedkovali polským ètenáøùm
vìtšinu toho podstatného, co se v èeské
literatuøe v minulém století objevilo,
a pokraèují v tom s nemenším nasazením i ve století jednadvacátém. Mezi
nejznámìjší patøí vloni zesnulý pøekladatel Ladislava Klímy a Jaroslava Haška Jacek Baluch; polský ambasador
v Praze v letech 1990–1995, básník
a bohemista Leszek Engelking, který
má na svém kontì víc než dvì desítky
pøeložených knih; Andrzej Babuchowski, který
se mimo jiné vìnoval
dílu Bohuslava Reynka;
nebo pøekladatel Václava Havla a Josefa
Škvoreckého Andrzej
Jagodziñski. Pak jsou tu
polští autoøi, napøíklad
Mariusz Szczygie³ nebo
Micha³ Zab³ocki, kteøí
píší s vìtší èi menší
mírou sympatie knihy
o souèasných Èechách
a Èeších a mají s nimi
úspìch doma i v zahranièí, Èesko nevyjímaje (Szczygie³ùv
Gottland, osobitý pohled na èeskou historii 20. století a její protagonisty, byl
pøeložen už do patnácti jazykù).
ZKUŠENOST A LITERATURA
Aleksander Kaczorowski (1969), polský
novináø, esejista a pøekladatel, se pováleènou èeskou literaturou i Èeskem zabývá také dlouhodobì. Je autorem biografií Václava Havla a Bohumila
Hrabala, jako pøekladatel má na kontì
mimo jiné právì Hrabala a Škvoreckého
nebo také Deník Helgy Hoškové. O Èechách, pøesnìji øeèeno o Praze, napsal
v roce 2001 knihu krátkých esejù Praski
elementarz (Pražský slabikáø), která
„fascinujícím zpùsobem spojuje žánr literárního eseje s historií a místopisem“.
Jedna z jeho posledních prací Ota Pavel. Pod powierzchni¹ (2018) vychází
nyní pod názvem Ota Pavel. Pod povrchem v nakladatelství Host v èeském
pøekladu.
Kaczorowski má v pohledu na souèasnou èeskou skuteènost celkem jasno.

„Èeši nejsou liberální, spojuje je láska
k pivu a jejich životním gestem je prùmìrnost,“ prohlásil nedávno v rozhovoru pro list Gazeta Wyborcza. „Spoleènost, která nebyla s to bojovat za svùj
stát, se nakonec zmìnila v pospolitost
konzumentù, které spojuje láska k pivu.
Je to dobøe vidìt v próze Oty Pavla, který jako zralý èlovìk dospìl k názoru, že
na nìm nic nezáleží, a tedy musí prožít
svùj život co nejlépe, uzavøen v soukromí a u psaní knížek,“ øíká na jiném
místì. „Nesnáším Èechy. Dlouhodobì
mì strašnì rozèilují. Je to zemì zajímavé kultury, zvláštì ve
20. století, ale ti lidé?“
Tyto a další kritické poznámky na adresu obyvatel èeské kotliny formuloval autor, který má
k Èesku skuteèný vztah,
prokázaný, jak výše doloženo, øadou knih,
studií a pøekladù. Jako
by se znovu a znovu pøesvìdèoval, jak zajímavá
literatura, která nìjakým
záhadným zpùsobem
z této materie vznikla,
neodpovídá zkušenosti,
kterou ètenáø, pokud se s ní reálnì setká,
chtì nechtì poøídí. Do jisté míry to funguje jako alkohol; na jedné stranì poskytuje opojení a skvìlé zážitky, následující kocovina pak ale umocòuje
všechnu ponurost a bídu tohoto svìta.
SKUTEÈNOST A LITERATURA
Kniha Pod povrchem je v tomto ohledu
zdrženlivá, ale i v ní se odehrává zejména ohledávání skuteènosti, ve které
se Ota Pavel pohybuje a ze které pro
nìho není úniku. Dvì sbírky autobiografických povídek, Jak jsem potkal
ryby a zejména Smrt krásných srncù,
neváhá Kaczorowski oznaèit jako „arcidílo“ a to nejen v kontextu èeské literatury. Jejich literárním rozborem se
však ve tøistastránkové studii vlastnì
ani moc nezabývá. To hlavní, èemu se
vìnuje, je prostøedí a okolnosti. Pozornì se snaží zachytit, jak se s nimi autor, v pozdìjším vìku opakovanì atakovaný duševní nemocí, konfrontuje
a snaží se v nich žít a pøežít. A pokud
se mu to do jisté míry daøí, pak pøede-

vším proto, že je pøetváøí v pozoruhodné texty.
Pøíbìhy židovského otce Lea Poppera, jeho ženy Hermíny a tøí synù, Jiøího,
Huga a Oty, znají, jak se v knize konstatuje, i ti, kdo obvykle moc neètou. Pøíbìhy pøedváleèného dìtství, protektorátních Èech a Moravy, transportù, kterým
se vyhne pouze Ota s matkou, návraty
z koncentrákù, život po válce. Ledaskdo
ty povídky považuje za èistou autobiografii. Kaczorowski se nám ale snaží
ukázat skuteènost, která jim dala vzniknout. Takovou, jaká byla a jakou lze
alespoò do jisté míry doložit. Píše o soudržnosti rodiny, která si mìní pøíjmení
z Popper na Pavel, o tom, jak krátce pøed
rokem 1948 už byla celá rodina v KSÈ,
zaznamenává èinnost Lea Poppera –
agenta Gedeona – pro komunistickou
kontrarozvìdku v letech 1948–1950
a øadu dalších, obèas i tragikomických
událostí. Pøedevším však sleduje cestu
samotného Oty – od prodavaèe mucholapek pøes práci v rozhlase, vojenskou
službu, kariéru sportovního novináøe, po
první propuknutí nemoci bìhem zimní
olympiády v Innsbrucku v roce 1964.
A dalších devìt let, která Otu Pavlovi ještì zbývala. Devìt let, naplnìných opakovanými pobyty v psychiatrických léèebnách, rybaøením na Berounce i jinde,
a hlavnì usilovnou prací na textech, které mu získaly proslulost a obdiv.
Protože kniha byla primárnì urèená
polskému ètenáøi, jsou v ní obèas vysvìtlované reálie a souvislosti, o kterých
by se mohlo soudit, že pro ètenáøe èeského nejsou nutné. Ale troufám si øíci,
že tomu tak není, ba právì naopak. Autor není pøi informacích o rámcových
událostech i jejich detailech zatížen
schématy, na která jsme zvyklí, a jeho
analýzy a postøehy mají èasto svìžest
a sílu nového pohledu.
Kniha je plná nových a zajímavých
informací o Otu Pavlovi, lidech, s nimiž
se stýkal, i o svìtì, ve kterém se pokoušel žít tím zpùsobem, že ho pøetváøel do
literatury. Podle Kaczorowského se mu
to podaøilo natolik, že èetba jeho knih
pomáhá žít i mnoha ètenáøùm v celé
øadì zemí.
jd
(Aleksander Kaczorowski: Ota Pavel.
Pod povrchem. Z polštiny pøeložil Martin Veselka, vydalo nakladatelství Host
v Brnì v roce 2020, 336 stran, pevná
vazba, fotografie v textu. Doporuèená
cena 359 Kè.)

18

VÌSTNÍK 11/2020

LOUÈENÍ S MAHARALEM
aneb Jak jsem psal svou knihu
Aèkoli každá kniha se musí obhájit sama
a výklad i kritika náleží jedinì ètenáøùm,
je pro autora zajímavou zkušeností, má-li
možnost po dokonèení vìtšího díla poodstoupit a zamyslet se nad cestou, kterou
pøi jejím psaní prošel. Platí to dvojnásob
v pøípadì, že se jedná o knihu odbornou,
jejíž téma spadá do disciplíny, jejíž existence není v daném prostøedí zdaleka samozøejmá. Rád tedy využívám možnosti
zastavit se u pøíležitosti vydání mé studie
o Maharalovi (rabínu Jehudovi Levovi
ben Besalelovi) v nakladatelství Academia nad tím, jak vznikala.
LEGENDÁRNÍ STEREOTYPIZACE
Maharalovským tématem jsem se zaèal
zabývat v roce 2008, kdy se v Praze i v Jeruzalémì zaèaly pøipravovat konferenèní
a výstavní události, spojené s 400. výroèím Maharalova úmrtí, jež mìlo pøipadnout na následující rok. Již samotný poèátek mého zájmu o Maharala byl spojen
s tím, jak funguje èeský akademický provoz. Obor hebraistika na Filozofické fakultì Univerzity Karlovy patøí k takzvaným malým oborùm, jejichž existence
není nikdy samozøejmá. Jedním z problémù malých oborù je udržení akreditací,
které umožòují pøijímat studenty. Podmínkou akreditace pak je, aby dostateèný poèet vyuèujících získal titul docent. K tomu
je tøeba podle již dlouho nezmìnìných
pravidel vydat nejménì dvacet akademických publikací. Tento zcela nesmyslný
dùraz na kvantitu a tlak, aby náš obor mìl
dalšího docenta, mì vedl k tomu, abych
neodmítal nabídky na publikace spojené
s Maharalem, i když jsem se tématem
vlastnì nezabýval. Jinými slovy, toto téma
nebylo na poèátku srdeèní volbou, ale spíše pragmatickým rozhodnutím.
Zpùsob, jakým jsem se následnì snažil
téma uchopit, souvisel s maharalovskou
problematikou jako takovou: Zejména
v obecném povìdomí pøevažoval pohled
na Maharala jako osobnost spjatou s Prahou a se „zlatým vìkem“ pražské židovské
kultury v dobì císaøe Rudolfa II., odkud
byl již jen krùèek ke golemovské legendì.
Odborné uchopení rabínovy osobnosti
a díla v èeském prostøedí urèovala zejména
kniha Studna exilu Andrého Nehera
(1966), jejíž èeský pøeklad vyšel roku
1993. Neherovi jistì patøí zásluha, že svou
studií podnítil zájem badatelù o Maharala,

souèasnì se mu ale podaøilo kritické uchopení tématu zablokovat. Neher na jedné
stranì Maharalovo dílo skuteènì do
hloubky prostudoval a v mnoha ohledech
pøesnì pochopil. Na stranì druhé zùstal
v zajetí legendárních stereotypizací, které
svým sugestivním výkladem ještì upevnil: Neherùv Maharal je moudrým starcem, filosofem a zejména humanistou, jehož dílo Neher kladl vedle Rabelaise,
Montaigne nebo Komenského.
MAHARAL JAKO HUMANISTA
V první fázi své práce jsem se rozhodl
ovìøit a popøípadì upøesnit právì Nehero-

vo chápání Maharala jakožto „humanisty“. Od prvního okamžiku jsem narážel na
vágní pojetí humanismu, se kterým Neher
pracoval. Pokoušel jsem se proto Maharalùv domnìlý „humanismus“ pevnìji ukotvit, což se však ukázalo jako nemožné.
Zatímco Neher – pøi jistém zjednodušení
– chápal humanismus jako vyjádøení pozitivního zájmu myslitele o lidské záležitosti, renesanèní humanismus oznaèoval
nìco jiného: Pøesvìdèení, že studium klasických textù, tedy „humanitní studia“,
vedou k poznání èlovìka a snad i ke zlepšení lidské morálky a etiky.
Maharalovo pojetí èlovìka skuteènì vykazuje urèité podobnosti s nìkterými renesanèními uèenci, a to zejména v pøesvìdèení, že zatímco místo všech bytostí
ve stvoøeném svìtì je pevnì dané, pozice
èlovìka je nejen pohyblivá, ale je za ni od-

povìdný sám èlovìk: Sníží se spíše na úroveò zvíøat? Nebo v sobì posílí ty rysy, které
jej èiní plnìji èlovìkem? I takto upøesnìný
pohled na Maharalùv humanismus se však
ukázal jako neudržitelný. Nemohl jsem totiž ignorovat hned dvì omezující okolnosti.
Zaprvé, Maharal se pøíkøe staví proti disciplínám, jako je rétorika, které stály
v centru zájmu renesanèních humanistù.
Z nežidovských textù povoluje – se skøípìním zubù – pouze texty pøírodovìdné. Zadruhé, jak ukázal již v padesátých letech
20. století významný izraelský historik Jacob Katz, Maharal klade silnou dìlicí èáru
mezi Židy a Nežidy. Hovoøí-li o „èlovìku“,
má na mysli v první øadì èlovìka židovského. Jediným nástrojem ke zdokonalení lidských ctností je podle Maharala intelektuálnì a souèasnì prakticky uchopená Tóra,
pøedaná však exkluzivnì Izraeli.
Omezení Maharalova humanismu jsou
dobøe zøetelná v jeho èasto zdùrazòovaných
snahách o reformu židovského vzdìlávání.
Právì v této souvislosti byl Maharal èasto
kladen vedle mladšího Komenského.
I Komenského ideální školství je pevnì
zakotveno v náboženské tradici, tedy
v køest’anství. Avšak na rozdíl od Maharala, Komenský ve svém pedagogickém
myšlení rozvíjí nejprogresivnìjší trendy,
jež otevíraly dveøe pro moderní školství:
Pro Komenského je samozøejmé vzdìlávání dívek a stejnì tak volá po tom, aby dìti
byly od poèátku vzdìlávány univerzálnì.
Žáci a žákynì ideální školy, jak ji navrhoval Komenský ve Velké didaktice (pøed
1638), studují již od školy mateøské základy pøírodních vìd, zemìpisu, dìjepisu,
matematiky, mluvnice, básnictví, hudby,
hospodáøství i politiky. Oproti tomu Maharalova pøedstava vzdìlání zùstává uzavøena v úzce židovské tradici, vymezené
Biblí, Mišnou, Babylónským talmudem,
halachickými kodexy a souvisejícími komentáøi. O vzdìlávání dívek Maharal nehovoøí a zmìny, které navrhoval, se týkaly
vlastnì jen dvou oblastí: Výuka mìla probíhat od jednoduššího ke složitìjšímu a tak
respektovat postupnì se rozvíjející schopnosti dítìte a vzdìlávací systém mìl zahrnout i dospìlé židovské muže, kteøí se vìnovali svìtským povoláním.
Z hlediska hodnocení Maharalova díla
bylo problematické, že aèkoli pøímo nevyboèoval z dobových konvencí, v dùrazu
na nutnost oddìlení židovské spoleènosti,
negativním hodnocením Nežidù, ale tøeba
také žen, se øadil k tìm nejkonzervativnìjším dobovým autorùm, zatímco øada jeho
židovských souèasníkù, napøíklad Maha-
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ralùv oponent Eliezer Aškenazi nebo
o nìco mladší Jom Tov Lipmann Heller,
jeho postoje nesdílela.
Právì nìkteré ne zcela sympatické rysy
Maharalova myšlení vedly k tomu, že jsem
se zaèal vìnovat jiným tématùm, zejména
dìjinám židovské knižní kultury. Svìt tiskaøù, editorù, ale tøeba i autorù neúspìšnì
usilujících o vydání svých spisù tiskem, byl
barevnìjší a ménì abstraktní než Maharalovy teologické úvahy. Pøesto jsem se chtìl
s maharalovským tématem rozlouèit malou
knížkou, jež by shrnula, co by mìl èeský
ètenáø o Maharalovi vìdìt. Ze dvou vzájemnì souvisejících dùvodù se pøíprava
knihy o nìkolik let zpozdila.
HLAVNÍ OTÁZKA
První dùvod byl, podobnì jako na poèátku
mého potýkání se s Maharalem, institucionální. Z hlediska hodnocení akademické
práce stojí na prvním místì nikoli èeskojazyèné knihy, ale èlánky, publikované ve
svìtových jazycích. Pokud je badatel zapojen do grantových projektù, jimiž si vylepšuje jinak nedostateènou univerzitní
mzdu, musí pak takové èlánky publikovat
pro každý z nich a v rychlém sledu. Na
knížce o Maharalovi jsem proto pracoval
pouze pøíležitostnì.
Druhým dùvodem bylo, že aèkoli na
øadu dílèích témat v Maharalovì díle jsem
mìl již pomìrnì pøesný pohled, chybìla
mi centrální otázka a teze, bez nichž by
kniha byla pouhým souhrnem informací.
V bìžném fungování akademického provozu však vlastnì nezbývá èas na pøemýšlení. Každý další projekt i aktivita v èeském prostøedí tvoøí svou vlastní agendu,
schùze a vykazování, takže všeprostupující administrativa neponechává prostor ani
na poctivou pøípravu výuky, nemluvì
o pøemýšlení.
V uplynulých letech proto pro mì byly
záchranou pobyty v zahranièních knihovnách, zejména v oxfordské Bodleian Library, kam jsem – právì díky úèasti na
grantových projektech – mohl opakovanì
vyjíždìt. V situaci, kdy v Èeské republice
neexistuje funkèní Národní knihovna
(srovnej moderní budovy British Library
nebo Bibliothèque française) a absencí
univerzitní knihovny se Karlova univerzita už ani netrápí, jsou pro èeského badatele zahranièní knihovny nenahraditelné.
Pøi práci se starými tisky a rukopisy
z poslední tøetiny 16. století jsem však náhodnì narážel na zmínky, jež se Maharala
pøímo èi nepøímo týkaly. Postupem èasu
jsem mìl také možnost seznámit se dílem

Maharalových souèasníkù. Materiál
schraòovaný pro budoucí knihu tak postupnì rostl, aniž by práce na knize samotné postoupila. K obratu došlo bìhem konference v Øeznì, kde v následné diskusi
s profesorem Elchananem Reinerem vykrystalizovala otázka, proè vlastnì Maharal své knihy psal. Tato otázka, zdánlivì
banální, vedla k samému jádru problému.
Maharal je autorem deseti velkých spisù,
z nichž devìt vyšlo z jeho vlastní iniciativy za jeho života tiskem. V moderním nekomentovaném vydání zabírají jeho spisy
osmnáct svazkù. Souèasnì jsou jeho texty
vysoce repetitivní a teologický systém,
který pøedestírají, by bylo možné shrnout
na nìkolika stránkách. Proè cítil Maharal
tuto až obsesivní potøebu pøedložit své
myšlenky v mase textù, jež v jeho dobì
nemá obdoby?
KONFRONTACE S MODERNITOU
Od této otázky byla již vlastnì krátká cesta k výsledné knize. S výjimkou biografické kapitoly, jejíž podstatné èásti jsem publikoval v angliètinì již roku 2017, jsem
vìtšinu textu napsal bìhem jara 2019.
Teze knihy byla již jasná: Maharal ve
svém díle reaguje na zárodky modernity,
které se objevily v prùbìhu 16. století
a s nimiž byl prokazatelnì konfrontován.
Cílem celého jeho díla bylo vybudovat nerozbitný teologický systém, jenž by odolal
pochybnostem, které vyvolávala rodící se
nová vìda.
Maharal sám ve svých spisech zmiòuje objevy nových èástí zemì i Koperníkovu novou astronomii. Jeho polemika
s italským židovským uèencem Azariou
de´Rossim míøila na nebezpeèí, které
mohlo ohrozit autoritativnost tradièních
textù tím, že by se èetly kriticky a s historickými vìdomostmi: Jak je možné, že nìkteré texty v Talmudu naznaèují, že rabíni
považovali Zemi za placatou? Jak je možné, že nìkteré pøíbìhy v Talmudu, které
hovoøí o historických událostech, jsou
v rozporu s jinými historickými prameny?
Maharal si byl také vìdom pøevratného
vlivu knihtisku, jenž dovoloval šíøení
všech zmínìných poznatkù bez kontroly
náboženských autorit.
Maharal skuteènì pøedkládá myšlenkový systém, jenž ukazuje, že veškeré náboženské koncepty rabínského judaismu jsou
pevnì zakotveny v autoritativním textu,
jímž je Babylónský talmud, který je vyjádøením nejvyššího božského rozumu –
Tóry. Mimoto Maharal formuluje svébytnou teorii poznání: Veškerá zjištìní, dosa-

žená lidským rozumem, musí být vždy nejprve položena vedle autoritativních textù.
Jen pokud jsou nové poznatky v souladu
s náboženskou tradicí, již pøedstavuje Talmud, lze tyto poznatky pøijmout.
MAHARAL DNES
Kdo tedy byl Maharal? Konzervativním
škarohlídem, který se díval svrchu na ženy
a pro nìjž Nežidé nemuseli být zcela plnì
lidmi? Pokusil jsem se ukázat, že pokud
se na Maharalùv odpor k modernitì díváme se znalostí tehdejší židovské kultury,
skrývá v sobì zajímavý paradox. Pokud je
moje chápání správné, Maharal skuteènì
sepsal své knihy proto, aby vytvoøením
nerozbitného teologického systému ochránil židovskou spoleènost pøed erozí, jíž se
ze strany vznikající modernity obával.
Souèasnì tak mohl uèinit jen proto, že byl
s nejnovìjšími vìdeckými trendy nejen
obeznámen, ale dokázal je domyslet do
dùsledkù: Napøíklad proti Koperníkovu
astronomickému modelu se vymezoval
v dobì, kdy jej chápalo jen nìkolik nejvzdìlanìjších nežidovských astronomù.
V závìru své knihy jsem poznamenal, že
Maharalùv grandiózní podnik byl do znaèné míry zbyteèný: Psal své knihy v relativnì krátkém období urèité otevøenosti, bìhem nìjž se nemnozí židovští vzdìlanci
v mezi Lublinem, Krakovem, Prahou, Benátkami a Konstantinopolí zajímali o nejnovìjší vìdecké poznatky, jejichž možné
dùsledky pro tradièní judaismus si neuvìdomovali. Zdá se, že Maharal psal právì
pro nì. Již od poèátku 17. století však tato
otevøenost mizí a až do nástupu židovského
osvícenství pøed polovinou 18. století nelze
v židovské spoleènosti žádné významnìjší
modernizaèní trendy sledovat. Tradièní judaismus nebylo tøeba bránit, a snad i proto
Maharalovy knihy v tomto období nevyvolávaly výraznìjší zájem.
Navzdory zmínìným omezením patøí
Maharalovo dílo k tomu nejzajímavìjšímu, co v židovském písemnictví 16. století vzniklo a jeho myšlenkové bohatství vyvolává øadu otázek, z nichž mnohých jsem
se ve své studii mohl jen dotknout. Nejpozdìji od pøelomu 18. a 19. století navíc došlo k oživení zájmu o Maharalovo dílo
mezi nìkterými chasidskými skupinami
i v dalších proudech moderního ortodoxního judaismu, takže Maharalovy spisy
jsou dnes živou souèástí židovského písemnictví. Byl bych rád, kdyby moje kniha našla své ètenáøe a snad i podnítila èeské judaisty k dalšímu zkoumání rabínova
díla.
PAVEL SLÁDEK
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LOUISE GLÜCKOVÁ
zakázaná hudba
Když už orchestr nìjakou tu chvíli hrál, zaznìlo Andante, Scherzo i Poco adagio a první flétnista si s vìdomím,
že ho zase budou potøebovat až druhý den, opøel hlavu
o stojan, pøišla nehratelná pasáž, jejíž název znìl zakázaná hudba, protože se podle skladatelových pokynù ani
nemìla hrát. Pøesto musela v tìch notách být a orchestr
ji musel pøeklenout - pøestávka ponechaná na dirigentovì uvážení. Dnes ji však musejí zahrát, rozhodl dirigent;
doslova hladoví po slávì. Flétnista se s trhnutím probudí. Nìco se mu dìje s ušima, nìco, co ještì nikdy nezažil. Má po spaní. Kde jsem? pomyslí si. A pak tu otázku
zopakoval, jako staøec, který místo v posteli leží na podlaze. Kde to jenom jsem?
literární dílo
Obrátil jsem poslední stranu a po tolika veèerech mì zalila vlna smutku. Kam se všichni podìli, ti lidé, co mi
pøišli tak skuteèní? Abych se rozptýlil, šel jsem se projít
do noci; bezmyšlenkovitì jsem si zapálil cigaretu. Záøila ve tmì jako oheò založený posledním pøeživším. Jenže kdo by si toho svìtýlka všiml, takové malièké teèky
mezi nekoneènem hvìzd? Chvíli jsem tam stál obklopený tmou, cigareta svítila a smrskávala se a každé potáhnutí mì pomalu, ale jistì zabíjelo. Byla tak malá, tak pomíjivá. Krátká a pomíjivá - ale teï byla ve mnì, a to
hvìzdy nikdy nebudou.

podobenství
Po vzoru uèení Františka z Assisi jsme se nejprve oprostili od všech svìtských statkù,
aby naše duše nerozptyloval
zisk ani ztráta a také aby
se naše tìla mohla volnì a s lehkostí
pohybovat horskými prùsmyky, a pak jsme museli
probrat, kamžto se vydat, kam? Což vedlo i k otázce,
zda by to celé nemìlo mít nìjaký smysl, èemuž se
øada z nás urputnì bránila, protože takový smysl
se rovná svìtským statkùm, tudíž by nás jen
omezoval èi svazoval,
zatímco jiní zase tvrdili, že právì díky tomuhle slovu
jsme posvìcenými
poutníky, a ne pouhými tuláky: pod tím slovem se
pro nás skrývalo synonymum
ke slovu sen, jakýsi vzdálený cíl - když se dost
soustøedíme, spatøíme
jeho odlesky mezi kameny a neprojdeme
slepì kolem; a stejnì dùkladnì
jsme probrali i všechny ostatní otázky, argumenty
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lítaly sem a tam,
až jsme nakonec podle nìkterých už nebyli tolik
pøizpùsobiví a více jsme se poddali osudu,
jako vojáci ve zbyteèné válce. A padal na nás sníh
a foukal vítr,
ale èasem se poèasí umoudøilo - tam, kde býval sníh,
se objevily koberce kvìtin,
a tam, kde pøedtím svítily hvìzdy, vystoupalo
nad stromoøadí slunce
a my si znovu užívali stínu; to celé se opakovalo
bezpoètukrát.
Taky déšt’ a obèas i záplavy a též laviny, ve kterých
se nìkteøí z nás ztratili, a opakovanì se zdálo,
že už jsme se koneènì shodli, a to jsme si pak
nasadili polní výbavu na záda; ale ten okamžik
vždy pominul, a tak jsme (po mnoha letech) byli
poøád na zaèátku, poøád
jsme se chystali na cestu, pøesto jsme však už byli jiní;
pozorovali jsme to jeden na druhém - zmìnili jsme se,
aèkoliv jsme se zatím ani nepohnuli, a jeden z nás prohlásil:
A hleïme, jak jsme zestárli, pouhým
neustálým pøecházením ze dne do noci, ani vpøed, ani
stranou - což nám pøišlo
jako podivný zázrak. A ti, kdo vìøili, že by to celé
mìlo mít nìjaký smysl,
teï vìøili, že smyslem bylo pøesnì tohle, a ti, kdo
tvrdili, že bez svobody
nedojdeme pravdy, teï cítili, že stojí pravdì
tváøí v tváø.
***
Americká básníøka Louise Glücková se stala držitelkou letošní Nobelovy ceny za literaturu. Nobelùv výbor své rozhodnutí
zdùvodnil „strohou krásou jejího nezamìnitelného básnického hlasu, dodávajícího existenci jednotlivce univerzální
rozmìry“. Narodila se v roce 1943
v New Yorku židovským rodièùm
pùvodem z Ruska a z Maïarska. Vydala dvanáct básnických sbírek, dva
básnické výbory a dvì knihy esejù,
vìnujících se pøedevším poezii. Za
sbírku Wild Iris (Divoký kosatec,
1993, èesky v pøekladu Veroniky Revické v nakladatelství Opus 2007)
Foto archiv.
obdržela Pulitzerovu cenu. Èesky
vyšla i její poslední sbírka Faithful and Virtuous Night, kterou
pod názvem Noc vìrnosti a ctnosti v pøekladu Terezy Vláškové vydalo nakladatelství Argo v roce 2017 a ze které jsou vybrány naše ukázky. Kromì letošní Nobelova ceny získala za
své dílo øadu významných literárních ocenìní ve Spojených
státech, mimo jiné National Book Critics Circle Award
(1985), Bollingenskou cenu (2001), National Book Award for
Lyrics (2014) a National Humanities Medal (2015). V letech
2003 až 2004 byla básníkem laureátem knihovny Kongresu
Spojených státù. Od roku 2004 pùsobí na univerzitì v Yale.
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IZRAEL: S Cahalem na covid
Už jsme tu figuru použili vícekrát, ale stále má svou platnost. Stává se, že dìní
v Izraeli shrne výstižnìji zahranièní dopisovatel èi reportér než místní analýzy. Ty
èasto rozpitvávají detaily srozumitelné
pro Izraelce, ale tím jaksi zakryjí základní
sdìlení. Tøeba takové, jaké vyplývá z reportáže Christine Kenscheové, izraelské
dopisovatelky nìmeckého listu Die Welt.
To sdìlení zaznívá už z titulku: „Zemì,
která se odvážila druhého lockdownu –
a teï toho lituje.“ Anglické slovo lockdown používali ještì pøed rokem jen specialisté, teï už celý svìt. Každý ví, že
znamená uzávìru a je de facto poslední
zbraní – v pøípadì, že vše ostatní selže –
pro boj s epidemií korony, jak se hovorovì øíká.
Obecnì se ví i to, že
jakkoli se druhá vlna
pandemie oèekávala,
v Izraeli udeøila s plnou silou a Izrael je i první zemí,
která se po jarní uzávìøe
odhodlala i k uzávìøe podzimní. Což pøináší problémy, o kterých dotyèná reportáž pojednává.
Ètenáø mùže mít letos
pocit, že ho na této
stránce válcujeme jedním tématem. Ale skuteènost je taková, že
pandemie korony (šíøení koronaviru
SARS-CoV-2 a jím vyvolané nemoci covid-19) válcuje dìní v celém svìtì. Zpùsobila roèní odklad olympijských her,
ovlivnila volby prezidenta USA, vyvolala
propad ekonomiky, jaký nebyl v dobì
míru zaznamenán. Takže logicky ovlivnila i život v Izraeli. Do znaèné míry potlaèila i takové události jako volby, rekordní
dobu Benjamina Netanjahua v èele vlády
i soudní pokus o jeho sesazení.
A pak je tu ještì nìco, co se táhne již od
bøezna. Nelze to sice vìdecky zdùvodnit,
ale nelze si toho nevšimnout. Prùbìhy
epidemie v Izraeli a v Èesku pùsobí jako
pøes kopírák. Od bøezna až do léta patøily
obì zemì k tìm úspìšným, které rychle
zavedly pøísné kroky. K tìm, jež mìly
nízké poèty nakažených, hospitalizovaných i zemøelých. Ty køivky se velmi podobaly.
Izrael – brzy poté následován Èeskem
– se pak stal první zemí, jež sáhla k „rozvolòování“ karantény. Což v obou státech

(v Èesku s fázovým zpoždìním jednoho
mìsíce) vedlo zprvu k pocitu klidu a bezpeèí, ale potom k tím silnìjšímu nástupu
druhé vlny epidemie. Proto je Izrael první
zemí, která se rozhodla pro druhou uzávìru, a Èesko zemí, která v dobì psaní tohoto textu takový krok zvažovala.
Což nás vrací k úvodem citovanému
textu. Nìkteré pasáže, zkušenosti èi argumenty pøijdou èeskému ètenáøi povìdomé.
VOJÁK SI MUSÍ PORADIT
Za prùvodce svou reportáží si Christine
Kenscheová zvolila generála Tarifa Badera. Zajímavá postava. Rodem je drúz,
tedy z arabské komunity loajální k Izraeli,

kazou až tak pozdì, je-li známo, že na trasování rizikových osob se podílela kontrarozvìdka. Je to prý dáno tím, že premiér nechtìl, aby se ministr obrany Ganc,
jeho koalièní partner i soupeø, na koronì
pøíliš zviditelnil. Jisté je, že v srpnu armáda oficiální povìøení dostala. Historicky
je to prý první nasazení armády ve vnitrozemí.
Má vytvoøit trasovací jednotku o dvou
tisících lidech. Musí si zvykat na nové
vìci. Generál Bader pøipomíná dilema.
Armáda se rozdìluje do menších jednotek, aby v pøípadì nákazy nehrozilo plošné šíøení. Ale tím podkopává svùj hlavní
úkol: mít pohromadì dostatek sil k zabezpeèení hranic.
Jak ví každý, kdo nìkdy pøièichl k armádì, ve všech platí, že voják si musí poradit. Poradit si tedy musí i Cahal. Pro civilisty jsou zajímavìjší
jiné postøehy generála
Badera.

OTÁZKA
DISCIPLÍNY
Bader vozí své hosty
k vyhlídce na Churfejš,
kde podle tradice žil
drúzský prorok. Na jindy živé cestì potkávají
jen jednoho muže a ten
se omlouvá, že si doma
zapomnìl roušku. GeV zásadì je tato krize otázkou disciplíny. Tel Aviv, øíjen 2020. Foto archiv.
nerál mu z auta jednu
podá a neodpustí si kokterá svou víru odvozuje z šíitského islá- mentáø: „V zásadì je tato krize otázkou
mu. A profesnì to dotáhl na vrchního lé- disciplíny.“ Jako bychom slyšeli lídry
kaøe Cahalu. Tedy muž kompetentní, jen- èeského zápasu s koronou.
Povìdomì zní i další postøehy. Odkud
že i pro nìj a Cahal jako takový má
se bere kontrast vùèi jaru? Podzimní
korona své háèky.
Generál Bader byl školen k tomu, aby lockdown pùsobí jako negativ jarního,
léèil zranìné vojáky a obìti válek. Zkuše- kdy lidé dodržovali všechna pravidla.
nosti získal i v záchranných týmech vysí- Teï ne. V Tel Avivu pøes pøísné restrikce
laných do míst katastrof. Po tsunami do pohybu chodí na pláž. V Jeruzalémì plní
Thajska, po zemìtøesení na Haiti èi do synagogy. V arabských obcích Galileje
Nepálu, po teroristickém útoku na turisty bìží sezona svateb. Na køižovatkách, dáldo Turecka. Pøesto považuje koronu za nièních nadjezdech i na námìstích celé
zemì se demonstruje proti premiéru Nenejtìžší úkol své profesní dráhy.
Pro úplnost. Generál Bader byl na od- tanjahuovi.
Zdá se, že trpìlivost obèanù se vyèerpáchodu do výslužby. Ale zaèaly pøicházet
drsné zprávy: Izrael vykazuje nejvyšší vá. Rodièe musí zvládat práci z domova
míru šíøení nákazy na svìtì; zdravotnímu i distanèní výuku dìtí. Drobným obchodsystému hrozí kolaps; stát vyhlásil druhý níkùm hrozí bankroty. Zamìstnancùm
lockdown. Pak mu zazvonil telefon s pros- ztráta práce. Tìžko z toho dìlat nìjaké
bou, jestli by dùchod neodložil. A Bader se pøedpovìdi, ale zatímco na jaøe dùvìøovastal z vrchního lékaøe armády krizovým lo krokùm vlády 60 procent lidí, nyní dùvìra klesla na polovinu. Suma sumárum –
manažerem pro zvládání korony.
Nìkdo by se mohl divit, že armáda na- jako v Èesku.
ZBYNÌK PETRÁÈEK
sadila své kapacity pro celostátní boj s ná-
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MÁME NA TO ...a další události
/Vybráno z èeských médií/

„Znali jsme se z natáèení pro rozhlas.
Jako herec kladenského divadla jsem
byl obsazen do rozhlasové hry, kde Kopecký hrál. Nìjak jsme si padli do oka
a povídali si. Následnì jsme spolu natoèili velké povídání pro televizní poøad Nedìlní ráno, který pøipravovala
a moderovala moje
sestra Marta Skarlandtová. O nìco
pozdìji dostal pan
Kopecký od Èeské
televize nabídku,
aby natoèil životní
zpovìï. A øekl: ,Jako
herec jsem zvyklý
z divadla na dialog,
nebudu mudrovat
sám. Chci partnera a tím partnerem
bude Milan Hein.‘ A mnì pak øekl:
,Pane Heine, jen žádné pøipravené otázky a odpovìdi. Budeme spolu improvizovat, máme na to.‘ Tak se zrodil televizní triptych Co za to stálo..., který se
odvysílal o tøech vánoèních veèerech
v roce 1993. Následnì vyšla stejnojmenná kniha, to napadlo pana Kopeckého. Když jsem mu oponoval, že nejsem nakladatelem, opáèil: ,Tak se
nakladatelem stanete! Kopecký se bude
dobøe prodávat! My dva jsme Židi, vydìláme na nìm!‘ Kniha vyšla v rekordním nákladu, polovinu penìz dostal on
a za druhou polovinu jsem si otevøel divadlo,“ uvedl Milan Hein v rozhovoru
k 25. výroèí založení divadla Ungelt.
(MF DNES, 3. 10.) !! Støedeèní Noc literatury zavítala na jindy nepøístupnou
pùdu Studijní a vìdecké knihovny
(SVK) Plzeòského kraje, do Staré synagogy, èetlo se i v Masných krámech
a v divadelních dílnách DJKT. Návštìvníky pøivítala také Knihovna mìsta Plznì, Národopisné muzeum Plzeòska
a otevøely se také prostory pod dìkanátem Západoèeské univerzity. Kapacita
všech míst byla bìhem deseti pùlhodinových ètení vìtšinou zcela zaplnìna.
Noc literatury v Plzni každoroènì organizuje SVK, tentokrát se v roli ètoucích
pøedstavili herci a hereèky divadla
Sklep. (Domažlický deník, 9. 10.) !!
Jako vzpomínku na dìtství si Josef Hejduk vytvoøil papírový model nìkdejší
Židovské ulice v Náchodì. Musel sáhnout po mapách i fotografiích. Ulice to-

tiž v sedmdesátých letech pøi asanaci
vzala zasvé. Stávala tu synagoga s kašnou, dùm Lea Hirsche s malebnou vìžièkou i stará pošta. Za úzkou Židovskou ulicí, která se klikatila za jižní
frontou náchodského námìstí na parcelách vymezených jako nìkdejší ghetto,
pøed válkou zaèínaly louky. Klukovská
léta tu prožil osmaosmdesátiletý Josef
Hejduk. Pro vlastní
potìšení i historickou pamìt’zrekonstruoval podobu zaniklé ulice k roku
1910. Rozmìrný
model vystavuje
v Muzeu Náchodska. Pøípravy trvaly
nìkolik let, práce na modelu zabrala Josefu Hejdukovi asi rok. „Židovské mìsto vlastnì nemohlo vzniknout v jiném
koutì Náchoda, jinde nebylo místo, jen
za radnicí. Byl to shluk domù paprskovitì seøazených podle plácku pøed synagogou, kde byla i kašna s hebrejským
nápisem. Tudy jsem se chodíval jako
kluk dívat se do výlohy Alberta Gryma,
majitele obchodního domu U Mìsta Paøíže, kde byl obchod s hraèkami. Ve výloze jezdíval vláèek,“ øíká pamìtník.
(MF DNES, 10. 10.) !! „Jak jsem uvedl,
z babièèiny strany mám ty nejzajímavìjší pøedky: mlynáøské a myslivecké
rody, její matka pocházela z Velkých
Pavlovic, další její pøedci pøišli na jih
Èech z Pelhøimova a Olomouce. Moje
babièka byla velmi krásná, a jak jsem se
teprve nedávno díky testùm DNA dozvìdìl, pøedkem jejího otce byl Žid ze
Sedlèanska. Kolik krásy a tragédie
v sobì mùže skrývat jeden lidský život,“
píše o výzkumech ohlednì své babièky
starokatolický knìz z Tábora. (Èeskobudìjovický deník, 13. 10.) !! Za potlesku ochráncù pøírody se Izrael stává
první zemí svìta, kde bude zcela zakázáno obchodování s kožešinami. Ministrynì životního prostøedí Gila Gamlielová je oznaèila za nemorální. Napøíštì
tak bude v Izraeli obchodování s kožešinami povoleno pouze z „vìdeckých,
vzdìlávacích a náboženských dùvodù“.
Právì s náboženstvím asi budou nejvìtší
potíže: mohutné kožešinové klobouky
zvané štrajmly totiž nosí tisíce ortodox-

ních Židù. (Kvìty, 15. 10.) !! Populární
Židovské schody, které lemují hranickou synagogu, 12. øíjna opustili dìlníci,
kteøí pracovali na jejich opravì. Ta se
protáhla, protože boèní opìrné zdi byly
v horším stavu, než se oèekávalo. Nyní
mají vymìnìné schodové stupnì, nové
zábradlí a døevìné oplocení. (5 plus 2,
16. 10.) !! Webová výstava Židé v Litomyšli pøipomíná historii židovské menšiny v Litomyšli od poèátkù po deportaci
do koncentraèních táborù. Nezapomíná
ani na budovu synagogy, která byla
v šedesátých letech 20. století zbourána.
Výstava je pøístupná na internetových
stránkách Regionálního muzea Litomyšl. (www.rml.cz, 19. 10.) !! Staèilo
málo a možná jsme dosud psali plnicími
pery èasto umazaní od inkoustu. Kulièkové pero alias propiska lidem natolik
zevšednìla, že ji považují za nìco samozøejmého. Její vynálezce László Bíró,
od jehož úmrtí uplyne v sobotu 35 let,
s ní ale mìl mnoho let práce. Bíró byl
novináø a vadily mu tužky, které buï
špinily papír, nebo se lámaly. Namísto
inkoustu chtìl použít tuš používanou
pro tisk novin, která schnula mnohem
rychleji. Odlišná, hustìjší viskozita ale
znemožnila použití u bìžného pera.
S pøítelem Juanem Meynem založil

vlastní podnik na výrobu propisek jménem Birome, což byla složenina ze jmen
majitelù. A pøestože se prodávaly za
dnes nepøedstavitelné èástky, úspìch se
dostavil. Dokonce tak velký, že v mnoha zemích se kulièkovému peru dodnes
øíká právì „bíró“ nebo „birom“. (E15,
20. 10.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Èeská média minulý mìsíc pøipomnìla,
že pøed 100 lety, 18. øíjna 1920, se v židovské rodinì v Èopu na Zakarpatské
Ukrajinì narodil JOSEF MÜLLER, jeden
z pozapomenutých hrdinù druhé svìtové války.
Jeho osud poznamenal právì jeho pùvod, kvùli kterému musel zaèátkem druhé svìtové války nastoupit službu v židovské pracovní jednotce. Absolvoval
výcvik v maïarské armádì a spoleènì
s dalšími ho poslali na východní frontu.
Jen s tím rozdílem, že místo pušky dostal lopatu a krumpáè. Musel pracovat
v tìžkých mrazech, v nevyhovujících
hygienických podmínkách pod dohledem maïarských dozorcù, kteøí neváhali a pøíslušníky pracovní jednotky muèili
a ponižovali. Životní
podmínky židovských
vojákù byly srovnatelné s nacistickými koncentraèními tábory.
Po prohrané bitvì
u Stalingradu se karta
obrátila k lepšímu.
Müllerovi se podaøilo
spoleènì s dalším Èechoslovákem pùvodem z Èopu nepozorovanì utéct, pøeplavat
øeku Don a dostat se
k jednotkám Rudé armády. Zde se na oba mladíky usmálo
štìstí: díky židovskému pùvodu sovìtského dùstojníka získali propustku
a mohli se volnì pohybovat po území
Sovìtského svazu. Nìkolik týdnù poté
se dozvìdìli o existenci èeskoslovenské
jednotky, která už prošla bojem u Sokolova a nyní se formovala v Novochopersku. Kromì Rusínù tvoøili významnou
èást této jednotky i Židé – at’už èeskoslovenští, polští èi maïarští.
V kvìtnu 1943 se Josef oficiálnì stal
èeskoslovenským vojákem, a to i pøesto,
že neumìl jediné slovo èesky. Jazyk se
brzy nauèil, získal hodnost svobodníka,
desátníka i èetaøe. Vyznamenal se hned ve
svém prvním boji o Kyjev, kdy jako míøiè
minometu úspìšnì zasáhl nepøátelské postavení. Pozdìji pøišly další tìžké boje –
o Bílou Cerekev, Buzivku a další místa
Pravobøežní Ukrajiny. Na jaøe 1944 se
pùvodnì 1. èeskoslovenská samostatná
brigáda rozrostla na celý armádní sbor.

Další tìžké boje probíhaly na Dukle
a na východním Slovensku. V jednom
ze støetù s nepøítelem byl Josef Müller
12. února 1945 ranìn. Byl stažen z první
linie a nìkolik týdnù se léèil v nemocnicích. Mezitím se v Popradu oženil s Židovkou pùvodem z Karlových Varù,
které tímto krokem zachránil život. Konec války ho zastihl jako velitele obrnìného vozu, s nímž se zúèastnil i známého slavnostního pochodu osvobozenou
Prahou v kvìtnu 1945. Je nositelem vysokých váleèných vyznamenání – vèetnì dvou Èeskoslovenských váleèných
køížù 1939 èi medaile Za chrabrost pøed
nepøítelem.
Chvíle euforie z konce druhé svìtové
války bohužel velmi rychle vystøídaly
chvíle smutku. Müller se vydal do Maïarska hledat své pøíbuzné. Našel jen
své dva bratry a strýce, všichni ostatní zahynuli v nacistických
vyhlazovacích táborech. Nastoupil službu
k pováleèné Èeskoslovenské armádì a absolvoval aplikaèní kurz
v Milovicích. V následujících tøech letech se
však politická situace
zhoršila natolik, že radìji zvolil emigraci do
novì vzniklého Státu
Izrael.
V Izraeli mu váleèné hrdinství k nièemu
nepomohlo. Musel zaèínat od nuly jako
všichni ostatní. Nejdøíve manuální prací, potom øadou dalších profesí. Radost
mu ale dìlali jeho spolubojovníci z armády, s nimiž se pravidelnì setkával.
Koncem šedesátých let dokonce Josefa
Müllera pozval do kanadského Montrealu jeho frontový spojaø – pùvodem
z podkarpatoruské židovské rodiny –
Vladimír Zelikoviè. Zaplatil mu cestu,
a navíc mu daroval finanèní prostøedky
na koupi taxíku, takže se Josef pozdìji
živil jako taxikáø. V Izraeli se rozvedl
a oženil se se svou životní partnerkou
Rivkou. Dnes bydlí v domovì seniorù
na pøedmìstí Haify, obklopeni svými
dìtmi, vnouèaty i pravnouèaty.
Celé vyprávìní Josefa Müllera vychází zaèátkem listopadu knižnì v omezeném nákladu. Pokud máte o knihu zájem, je možné ji získat i s podpisem
a vìnováním na e-mailové adrese Sokolovo1943@seznam.cz.
JIØÍ KLÙC

Víra jako služba
RICHARD FEDER
Pøed 50 lety, 18. listopadu 1970, zemøel v Brnì rabín RICHARD FEDER. Narodil se 26. srpna 1875 v chudé rodinì ve
Václavicích u Benešova, po studiích (ve
Vídni absolvoval studia filosofie a rabínský semináø) pùsobil celý život s výjimkou let 1942–1945, kdy byl vìznìn
v terezínském ghettu, jako rabín, uèitel
a náboženský publicista. Pracoval jako
rabín v Kojetínì, Lounech, Roudnici
nad Labem a pøes tøicet let v Kolínì.
V letech 1953–1970 byl moravským
zemským rabínem, v letech 1961–1970
byl vrchním rabínem èeských zemí.
Bìhem šoa zahynula jeho manželka,
dìti i vnouèata. Když se roku 1945 v sedmdesáti letech vrátil z Terezína, napsal
v dopise: „Jsem teprve druhý týden
doma a hledám zapomenutí v práci...“
Práci pro druhé se vìnoval až do smrti.
Dodával odvahu a víru tìm, kteøí pøežili, vyuèoval dìti i mládež, zasazoval se
o pøipomínání obìtí války. Je autorem
nìkolika èítanek (Židovských besídek)
a uèebnic hebrejštiny (jeho Haleluja.
Hebrejská øeè vyšla naposledy roku
2013), knihy Židovská tragédie. Dìjství
poslední (1947) a mnoha èasopiseckých
èlánkù a studií.
Autorka Zuzana Peterová vydala roku
2004 knihu Rabín Feder, v níž shromáždila rabínovy vlastní vzpomínky a korespondenci a také vzpomínky lidí, kteøí
s ním pøišli do styku a znali ho. Patøí
k nim i dramatik a spisovatel Arnošt
Goldflam. Ten vzpomíná na Richarda Federa takto (Rch 11/2000): „Vysoká, štíhlá
postava s bílou bradkou. Patriarchální
zjev. Já se nepamatuju, že by se nìkdy
smál – možná, že ano, ale já jsem ho nevidìl se smát. Ale pamatuju se na jeho
laskavost, ochotu odpovídat na každou
otázku, neúnavnost a jakousi tichou, nevtíravou pøísnost, která budila respekt.
(…) Že ztratil ženu a dìti, nevzdal pøitom
svou vùli k životu a jeho rodinou se stala
naše obec, jí zasvìtil svùj život a své síly,
to mi pøijde obdivuhodné. A taky závidìníhodné. Víra jako služba, jako obìt’– ale
s noblesou, dùstojností, rozvahou a vìdomím cíle. Co mi nejvíc dnes imponuje, je
to, že se to jevilo všechno úplnì pøirozené, klidné, až obyèejné. Teprve dnes vidím, co ho to muselo stát, jakou bolest
musel pøekonat, jaký èlovìk to musel
být.“
(am)
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Z NOVÝCH
KNIH
Madeleine Albrightová
PEKLO A JINÉ DESTINACE
! V roce 2001 ukonèila tehdy tøiašedesátiletá Madeleine Albrightová své pùsobení ve
funkci ministrynì zahranièí Spojených státù.
Místo aby si po nároèném vládním angažmá
odpoèinula, vrhla se do nové kariéry: zaèala
psát knihy a vyuèovat na univerzitì, založila
velkou konzultaèní firmu a investièní fond,
a pøi tom všem nepøestávala pùsobit ve prospìch demokratických institucí a hodnot
doma i ve svìtì. Názorovì se støetávala
s prezidenty èi premiéry, ve svých knihách
varovala pøed plíživým návratem fašismu
v mezinárodní politice, podporovala práva
žen po celém svìtì, a pøedevším se snažila
pomáhat tìm, kteøí nemají ani moc, ani prostøedky na to, aby byli
slyšet.
Její nová kniha nabízí
zábavnou, ètivou a osobnì ladìnou rekapitulaci
autorèina „života po politické smrti“; nìkdejší
ministrynì zahranièí se
tu ochotnì dìlí o dùvìrné historky, a pøitom
zcela konkrétnì a neuhýbavì píše o tom, že
souèasnému svìtu chybí
odvážní politiètí lídøi, že
lži je tøeba potírat ze
všech sil a že starší generace jsou tìm mladším
leccos dlužny. Sebe sama považuje za
„optimistu, který má plno obav“, a nabádá
své ètenáøe, aby si navzájem vìøili. „Nemìli bychom se bát našich sousedù,“ konstatuje, „nýbrž tìch, kteøí se nás pokoušejí
rozeštvat.“
Vydalo nakl. Argo v Praze roku 2020.
Z angliètiny pøeložil Michael Žantovský.
352 stran, dop. cena 448 Kè.
Marta Malá
JUDAISMUS
V TEREZÍNSKÉM GHETTU
! Ve studii Judaismus v terezínském ghettu se autorka (absolventka judaistiky na
Husitské teologické fakultì Univerzity
Karlovy, od roku 2006 øeditelka Nadaèního fondu obìtem holocaustu) zamìøila na
postavení judaismu, na udržování židovských tradic a zvykù v podmínkách terezínského ghetta. Jde o pùvodnì disertaèní
práci, která je jen mírnì pøepracována pro
širší veøejnost a doplnìna o ilustraèní materiál. Téma judaismu v terezínském ghet-

tu nebylo dosud komplexnìji probádáno
a zpracováno. Knížka se snaží pøinést
nový pohled na èást historie ghetta Terezín. Klade si za cíl na základì dosud málo
využitých pramenù, jakými jsou výpovìdi
a vzpomínky pøeživších terezínských vìzòù, doložit a objasnit otázku významu
a uchovávání židovské tradice jako sociální instituce v kontextu extrémních životních podmínek.
Vydalo nakladatelství P3K v Praze roku
2020. 120 stran, fotografická pøíloha; dop. cena
189 Kè (v e-shopu nakladatelství 149 Kè).
Jakub Szántó
Z IZRASTINY S LÁSKOU.
REPORTÉREM
MEZI DVÌMA ZEMÌMI
! Druhá kniha bývalého blízkovýchodního
zpravodaje Èeské televize je mnohem osobnìjší než jeho prvotina (Za oponou války,
2018). S pomocí výrazných pøíbìhù, barvitého popisu ètvrtstoletí orientálních zkušeností i líèení historického kontextu
usiluje o nabourání leckdy
schematického vnímání
Blízkého východu. Szántó
odmítá vnímat izraelskopalestinské vztahy jako
výhradnì konfliktní. Píše
o svém hlubokém poutu
k Blízkému východu, k jejím lidem, historii, kultuøe
nebo pøírodì. Nechybí
jeho osobitý sarkastický
a sebeironizující tón ani
bohatá pøíloha snímkù,
které za léta života a práce
v Orientu nashromáždil.
Vydalo nakladatelství Argo v Praze roku
2020. 305 stran, dop. cena 348 Kè.
David Suchet
ZA OBJEKTIVEM: MÙJ ŽIVOT
! David Suchet je už padesát let stálicí na
britských divadelních prknech i ve filmech.
Hrál v dramatech klasických i moderních
autorù, v Shakespearovi, Oscaru Wildeovi
i Haroldu Pinterovi, ve filmu ztvárnil mj.
Sigmunda Freuda, a pøedevším detektiva
Poirota. Po celou dobu své kariéry mìl po
ruce fotoaparát a snažil se zdokumentovat
svùj život, a tak se jeho autobiografie prolíná
se sugestivními snímky. Suchet vypráví
o dìtství v Londýnì, o lásce k tomuto mìstu,
o svých židovských koøenech a o tom, jak
ovlivnily jeho dráhu, o dùležitosti víry, o lásce k fotografování a k hudbì a samozøejmì
o svém herectví.
Vydalo nakl. Moba v Brnì roku 2020.
Z angliètiny pøeložila Irena Steinerová.
320 stran, fotografie; dop. cena 449 Kè.

Mr. ECKHART
A Mr. ALZHEIMER
(dokonèení ze str. 13)

A: Budou Vánoce, ale jen podle kalendáøe. Ten jediný nás ještì neklame. Žádná zima, stále jaro jako v Kalifornii, suché léto, nádherný zlatý podzim. Kde
ale zùstala zima, kde jsou snìhuláci?!
Táhnou mraky, velké mraky, ale budou
to jen tankery.
E: O poèasí toho víme už tolik, ale stejnì nevíme nic. Kdy bude snìžit, dozvíme se až na poslední chvíli. Vidíte sám,
že na rozum se spoléhat nemùžeme.
A nemùžeme vìdìt všechno.
A: Mám pocit, že si zaèínáme rozumìt.
E: Ledovce tají i já mám obavy. Cítím
se nìkdy jako tuèòák, nìkdy si tak pøipadám.
A: Mìl byste vyhledat psychoterapeuta.
Tuèòáci jsou zábavní jako snìhuláci, nebude to nic vážného, nemusíte se obávat. Možná že i teologie má smysl pro
humor.
E: Pøíteli, podívejte se, za oknem nìco
poletuje.
A: Máte pravdu, nìco tam poletuje. Asi
smetí, ta bída našeho svìta. Musím si
vyèistit brýle, ano, nìco tam poletuje.
E: Vìøte, nevìøte! Za oknem poletuje sníh,
první vloèky, andìlské pápìøí, milost.
èíšník: Pøejete si platit? Dohromady,
anebo každý zvlášt’?
A: Každý zvlášt’, ale dohromady. Zajímavý matematický problém.
E: Každý zvlášt’, ale dohromady. Lidová
mystika. Mr. Alzheimer, nezapomeòte si
klobouk.
A: Ehm, ehm, málem jsem zase zapomnìl… Už vím, znáte tu anekdotu
o jedné rodinì, která se chystá emigrovat z Polska do Francie? Neznáte? Tak
nejdøíve pošlou tatínka do Paøíže, aby
zjistil, jak se tam Židùm vede. Ubìhne
mìsíc, další, zaèíná to být divné, polovina roku je pryè a tatínek se nehlásí.
A tak se Sára vypraví k rabínovi. Snad
se nenechal pokøtít, stìžuje si, snad neopustil naši víru? Ale moudrý rabín ji
uklidòuje. Milá Sáro, nemyslete hned na
nejhorší. Snad se jen utopil v Seinì.
Milý Eckharte, nemysleme hned na to
nejhorší. Ledovce tají. Se svìtem to jde
z kopce už od poèátku svìta. Doufejme,
že bude ještì snìžit.
E: Dobrá, dobrá historka, musím si ji
zapamatovat. Pozítøí odjíždím do Vídnì.
Dám ji k lepšímu u Hawelky. Zajdu také
k Demelovi. Wien bleibt Wien.
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CENTRUM PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP ON-LINE
! V dobì uzávìrky listopadového èísla Roš chodeš ještì nebylo známo, za
jakých podmínek bude pokraèovat
nouzový stav; vše však nasvìdèovalo
tomu, že veøejné kulturní poøady se
pøinejmenším v èásti listopadu ruší.
Nicménì Odbor pro vzdìlávání
a kulturu Židovského muzea v Praze
(OVK ŽMP) v takovém pøípadì zve
veøejnost na on-line podobu vybraných programù. Zájemci, sledujte laskavì webové stránky ŽMP, v nichž se
dozvíte s èasovým pøedstihem pøesnìjší informace k rezervaci a on-line
pøenosu. Více na http://www.jewishmuseum.cz/program-avzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/.
Auditorium
(Maiselova 15)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 3. 11.: Archeologie a judský kult. Bìhem
posledního pùlstoletí se zmìnil pohled na
náboženský život v dobì existence samostatného Judského království. Z této doby
pocházejí archeologické nálezy obìtních oltáøù a svatyò a existují také doklady o jejich
zrušení za vlády krále Chizkijáše. Pøednáška Davida Rafaela Moulise z Evangelické
teologické fakulty UK bude vycházet z archeologických nálezù posledních desetiletí
z území dnešního Izraele. Pøednáška je souèástí cyklu Židé a starovìký Pøední východ.
! 5. 11.: O projektu Haredim. Od záøí je
v prostorách OVK ŽMP k vidìní výstava
unikátních fotografií Elišky Blažkové
z prostøedí jedné z nejuzavøenìjších
ultraortodoxních židovských komunit
svìta, jeruzalémské ètvrti Mea Šearim.
Cílem autorèina projektu Haredim bylo
nahlédnout do každodenního života
spoleènosti, která má vlastní pravidla,
pro vnìjší svìt jen tìžko pochopitelná.
U pøíležitosti ukonèení výstavy bude
autorka hovoøit o své osmileté práci na
fotografickém projektu, o pronikání do
uzavøené komunity a o takøka nezmapovaném svìtu žen v této komunitì.
! 26. 11.: Souèasný izraelský film: Cukráø. Pátá èást cyklu filmové historièky
Alice Aronové ukazuje nové téma homosexuality, kterou ve svém snímku Cukráø
(Izrael, Nìmecko 2017, 104 min) decentnì zachytil izraelský režisér Ofir Raul
Graizer. Poetické drama o síle lásky bylo
v roce 2017 ocenìno na karlovarském festivalu Cenou ekumenické poroty.

KULTURNÍ
POØADY

Z produkce „Šíleného hedvábníka“ Ziky Aschera
a jeho manželky. Foto Peter Ascher.

! 8. 11.: Nedìlní dílna pro dìti: Lvíèek
Arje a výprava za poznáním jazykù.
Lvíèek Arje dìti seznámí s biblickým
pøíbìhem o babylónské vìži, spoleènì si
ji zkusí postavit a poznají u toho rùzné
abecedy a rùzné jazyky. Na závìr si zazpívají popletenou píseò a vydají se za
hebrejskými rukopisy a tisky. Prohlídka:
Maiselova synagoga. Vstupné 70 Kè.

Maiselova synagoga
(Maiselova 10)
! 12. 11. od 19.00: Dechové kvintety /
The Prague Philharmonia Wind Quintet.
Koncert jednoho z pøedních èeských dechových kvintetù, jehož èlenové pùsobí
v dechové sekci orchestru PKF – Prague
Philharmonia. Na programu jsou skladby
autorù od baroka po souèasnost. Vstupenky na koncert možno zakoupit v pøedprodeji v Maiselovì synagoze, v Informaèním
a rezervaèním centru muzea (Maiselova
15, Praha 1), v síti Ticket Art, Prague Ticket Office a na webových stránkách ŽMP.
Vstupné 230 Kè / 150 Kè.
! 18. 11. od 18.00: Jakub Szántó: Z Izrastiny s láskou. Reportér a laureát ceny
Magnesia Litera Jakub Szántó pøedstaví
svou druhou knihu o svém osobním
vztahu k Izraeli, Palestinì a jejich obyvatelùm. Podává ho skrze výrazné pøíbìhy, barvitý popis ètvrtstoletí orientálních zkušeností i líèení historického
kontextu. Kniha, v níž je øada fotografií, bude na místì k prodeji. Vstup volný.

! 24. 11. od 18.00: Pìvecký soubor Mišpacha – Písnì z Tanachu. Pìvecký soubor Mišpacha pod vedením Heleny-Ester
Divecké pøipravil další dílek z mozaiky
volných cyklù židovských písní, tentokrát
poskládaný z citátù z hebrejské bible, Tanachu. Koncert je urèen všem, kdo by
rádi vidìli svìt dìtskýma oèima s jeho neobyèejností a krásou. Vstup volný.

CENTRUM PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP V BRNÌ
! Není-li uvedeno jinak, konají se poøady v sále OVK na tø. Kpt. Jaroše 3,
zaèínají v 17.00 a vstupné èiní 30 Kè.
Pøi pokraèování nouzového stavu mohou být zrušeny nebo se mohou konat
on-line, sledujte proto webové stránky muzea (www.jewishmuseum.cz).
! 3. 11.: Domy vìènosti XIV, cesta Vysoèinou: Kamenice nad Lipou, Horní
Cerekev, Batelov, Tøešt’. Ve ètrnáctém
pokraèování cyklu pøednášek Domy
vìènosti publicistka a fotografka Helena
Bretfeldová zavede poprvé posluchaèe
na Vysoèinu. Trojici menších høbitùvkù
pod korunami stromù spojuje nenápadná poloha daleko za posledními domy
obce. To ostatnì platí i pro rozsáhlý židovský høbitov v Tøešti, kde je pochováno na tøináct set zemøelých.
! 10. 11.: Souèasný izraelský film:
Cukráø. V druhé èásti cyklu uvede filmová teoretièka a publicistka Alice Aronová izraelsko-nìmecký film Cukráø
(2017, 104 min, èeské titulky). Snímek
mapuje složitost partnerských vztahù,
zaujme hereckými výkony i prostøedím
Jeruzaléma.
! 19. 11.: Ze ètvrtiny pravda, ze tøí ètvrtin
fantazie: autorské ètení Arnošta Goldflama. Oblíbený dramatik, režisér, spisovatel
a herec Arnošt Goldflam pøedstaví pøedevším povídky ze své pøipravované knihy
Hlavnì o mamince, která by mìla vyjít
v roce 2021 v nakladatelství Vìtrné mlýny.
Volnì v ní navazuje na pøedchozí knihu Tata
a jeho syn, v níž osobitým zpùsobem zachytil situaci brnìnské židovské rodiny v padesátých a šedesátých letech minulého století.
! 15. 11. od 10.30, Nezamyslova 27,
Brno-Židenice: Nedìlní dílna pro rodièe
s dìtmi: Medvídek Dubi a Šílený hedvábník. Medvídek Dubi tentokrát pøedstaví
malým umìlcùm textilního návrháøe Ziku
Aschera, jehož život kopíroval dìjinné
zvraty minulého století nejen v oblasti
módy. Ascher se proslavil také jako skvìlý
lyžaø, jenž si kvùli riskantní jízdì vysloužil
uvedenou pøezdívku.
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LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Uèíme na dálku: Od poloviny záøí bylo
zøejmé, že dojde k znovuzavedení distanèní
výuky. Naši školu vládní naøízení zastihlo,
není-li troufalé to napsat, pøipravenou. Již
v dobì, kdy se opatøení teprve zvažovala, zajistila škola dostatek technického vybavení
(streamovací kamery, prostorové a klopové
mikrofony apod.) i proškolila zamìstnance
v užití výukových programù. Konkrétnì se
jednalo o obeznámení s programem Microsoft Teams, který tvoøí spoleènou platformu
pro jednotlivé internetové tøídy. Školení probíhala na rùzné úrovni, jak pro zaèáteèníky,
tak pro pokroèilé. V použití programu byli
proškoleni i starší studenti, rodièùm byla nabídnuta konzultace k programu Bakaláøi,
který stále škole slouží jako hlavní informaèní rozcestník, zároveò skrze nìj mohou rodièe se školou komunikovat. Navázali jsme na
zkušenosti ze závìru loòského školního roku
a pouèili se i z negativních zkušeností. Aèkoli jsme stále hloubìji pøesvìdèeni, že budoucnost kvalitního vzdìlání je v pøímé komunikaci s uèitelem a spolužáky, už teï
vidíme, že kreativní uèitel mùže i distanèní
výuku využít k rozvoji nejen znalostí, ale
i dovedností.
! Projekt Den, kdy se mlèelo: V dobì tìsnì
pøed uzavøením školy se studenti kvarty zúèastnili workshopu o násilné kolektivizaci
z padesátých let s názvem Den, kdy se mlèelo. Lektorky z organizace Post Bellum, která
sbírá výpovìdi pamìtníkù a dál s nimi pracuje, vedly studenty k tomu, aby se vžili do
jedné konkrétní postavy z malé západoèeské
vesnice jménem Úboè.
! Karanténa ve školní jídelnì: Poslední
týden v záøí muselo celé osazenstvo školní
kuchynì vèetnì dvou mašgiašek odejít ze
dne na den do karantény. S velkým nasazením ochotných rodièù, absolventù a kamarádù školy, kteøí mají potravináøský prùkaz, se
podaøilo udržet celý týden provoz kuchynì
beze zmìn a všechny dìti dostaly svaèiny
a obìdy tak jako obvykle. Dìkujeme Janì
Burianové a Andree Ernyei za odborné vedení kuchynì, Tondovi Kvasnièkovi, Marianì Singer, Michalovi Bejrovi, Hance Šikové,
Pavlínì Schulz a Pavlínì Ondraèkové za pomoc pøi vaøení a v neposlední øadì také
mnoha dobrovolníkùm z øad uèitelù, kteøí
pomáhali s pomocnými pracemi.
! Lauder Daf – každotýdenní zamyšlení:
Pøedstavujeme vám nový Lauder daf – pravidelné ètení k aktuální paraše (oddílu Tóry,
který se ète daný týden v synagoze). Daf se
na webu a Facebooku školy bude objevovat
každý ètvrtek tak, aby vèas dorazil k šabatovému stolu. Doufáme, že pro své ètenáøe
bude zdrojem inspirace a obohatí rodinné
diskuse mezi dìtmi i dospìlými. Odkaz naleznete na www.lauder.cz. Daf každý týden
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

pøipravuje Jiøí Blažek. Projekt pøipravujeme
s podporou organizace EFI – Educating for
Impact. Paralelu k „dospìláckému“ Dafu
tvoøí paraša, kterou budou vždy vytváøet
naši studenti pro ostatní spolužáky.
! Èerstvé informace naleznete na webové
stránce školy www.lauder.cz. Mysleme na
všechny, kdo jsou nemocní.
lš
PØEDPLATNÉ ROŠ CHODEŠ 2021
Vážené ètenáøky, milí ètenáøi,
! Aè je nám to velice líto, vzhledem ke
stoupajícím výrobním nákladùm jsme nuceni zvýšit prodejní 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 laskavì pøíslušnou
sumu 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.
! Dùležité upozornìní pro abonenty, kteøí mají pøedplatné u Postservisu: Výše
uvedené úèty platí pouze pro ty, kdo mají
pøedplacený èasopis v naší redakci nebo
u FŽO. Prosíme, pokud se rozhodnete pøedplatit si èasopis v roce 2021 u nás, zkontrolujte si, zda nemáte pøedchozí pøedplatné vedeno u spoleènosti Postservis, která má
vlastní zpùsoby inkasa aboné a nezasílá èasopis mimo ÈR ani v elektronické podobì.
Cena pøedplatného v ÈR je v obou pøípadech stejná.
Redakce Rch
PRODEJ ÈASOPISU
V DOBÌ NOUZOVÉHO STAVU
! Pokud se vládní opatøení ještì nezostøí,
lze Roš chodeš stále kupovat ve vrátnici Nového židovského høbitova v Praze (stanice
metra Želivského) èi ve výdejním okénku
knihkupectví Academia na Václavském námìstí (kde ho lze objednat i pøes e-shop,
www.academia.cz).
NÁSTÌNNÝ KALENDÁØ ŽOP 5781
! Židovská obec v Praze vydala jako každý

rok nástìnný kalendáø na rok 5781 (tedy od
záøí 2020 do záøí 2021). Kromì bìžných
údajù zaznamenává dny židovských svátkù,
èasy zapalování svící, zahrnuta jsou i znìní
pøíslušných pøání. Ke každému mìsíci náleží
medailon zajímavé osobnosti spjaté s židovským spoleèenstvím. Kalendáø pøipravila
Hana Begmannová-Klímová. Zakoupit ho
lze za 290 Kè na www.jewish-eshop.cz.
KALENDÁØ SYNAGÓGY 5781
! Židovský kalendáø s obrazy synagog od

akademického malíøe Milana Stana vydala
slovenská Galéria na Tehelnej ve Zvolenu.
Nìkteré ze zobrazených synagog už nelze
navštívit, jiné byly opraveny a v nejlepším
pøípadì se z nich staly kulturní stánky. Kalendáø obsahuje pøehled židovských svátkù
a ke každému mìsíci náleží jedna celostránková ilustrace. Cena je 7 eur a objednávky
lze zaslat na adresu jklement@klemo.sk.

27

VÌSTNÍK 11/2020

ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blahoželáme našej èlenke, ktorá
v mesiaci november slávi sviatok svojich
narodenín: pani Judita Suchánová, nar.
14.11. – 74 rokov. Úprimne jej prajeme
ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO BRATISLAVA
V mesiaci november oslávia narodeniny:
pani Mgr. Mariana Ascherová – 78 rokov;
pani Ági Fränklová – 74 rokov; pani
Anna Hilvertová – 77 rokov; pani Jana
Kaiserová – 78 rokov; pani Agneša Križková – 83 rokov; pán Juraj Mencer – 84
rokov; pán Prof. Dr. Pavol Mešt’an – 74
rokov; pani Erika Orlíková – 83 rokov;
pani Anna Považanová – 73 rokov; pani
Ing. Daniela Prekopová – 74 rokov; pán
Peter Smékal – 83 rokov, a pani O¾ga Urbaníková – 75 rokov. Prajeme im ve¾a
zdravia a spokojnosti.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtie:
S ve¾kým smútkom oznamujem, že vo
veku 92 rokov zomrela pani Irena Galanová; vo veku 86 rokov pani Eva Galandová a vo veku 91 rokov pani Katarína
Bendová.
Zichronan livracha!
ŽO BRNO
V listopadu oslaví narozeniny: paní Petra
Bauerová, nar. 18. 11. – 39 let; paní Karin
Czernayová, nar. 16. 11. – 57 let; pan Pavel Fröhlich, nar. 6. 11. – 57 let; pan Yoav
Kidar, nar. 28. 11. – 61 let; pan Dan Kniebügl, nar. 8. 11. – 25 let; paní Dita Längsten, nar. 21. 11. – 41 let; pan Vladimír
Látal, nar. 21. 11. – 59 let; pan Martin
Mayer, nar. 3. 11. – 39 let; pan Jan Pelíšek, nar. 2. 11. – 38 let; paní Alexandra
Strnadová, nar. 10. 11. – 71 let, a paní Eva
Zikmundová, nar. 7. 11. – 63 let. Všem
pøejeme pevné zdraví.
Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V listopadu oslaví narozeniny náš èlen Josef Fischer, nar. 16.11. – 72 let. Pøejeme mu
pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
Blahoželáme našim èlenom, ktorí v novembri slávia sviatok narodenín: pán
Ing. Juraj Galko – 62 rokov; pán Tomáš
Jakuboviè – 68 rokov; pani JUDr. Viera
Kanáriková – 64 rokov; pani MUDr. Ka-
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tarína Mozešová – 71 rokov; pán František Hubert – 74 rokov, a pán Andrej Landau – 74 rokov. Všetkým prajeme ve¾a
zdravia, spokojnosti a pohody.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtie:
S po¾utovaním oznamujeme, že dòa
4. októbra 2020 zomrela naša èlenka Gertrúda Stiefelová vo veku 92 rokov. Celej
rodine vyjadrujeme úprimnú sústrast’.
Zichrona livracha!
ŽO OLOMOUC
V listopadu oslaví jubileum tito naši èlenové: pan Robert Götzlinger, nar. 5.11. –
78 let, a paní Eva Kolesníková, nar.
13.11. – 84 let. Pøejeme jim hodnì zdraví
do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V listopadu oslaví jubileum náš èlen pan
Ing. Jiøí Wurzel, nar. 22.11. – 91 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V listopadu oslaví narozeniny tito naši
èlenové: paní Tehila Bednáøová – 38 let;
paní Hana Janèíková – 88 let; pan
MUDr. Jindøich Lorenc – 67 let; paní
Vìra Uhlová – 67 let; pan Pavel Vlach –
70 let, a pan Libor Vojtìch – 31 let. Jubilantùm pøejeme hodnì zdraví a štìstí.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V listopadu oslavují narozeniny: paní
Bohumila Havránková, nar. 17.11. – 93
let; paní Helga Hošková, nar. 10.11. – 91
let; pan Volodymyr Chaplik, nar. 25.11. –
87 let; paní Eva Chotovinská, nar. 22.11.
– 87 let; paní Vìra Chudáèková, nar.
11.11. – 87 let; paní Olga Jirásková, nar.
16.11. – 91 let; paní Marie Køížková, nar.

26.11. – 92 let; paní Helena Lyerová, nar.
1.11. – 82 let; paní Luisa Matoušková,
nar. 25.11. – 90 let; pan Jiøí Munk, nar.
2.11. – 88 let; paní Malvína Polevá, nar.
17.11. – 86 let; pan Mark Polevoj, nar.
16.11. – 88 let; pan Jiøí Prokop, nar.
12.11. – 80 let; pan Tomáš Radil, nar.
8.11. – 90 let; pan Jindøich Roèovský, nar.
12.11. – 90 let; paní Marie Šmoková, nar.
11.11. – 82 let; pan Maria Yavorsky, nar.
14.11. – 86 let, a paní Renata Zábrodská,
nar. 29.11. – 88 let. Jubilantùm pøejeme
hodnì zdraví a spokojenosti do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí:
Je naší smutnou povinností oznámit, že
dne 10. øíjna 2020 zemøela paní MUDr.
Eva Vinaøová ve vìku 88 let.
Dne 17. øíjna 2020 zemøela ve vìku
103 let paní Jarmila Horalová.
Zichronan livracha!
ŽNO PREŠOV
V mesiaci november sa životného jubilea
dožívajú naši èlenovia: pán Ladislav
Brenner – 69 rokov, a pán MUDr. Martin
Hrehorèák – 49 rokov. Jubilantom prajeme ve¾a zdravia a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V listopadu oslaví své narozeniny: paní
Jana Urbanová, nar. 10.11. – 83 let, a paní
Lenka Èapková, nar. 4.11. – 42 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO TRENÈÍN
Želáme všetko najlepšie svojej èlenke
Nore Guttmannovej, ktorá v mesiaci november oslávi jubileum 90 rokov. Srdeène gratulujeme!
Pan Ing. Juraj Beck z Trenèína oslávil
62 rokov. Želáme mu ve¾a zdravia a úspechov v zbieraní židovských artefaktov.
sestra Eva a rodina
Úmrtie:
S ¾útost’ou oznamujeme, že naša èlenka
Daniela Št’astná z Piešt’an zomrela vo
veku 77 rokov v mesiaci september. Príbuzným želáme dodatoène úprimnú sústrast’.
Zichrona livracha!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V listopadu oslaví své narozeniny paní
Pavla Schöpfová a paní Milada Narwová.
Jmenovaným pøejeme do dalších rokù
hodnì zdraví a spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
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VRAŽDA UÈITELE
Francouzský vrchní rabín Haim Korsia
pochválil v deníku Le Figaro svou vládu za tvrdé zákroky proti radikálním islamistùm. Oznaèil je za opoždìnou, ale
žádoucí zmìnu pøístupu vùèi teroristùm
podporovaným hnutím Hamás. V øíjnu
muslimský uprchlík z Èeèny zavraždil
støedoškolského profesora Samuela Patyho za to, že ukázal studentùm karikatury proroka Muhammada, které roku
2015 vedly k útoku na redakci satirického èasopisu Charlie Hebdo. Po dìsivém
èinu naøídil prezident Macron rozsáhlou
akci proti islamistùm: jejich zatýkání
a vyhoštìní ze zemì; byla též uzavøena
mešita, v níž se vyzývalo k Patyho zavraždìní. „Nejsou to žádní osamìlí vlci
a nejednají na základì autoindoktrinace,“
napsal Korsia. „Naopak: odhodlání tìchto teroristù, kteøí jsou ,made in France‘,
je souèástí uctívání hrdinù, spøíznìnosti
s dìsem a s glorifikací, již zaruèuje nadnárodní spoleènost fanatikù.“
ZA PENÍZE
EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Vyšlo najevo, že k propagaci myšlenek popíraèù šoa a neonacismu byly použity fondy
Evropského parlamentu (EP). Stalo se to na
stránkách zpravodaje, jejž øídil nìmecký neonacista souzený za trestné èiny z nenávisti
(vèetnì pokusu o vraždu) Thorsten Heise.
Roku 2018 dostala malá zásilková firma
W+B Medien Nordland Verlag, v jejímž
èlen stál právì Heise, od EP 35 tisíc eur. Peníze mu poskytl tehdejší poslanec parlamentu Udo Voigt, bývalý pøedseda nìmecké extremistické Nationaldemokratische
Partei Deutschlands. Texty ve zpravodaji
psali popíraèi holokaustu a vyznavaèi nacistické ideologie, kteøí velebili Voigta jako
„obránce Evropy proti liberální elitì“, èi samotný Voigt. Jedno z vydání má na obálce
portrét Ursuly Haverbeckové, odsouzené za
popírání holokaustu, s požadavkem, aby
byla propuštìna. Kromì Voigta využil peníze z fondù EP k vydávání svých zpravodajù
bývalý maïarský poslanec Béla Kovács,
údajný ruský špion.
PO FACEBOOKU I TIKTOK
Po poskytovatelích sociálních sítí Twitter,
Facebook a YouTube prohlásili i pøedstavitelé videoplatformy TikTok, že budou
pøísnìji sledovat, zda se na jejich síti neobjevují nenávistné pøíspìvky. Se svým
slibem pøišli necelé dva týdny pøed americkými prezidentskými volbami, kdy panovala obava, že se volební období neo-
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Výøez z translokaèního plánu Loštic z roku 1727:
židovské domy u kostela

bejde bez násilí páchaného extremistickými skupinami (a možnými uživateli TikToku). Platforma již zakázala popírání
holokaustu a pracuje na odstraòování
pøíspìvkù s neonacistickým a antisemitským obsahem. Snaha poskytovatelù sociálních sítí vymýtit nenávistné pøíspìvky
následovala po kampaních, v nichž se
upozoròovalo na to, že Twitter, Facebook,
YouTube èi TikTok tento nebezpeèný
problém dosud pøehlížely.
SOCHA SOUDKYNÌ
Nedávno zesnulá oblíbená èlenka amerického Nejvyššího soudu Ruth Bader Ginsburgová (viz minulé èíslo Rch) bude mít
v rodném Brooklynu sochu. Newyorský
guvernér Andrew Cuomo již jmenoval
komisi, která dohlédne na vznik a instalaci. „Její odkaz jako právnièky, právní znalkynì, profesorky a vìdkynì pøetrvá po
celé generace a je nám ctí, že sochu na
památku soudkynì Ginsburgové postavíme. Ví Bùh, že si ji zaslouží,“ prohlásil
Cuomo.
HLADOVKA KVÙLI ŠABATU
Danila Beglece zatkla ruská policie loni
v èervenci pøi demonstraci proti Vladimiru Putinovi za to, že údajnì strèil do
policisty. Dvouletý trest vìzení si nakonec odpykává v pracovním táboøe. Jako

vìøící Žid žádal, aby smìl držet šabat
a o sobotách nepracovat s tím, že si smìnu rozloží do ostatních dní. Vedení tábora
jeho žádost odmítlo, a navíc mu snížilo
pøídìl jídla. Beglec uvažuje o tom, že zahájí protestní hladovku.
IRIKÁT
V IZRAELSKÉ NEMOCNICI
Palestinský politik, vùdèí reprezentant hnutí Fatah a svého èasu nejvyšší palestinský
mluvèí, pìtašedesátiletý Saíb Irikát, byl
v øíjnu odvezen v kritickém stavu zpùsobeném nákazou koronavirem do izraelské nemocnice. Do péèe izraelských lékaøù se
svìøil i pøesto, že palestinská samospráva
pøerušila veškeré kontakty s izraelskými
pøedstaviteli poté, co odmítla mírový plán,
který pøedložil Donald Trump a jejž oznaèila jako „hanebný“.
BORAT ZNOVU NA SCÉNÌ
Britský komik Sacha Baron Cohen oživil
postavu kazašského reportéra ze svého filmu Borat: Nakoukání do amerycké kultrùry na obìdnávku slavnoj kazašskoj národu. Druhý díl snímku vyšel v øíjnu na
internetovém filmovém kanálu Amazon
Prime. V upoutávce Cohen hlásí, že se
vrací do USA kvùli tajné misi. Terèem
jeho scén (natáèených skrytou kamerou)
se stali mj. politici vèetnì viceprezidenta
Mikea Pence èi bývalého newyorského
starosty (a pøedního stoupence Donalda
Trumpa) Rudyho Giulianiho. Dle listu
The Jewish News je nový díl Borata jedním z nejpøesvìdèivìjších výstupù na
podporu demokratického prezidentského
kandidáta Joea Bidena.
(am)
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