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RADA FŽO V ÈR
V øíjnu jsme referovali, že záøijové zasedání Rady FŽO bylo v tomto volebním
období již poslední. Opatøení, která vstoupila v platnost v souvislosti s koronavirovou epidemií a nutnost projednat zejména
podobu a termín volby pøedsedy a prezidia FŽO si však vynutily ještì jedno jednání rady. Probìhlo 25. listopadu on-line
prostøednictvím aplikace Zoom s následujícím programem: 1. kontrola zápisu, 2.
plnìní rozpoètu FŽO ve tøetím ètvrtletí
roku 2020, 3. výklad statutu FŽO, 4. volby, 5. rùzné. Jednání se úèastnilo 29 èlenù
rady, zastoupeno bylo 9 obcí.
1/ kontrola zápisu – ad volby EJC,
pøedseda informoval, že prezidentem
Evropského židovského kongresu byl
opìt zvolen Moše Kantor. Do exekutivy
EJC byl zvolen Petr Papoušek.
2/ plnìní rozpoètu FŽO – rozpoèet
FŽO je plnìn podle plánu, pøedložený
dokument byl projednán prezidiem,
rada vzala plnìní rozpoètu na vìdomí
3/ výklad Statutu FŽO – v souvislosti
s pøijetím nových èlenù v ŽO Ostrava
diskutovalo prezidium výklad Statutu
FŽO, resp. Stanov ŽO. Formulovalo
dvì otázky, které postoupilo Radì FŽO.
K bodu byl rozeslán podrobný materiál.
Diskuse byla rozdìlena do dvou èástí:
a) první èást se týkala výkladu Statutu, hlava II, èlánek 2, odst. 2:
Pøedstavenstvo ŽO uznává pøestupy
(giury), vykonané Bejt dinem pøíslušného zamìøení, respektovaného FŽO a zakotveného v tomto Statutu (viz hlava II,
èlánek 2, odst. 2).
Usnesení: Rada FŽO vykládá statut
hlava II, èlánek 2, odstavec 2 takto:
pøedstavenstvo ŽO uznává pøestupy, vykonané Bejt dinem respektovaným FŽO
(vypuštìno „pøíslušného zamìøení“).
Hlasování: 29 pøítomných, pro 27, proti
2. Usnesení bylo schváleno.
Tajemník T. Kraus byl povìøen vypracováním materiálu, který na základnì
pøijatého výkladu zajistí FŽO a židovským obcím vzájemnou souèinnost a informovanost v uznávání giurù. Bude
pøedložen prezidiu a radì k projednání.
Druhá èást projednávaného bodu se
vìnovala otázce rovnìž formulované
prezidiem FŽO: Má se tzv. krnovské
skupinì dát výjimka s tím, že pravidlo
schvalování giurù bude platit až pro
další pøípady?
Usnesení: Rada FŽO jednorázovì akceptuje rozhodnutí ŽO Ostrava o pøijetí
èlenù na základì giurù u Bejt dinu Polski.
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AKTUALITY

Hlasování: pøítomno 28, pro 17, zdržel se
5, proti 4. Usnesení bylo pøijato.
4/ volby – vzhledem k souèasné situaci
a k tomu, že ve Statutu FŽO není zakotven jiný zpùsob provádìní voleb než
prezenèní, navrhuje pøedseda FŽO posunutí termínu na 5. ledna 2021. To je
nejzazší termín, dokdy mohou podle
Statutu volby probìhnout. Pokud bude
trvat nouzový stav, bylo by možno
uplatnit tzv. Lex covid, který termín posunuje až o 3 mìsíce. Pokud by stále
platil stupeò 3 nebo 4 PES, volební rada
by probìhla pøi postupném vcházení
èlenù do volební místnosti. Pokud by pøi
takové volbì kandidáti nedostali nadpolovièní poèet odevzdaných hlasù a nebyl by naplnìn poèet volených pozic,
muselo by dojít k opìtovné volbì. Pokud bude platit stupeò 2 PES, probìhne
rada prezenènì za dodržení všech hygienických podmínek.
Usnesení: Rada bere na vìdomí termín 5. ledna a souhlasí s navrženým postupem.
jd
USTAVUJÍCÍ SCHÙZE
REPREZENTACE ŽOP
Pøi plném respektování aktuálních omezení podle krizových opatøení se dne 17.
prosince 2020 od 17.30 hod. v budovì
radnice ŽOP v Maiselovì ulici 18 konalo jednání ustavující schùze reprezentace Židovské obce v Praze. Jednání
probíhalo v celkem šesti samostatných
místnostech radnice ŽOP, které byly online vzájemnì audiovizuálnì propojeny.
Na programu byla volba pøedsedy ŽOP,
volba dvou místopøedsedù ŽOP a volba
tøí zbývajících èlenù vedení ŽOP.
Pøedsedou ŽOP byl na základì návrhu
pøedsedkynì volební komise zvolen pan
František Bányai, který z 25 odevzdaných hlasù obdržel 18, jeden èlen hlasoval proti a šest èlenù se hlasování zdrželo.

Následnì byla první místopøedsedkyní ŽOP zvolena paní Eva Lorencová,
která obdržela 23 hlasù z 25 odevzdaných, jeden èlen se zdržel hlasování
a jeden hlas byl neplatný. Druhým místopøedsedou byl zvolen pan Tomáš
Pasternak, který z 25 odevzdaných hlasù obdržel 21 hlasù, dva èlenové se zdrželi hlasování a dva hlasy byly neplatné.
Dále bylo pøikroèeno k volbì tøí èlenù
vedení ŽOP. Zvoleni byli paní Ester Karasová a pan Tomáš Taussig. Zbývajícího
èlena vedení ŽOP se nepodaøilo zvolit,
nebot’žádný z kandidátù neobdržel ani pøi
opakování volby potøebnou vìtšinu hlasù
všech èlenù reprezentace ŽOP.
Po oznámení lednových termínù jednání reprezentace a vedení ŽOP bylo
jednání ukonèeno.
blk
NA ZÁCHRANU PAMÁTEK
Nadaèní fond Zecher, založený Federací
ŽO v ÈR vstupuje letos do tøetího desítiletí své existence. Mezi památkové objekty,
které byly jeho zásluhou zachránìny a rekonstruovány, patøí napøíklad synagoga
v Dolních Kounicích, synagoga v Úštìku
nebo synagoga v Polné. S pøispìním fondu byly rovnìž opraveny høbitovy v Budyni nad Ohøí v Úštìku i jinde. V souèasné dobì se pozornost NF Zecher obrací
k památkovì chránìné synagoze v Neveklovì, cenné budovì z roku 1658, která již
desítky let èeká na záchranu.
Každá podpora je vítána a zodpovìdnì
a transparentnì použita. Pokud èinnost
fondu podpoøíte èástkou pøesahující 1000,Kè, lze takový pøíspìvek odeèíst od základu danì. Èíslo úètu NFZ je 3808822/0800.
NF Zecher dìkuje za Vaši pomoc.
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Už to vypadalo, že se Jaroslav Kraus, kterému i ti mnohem mladší neøekli jinak než
Jardo, dožije sta let, ale Hospodin, na kterého Jarda trochu nevìøil, ovšem na židovský zpùsob nevìøil, rozhodl jinak. A tak
nás 31. øíjna opustil v pouhých devadesáti
osmi, øeklo by se pøedèasnì, ale pøitom
zase možná už si odpoèinout potøeboval
po tom všem, co mu život uchystal a nadìlil. O ètyøi dny pozdìji zemøela jeho
manželka Irena. V Pamìti národa, jedné
z nejrozsáhlejších sbírek
vzpomínek tìch, kdo zažili na
vlastní kùži druhou svìtovou
válku, holokaust a komunismus, najdeme i jeho vzpomínky. Nìkolik ukázek z nich
asi lépe než co jiného pøipomene toho živého a životaschopného èlovìka tìm, kteøí ho znali, a pøedstaví ho
ostatním, kteøí se s ním minuli.

kam si zašít peníze, kolik cigaret pøibalit
a tak podobnì. Když pak sám pøijel v srpnu 1942 – v den svých dvacátých narozenin – do Terezína, vidìl, že všechno je
ještì hodnì jinak.
Po dvou letech, na podzim 1944, byli
s bratrem Jindøichem deportováni do
Osvìtimi. Z pekla tábora se dostali tak,
že se pøihlásili u civilních nìmeckých
inženýrù, kteøí pøijeli hledat dìlníky do
továrny. Jaroslav i jeho bratr tvrdili, že

Klingenthal zaútoèilo na jejich konvoj
americké letectvo. Jaroslav využil pøíležitosti a spoleènì s bratrem a jedním kamarádem utekli do lesa. „Mìli jsme strach,
že nás chytí a zastøelí. Za útìk byl trest
smrti.“ V lese se ukrývali asi tøi dny. „Pak
jsme tam v jednom domku dostali krajíc
chleba od jedné Nìmky. Mìla strach, protože jí pøišly do chalupy, kde žila s dìtmi,
tøi figury, hubené, v pláštích a s holemi.
Øíkali jsme, že máme hlad. My jsme taky
mìli strach, že nás udá, zvedne telefon a ohlásí policii, že
tam má tøi podivné vandráky.
Takže ona mìla strach z nás
a my mìli strach z ní. Vzali
jsme tøi krajíce a utekli.“
Nakonec je zajala nìmecká
domobrana a pøevezla je na èetnickou stanici. Místní èetník jim ale velmi pomohl.
Po výslechu jim nabídl dvì možnosti. Buï
je pøedá do Karlových Varù na gestapo,
nebo na pracovní úøad do Sokolova. Vybrali si druhou možnost. Èetník je pøevezl
a ohlásil, že utíkají pøed bombardováním
a chtìjí pracovat. „Pomohl nám, protože
chtìl, nebo proto, aby si udìlal alibi a aby
po válce mohl øíct: Pomohl jsem tøem Židùm? Dodneška to nevím, už jsem se
s ním nikdy nesetkal.“ Nicménì díky tomu
se doèkali konce války. Bratr Jindøich ale
nakonec zemøel – v èervnu 1945 na tyfus.

JAROSLAV KRAUS

DOMA NA VINOHRADECH
Jaroslav Kraus se narodil 10. srpna 1922
a vyrùstal v Praze na tehdejších Královských Vinohradech. Válka ho zastihla
na prahu dospìlosti, v roce 1939 mu
bylo sedmnáct let. Bìhem studia na reálném gymnáziu žádné problémy s židovským pùvodem nemìl. Vzpomínal,
že když se napøíklad slavily židovské
svátky, uèitel ho posílal domù, pøestože
v rodinì svátky nedodržovali: „První
hodinu tøídní pøišel a øekl: ‚Kaufmann,
Lederer, Kraus a Roubíèek vztyk, tašky
a domù, slavit svátky!‘“ Po roce 1935
a norimberských zákonech se však vìci
zaèaly mìnit. Možnost emigrovat rodièe
odmítli, nebot’vìøili, že v Èeskoslovensku se „jim pøece nic stát nemùže“.
Naøízení nosit žlutou hvìzdu s nápisem „Jude“ pøijal Jarda Kraus s nadhledem: „Když mi maminka našila hvìzdu,
tak jsem šel ven a potkal jsem tøeba známého nebo spolužáka a øíkám jim: ‚Hele,
já jsem na tom líp než ty. Když jde vojsko nebo Hitlerjugend a nesou prapor
s hákovým køížem, ty se musíš postavit,
smeknout a prapor pozdravit. Já jako Žid
nesmím. Já si hezky dojdu do nejbližšího
domu a poèkám, až pøejdou. Se mnou nemohl nikdo poèítat, že bych jim nìkde
dìlal cirkus.“
TEREZÍN A OSVÌTIM
Na podzim roku 1941 také odjely první
transporty do Terezína. Byli v nich Jaroslavovi známí a ti propašovali ven dopis, ve kterém ho upozoròovali, jak to
v Terezínì chodí, na co se má pøipravit,

10. 8. 1922 – 31. 10. 2020
jsou profesí soustružník a zámeèník
z Pragovky. Po èase je pøi nástupu vyvolali a v pìtistupu hnali jinam než ostatní.

Foto rodinný archiv.

Nákladním vlakem je pak vezli do Lipska. Jaroslav vidìl z okna rozbombardované mìsto; vyložili je v Meuselwitzu,
poboèném táboøe Buchenwaldu.
V té souvislosti Jaroslav Kraus vzpomíná na setkání s civilními pracovníky
zbrojovky. „Byli tam staøí pánové, nìmeètí inženýøi, které už na frontu nevzali. A jednou si nìkolik z nás zavolali do
øeditelny a ptali se: ‚Vy jste pøijel z Auschwitzu, jak tam bylo?‘ Øíkal jsem si,
když jim nìco øeknu o plynových komorách, tak na mì zavolají gestapo a bude
po mnì, protože to bylo všechno tajné.
No ale stejnì jsem jim to povìdìl, jak
tam plynem zabíjejí ženy a dìti a vùbec
všechny... Ale oni tomu nechtìli vìøit.“
ÚTÌK Z TRANSPORTU
Buchenwald osvobodili Amerièané 11.
dubna 1945. Nacisté se však snažili pøesunout vìznì do jiných koncentraèních
táborù. Museli narychlo vyklidit vlak
uhlí a v nìm je pak všechny nacisté vezli na jih. Když se dostali do blízkosti pùvodní èeskoslovenské hranice, u obce

MUSÍTE SE PTÁT
I v letech komunismu mìl Jaroslav
Kraus s oficiálním režimem špatné vztahy: „Rozhodl jsem se, že si budu dìlat
vlastní svobodu, kam až mi to komunisté dovolí.“ A po listopadu 1989 našel
v archivech na sedm set stran dokumentù o svém sledování a dozvìdìl se, kolik
kamarádù a známých o nìm muselo podávat zprávy.
Po pádu totality se léta úèastnil práce
Terezínské iniciativy jako její místopøedseda a pro svá vnouèata (od svých
dvou dìtí mìl tøi a od nich pak pìt pravnouèat) napsal knížku Støepy vzpomínek, kterou v roce 1996 vydalo pražské
Židovské muzeum. Ještì loni v kvìtnu
dopsal knihu Pøíbìhy, které nemìly nikdy nastat, již mu vydal syn Richard.
Svùj životní postoj formuloval následovnì: „Nemusíte mít svaly, vy potøebujete mozek, ten je nejdùležitìjší. Musíte se celý život ptát. A hlavnì se ptejte
na to, proè!“ Na vlastní pøání byl zpopelnìn bez pohøbu.
At’ je jeho duše pøivinuta do svazku
živých.
(jd)

4
SVOBODNÁ VÙLE (PARŠAT BO)
Po krupobití, sedmé egyptské ránì, faraon
vidìl, že déšt’, krupobití a hromy ustaly.
Pøidal ke svému høíchu a zatvrdil své srdce, on i jeho služebníci. A faraonovo srdce
se zatvrdilo, a nepropustil syny Jisraele,
jak prostøednictvím Mošeho øekl Hospodin (2M 9,34–35). Co se týèe faraonova
srdce, dostáváme celkem tøi informace.
Nejdøíve, že si je zatvrdil sám faraon, posléze, že se zatvrdilo ono samo, a do tøetice, že to Bùh pøedem vìdìl. Následující
verš také hned praví, že øekl Mošemu:
Pøijï k faraonovi, zatvrdil jsem jeho srdce
a srdce jeho služebníkù (10,1).
Že se faraonovo srdce zatvrdilo, je objektivní informace. Kdybychom se pohybovali na pùdì èistì fyziologické, dalo by
se to prokázat mírou srdeèní zatvrzelosti.
My se však pohybujeme v oblasti, kde
srdce, o nìmž je øeè, oznaèuje faraonovu
mysl. Propustit, nebo nepropustit otroky
do pouštì je proto pro faraona otázkou
vpravdì hamletovskou. Chtìjí sloužit jinému bohu než jemu. Propustit je znamená
pøipustit eventualitu jiného poøádku, než
je mu znám a v nìmž byl vzdìláván. Pøestože síla, s níž se dosud nikdo v Egyptì
nesetkal, ho svádí složit zbranì, jako garant øádu to pøipustit nemùže. Logicky
tedy (z našeho hlediska) pøidává ke svému
pøedchozímu høíchu a své srdce zatvrzuje.
Bùh však tvrdí, že nakonec zatvrdil faraonovo srdce on sám.
Rozbor textù o pùvodci zatvrzelosti faraonova srdce je základem všeobecnì pøijatého závìru, že Bùh zatvrzuje srdce
špatného èlovìka, aby se pozdní kajícností nevyhnul zaslouženému trestu. V podobném duchu, i když se naopak jedná
o zmìkèení srdce, vykládá ve svém komentáøi k Tóøe neoèekávaný obrat Esávových citù vùèi Jaakovovi rabi Moše ben
Nachman (1M 32,8). Øíká, že když Esáv
vidìl, s jak velkou úctou ho Jaakov oèekává a jak se pøed ním sám vrhl na kolena
a sedmkrát padl tváøí na zem, rozhoøel se
jeho soucit a myslil si, že tím Jaakov uznává jeho prvorozenství a jeho vládu. Tím se
utìšil, protože „srdce, ta jsou Hospodinova, on je kloní ke všemu, co chce“. Jinými
slovy kloní Bùh srdce nejen ke zlému jako
v pøípadì faraona, ale i k dobrému jako
u Esáva, když toho je zapotøebí.
Srdce vstupuje do vyprávìní Tóry jako
entita v lidském nitru, ovládaná nìkým jiným. Byt’, a to je tøeba dodat, mùže Bùh
nechat na èlovìku, jak se v øadì situací zachová, vždycky si ponechává právo zasáhnout. Z toho by mohlo plynout, že Bùh

VÌSTNÍK 1/2021

KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

Marc Chagall: Moše a Aharon pøed faraonem, 1966.

pøejímá v lidském srdci velení jen výjimeènì a obvykle do lidské volby nezasahuje. Má-li však rozhodující vládu nad
lidským srdcem, a srdce, to je Hospodinovo, nic na tom nemìní, že èlovìku ponechává mylnou pøedstavu o jeho svobodné
vùli a volbì. Rabi Moše ben Majmun, blahé pamìti, to vtìlil do prvního èlánku
Vyznání víry: Stvoøitel, jeho jméno buï
požehnáno, tvoøí a øídí všechna stvoøení,
a všechny skutky byly, jsou a budou pouze
jeho dílem. Na to pøišel již v 1. knize Tóry
Josef, když pochopil, že všechno jeho utrpení a utrpení jeho otce pøivodil Bùh, aby
celou rodinu zachránil pøed smrtí hladem.
Prorok Jirmejahu (Megilat Ejcha 3,38)
proto varovnì zdvihá prst: „Kdo si troufne
øíci, že se stane, co nepøikázal Pán?!“
Takže názor, že srdce, ta jsou Hospodinova, on je kloní ke všemu, co chce, odpovídá stoprocentnì židovské vìrouce. Tím
podivnìjší je, že souèástí této vìrouky je
vysoké hodnocení svobody. Vždyt’o ní se
mluví v souvislosti s exodem a svátek Pe-

sach je chápán jako svátek svobody! Rabínská tradice jde tak daleko, že doporuèuje èíst slova o Zákonì (2M 32,16), jenž
je charut al haluchot (vyryt do desek),
cherut al haluchot (svoboda na tìch deskách). Desatero Božích pøikázání je tak
výrazem pojetí židovské svobody.
Lidé pomìrnì snadno snášejí myšlenku,
že je jejich tìlo øízeno striktními povely
z mozku, protože mozek je koneckoncù
centrem jejich vìdomí. Descartovo Cogito
ergo sum znamená, že dokladem vlastní
existence je, že myslím. Kde se však vzalo
ono Já, které myslí, je pro vìdecky založeného èlovìka otázka, na kterou nemá odpovìï. Toto Já stojí ale v èele Desatera:
Já jsem Hospodin, jenž tì vyvedl z Egypta,
z domova otrokù.
Dùvod, proè ten, jenž opakovanì od faraona požadoval: „Propust’mùj lid, at’mi
slouží!“, teï sám zatvrdil faraonovo srdce, aby lid nepropustil, musil být dán jistotou, že by Izrael nakonec propustil. Kdo
jiný než Bùh mìl vìdìt, jakou mocí disponuje lidským srdcem on a jakou faraon!
Bùh to však Mošemu nevysvìtluje tím, že
chce dohnat faraonùv høích ad absurdum,
aby faraon neunikl spravedlivému trestu,
ale že by nemohl obtížit faraonovo srdce
všemi znameními, jež má ještì v zásobì.
Jak je psáno, zatvrdil mu srdce, aby tato
svá znamení do jeho srdce vložil, nic víc,
nic ménì.
Zatvrzelost faraonova srdce však Bùh
potøebuje uchovat pøedevším pro Izrael.
Abys mohl vyprávìt svému synovi a vnuku,
øíká Bùh Mošemu, jak jsem se v Micrajim
pozvedl, a o znameních, která jsem na nich
uèinil, a jak jste poznali, že já jsem Hospodin! Pokud jde o Izrael, spatøuje smysl zatvrzení faraonova srdce ve vyprávìní
o znameních pøi exodu, jak jste poznali, že
Já jsem Hospodin. Jak pochopili, že Já, od
nìhož se všechno odvíjí, je Hospodin
a souèasnì i sebevìdomí èlovìka.
Jak to øekl král David svému synovi:
A ty, Šlomo, synu mùj, poznávej Hospodina, Boha svého otce, a služ mu celým srdcem a s duší naklonìnou, ponìvadž Hospodin naléhá na všechna srdce a rozumí
sklonu všech myšlenek. Budeš-li ho poslouchat, stane se ti skuteèný, ale opustíš-li ho,
zavrhne tì navìky. V generacích Izraele se
se lidské vìdomí posouvá z roviny prožitku
událostí do roviny poznání, že Já = Hospodin, a Bùh se díky tomu stává skuteèností.
Proto klade židovství dùraz na vzdìlání dìtí
a vyprávìní o východu z Egypta pøi pesachovém sederu, adresuje jim.
EFRAIM K. SIDON

5

VÌSTNÍK 1/2021

RODINA, VÍRA A SVOBODA
Vajechi (1M 47,28–50,26)
Když chcete pochopit, o èem nìjaká kniha je, podíváte se na konec. Kniha Berešit konèí tøemi významnými scénami:
V první žehná Jaakov svým vnukùm,
Efraimovi a Menašemu. Je to požehnání,
které židovští rodièe pronášejí v pátek
veèer, když žehnají svým synùm. Rabín
Jacobovits se ptá, proè právì tímto požehnáním? Jeho odpovìï zní: Všechna
ostatní požehnání dávají otcové synùm –
a mezi otci a syny mùže panovat napìtí.
Jaakovovo požehnání Efraimovi a Menašemu je jediný pøípad v Tóøe, kdy dìd žehná vnukùm. A mezi prarodièi a vnuky
nebývá napìtí, jen ryzí láska.
Ve druhé žehná Jaakov svým dvanácti
synùm, ale není to klidná scéna. Požehnání
urèené nejstarším tøem synùm, Reuvenovi,
Šimonovi a Levimu, zní spíše jako kletba.
Ale poprvé se stane, že otec žehná synùm,
kteøí se všichni shromáždili naráz v jedné
místnosti. O tom, že by Avraham žehnal Jišmaelovi nebo Jicchakovi, se Tóra nezmiòuje; Jicchak žehná Jaakovi a Esavovi oddìlenì. Jaakov dokázal svolat všechny syny, což
je dùležité. V další kapitole, na poèátku knihy Bemidbar, jsou Izraelité poprvé zobrazeni jako národ.
Ve tøetí scénì, která se odehrává po Jaakovovì smrti, žádají bratøi Josefa o odpuštìní, což se stane. Už to uèinil døív,
ale bratøi ho zøejmì podezírali, že s pomstou jen vyèkává, až zemøe otec. Josef
bratry uklidòuje: „Vy jste mi sice zamýšleli zpùsobit zlo, ale Bùh, aby zachoval
pøi životì poèetný lid, zamýšlel dobro!“
Tóra nám tu sdìluje nìco neèekaného:
rodina stojí nad vším, nad zemí, národem, politikou, hospodáøstvím, usilováním o moc èi shromažïováním bohatství. Z vnìjšího pohledu se zdá, že Josef
skuteènì získal v Egyptì velkou moc a že
sami Egypt’ané želeli, když Jaakov zemøel.
Ale je to jen zdání: když otoèíme list a zaèteme se do Bemidbar, zjistíme, že Židé
byli v Egyptì pouhými otroky a všechna
moc, již Josef soustøedil do faraonových
rukou, se nakonec obrátí proti nim.
První kniha Mojžíšova tedy není
o moci. Ani o stvoøení svìta, které zabírá jen jednu kapitolu. Je o rodinách,
o rodinných konfliktech a o tom, jak se
s nimi vyrovnávat. Tóra neskrývá, že
vztahy mezi pøíbuznými bývají nároèné
a že neexistuje záruka, že se nakonec
vydaøí. Ale musíme o to usilovat.
Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøeložila Alice Marxová.

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách leden 2021
tevet/švat 5781
Na bohoslužby v synagogách je nutná registrace
nejpozdìji den pøedem do 12.00 hodin na e-mailu: rabinat@kehilaprag.cz.

Staronová synagoga
1. 1.
2. 1.

pátek
sobota

8. 1.
9. 1.

pátek
sobota

14. 1.
15. 1.
16. 1.

ètvrtek
pátek
sobota

22. 1.
23. 1.

pátek
sobota

27. 1.

støeda

28. 1.
29. 1.
30. 1.

ètvrtek
pátek
sobota

zaèátek šabatu 15.52 hodin
9.00 hodin
konec šabatu 17.07 hodin
zaèátek šabatu 16.00 hodin
ŠEMOT 2M 1,1–6,1
9.00 hodin
hf: Iz 27,6–28,13; 29,22–23 konec šabatu 17.15 hodin
Roš chodeš švat
zaèátek šabatu 16.10 hodin
Vajera 2M 6,2–9,35
hf: Ez 28,25–29,21
konec šabatu 17.24 hodin
zaèátek šabatu 16.21 hodin
BO 2M 10,1–13,16
9.00 hodin
hf: Jr 46,3–28
konec šabatu 17.34 hodin
Den památky obìtí holocaustu
a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti
Tubišvat
zaèátek šabatu 16.33 hodin
VAJECHI 1M 47,28–50,26
hf: 1Kr 2,1–2,12

ŠABAT ŠIRA

BEŠALACH 2M 13,17–17,16
hf: Sd 4,4–5,31

9.00 hodin
konec šabatu 17.44 hodin

Vysoká synagoga

Ve všední dny šachrit (ranní modlitba) v 8.30 hodin, mincha ve 14.00 hodin.
V sobotu šachrit místo Jeruzalémské v 8.40 hodin.
Mincha v sobotu ve 12.30 (pokud není stanoveno jinak).
1. 1.
8. 1.
15. 1.
22. 1.
29. 1.

pátek
pátek
pátek
pátek
pátek

mincha, maariv, kabalat šabat
mincha, maariv, kabalat šabat
mincha, maariv, kabalat šabat
mincha, maariv, kabalat šabat
mincha, maariv, kabalat šabat

15.52 hodin
16.00 hodin
16.10 hodin
16.21 hodin
16.33 hodin

Jeruzalémská synagoga

Bohoslužby se zde v souèasné dobì nekonají.

On-line modlitba
Všední dny (nedìle – ètvrtek) – maariv, žalmy v 19.00 hodin:
https://us02web.zoom.us//j/877891782?pwd=QlhOai8vbVBxVkZFRmJ3aThhb
k8rQT09
havdala – 15 minut po skonèení Šabatu:
https://us02web.zoom.us/j/872694949
Pro zaslání hesla kontaktujte rabinát na e-mailu: rabinat@kehilaprag.cz.

Dvar tora rabiho Sidona k aktuální paraše na Zoomu
bude probíhat každý ètvrtek od 19.30 hodin na tomto linku:
https://zoom.us/j/96819439453?pwd=bXoyS2htNFMrY2JFa216MWwxYkl5dz09
heslo: 840430.
Pro aktuální informace o bohoslužbách v synagogách a registraci úèasti
kontaktujte rabinát e-mailem na: rabinat@kehilaprag.cz.
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Nechat se vyfotografovat v ateliéru, to
byl obøad a také to bylo dost drahé,
v dnešních cenách by to vyšlo na nìkoRozhovor s historikem fotografie Janem Mlèochem
lik tisíc. Lidé se na to krásnì oblékli, neJAN MLÈOCH (nar. 1953 v Praze) zaèal tvarnou kvalitu. Pátrat po dalších foto- spìchali, pøed samotným fotografovápo studiích na støední prùmyslové škole grafech židovského pùvodu, o kterých ním se ještì upravili. Fotilo se na velký
pracovat v depozitáøi Národní galerie. bude øeè, by znamenalo jít nejen do tìch- formát deskovým fotoaparátem, velká
Od roku 1974 se vìnoval konceptuální- to sbírek, ale i do nejrùznìjších archivù: péèe byla vìnována i pozitivu a jeho remu umìní, v letech 1978–1989 pracoval státního, oblastních a mìstských. Také do prezentativní adjustaci. Každý takový
jako archiváø v nakladatelství Odeon. fondù Památníku národního písemnictví, portrét byl originální dílo.
Kdysi jsem pøipravil výstavu ateliéru
Pak se stal správcem sbírky a následnì pražského Židovského muzea, ale pátrat
kurátorem sbírek fotografie Umìlecko- i v matrikách, registrech živností i v za- Schlosser & Wenisch, pražské firmy, kteprùmyslového musea v Praze, zamìøil hranièních fondech, protože nìkteøí foto- rá vznikla nìkdy na pøelomu století a zájmu odborníkù víceménì unikase pøedevším na dílo Františka
la, pøipomínalo se jen pár
Drtikola a Josefa Sudka. Je
hezkých portrétù. Ve dvoudílspoluautorem publikace Èeská
ném obrazovém atlasu Klause
fotografie 20. století, za uspoWagenbacha k Franzi Kafkovi
øádání stejnojmenné výstavy
se nacházejí snímky autora sadostal v roce 2005 ocenìní
motného, jeho tøí sester a rodiOsobnost èeské fotografie.
èù. Pocházejí z roku 1913,
V Galerii Josefa Sudka
z ateliéru Schlosser & Wenisch,
v hradèanském domì U Luny
což také Wagenbach jako jediný
(Úvoz 24, Praha 1), v bývalém
uvedl. Vìdìl jsem, že z tohoto
bytì Josefa Sudka, jejž roku
ateliéru existují i pozdìjší sním1989 získalo do správy Umìlecky. Pátral jsem po nich a podaøikoprùmyslové museum, poøádá
lo se mi z nìkolika soukromých
Jan Mlèoch od roku 1995 výstazdrojù zapùjèit soubor asi tøiceti
vy. Systematicky jimi pøedstavuJan Mlèoch uvádí jednu z výstav v Galerii Josefa Sudka v domì U Luny.
vìcí, ze kterých jsem pøipravil
je zapomenuté èi opomíjené fotografy, kteøí pracovali v èeských zemích grafové za monarchie køižovali Evropou výstavu. Ukázalo se, že to byl velice proi zahranièí. O øadì z nich hovoøí v ná- a pøed válkou prchli do zahranièí. Takže, gresivní ateliér, který sídlil v Praze na Pøístruènì øeèeno, je to hodnì složitý proces kopech, støídala se tam velice pestrá sposledujícím rozhovoru.
leènost: nejen místní lidé, pøièemž
a zdaleka není u konce.
klíèová klientela byla nìmecky mluvící,
Pane Mlèochu, jak složitý proces je
vracet do kulturních souvislostí ži- Mluvíme-li o židovských fotografech ale také pøíchozí z ciziny. Èastými klienty
v èeských zemích, od jakého jména byli hudebníci, umìlci, herci.
dovské fotografy?
Otto Schlosser byl hudebnì nadaný,
Nejprve bych rád zdùraznil, že se nevì- bychom mìli zaèít?
nuji historii fotografie podle nìjakých V šedesátých až osmdesátých letech 19. byl nìjak spøíznìný se Zemlinským, šéklíèù; v knize Èeská fotografie 20. sto- století existovala v Praze firma Moritze fem pražského Nìmeckého divadla,
letí sledujeme s Vladimírem Birgusem Klempfnera, o nìmž se v literatuøe píše, a spoleènì v ateliéru koncertovali. Fotofotografy, kteøí pùsobili v èeských ze- že to byl jediný fotograf v židovském grafovali se u nìj i Hugo Haas, Voskovec
mích a mezi nimi byli samozøejmì také ghettu. Ale pozdìji mìl ateliér na Vác- a Werich. Byl to ateliér tak významný, že
fotografové, na jejichž osud a dílo mìl lavském námìstí, fotografoval také konkuroval i ateliéru Františka Drtikola.
Pøíbìh nemá št’astný konec, v pùli tøicávliv židovský pùvod. Válka jejich práci v èeských lázních. Byla to velice propøervala, o nìkterých ani nevíme, jak sperující firma, která se zamìøovala tých let Otto Schlosser ukonèil èinnost,
a kde zahynuli; ti, kteøí pøežili, èasto po hlavnì na portréty, které se obèas obje- ateliér pak pøevzal jiný fotograf. Rodina
válce emigrovali a stopy jejich díla se vují. Jeho zákazníci pocházeli ze všech se za války dostala do transportu a s výk nám vracejí až po letech, nìkdy úpl- vrstev èeské spoleènosti. Nikdo jeho od- jimkou nejstaršího syna všichni zahynuli.
nou náhodou. Po lidech, kteøí museli kaz ještì poøádnì nezpracoval. Fotogra- Znám se se Schlosserovým vnukem, kteodejít ze svých bytù jen s kuføíèkem do foval jak portréty, tak žánrové scény. rý emigroval po roce 1968 do Nizozemtransportu, se fotky nezachovaly, vyha- Ale nejzajímavìjší je, že jedna z nej- ska a pøed lety se sem vrátil. Vzpomínal,
zovaly se. A i když se nám nìco zacho- slavnìjších podobizen spisovatele Jana jak ho tatínek nìkdy po válce odvedl do
valo, nikdy nevíme, zda je to to nejdùle- Nerudy (který se neskrýval svým antise- nìkdejšího ateliéru, ukazoval mu, kde dìmitismem a napsal pamflet Pro strach deèek pracoval, a jak jim tam pod nohažitìjší, nejlepší, co ten èlovìk udìlal.
Umìleckoprùmyslové museum spra- židovský) pochází právì z Klempfnero- ma praskaly sklenìné desky…
vuje nejvìtší sbírku fotografií (asi 100 ti- va ateliéru.
K hodnì známým jménùm patøí Ziksíc pozitivù, 30 tisíc negativù), další fondy má také Moravská galerie v Brnì To je paradox… Èím to, že na starých mund Reach.
a Muzeum umìní Olomouc. Ale všechny ateliérových fotografiích vypadají To byl antikváø, který také fotografoval,
ale jeho vlastních snímkù je pomìrnì
tyto sbírky se orientují na výslednou vý- lidé vìtšinou pìknì a zajímavì?
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málo. Mìl krám ve Skoøepce. Jeho hlavním pøínosem bylo, že sbíral staré negativy, zejména pragensie, a že je dál ve formì pohlednic, jejichž poèet šel do tisícù,
rozšiøoval. Zachránil tak obraz Prahy na
pøelomu 19. a 20. století. A vynikající je,
že všechny obrázky na rubu popsal!
Spousta badatelù staré Prahy se opírá
o Reachovy fotky, jeho pohlednice lidé
sbírají.
Mezi nimi jsou i snímky Židovského
Mìsta pøed asanací.
Jistì. Asanací jako takovou se zabýval
tøeba Jindøich Eckert, který s Ignátem
Herrmannem a Josefem Teigem vydali
ještì na pøelomu století knihu Židovské
ghetto. Negativy má Muzeum hlavního
mìsta Prahy.
Jaká další jména byste pøipomnìl?
Ve dvacátých letech pøišla doba ilustrovaných èasopisù a doba, kdy se fotografie zaèala uplatòovat i v politice, a to
hlavnì v dobì svìtové hospodáøské krize. Významné slovo v tom mìly levicové èasopisy a noviny. Èasopis Svìtozor
vedl tehdy novináø a fotograf Pavel
Altschul, pracoval pro nìj Rudolf Kohn.
O nìm se traduje, že jednu dobu bìhem
krize žil v jeskynním pøístøeší a svou leikou, tehdy nejmodernìjší fotografickou
technikou, zachycoval dùsledky hospodáøské krize: bídu, nuzné bydlení, žebráky. Publikoval v levicových èasopisech
a novinách. Zaèátkem tøicátých let se konaly dvì výstavy sociální fotografie, které
se zúèastnili i Jaromír Funke nebo Josef
Sudek. Kohn tam vystavoval svá alba.
Altschula i Kohna zavraždili v koncentráku. Ale židovských levicových novináøù
a fotografù by se samozøejmì našlo víc.
Nalezl by se také nìjaký èeský Roman
Vishniac, který se soustøedil na židovské komunity na Podkarpatské Rusi?
Nevím o nìm. Ale pøed dvìma lety jsem
dìlal v galerii výstavu vìnovanou etnografovi a fotografovi, který se zabýval lidovou architekturou v Èechách, na Moravì
a také na Podkarpatské Rusi. Jmenoval se
Bohumil Vavroušek. 99 procent jeho snímkù tvoøí obrazy lidové architektury, kostelíkù, kaplièek, horalù, nejrùznìjších trhù.
Všechny fotky na té výstavì pocházely ze
souboru z Národopisného oddìlení Národního muzea. Bylo to v roce století Èeskoslovenska, takže pøipomenutí právì Podkarpatské Rusi bylo namístì. V tomhle
souboru byly jenom dvì fotky s židovskou

tematikou. Mukaèevská synagoga a kameník u židovského náhrobku. Ale je známo,
že Vavroušek jezdil do Halièe a Bukoviny
už od roku 1910, fotografoval tam a podstatnou èást negativních materiálù následnì prodal Národnímu muzeu. Nìkde
tedy musí existovat velký fond negativù
a v nich by bylo možné dohledávat halièské obrazy, vèetnì židovské komunity, což
by samozøejmì vzhledem k tomu, co se
tam pak událo a co všechno bylo znièeno,
bylo nesmírnì zajímavé.
Jaká je podle vás nejslavnìjší èeská
fotografie s židovskou tematikou?
Jako zobrazení židovského osudu mi pøipadá nejvýstižnìjší fotografie Jana Lukase. Je
na ní dívka, která èeká na odchod do transportu, jmenuje se Pøed transportem, ale
hodnì lidí ji zná pod názvem Vendulka.
Stalo se to díky novináøi Ondøeji Kundrovi,
který se od Lukasovy dcery dozvìdìl, kdo

Zachovaly se i jeho krásné snímky
z prostøedí pražské židovské obce.
S Janem Lukasem je spojená ještì jedna
zajímavá osobnost. Když poèátkem tøicátých let studoval ve Vídni, seznámil se
tam s fotografem z vídeòské židovské rodiny, Hansem Ernestem Oplatkou, a spøátelili se. Jeho otec ale žil v Praze, postavil
si vilu poblíž Èapkù a šéfoval zastoupení
tiskové agentury Reuters. Syna poslal do
Paøíže, aby se nauèil fotografovat a dìlat
noviny. Tam se Hans Oplatka, neboli
Honza Oplatka, seznámil se zaèínajícím,
ale už dost slavným autorem – Georgesem Simenonem. Absolvovali spolu cestu
po øíèních kanálech a Oplatka Simenona
nauèil fotografovat. Ve spisovatelovì pozùstalosti se našla spousta sociálních
snímkù z celého svìta. Belgické kulturní
centrum roku 2003 pøi jeho stoletém výroèí uspoøádalo výstavu jeho fotografií
a já jsem v tom stejném udìlal výstavu
Hanse Oplatky z fotografií, které nám vìnoval Oplatkùv synovec. Oplatka koncentráku unikl: vèas odešel pøes Francii
do Anglie, vstoupil za zahranièního vojska, naèas se vrátil do Èech, ale pak zase
odešel a žil a spokojenì dožil v Anglii,
v Liverpoolu. Živil se mimo jiné tím, že
provázel lidi po Indii. Celou tu dobu byl
v kontaktu s pøítelem Lukasem.
Veronika Tuckerová se v èlánku o fotografiích Kafkovy Prahy ptá, zda by
mohly existovat snímky míst spojených se spisovatelem v letech krátce
po jeho smrti. Co myslíte?
To by byla otázka spíš pro nedávno zesnulého Josefa Èermáka. Pokud by nìkdo
takto fotografoval, byl by to èlovìk z literárního svìta, nikoli profesionální fotograf. Uvìdomme si, že fotografové jsou
vìtšinou živnostníci, kteøí pracují v ateliérech nebo na zakázku. Pochybuji, že by
nìjaký fotograf byl tak jasnozøivý a už v té
dobì nafotil speciálnì téma Franze Kafky.
Ale je možné, že to udìlal nìkdo z jeho
pøátelského okruhu – ve dvacátých letech
už bylo úplnì bìžné, že lidé fotili. A znovu: nìco takového by se nehledalo ve sbírkách umìlecké fotografie, ale v literárních
archivech, v pozùstalostech jeho pøátel.

na snímku je, a paní Vendulku, rozenou
Voglovou, vypátral. Rozjel se za ní do USA
a pak o jejím osudu napsal knihu. Lukas
nebyl židovského pùvodu, mìl nìmecké
školy, protože jeho rodina byla èásteènì nìmecká. S rodinou Voglových se za protektorátu pøátelil a snažil se jí pomáhat. Byl to
nesmírnì slušný èlovìk a skvìlý fotograf.

Které další fotografy vyhnali nacisté do
exilu nebo se pøed perzekucí skrývali?
Zajímavý pøíbìh je spojený s Lotharem
Neumannem. Pocházel z dobøe situované rodiny, už pøed válkou mìl s bratrem
nìkde v Hostivaøi firmu na barvy.
(pokraèování na str. 16)
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OD SYNAGOGY PO NETFLIX
Anketa o kulturních zážitcích s židovskou tematikou
„Jaký kulturní zážitek s židovskou tematikou (kniha, divadlo, film, výstava, a to
v jakémkoli provedení, v reálu èi na internetu) Vás v minulém roce nejvíce zaujal
nebo – v pøípadì staršího díla – jste se
k nìmu znovu vraceli? (Na dobì vzniku
díla nezáleží.)“
Tuto otázku jsme na závìr roku 2020
položili širšímu okruhu našich autorù
a spolupracovníkù z ÈR i zahranièí. Za
reakce dìkujeme, možná poslouží i jako
tipy pro naše ètenáøe. A všem pøejeme, aby
letošní rok byl pro život, i ten kulturní,
mnohem pøíznivìjší.
redakce
! Vzhledem ke koronavirové pandemii bylo

loni kulturních pøíležitostí ménì než jindy.
Odpadla mi naplánovaná cestu do Izraele
i dalších zemí, jejichž návštìva by pøinesla jistì silné zážitky. Ale i tak jich bylo dost.
Musím rozhodnì zmínit film Cukráø izraelského režiséra a scenáristy Ofira Raula
Graizera, který jsem už vidìl podruhé
a znova mì dojal svou lidskostí a hloubkou. Potvrdil mi, že lze natoèit vynikající
díla bez drahé produkce, nejrùznìjší efektù
a podobnì, když je dobrý scénáø a pøesvìdèiví herci.
Z izraelských knih mì loni nejvíc zaujaly
Dopisy pøes zeï Josiho Kleina Haleviho,
které podle mì výbornì vystihují problematiku izraelsko-palestinských vztahù.
Pøi toulkách paøížskými galeriemi mì
loni fascinovala síla obrazù Chaima Soutina a v budovì Opéra Garnier záøivá freska
Marca Chagalla.
Petr Balajka,
spisovatel a redaktor, Praha
! Francouzský muzikolog Henry-Louis de

La Grange byl zcela jednoznaènì nejvýznamnìjším životopiscem hudebního
skladatele a dirigenta
Gustava Mahlera,
rodáka z vysoèinské
obce Kalištì. Mahlerovým dílem a životem se zabýval soustavnì
dlouhá
desetiletí a jeho mahlerovský archiv v Paøíži je naprosto unikátním centrem. Tato jeho
publikace Gustav Mahler (nakl. Argo, pøeklad D. Navrátilová) je autorskou zhuštìnou verzí nìkolikadílné monografie. Mahlerùv portrét je naèrtnut neobyèejnì živì,

v hudebních, dobových i náboženských
souvislostech, s porozumìním ke skladatelovu køehkému srdci, nervní, vášnivé povaze a horeènaté pracovitosti.
Pozoruhodná
je izraelská básníøka
Ilana
Shmueli (1924–
2011), pocházející z Bukoviny,
z té prazvláštní
krajiny-líhnì zajímavých autorù,
živících v sobì
odkaz židovsko-nìmecké
kulturní symbiózy onoho území. Po desetiletích mlèení se Ilana Shmueli vrátila k psaní poezie, støídmé a oproštìné, èerpající
z moudrosti židovského národa. Povedl se
èeský výbor z její básnické tvorby Zvolila
jsem si život (pøeklad R. Malý, vydalo zlínské nakladatelství Archa).
Z výstav mì zaujala
letní expozice známých
i ménì známých krajin
a portrétù malíøe Georga
Karse, pocházejících
z kralupského a velvarského archivu, a potìšila
zpráva o budování samostatné Karsovy kralupské
galerie soukromým investorem.
Miloš Doležal,
spisovatel a básník, Vysoèina
! Film Vadima Perelmana Perské lekce

v koprodukci Ruska, Nìmecka a Bìloruska. Uveden 2020, 127 minut. Rok 1942,
nacistický vyhlazovací tábor, židovský
mladík Gilles se zachraòuje pøed smrtí
pøedstíráním, že není
Žid, ale Peršan: uèit
persky svého potenciálního vraha, velitele kuchynì, který si
chce po válce otevøít
restauraci v Íránu,
když persky neumím ani slovo – a ten vrah
si pamatuje, co jsem ho uèil, protože se
houževnatì uèí, a já si to tedy musím pamatovat také, na ostøí smrti si muset vymýšlet systém neexistujícího jazyka a neudìlat v nìm chybu – to je pøíbìh filmu

o velikosti ducha za strašlivého osudu. Jeden z nejsilnìjších za poslední dobu. Podle
skuteèného pøíbìhu.
Anna Kareninová,
pøekladatelka, editorka, Praha
! Dokonèení obnovy barokní synagogy
v Polici u Jemnice. Federace ŽO na tomto
projektu pracovala s pøestávkami témìø 15
let, ale teprve v momentu dokonèení jsme
mohli ocenit výjimeènost této nevelké a nenápadné stavby, již nechal postavit roku
1759 rychtáø zdejší židovské obce Izák
Landesmann. Zvláštì potìšitelné pak bylo
slavnostní otevøení synagogy na poèátku
prázdnin (9. èervence), kdy se zde mimo
oficiálních hostù, památkáøù a restaurátorù
ze Slavonic sešla pøekvapivì skoro stovka
lidí s dìtmi ze širšího okolí, z nichž mnozí
synagogu v mládí navštìvovali jako sokolovnu a byli neménì pøekvapeni její promìnou ve svatostánek.
Arno Paøík, historik umìní, Praha

1. Korespondence Hany Arendtové
a Gerharda Scholema z let 1938–1964 (Oikoymenh, 2020). Sbírka
dopisù dává možnost stát
se pøímým svìdkem událostí a také spoleèenskopoliticko-filosofických
debat, které pohledu
zvenèí èasto odolávají.
Arendtová Scholemovi,
který žil od roku 1923
v Jeruzalémì, podává
svým vìcným stylem,
v nìmž lze emoce jen tušit, zprávy o situaci
Židù v okupované Evropì, o smrti Waltera Benjamina, s nímž se oba pøátelili,
o emigraci v Americe. Fascinující jsou
Scholemovy popisy jeho cest po
Nìmecku v padesátých letech, kde evidoval a zachraòoval židovské fondy zabavené nacisty, a také polemika o Eichmanovì procesu v Jeruzalémì, na jehož
interpretaci se staøí pøátelé a spolupracovníci rozešli.
2. Dramatizace Otèenáškova románu
Romeo, Julie a tma v pražském Divadle
v Dlouhé. Režie Hana Burešová.
Magdaléna Platzová,
spisovatelka, Lyon
!

! Èítam všelièo. Vrátil som sa k Josephovi

Hellerovi. Z jeho Hlavy XXII aj po polstoroèí spamäti citujem celé pasáže (najmä
skvelý dialóg Yossariana s manželkou nadporuèíka Scheisskopfa). Dnes ma fascinuje, ako autor dokázal preniest’židovský hu-
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mor do nežidovského prostredia, no nielen
vekom je mi bližší Gold za všechny
peníze…
Pracovne sa zaoberám druhou generáciou.
Zaujala ma najmä emigrácia. Eva Schwebel ako 17roèná ostala vo Francúzsku, pretože matka jej zakázala návrat domov.
V knihe Nevrát’sa otvorene opisuje svoje životné problémy, dilemy
a radosti. Ve¾a zaujímavého ponúka Židovka od
Andrey Coddington, Cílené (presnejšie by možno bolo Šílené) náhody
Alexandra Goldscheidera èi V jakém jazyce
sním? od Eleny Lappin.
A nesmiem vynechat’
Rozhovor s dejinami historika Ivana Kamenca.
Peter Salner,
sociolog, Bratislava
! 1. R. Chajim z Voloži-

nu: Duše života: Dlouho jsem si vystaèil se
zprávami z druhé ruky, od Immanuela Levinase a mého syna Eliáše, až pøedloni
a možná ještì rok pøedtím jsem zaèal knihu
èíst a vloni a èásteènì už pøedloni jsme ji
probírali v Midraše.
2. Arendtová – Scholem: Korespondence
(Oikoymenh): Pøíklad dlouholetého pøátelství, jehož dùvody èlovìku unikají jako
dlouholetý omyl.
3. Shtisel a Fauda: Dva naprosto výjimeèné a s nièím jiným nesrovnatelné izraelské TV seriály na Netflixu v koronavirové izolaci. Oba a každý zdánlivì z jiné
strany dokumentují, jak je mínìno talmudské: „Vy jste lidé!“
Karol Efraim Sidon,
zemský rabín, Praha
! Uplynulý rok nám mnoho nových vìcí

vzal, dal nám však možnost hloubìji promyslet ty staré. V polovinì prosince uplynulo 250 let od narození Ludwiga van Beethovena. Poslouchal jsem opakovanì
Beethovenùv písòový cyklus An die ferne
Geliebte (Vzdálené milé, 1816) v jedineèném provedení Dietricha Fischer-Dieskaua. Beethoven, jenž rozbil tolik kulturních a spoleèenských konvencí, tímto
dílem nejen ustavil žánr písòového cyklu,
ale také uvedl – symptomaticky zcela bez
povyku – do „velké“ západní hudební kultury židovského autora. Text písní totiž
stvoøil ve svých 21 letech Alois Isidor Jeitteles (1794–1858), jenž pocházel z vý-

znamné židovské rodiny, sídlící v Praze
a pozdìji v Brnì. Beethoven se s Jeittelesem znal osobnì a skuteènost, že Jeittelesùv ranì romantický text pøetvoøil do malého veledíla, dosvìdèuje otevøenost autora
Fidelia a Deváté symfonie, obsahující zhudebnìní Schillerovy Ódy na radost.
Pavel Sládek,
hebraista, Praha
! Mùj kulturní život se

v roce 2020 pøesunul do
on-line svìta. Na streamingové platformì HBO
jsem objevila nìkolik zajímavých seriálù, zaujalo
mì zejména Spiknutí proti
Americe podle knihy Philipa Rotha. V šesti epizodách se odehrává pøíbìh
židovské rodiny z New
Jersey na pozadí dystopie
americké spoleènosti poté,
co v prezidentských volbách v roce 1940 vyhraje
Charles A. Lindberg. V dobì zrovna probíhajících amerických voleb pùsobil tento seriál
velmi aktuálnì. Dále pak minisérie Mrs.
America, která popisuje osudy nìkolika hlavních pøedstavitelek amerického feministického hnutí v sedmdesátých letech, židovských
aktivistek Betty Friedan, Belly Abzug a Glorie Steinem. Nìkolikrát jsem se vrátila k taneènímu filmu Outside, který vznikl v Izraeli
bìhem první vlny pandemie na základì spolupráce
choreografky Inbal Pinto
a spisovatele Etgara Kereta.
Pavlína Šulcová,
fotografka, politoložka,
Praha
! Vzhledem k tomu, že

coby badatel vìzím po krk
v 19. století, tak zmíním
zapomenutého autora jménem Leopold Weisel
(1804–1873) a jeho eseje
o èeských Židech, zvlášt’
èláneèek, jehož nìmecký titul pøekládám jako
„O šnorerech neboli židovských žebrácích“
(1844). Je to barvité povídání o tom, jak šnoreøi táhnou jako kobylky od obce k obci a pøiživují se pøi židovských svatbách a jiných oslavách, kde se jim nikdo neodváží odepøít
pohostinství. Pøitom si ještì stìžují na špatnou
kuchyni, èímž dohánìjí hospodynì k slzám.
Sami mezi sebou také poøádají svatby, pøi nichž se opíjejí. A když vyžebrají nìjaké ošacení, hned ho nìkde prodají. Nevím, co z toho

dnes vyplývá, ale jeden mùj pøítel øíkával:
„Pøece nejsem nìjakej šnorer.“ Tak tomu teï
snad po èetbì Leopolda Weisela víc rozumím.
Jindøich Toman,
filolog, Ann Arbor, Michigan
! Minulý rok jsme se díky internetu dostali ke spoustì bájeèných kulturních zážitkù,
napø. do nedostupného Dejvického divadla.
Z vážných knih mì snad nejvíc zaujalo Zapomenuté 20. století od Tonyho Judta. Ètu
si tu knihu po kouscích – velice originální,
nároèná sbírka pøíspìvkù pøedèasnì zemøelého historika a esejisty.
A z lehèí literatury Alfred Bodenheimer,
nìkdejší øeditel „naší“ heidelberské Vysoké
školy pro židovská studia, který vedle své
vìdecké práce na Univerzitì v Basileji píše
detektivky. Jednu z nich, Mesiáš nepøijde
(v Židovské roèence 5777 se z ní objevil
úryvek), ètu nejménì jednou do roka bez
ohledu na to, že vraha už dávno znám. Momentálnì tu knihu pøedèítám kamarádce,
která je po oèní operaci, do telefonu.
Ohromnì se obì bavíme.
Vìra Trnková,
biochemièka, Heidelberg
! Letošní rok se díky Nobelovì cenì za li-

teraturu dostala do širšího povìdomí básníøka Louise Glücková (1943). Pochází
z newyorské židovské rodiny s ruskými
a maïarskými koøeny, ale vìtšinu života
strávila v Nové Anglii, s jejímiž tradicemi
bývá spojována. Kritici
v souvislosti s její lyrickou poezií citují Emily
Dickinsonovou, Roberta
Frosta èi Sylvii Plathovou. Z jejího díla znám
zatím jen støípky, ale tìším se, že si pøeètu více,
vèetnì sbírky The Wild
Iris (èesky vyšlo jako Divoký kosatec, Opus,
2007), v níž rozmlouvají
kvìtiny se zahradníkem.
Ráda se vracím k výstavì Šílený hedvábník
v UMPRUM (autorka Konstantina Hlaváèková) v roce 2019 o textilních návrháøích Zikovi a Lídì Ascherových, kteøí v roce 1939
odešli z Prahy do Londýna, kde vytvoøili svìtoznámou firmu vyrábìjící luxusní textilie.
Výstava skvìle propojila historii (pražské
pøedváleèné období) s módou a umìním;
vzory na šátky pro nì vytváøely takové osobnosti jako H. Moore, H. Matisse aA. Derain.
Veronika Tuckerová, germanistka,
bohemistka, Cambridge, Massachusetts
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Mìstského parku poblíž Wilsonova,
nyní Hlavního nádraží.
Ve stejné dobì, kdy se pøipravoval
zmínìný sborník Franz Kafka a Praha, psal Eisner svùj rozsáhlý esej
o Kafkovi, který vyšel v Kritickém
mìsíèníku v roce 1948, a o pár let pozdìji v anglickém pøekladu v roce
1950 v New Yorku, v útlé knize vydané Juliem Firtem a v grafické úpravì Ladislava Sutnara. Newyorské vydání Eisnerova textu doprovázejí
snímky známých modernistických
fotografù Karla Plicky, Josefa Sudka
a Jindøicha Marca. Nejde pøitom
o fotografie poøízené k tématu, ale
spíš o ilustrativní doprovod.
Ve druhé polovinì ètyøicátých let zaèal Kafkovo mìsto objevovat Emanuel
Frynta. Nikoli v rovinì metafory, ale
pøímo, fyzicky. Jeho zájem o Kafkovu
Prahu lze považovat za prùkopnický.
Díky nìmu vznikly rozsáhlý esej
a fotografie Jana Lukase, který Fryntu doprovázel na prùzkumech Starým
Mìstem. Ivan Vyskoèil v pøedmluvì
k èeskému vydání Fryntovy a Lukasovy knihy popisuje, jak Fryntùv text
vznikal: „Zaèal komponovat pro vlastní potøebu knihu a objevovat tak téma
Franz Kafka–Praha–já, popøípadì naopak. (...) Byla to podivuhodná skládanka, kompozice z Kafkových textù,
Fryntových komentáøù, dobových žánrových fotografií a pohlednic, výstøiž-

S turismem devadesátých let minulého Kafkovy stopy v rodném mìstì nehlestoletí se v Praze rozvinul i turistický dali. I pro pozdìjší surrealisty, Mikuláfenomén „Kafka“, omezený vesmìs še Medka a Zbyòka Sekala, byl Kafka
na povrchní pøipomínky autorova ži- spíš básníkem surrealistických a exisvota a suvenýry
tencialistických
pro turisty. Bývaly
prožitkù a vizí. Inovšem i doby, kdy
spiraci ve velkoza Kafkou do Pramìstì, jeho noèním
hy putovali zasvìživotì i periferii
cení obdivovatehledali
básníci
lé autorova díla.
a malíøi Skupiny
V polovinì pade42 a autoøi se skusátých let to byl
pinou spøíznìní.
kupøíkladu nìmecKafkovo dílo bylo
ký badatel a podùležité pro Jiøího
zdìji nakladatel
Koláøe i pro Jana
Klaus Wagenbach,
Hanèe, který Kafna konci padesáku pozdìji pøeklátých let francouzdal, ale ani oni se
ská spisovatelka
pøíliš nezajímali
a pøekladatelka
o Kafkovy konKafkova díla Markrétní pražské reáthe Robert. Na míslie.
tì jim v orientaci Ze souboru pøipsaného A. Zychovi: Týnská ulièka.
Právì Kafkovo
pomáhali místní
mìsto ale zaujalo
zasvìcení obdivovatelé Kafkova života Pavla Eisnera a Emanuela Fryntu,
a díla, mezi nimi spisovatel a zamìstna- a to jako místo vzniku i pøedobraz
nec tehdejšího Státního židovského Kafkova díla. Eisner se o Kafku zamuzea Jiøí Weil, spisovatel a pøeklada- sazoval od konce dvacátých let. Jeho
tel Emanuel Frynta, ale tøeba i autor zájem se soustøedil spíše na Prahu ve
kontroverzních Hovorù s Kafkou Gu- figurativním smyslu. Rozpracoval tostav Janouch. Provázeli návštìvníky pos trojího ghetta,
ke Kafkovým bydlištím, k bývalému z nìjž podle nìj
obchodu jeho otce, k hrobu na Novém spisovatel i dílo
židovském høbitovì. Ukazovali jim vzešli. Mìl na mysi památky pøipomínající dávno zaniklé li
nepøirozenost
ghetto. Spoleènì se zájmem o Kafku se situace, v níž se
tak od ètyøicátých let utváøela i mapa ocitali židovští nìkafkovské Prahy.
mecky píšící autoøi
ve vìtšinovì èeské
KAFKOVO MÌSTO
populaci. Ghetto je
Útlý sborník Franz Kafka a Praha z roku zde myšleno obraz1947, do nìjž pøispìl germanista Hugo nì: pražské ghetto
Siebenschein, pøekladatel Edwin Muir, v Kafkovì dobì již
Kafkùv bývalý spolužák Emil Utitz dávno neexistovaa germanista Peter Demetz, doprovázejí lo. Eisner pøitom
fotografie a mapka s titulkem „Topogra- situoval nìmecky
fie Kafkovy Prahy“. Kromì archivních píšící spisovatele
fotografií jsou tu otištìny i fotografie Pra- právì do pražského
Pohled z Kafkova rodného domu na dnešní námìstí Franze Kafky.
hy od Viléma Heckela a Josefa Zemana. Starého Mìsta, kde
Fotografie míst spojených s Kafkovým Kafka skuteènì prožil vìtšinu svého kù z novin a èasopisù i Fryntových foživotem poøídil Arnošt Arnošt.
života. Neplatí to o dalších autorech tografií.“ Tato Fryntova koláž se,
Už døíve, ve tøicátých letech, se jeho generace: rodina Franze Werfela pokud vím, nedochovala, ale jeho text
o Kafku zajímali surrealisté, ti ovšem kupøíkladu žila v oblasti takzvaného byl posléze vydán v doprovodu Luka-
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sových fotografií jako výpravná kniha
v roce 1960 v Praze (ovšem pouze nìmecky, anglicky a francouzsky). Vydala ji Artia, nakladatelství, které spadalo
do kompetence ministerstva zahranièního obchodu. Artia vydávala knihy
pro export v rùzných jazykových mutacích, v roce 1959 knihu nazvanou
The Prague Ghetto a v roce 1960 The
Old Prague Jewish Cemetery. Obì
tyto publikace zahrnovaly Lukasovy fotografie a byl to podle
cenné vzpomínky Ivana Vyskoèila právì
Lukas, kdo v Artii
Fryntovu knihu prosadil. Kafka byl zaèátkem šedesátých let
dobrý „vývozní artikl“, do Prahy za ním
zaèali jezdit turisté.
Èesky vyšla Fryntova
kniha poprvé až v roce
2000 pod názvem
Praha – domovské
mìsto Franze Kafky.
MÌSTO
MINULOSTI
Obraz Kafkovy Prahy, který se vytvoøil
koncem ètyøicátých
a v prùbìhu padesátých let, zùstal prakticky nemìnný.
Praha je v tomto pojetí mìsto staré,
historické, náležící minulosti. Historik
umìní Josef Kroutvor použil v souvislosti s touto Prahou topos mrtvého
mìsta (tote Stadt). Obraz Prahy, který
se v souvislosti s Kafkou etabloval, je
ovšem sporný a jednostranný. Jistì,
Kafka prožil vìtšinu života na Starém
Mìstì, ale to už se za jeho života promìòovalo. Bývalé ghetto protínala
moderní velkomìstská Mikulášská ulice, a Kafkova rodina obývala moderní
pohodlné byty v luxusních mìšt’anských domech, které vyrostly na místech „asanovaného“ støedovìkého
mìsta. Václavské námìstí, kam Kafka
docházel do svého prvního zamìstnání, se promìòovalo v centrum moderního života. Ve dvacátých letech podobu tohoto širokého bulváru utváøely
i mnohé biografy. Podle historièky
Ines Koeltzsch jich v Praze bylo v období mezi dvìma válkami v pomìru

k populaci více než v tehdejších moderních velkomìstech jako Paøíž nebo
Berlín.
Proè umist’ovat Kafku pouze do staré a zaniklé Prahy, když jeho dílo pøináleží k modernismu a Kafka sám žil
plnì svou pøítomností? Kafkùv život
a dílo se podle Frynty vyjevovaly na
pozadí kulis, které zùstaly nemìnné:
„Teprve ve ètyøicátých letech zmizel

byla popsána jako „Vzácná série fotografií poøízená v roce Kafkovy smrti“.
Doprovodný text dále naznaèuje, že je
možné, že se „Kafka se Zychem znal“,
a vyzdvihuje Kafkùv zájem o fotografii. Pokud by byl soubor autentický,
znamenalo by to, že první fotografie
kafkovských míst vznikly o dvacet let
døíve, než jak to vyplývalo z dosavadních prùzkumù, a to už v roce Kafkovy
smrti, kdy autor ještì
nebyl dobøe znám.
Znal se prvorepublikový státní úøedník
Alois Zych (1874–
1943), amatérský fotograf proslulý pøedevším svými akty, skuteènì
s
Kafkou
osobnì? V odborné literatuøe se o tom nepíše. Pokud èetl jeho
dílo, jak se s ním
seznámil? Možné spojení mezi Kafkou
a prùkopníkem fotografie a zakladatelem
Klubu fotografù amatérù na Královských
Vinohradech je zajímavé i proto, že Kafka
sám se o fotografii
Náhrobek Franze Kafky na Novém židovském høbitovì v Praze.
a film skuteènì zajíVšechny fotografie k èlánku jsou z Houghton Library, Harvard University.
mal. Brzy se ovšem
z velikých dveøí v barokním portálu vynoøily otázky, které zpochybòují jak
nápis HEØMAN KAFKA s èeskou for- dataci fotografií, tak Zychovo autormou køestního jména zakladatele.“ ství.
Autoøi jako Frynta mìli pøitom od oné
Snímky pøipsané Zychovi zachycují
zaniklé „staré Prahy“, jejíž relikty vi- pohled z domu, kde se Kafka narodil, na
dìli kolem sebe, jen malý èasový od- protìjší domy dnešního námìstí Franze
stup. Na pozadí tìchto kulis ovšem Kafky, tøi zábìry Týnské ulièky, interiér
v uplynulých desetiletích probìhly ra- Staronové synagogy a Kafkùv hrob. Jak
dikální historické a politické zmìny, ukážu pozdìji, právì snímek hrobu jasnì
a Kafkova Praha se stala dávnou mi- protiøeèí dataci snímkù. Fotografie danénulostí.
ho souboru (at’ už je jejich autorem kdokoli) nás tematicky zavádìjí k oblíbenému žánru „staré Prahy“, jak se projevoval
SOUBOR FOTOGRAFIÍ
Každá nová informace, která by mohla v malbì i ve fotografii konce 19. a poèátdoplnit naše povìdomí o Kafkovì ži- ku 20. století, i v souvislosti s rychlou
votì a díle, je u tak probádaného auto- modernizací Prahy, novými územními
ra cenná. Pøed nìkolika lety pøibyl do plány mìstské radnice, jež byla v rukou
sbírek Houghtonovy knihovny vzác- Èechù, a ambiciózním plánem zbourat
ných knih a rukopisù na Harvardovì velkou èást Starého Mìsta. Proti nìmu
univerzitì soubor šesti fotografií, vystoupili mnozí spisovatelé, a i v reakci
v katalogu uvedený jako fotografie na plánovanou a zèásti provedenou „asaKafkova domova a hrobu. V katalogu naci“ vznikl v roce 1900 Klub za starou
je datován rokem 1924 a autorství je Prahu.
(pokraèování na str. 17)
pøipsáno Aloisi Zychovi. Akvizice
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ADOLF LOOS: 150 LET
Brno a Praha pøipomínají život a dílo slavného architekta
U pøíležitosti 150. výroèí narození architekta Adolfa Loose (1870–1933) mohl
(a snad ještì bude moci) zájemce zhlédnout nìkolik výstav: první pøipravilo ve
výstavních prostorách na hradì Špilberku
Muzeum mìsta Brna pod názvem Evropan Adolf Loos. Nejen brnìnské stopy;
druhou, s titulem Adolf Loos svìtoobèan
Národní technické muzeum v Praze ve
spolupráci Muzeem hl. m. Prahy. K návštìvì se samozøejmì nabízejí autentická
díla, jež jsou prùbìžnì pøístupná veøejnosti: vily a byty, které architekt navrhl v Praze
a v Plzni. Winternitzova
vila v pražských Košíøích navíc návštìvníkùm
pøipravila loosovský zážitek, kdy se jednak dozvíte pøíslušná fakta,
a jednak se mùžete posadit do køesla, které Loos
používal, èíst si nerušenì
knížku jeho esejù, poslouchat hudbu, která ho
inspirovala.
Loosovské výstavy jako všechny expozice
uplynulého roku postihla
omezení vynucená pandemickou situací, ale
snad se divákù doèkaly
a ještì doèkají. Bròané tu svou otevøeli již
v èervnu a má (ovšem bohužel s dlouhými
pauzami) pokraèovat do poloviny února;
pražská v Národním technickém muzeu
byla zahájena v den Loosových narozenin,
10. prosince, potrvá až do srpna 2021;
u Winternitzù mùžete „posedìt“ do 7. dubna. Dùkladnì pøipravená je výstava v moravské metropoli, kde se Loos narodil a po
nepøíjemných studijních peripetiích zde na
nìmecké státní prùmyslovce odmaturoval.
Výstava na Špilberku má mnohem vìtší
zábìr než ta v Národním technickém muzeu a zabývá se nejen stavbami, ale také
Loosem samotným a spoleèností kolem
nìj. K výstavì byla vydána publikace Brnìnské stopy Adolfa Loose, z níž èerpáme.
ADOLF LOOS SENIOR
Budoucí architekt, který svým bojem
„proti ornamentu“ a moderním pojetím
architektury provokoval mnohé souèasníky, se narodil v rodinì Adolfa a Františky,

rozené Ullrichové. Jeho prvním svìtem
byla dílna a dvùr jeho otce, kamenického
mistra, kterého (na rozdíl od pøísné matky) velice miloval. Místo hraèek se zaobíral kousky kamene, které se válely po
dvoøe rodinného domu v Kounicovì ulici.
Jihlavský rodák Adolf Loos starší
(1829–1879) absolvoval sochaøská studia
na Akademii výtvarných umìní ve Vídni
a stal se z nìj všestranný a cenìný tvùrce,
který navíc zakoupil vlastní mramorový
lom v Nedvìdici pod Pernštejnem. V Brnì

meslo. Tak jak to poznal u otce. A možná,
že ho ovlivnilo i to, jak pøirozenì se otec
pohyboval v pestré èesko-nìmecko-židovské spoleènosti.

BRNÌNSKÉ STOPY
Jaké jsou tedy konkrétní brnìnské stopy
Adolfa Loose? S kým tu spolupracoval, jak
se zapojil se do místního spoleèenského života, koho ovlivnil? Na všechny otázky výstava a publikace dùkladnì odpovídají.
Jelikož animozita k matce s lety jen rostla,
nevracel se Loos do rodného mìsta za ní, ale
za prací, za pøáteli a kolegy. Nejvýznamnìjším Loosovým brnìnským klientem byl cestovatel a nìmecký prùmyslník rytíø Viktor
von Bauer. Architekt pro nìj navrhl vilu
v Hrušovanech (1914),
brzy poté hlavní tovární
budovu jeho cukerní rafinerie a v letech 1924–
1925 èásteènou pøestavbu
klasicistního zámeèku,
jenž se o nìkolik let pozdìji ocitl (k rytíøovì nelibosti) v areálu brnìnského
výstavištì.
V Brnì, stejnì jako
v Praze, Loos coby èestný
èlen Klubu architektù pøednášel o moderní architektuøe a stal se – díky pozvání
architekta a designéra Jana
Vaòka, architektù Ernsta
(Arnošta) Wiesnera a KaPozvánka na pøednášku Klubu architektù v roce 1925.
mila Lhoty a historika
umìní Bohumila Markazískával oficiální zakázky, vytvoøil øadu louse (známého též pod autorským pseudopomníkù, zabýval se sakrálními sochami, nymem Jaromír John) – èlenem redakce èaale také výzdobou sálu v brnìnské Redutì. sopisu Bytová kultura, jenž propagoval
Roku 1863 vytvoøil ornamentální dekorace moderní architekturu a vybavení bytù jednov maurském slohu „pro nový izraelitský duchým, ale úèelným nábytkem. Uveøejnil
chrám v Jihlavì“ (synagoga byla roku 1939 mj. reprodukci židle nazvané Loos, jejíž movypálena nacisty). Loos st. je také autorem del lze na výstavì spatøit: byla urèena nejen
stovek náhrobkù (mj. brnìnského biskupa k sezení, ale díky tvaru horního opìradla
Nöttiga), z nich zhruba ètyøiceti náhrobkù i k odkládání svrškù. Právì Vanìk a Wiesner
na brnìnském židovském høbitovì v Žide- se stali Loosovými hlavními kolegy. Loos pùnicích (nejvýraznìjší jsou náhrobky Sieg- sobil nìjaký èas jako paøížský zastupitel Vaòfrieda Pollaka a rodiny Morgensternovy). kovy firmy, Spojených závodù UP, a dle preZemøel náhle, ve vìku pouhých padesáti zentované dokumentace se o odbyt jejího
let, a na pohøeb mu pøišla øada kolegù, sta- progresivního nábytku staral svìdomitì.
vitelù a také pøedstavitelù státní správy.
V Paøíži se pohyboval i v èeskoslovenOsobnosti Loose seniora vìnuje brnìnská ské spoleènosti. Zachovala se vzpomínka
výstava celý sál a zdùrazòuje vliv, jaký mìl spisovatele Johannese Urzidila na sváteèotec na syna, a to pøes odlišné spoleèenské ní chvíli, na Silvestr 1925 v paøížském
podmínky i rozdílný styl tvorby: Architek- ateliéru Jana Zrzavého. „Kolem pùlnoci
tovu lásku k vybraným a vzácným druhùm se ozvalo zaklepání na dveøe a nevešel nikamene pøipisují znalci právì jeho dìtské kdo jiný než velký, starý, veleznámý a ve„kamenické“ zkušenosti, stejnì jako to, že lectìný Adolf Loos. Držel v náruèí celou
svou práci nebral jako umìní, ale jako øe- várku šampaòského, které se pøi uvítání
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žáky ze zmínìné školy, Karlem Hofman- 1970 v Brnì Dny Adolfa Loose. Plán velnem a Felixem Augenfeldem. Pùsobili také kolepé pøipomínky architektových stých
ve Vídni a je známo, že F. Augenfeld navrhl narozenin, jichž se mìl zúèastnit i Oskar
mimo jiné židli k psacímu stolu Sigmunda Kokoschka èi Loosova druhá manželka
Freuda a pro jeho dceru Annu zaøídil její ví- Elsie Altmann-Loosová, zahrnoval i mezinárodní konferenci
deòskou praxi. Oba
o ochranì památek
uprchli pøed nacisty:
moderní architektuAugenfeld do USA,
ry, výstavu, veøejný
kde se prosadil
veèer s názvem Evv New Yorku, Hofropan Adolf Loos èi
mann do Austrálie.
koncert Státní filharPrávì následovnímonie z díla Arnolkùm Adolfa Loose
da
Schoenberga
byla v rámci výroèí
a uvedení Ceny
vìnována další zajíAdolfa Loose na
mavá akce: výstava,
Vysokém
uèení
již pøipravilo Metotechnickém. Jubiledické centrum moum nakonec – jedderní architektury
nak kvùli normaliv Brnì. Kvùli covizaèním podmínkám
dovým opatøením tri celkovým organivala jen krátce, ale
zaèním problémùm
lze ji nalézt na odka– pøipomnìly jen tøi
zu www.vila-stiassLoosova židle-vìšák na brnìnské výstavì.
komornìjší akce bez
ni.cz/ cs/Nasledozahranièních hostù.
vnici-Adolfa-Loose.
(Oè se v roce 1970 „postarali“ komuV záhlaví naleznete jména jednotlivých
architektù, mezi nimiž jsou kromì zmínì- nisté, zaøídila loni covidová pandemie: na
STUDENTI A NÁSLEDOVNÍCI
Loosùv vliv na významné moderní archi- ných ještì zejména olomoucký rodák Jac- podzim byla v Brnì plánovaná dvoudenní
tekty pùsobící v Brnì je zcela zásadní ques Groag (pøed nacisty uprchl do Britá- konference za úèasti loosovských tuzema kvùli válce, jež tyto èasto židovské od- nie) èi Pražák Rudolf Wels (zahynul ských i zahranièních badatelù: mìla pøipoborníky vyhnala do exilu, se rozšíøil jak v Osvìtimi). Kliknete-li na jednotlivá menout jeho dílo i èeské stopy Loosových
do západní Evropy, tak do Palestiny. Ernst jména, objeví se pøíslušný „panel“. V sou- žákù a následovníkù a také pøíklady obnovy Loosových interiérù
Wiesner, tvùrce èi spoluv Plzni a Praze za úèasti
tvùrce øady významných
tvùrcù. Ze známých dùstaveb v centru mìsta,
vodù byla zrušena.)
odešel vèas do Velké BriPøedstaven je i pøíbìh
tánie, kde vyuèoval na
Loosova „utajeného“ poŠkole architektury a stamníku. Tvoøí ho nìkolik
vebnictví v Oxfordu.
kamenných blokù u vstuProjektem Jordanova
pu do hotelu Continental,
domu se zabýval architekt
vybudovaného poèátkem
Jehuda K. Unger, absolšedesátých let na místì
vent nìmecké Vysoké
kamenické dílny Adolfa
školy technické v Praze,
Loose staršího. Bloky
poèátkem tøicátých let
byly vytìženy pøi hlouLoosùv asistent. Byl siobení základù výškové
nista a roku 1936 odjel do
budovy.
Palestiny. Usadil se v HaiNa výstavì je k vidìní
fì (na místní technické
i souèasný návrh pomníuniverzitì posléze vyuèoku: tvoøí ho hladká betoval) a spolupracoval s dalnová sochaøská forma
ším Loosovým žákem
Pohled na výstavu v sále Národního technického muzea v Praze. Foto na této stranì am.
náhrobku na architektùv
z jeho vídeòské soukromé
stavební školy, Paulem Engelmannem. èasné dobì by už mìla k tématu být k dis- hrob na vídeòském Ústøedním høbitovì,
jejž si Loos navrhl sám, a model náhrobpozici i publikace z produkce centra.
Spoleènì navrhli v Haifì školu a tržištì.
ku. Památník tak symbolicky propojuje
Brnìnská výstava nás zavádí i k výstavbì
Brno a Vídeò, sochaøství a architekturu.
ve svahu Èerných Polí nad Lužánkami, k ro- POMNÍK
dinnému domu Paula a Marietty Himmelre- V závìru výstava zmiòuje už spíše smutichových, navrženému dalšími Loosovými nou epizodu: pokus uspoøádat v prosinci
(pokraèování na str. 17)
kutálelo po podlaze, naštìstí však se mu
nic nestalo. Loos si Zrzavého velmi vážil,
což opìtovnì potvrzuje pøesnost jeho
umìleckého úsudku.“ Ve francouzské metropoli s pomocí Arnošta Wiesnera také
chystal projekt stavby domu básníka Tristana Tzary (jenž se uskuteènil) a plánoval
objekty pro královnu parfémù, Helenu
Rubinsteinovou (ty se nerealizovaly). Brnìnská výstava zahrnuje originální Loosovu kresbu sálu s hudebním koutem pro její
mansardový byt. Díky Loosovì kontaktu
získal Vanìk zakázku na èást vybavení
Müllerovy vily v pražských Støešovicích.
Expozice pøedstavuje øadu snímkù Loosových brnìnských realizací a také modely staveb, i tìch, které se neuskuteènily.
K nejzajímavìjším patøí místní penthouse
neboli Jordanùv dùm. Židovský obchodník s likéry Jindøich (Heinrich) Jordan
roku 1930 s Loosem komunikoval a architekt pro jeho dùm vymyslel originální
koncept tøípodlažního bytu majitele na vrcholu stavby, tedy „dùm na støeše“. Jordan
se Loosova návrhu nakonec vzdal: omlouval se pøíliš vysokými náklady.

14

VÌSTNÍK 1/2021

NOVÁ EXPOZICE

na životì spoleènosti. Tento nadìjný
rozkvìt skonèil apokalypsou šoa, smrtí dvou tøetin Židù žijících v èeských
Židé v èeských zemích v 19. a 20. století ve Španìlské synagoze
zemích. Nadìji na nový zaèátek po
Po otevøení nového Informaèního ská komunita prošla v uplynulých skonèení války zmaøil antisemitský
a rezervaèního centra v Maiselovì uli- dvou stoletích. Po zrovnoprávnìní, komunistický režim. Toto vše na základì jedineèných judaik
a dalších trojrozmìrných
exponátù, dokumentù, filmù a fotografií mùže zažít návštìvník pøi prohlídce expozice, v níž
jsme s respektem k jedineènému prostoru synagogy využili i inovativní
audiovizuální a interaktivní prvky,“ charakterizoval novou expozici øeditel muzea Leo Pavlát.
Expozice obsahuje v souèasné podobì 58 odbornì
zrestaurovaných umìleckých kovových prvkù
a 13 typù truhláøských
prvkù, instalaci 24 nových celosklenìných vitrín a 26 audiovizuálních
prvkù. Pro imobilní návštìvníky byl úpravou
vstupní haly v èásti schoExponáty jsou rozmístìny v obou úrovních synagogy. Foto Jiøí Daníèek.
dištì vytvoøen pomocí
ci (2014), modernizaci expozic v Mai- které mìlo dát Židùm zapomenout na výtahové plošiny bezbariérový pøístup
selovì synagoze (2015) a Pinkasovì staletí diskriminace, jim obèanská do všech tøí úrovní objektu, ve ktesynagoze (2018) pøedstavuje 16. pro- emancipace nabídla plnoprávnou úèast rých se výstavní prostory nacházejí.
since loòského roku zpøístupnìná expozice ve
Španìlské synagoze již
ètvrtou dokonèenou etapu
postupné obmìny a modernizace prezentace sbírek Židovského muzea
v Praze.
JEDINEÈNÁ
JUDAIKA
Cílem nové, modernì pojaté expozice s názvem
Židé v èeských zemích
v 19. a 20. století je pøiblížit v historii a kulturu židovské komunity v tomto
období, a to nejen co se
Prahy týká. „Nová expozice, která je koncipována
jako dlouhodobá, provede
návštìvníka dìjinami nesmírných zvratù, kterými
èeská a moravská židov-

Vitríny ze skla a kovu jsou citlivì vloženy do historického interiéru. Foto Židovské muzeum/Dana Cabanová.
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Naopak, dá se øíci, HISTORIE
že umocòují a pro- NOVÁ A NEJNOVÌJŠÍ
hlubují atmosféru Samostatnou souèástí (expoziènì, nitohoto mimoøádné- koli tematicky) je instalace v bývalé
ho místa, které je zimní modlitebnì v prvním patøe.
právem uvedeno na Tady opouštíme historické romanticseznamu svìtového ko-orientální prostøedí z 19. století
kulturního dìdictví a vstupujeme do prostoru, který je
UNESCO.
souèástí funkcionalistické pøístavby
Støíbrné synago- z roku 1935. Nové a nejnovìjší kapigální pøedmìty, opo- toly historie Židù v Èechách vèetnì
ny, knihy a obrazy ve poúnorové totality, roku 1968, období
vitrínách doplòuje normalizace i let po roce 1989 zproa v mnoha detailech støedkovává tato èást expozice skuteèkomentuje audiovi- nì mimoøádným zpùsobem. Množství
zuální èást expozice. unikátních fotografií, filmových zábìK tomu aby ji ná- rù i dobových dokumentù dokládá,
vštìvník celou ales- o jak podivné, složité a do nedávna
poò zbìžnì prošel, zámìrnì zkreslenì interpretované obby bylo zapotøebí dobí se tu jedná.
hodnì èasu. Je konciZbývá si jen pøát, aby Španìlská sypovaná tak, jak to má nagoga a její nová expozice (spolu
být; pokud nìkdo s celým Židovským muzeem) byla už
hledá k vystaveným tento rok zase bez omezení pøístupná
exponátùm nebo té- a mohli se s ní seznámit ti, pro které je
matùm další infor- vytvoøena: domácí i zahranièní zájemPortrét vrchního rabína Šlomo Jehudy Rappaporta od A. Machka (1840) Foto jd.
mace, najde je, v tex- ci o pravdivé informace o historii
RESPEKT K PROSTORU
tové i obrazové podobì, právì tady. i souèasnosti èeských Židù.
Hlavním materiálem, použitým pøi Graficky i uživatelsky jsou použitá au(jd),
tvorbì expozice, je sklo. Díky tomu diovizuální zaøízení na vysoké úrovni.
s použitím tiskové zprávy ŽMP
jsou veškeré pøidané prvky transparentní a slouží jako takøka neviditelné
nosièe informací. Vitríny jsou prùhledné a plynotìsné. Opticky nezabírají mnoho prostoru, nabízejí prohlídku pøedmìtù z více stran a ve svém
celku se podílejí na slavnostním vyznìní prostoru. Dalším použitým materiálem pro interiérové prvky je døevo. Døevìné lavice s audiovizuálními
prvky navazují na restaurované historické lavice, umístìné v pøízemí a na
galerii. Nákladná rekonstrukce za nìkolik desítek milionù korun rozšíøila
expozièní prostor na více než 600 m2
a kromì jiného umožnila bezbariérový pøístup do tøí pater synagogy.
Mimoøádný zážitek pøináší návštìvníkovi expozice i jako celek. V tlumenì
osvìtleném prostoru synagogy, vyzdobeném zlaceným a polychromovaným
dekorem inspirovaným orientálním
umìním, se témìø vznášejí sklenìné
vitríny s vlastním osvìtlením. Pùsobí
zcela nehmotnì, i když jsou ve skuteènosti velké a rozmìrné a v rozlehlém interiéru nevypadají ani v nejVitrína s portrétem moravského zemského rabína Abrahama Placzka (1799–1884). Foto jd.
menším nepatøiènì nebo cizorodì.
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seu výstavy i pro komerèní fotografy?
Samozøejmì! Zabývám se Sudkem, Drtikolem, tìmihle velikány, ale v èeských zemích bylo obrovské množství živnostenských fotografù, kteøí dìlali svou práci
velice kultivovanì, jako zmínìný Otto
Schlosser. Koneckoncù i podstatná èást
odkazu Františka Drtikola je živnostenská
fotografie. Tomu se døív nevìnovala tolik
pozornost, to byla „chlebaøina“.
Takže urèitì pøipomínám Freda Kramera.
Zaèátkem tøicátých let vystudoval grafickou
školu, živil se reklamní fotkou, prošel koncentrákem. Po válce pùsobil v ateliéru v paláci Adria a stal se znìj velice žádaný profesionál, který u nás zavádìl do fotografie barvu.
Až do devadesátých let byl špièkovým fotografem módy a také vyuèoval na FAMU.
Jeho konkurentem byl svým zpùsobem
Jindøich Brok (pùvodnì Brock). I on absolvoval grafickou školu, za války spolupracoval s dokumentaèním oddìlením Židovského muzea a pražské židovské obce. Po válce
se specializoval na fotografie skla. Velice
dùležitý je jeho soubor z Terezína. Nafotil ho
deset, patnáct let po válce v bývalém ghettu:
jsou to vìcné, chladné, ale o to emocionálnì
silnìjší snímky. Vlastnì jsem je ale nikdy nevidìl vystavené ve vìtším souboru. Tìch
jmen by mohlo být více. Vìtšinu výstav
v Galerii Josefa Sudka dìlám proto, abych ty
neznámé autory pøipomnìl a zaznamenal jejich jméno. A to jsem se nauèil od Židù.

Nemáte v zásobì také nìjakou ženu, fotografku?
Právì jsem ji chtìl pøipomenout. Je to Sonja
Bullaty, z pražské židovské rodiny. Prošla
koncentrákem, když se vrátila, tak ji obyvatelé jejího vlastního bytu ani nepustili pøes
práh. Ale ujal se jí Josef
Sudek, dìlala mu asistentku, dva roky s ním
spolupracovala, vyuèila se na fotografku. Pak
si vzala Italoamerièana
Angela Lomea a odjela
s ním do Ameriky. Se
Sudkem zùstala v kontaktu a na poèátku
sedmdesátých let pøipravila jeho vùbec první výstavu v Americe.
Je to dáma, která by se
opravdu mìla pøipomínat, protože se hodnì
zasloužila o to, že SuTakhle vypadal Sudkùv byt na Úvoze po umìlcovì smrti… Foto MMP.
dek vstoupil do svìtoKdyž hrozilo prozrazení, odvezlo ho ges- vého povìdomí. Sama také fotografovala –
tapo a jako by se po nìm slehla zem. Pak také židovskou Prahu. Jinak dìlali s manževyšlo najevo, že ho odvezli jeho kamarádi lem New York, krajiny, takové veliké obrapøevleèení za gestapáky, kteøí ho ukryli nì- zové fotografie.
kde na vesnici, kde žil až do konce války.
Jeho brácha, Honza, byl ještì vìtší do- Kdo nám ještì zbývá?
brodruh. Odjel do Berlína, nechal si udìlat Jako poslední nelze
plastiku a falešné papíry a pøežil taky. opomenout pøíbìh braV roce 1948 o všechno pøišli, emigrovali trù Karla a Jana Sauda nakonec se usadili ve Venezuele. Do de- kových. Já jsem rodák
seti let se z nich stali milionáøi: založili fir- z pražského Podolí
my na barvy, na obalovou techniku, mìli a bratry Saudkovy papozemky. Vlastnili také velikou umìlec- matuju, už když jsem
kou sbírku, podporovali tøeba Toyen. Lot- byl dítì. Bydleli v prohar se pak vrátil do Evropy, žil ve Švýcar- tìjším baráku. Pamasku a vìnoval se barevné fotografii: poøídil tuju jejich ráznou
maminku, drobného
si obrovskou mašinu, mìl svoji laboratoø.
A nesmíme samozøejmì zapomenout na židovského tatínka, je,
Jindøicha Heislera, básníka, surrealistu. Ten jak se tam v džínech øíse pøed transportem skrýval u malíøky Toyen tili na skútrech a my
v Krásovì ulici na Žižkovì. I v úkrytu pra- jako malí kluci v teplácoval, vytváøel napøíklad z drobných pøed- kách jsme na nì jen èu…a takhle vypadá „byt“ v souèasné Galerii Josefa Sudka. Foto J. Daníèek.
mìtù výtvarné básnì. Jeho synovec Jindøich mìli. Myslím, že to je
Toman vyprávìl, že jeho maminka, Heisle- další faseta židovských osudù: váleèná zku- Pøipomínání jmen?
rova sestra, vzpomínala, jak už z ukrývání šenost v nich vybudila energii a brali pak ži- Ano. Ètení jmen pøi pamìtních pøíležitosšílel. Bez ohledu na nebezpeèí chodil v noci vot obìma rukama. Byla v nich opravdu ží- tech, z potøeby je opakovat, aby nebyla zapìšky ze Žižkova k ní do Nuslí. Legendou zeò po životì a to se promítlo i do jejich pomenuta. Bavil jsem se o tom kdysi s Kauž je, jak si do nosu dával perko z budíku, prací. K židovskému osudu se Jan vyjádøil rolem Sidonem. Jestli si dobøe vzpomínám,
aby nevypadal židovsky, ale podle Tomana nádherným portrétem otce z roku 1975.
existuje židovské úsloví, že kdo zemøe, zevypadal jako totální karikatura Žida. Po válmøe. Ale ten, jehož jméno bude zapomenuce odešel s Toyen do Paøíže, kde zemøel veli- Poøádáte v Galerii Josefa Sudka èi v do- to, zemøe definitivnì.
movském Umìleckoprùmyslovém muce mladý, nebylo mu ani ètyøicet.
ALICE MARXOVÁ
(dokonèení ze str. 7)
Pøišla válka, nestihli utéct. Lotharovi se daøilo nìjakou dobu se skrývat, pak jeho kamarád, Èech, nahlásil ztrátu dokladù a dostal nové. Ty staré použil právì Neumann,
takže dva lidi žili se stejnou identitou.
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KAFKOVA PRAHA

ADOLF LOOS: 150 LET

aneb Záhada fotografií v knihovnì Harvardovy univerzity

(dokonèení ze str. 13)
LOOS SVÌTOOBÈAN
Pražská instalace v sále Národního technického muzea je elegantní a støídmá, formálnì se podobá Loosovým stavbám (navrhl ji ateliér M1 architekti, autorkou
grafického øešení je fotografka a grafièka
Markéta Othová). Na barevné podlaze
(v odstínu pøipomínajícím vzácné døevo
a souèasnì barevná linolea z loosovských
interiérù) se nachází èasová osa architektova života a díla. V prostoru zaujme øada
bílých modelù jeho staveb v Brnì, Praze,
Plzni, pøibližují je i technicky mistrné
barevné fotografie interiérù a exteriérù
na stìnách. Nejvýraznìjším pøedmìtem
výstavy je vysoký model budovy pøipomínající dórský sloup. Jedná se o Loosùv
neuskuteènìný soutìžní návrh z roku
1922 na administrativní budovu The Chicago Tribune v Chicagu. K vidìní jsou
i tøi židle, které architekt navrhl.
Pojetí pražské výstavy je skuteènì minimalistické, možná až pøíliš. Žádá si už pouèeného diváka, který se o téma zajímá nebo
napøíklad zhlédl v Èeské televizi nový rakouský dokument Adolf Loos – vizionáø
a provokatér, v nìmž je Loosova tvorba
vèlenìna do souvislostí a je v nìm øeè
i o Loosovì „svìtoobèanství“, tedy o tom,

(dokonèení ze str. 11)
Dùležitým pøíspìvkem k tématu zobrazování „staré Prahy“ byly i rané fotografie
Františka Drtikola a Augustina Škardy,
kteøí v roce 1911 vydali v umìleckém
družstvu Artìl fotografický soubor padesáti olejotiskù Z dvorù a dvoreèkù staré
Prahy. Èást souboru
byla pøedstavena na
výstavì organizované Umìleckoprùmyslovým museem
v Rudolfinu, zahájené v prosinci roku
1914. Zych sice na
této výstavì zastoupen nebyl, ale i on
patøil k druhé vlnì
„fotografického secesního piktorialismu“, stejnì jako Drtikol, Škarda aj. (Za
upozornìní na tento
soubor vdìèím Janu
Mlèochovi, který se
jím zabývá v knize
Artìl. Umìní pro všední den, Praha
2009.)
Zych tou dobou vystavoval své odvážné ženské akty, napøíklad na klubové
výstavì v Rudolfinu v roce 1911 (modelem mu byla manželka Hedvika), ale fotografoval i krajinu a Prahu, a to pøedevším pozdìji, ve tøicátých letech. Na
spoleèné výstavì s Františkem Drtikolem v Olomouci v roce 1933 byly pøedstaveny i jeho krajiny. Ve tøicátých letech vznikala tzv. vlastivìdná fotografie,
za jejíž vrchol je považována i kniha
Praha od Karla Plicky. I Zych fotografoval Prahu: mezi jeho snímky jsou
Hradèany, pražské støechy, Jelení ulièka. Proto jeho autorství fotografií kafkovských míst nepùsobí v první chvíli
zcela nemyslitelnì.
KDO JE AUTOREM?
Skepticky se o autenticitì šesti fotografií vyjádøil právì znalec Zychova díla
Jan Mlèoch, který mj. uspoøádal v roce
2012 výstavu Zychových fotografií
v Galerii Josefa Sudka. Je nutno uvést,
že fotografie vidìl jen v digitální podobì, a jeho závìry jsou pouze „orientaèní“, nikoli definitivní. Písmo pod fotografiemi neodpovídá tomu, jaké známe

od Zycha, a datum lze èíst spíš jako rok
1929 než 1924. Do oèí ale bije nìco jiného: na fotografii Kafkova hrobu je
i jméno Kafkových rodièù, Hermanna
Kafky, který zemøel v roce 1931, a Julie
Kafkové, která zemøela v roce 1934. Je
tedy jasné, že pøinejmenším tato fotografie musela vzniknout po roce 1934.
I pokud by fotografie vznikly až ve
tøicátých letech, byla
by to cenná kolekce
dokumentující raný
zájem o Kafku. Je ale
pravdìpodobné, že
vznikly až pozdìji.
Obsahují pramálo informací, které by pomohly v dataci, ale
jak upozornil Jan Mlèoch, jeden snímek
zachycuje záøivkové
osvìtlení, které se
Pohled do Týnské ulièky.
v Praze instalovalo až
po druhé svìtové válce, zejména v padesátých letech. V té dobì
byl již Kafka mnohem lépe znám a do Prahy
zaèínali jezdit kafkovští badatelé.
Kdo je tedy autorem snímkù, kdy vlastnì vznikly a jakými cestami doputovaly do
knihovny Harvardovy univerzity? Pátrání
po pùvodu souboru vede k nejmenovanému obchodníku v Londýnì, který jej koupil od jiného obchodníka, jenž soubor získal od sbìratele v San Francisku. Že si
nikdo nevšiml pøímého dùkazu o chybné
dataci snímku Kafkova hrobu, je samozøejmì chyba. Kdo soubor vytvoøil a kdo
jej pøipsal Zychovi, a bylo to omylem, anebo s úmyslem tìžit z Kafkova vìhlasu?
At’ už je to jakkoli, soubor vyvolává
i další otázky: fotografoval nìkdo z Kafkových pøátel, rodiny èi známých místa spojená s Kafkou v letech krátce po jeho smrti, a je možné ještì nìjaké autentické
záznamy nalézt? Jak by takové fotografie
vypadaly, jakou Prahu by zachycovaly?
Byla by to nutnì „stará Praha“, která se posléze stala emblematickou pro zobrazování Kafkova mìsta? Spíše než raný zájem
o Kafku dokumentuje fotografický soubor
pozdìjší snahu „zasadit“ slavného autora
do obrazu staré Prahy, který se v souvislosti s jeho životem a dílem vytvoøil.
VERONIKA TUCKEROVÁ

Dobøe utajený památník v Brnì. Foto archiv.

jaký vliv na nìj a jeho práci mìly pobyty
v Americe, Británii èi cesty po severním
africkém pobøeží. Pražská výstava svùj
vlastní název pøíliš nevysvìtluje a nezmiòuje ani Loosùv vliv na další tvùrce. Je to škoda, již nenapravuje ani záhadnì pùsobící
animovaný film, jenž má ilustrovat Loosovu kritiku ornamentu, ale o práci samotného
architekta nic neøekne. ALICE MARXOVÁ
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Z knihy skoroosmdesátníka Karla Hvížïaly Vìta jako povolání
NOVOROÈNÍ ZÁKON V CHELMU
„Dnes v noci jsem ani na chvilku nespal,
pøemýšlel jsem, proè je v létì horko. Nakonec jsem to vyøešil,“ øekl starosta Gronam. „A jak?“ zeptali se radní.
„Protože se celou zimu topí v pecích,
a to teplo u nás v Chelmu zùstává a v létì
je pak horko.“
Všichni radní pøikývli a jeden se zeptal: „A proè je potom od Nového roku
vždycky tuhá zima?“
„To je pøece jasné, proè,“ odpovìdìl
starosta. „V létì se v pecích netopí, tak
nezbude žádné teplo na zimu.“
Radní byli Gronamovou moudrostí nadšeni. Jeho žena Genedel mu však vyèítala, že plácá hlouposti.
„Když jseš tak chytrá, tak nìco vymysli,“ žadonil Gronam.
„Dobrá, mám to. Když øekneš na zasedání rady nìco hloupého, pøijdu a pøinesu
ti klíè od obecní kasy. Z toho hned vytušíš, co si myslím.“ Gronamovi si na to
plácli.
Za pár týdnù se sešla opìt rada, aby
projednala blížící se obecní slavnost:
problém byl v tom, že ku pøíležitosti
oslav se peèou lívance, na které je zapotøebí velké množství kyselé smetany. Bohužel v zimì je o smetanu nouze. Krávy
málo dojí. A starosta zase dostal nápad:
„Vydejme zákon: vodì se bude øíkat kyselá smetana a kyselé smetanì se bude øíkat voda.“ „To je úžasný nápad,“ vykøikovali radní a sepsali nový zákon. Po
zasedání byli všichni radní zvyklí, že starostova žena Genedel pøináší ostružinový
èaj a makové koláèe, zaèali se po ní ohlížet. Genedel pøišla, ale místo podnosu
nesla na tácku klíè. To starostu rozzlobilo, obrátil se na radní a pøiznal se ke konspirativní dohodì, kterou uzavøel s manželkou: „Øeknìte mi, jakou jsem dnes
øekl pitomost, že mi má žena nese klíè?
Copak jsem nemluvil nanejvýš moudøe?
Copak jsem nevyøešil problém obce?“
Radní se na Genedel rozzlobili a jeden
z nich pravil: „My jsme v Chelmu obecní
radní a ve všem se vyznáme. Žádná ženská ani nikdo z jiných vesnic nám nebude øíkat, co je moudré a co je hloupé.“
Zasedli, projednali situaci, a protože se
blížil køest’anský Nový rok, vydali tzv.
novoroèní zákon: pokaždé, když si bude
Genedel myslet, že její muž plácá nesmysly, pøijde a dá klíè radním. Pokud jí

dají za pravdu, øeknou starostovi, aby
mluvil o nìèem jiném. Když jí za pravdu
nedají, Genedel musí pøinést každému
radnímu dvojitou porci lipového èaje
a medový pamlsek.
Od toho dne mohl starosta Gronam øíkat na schùzích, co chtìl, protože jeho
žena byla tuze lakomá a med by nikomu
nenabídla. Gronam se proslavil po celém
svìtì jako mudrc, který vydáním zákona
dal chudièkému Chelmu v Halièi celou
øeku a mnoho studní kyselé smetany.
Hospodynì si ale stìžovaly, že je nouze
o vodu. Jejich hlas v jásotu radních nebyl
slyšet.
Když za èas lidé v obci nemohli starostovy plky vystát, zaèali reptat. Nikdo
mu neøekl jinak než blbec Gronam. Radní ale odpovídali: „Starostu jste si zvolili
sami v pøímé volbì, má silný mandát.
Nadávat mùžete jen sami sobì.“
Nìkdy je lepší tradovat než vymýšlet
nové, øíká se, proto tento pøíbìh posílám
dál.
ÈESKÝ SPISOVATEL
A IZRAELSKÝ DIPLOMAT
„Jednou jsem naslouchal dvìma starším
ženám v èekárnì. Vyprávìly si o nemocech a všelijakých trampotách, až najednou slyším, jak jedna druhé øíká: ,Co
bych vám povídala. Starý èlovìk se vùbec nemìl narodit...‘ Kdykoli si na to
vzpomenu, všechno ve mnì ještì vøe.
Myslím, že vždycky stálo a bude stát za
to žít. Vychutnat si život do dna. Do posledního dechu. Mìl jsem dost èasu si to
vyzkoušet a nièím jiným si nejsem tak
jist.“
Na toto vyznání jsem si vzpomnìl, když
jsem èekal na bezmála osmdesátiletého
spisovatele Viktora Fischla, izraelského
diplomata Avigdora Dagana (jméno si
pøeložil do hebrejštiny), na Pøíkopech,
abych ho doprovodil pøi jeho první cestì
do Prahy po roce 1989 do tehdejší budovy Mladé fronty v Panské ulici, kde kdysi
dìlal eléva v redakci Prager Tagblattu.
Pøed válkou to byly velice respektované
nìmecké noviny, se kterými spolupracovali lidé jako Torberg, Brod, Polgar èi
Urzidil a Kisch.
Když jsem ho vedl pøes dvùr ke schodišti, kde v mezipatøe byla ještì na podlaze mozaika s nápisem Prager Tagblatt,
na chvíli se zastavil a oèima nápis pohla-

dil. V prvním patøe jsme vešli do oktogonu, osmiúhelníkové haly, z níž byl vchod
k šéfùm novin a nìkterých rubrik, které
v tomto poschodí mìly zrovna redakci,
a Fischl se usmál. Netroufl jsem si ho vyrušit ze snìní, ale podíval jsem se na nìj
nejspíš dost tázavì, protože spustil sám:
„Tady úøadovali vydavatel Rudolf Keller
a šéfredaktor Sigmund Blau a pøed ním
mìli všichni respekt. Když si nìkoho zavolal, bylo jasné, že má malér.“ „A vás si
nikdy nezavolal?“ optal jsem se. „Kdepak, mnì bylo dvacet, byl jsem studentík
a psal jsem tehdy poezii. Chodil jsem jen
do kulturní rubriky za Maxem Brodem.
Ten mìl kanceláø o patro výš. Tady, kde
stojíme, byla agora: vše dùležité se øešilo
v této hale. Rád jsem tu naslouchal,
vždycky jsem byl zvídavý.“ Ale hádky,
pokud k nim došlo, byly starosvìtsky
uctivé, což zvlášt’v nìmèinì pøipomínalo
19. století, jako kdybyste dnes o nìkom
øekli, že je kormutlivý chabrus.
Chtìl jsem ho zavést do redakce Mladého svìta, kde byl tìžký rozlehlý stùl,
o kterém se tvrdilo, že patøil Kischovi,
ale bohužel tam bylo zavøeno. Šli jsme
proto na kávu na Pøíkopy. Aby øeè nestála, øekl jsem: „Tady bylo nìmecké korzo,
což?“ „Kdepak,“ opáèil, „tady bylo jen
nìmecko-židovské korzo. Nìmecké korzo bylo na Malé Stranì. Tam žili sudet’áci, a to byli vìtšinou antisemité. S tìmi
jsme se nebavili.“
Po pauze dodal: „Špacírování po korzu
mìlo rituály. Zpùsob pozdravu prozrazoval vztahy mezi tìmi, co se tam potkávali. Nakolik hluboko zdravící smekl klobouk a v jaké vzdálenosti zapoèal, to
svìdèilo o jeho vztahu nejen mezi ním
a zdraveným, ale i o jeho spoleèenském
postavení. S koncem tøicátých let tato požehnaná instituce, na níž se lidé škádlili,
kde se flirtovalo, uzavírala pøátelství, milostné vztahy i obchody, bohužel zanikla.“ Nicménì nikde prý korzu nepøipadala funkce tak fundamentální jako v Praze.
Když se v nedìli ráno textilní továrník
Roubitschek vrátil z Ameriky a dozvìdìl
se, že se mezitím rozšíøila zpráva o jeho
smrti, rozesmál se, a místo aby to vyvracel, objevil se na Pøíkopech. Hned první
známý, který šel proti nìmu, uleknutím
strnul a zíral na nìj s vyvalenýma oèima.
„Aha,“ prohodil Roubitschek. „Vy jste
taky nebyl na mým funuse.“
P. S. Kávu jsme si chtìli dát ve
Fischlovì bývalé oblíbené kavárnì Continental, ale nenašli jsme ji. Hledal ji naproti dnešnímu Savarinu, který sídlí v pa-
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láci Sylva-Taroucca, kde – jak mi vyprávìl – existoval Spoleèenský klub, kam
chodili Ferdinand Peroutka, Karel Poláèek, Jiøí Voskovec, Jan Werich èi Hugo
Haas. Pøesnì si nepamatoval, kde byla.
„To nevadí,“ pravil, „stejnì to byla snobárna.“ Pak se na mì podíval a dodal:
„Víte, z èeho to slovo vzniklo?“ Protože
jsem zakroutil hlavou, pokraèoval: „Ze
šmoka, postavy z veselohry Gustava Freytaga Novináøi.“
Já jsem znal ale jiný výklad. Slovo
snob se zrodilo ze sine nobilitate, (tedy
bez vznešeného pùvodu), a na anglických
univerzitách se zkracovalo na s.nob. Toto
oznaèení se používalo pro lidi, kteøí mìli
peníze a neumìli se chovat. To jsem ale
panu Fischlovi neøekl, abych nepøerušil
jeho vyprávìní, z nìhož jsem si bohužel
udìlal jen málo poznámek.
ABY BYL DÌDEÈEK
DOBØE MRTVÝ
Ve snu jsem vidìl dìdeèka, který zemøel
v pùli padesátých let, jak nade mnou létá
ve starém letadle a bedlivì pozoruje, co
dìlám. Nejspíš to byl Blériot XI, letadlo,
které znám z technického muzea a jež mi
ve snu pøipomínalo motýla s prùhlednými køídly, který sedí na kole. A dìdeèek
vypadal jako inženýr Jan Kašpar, který
na nìm létal a jehož fotografii jsem vidìl
rovnìž v muzeu. Dìda byl obleèený stejnì, jako když øídil nákladní auto: na hlavì mìl potøísnìnou koženou bekovku,
montérky, co rovnìž volaly po èistírnì,
a na oèích letecké brýle, takže mnì trvalo
chvíli, než jsem ho poznal. Dìdeèek zøejmì vytušil, že jsem hned nevìdìl, o koho
jde, a pøi dalším obletu mìl na sobì parádní oblek s vestièkou, motýlka a byl
bez brýlí. Vypadal pøesnì tak, jak ho
mám uchovaného v pamìti. Zamával mi
køídly i rukou a už se nevrátil.
Ráno jsem si øíkal: Odkud pøišel? Kde
startoval? Kdo jej vyslal? Co mi chtìl sdìlit? Jeho výraz nebyl smutný ani veselý.
Spíš trochu pøísný. Nìco mi chtìl evidentnì øíct, protože jeho rty se hýbaly. Nic
jsem ale neslyšel. Mohu se jen domnívat,
jestli šlo o výstrahu, nebo o poselství.
Nebo o kontrolu: tøeba chtìl vìdìt, jestli
jsem mu podobný, jako chce Ondøej vìdìt,
jestli je mu podobný jeho syn. Potøeboval
se pøesvìdèit, že jsem ho nezradil, aby
mohl být dobøe mrtvý. Dìdeèka jsem obdivoval, protože byl skoupý na slovo
a protože byl hezký chlap: vzhledem pøipomínal Vittoria De Sicu, a navíc byl nesmírnì zruèný. Rád jsem s ním zašel i za

jeho bratrem, který mu byl podobný a mìl
továrnu na výtahy. Ve velké hale se stále
toèila u stropu høídel pohánìná strojem od
firmy Pujman. Tkané transmisní øemeny
roztáèely pily, hoblíky, øezaèky a vrtaèky.
Pøipadal jsem si tam jak v Jiøíkovì vidìní:
všechno kolem mì se toèilo, tanèilo, vonìlo a zpívalo. Mé oèi nedokázaly tovární
halu opustit, i když jsem šel za strýcem
a dìdou do prosklené kanceláøe. Nikdy
jsem ale z továrny neodešel s prázdnou,
poprvé mi tam vyøezali tramvaj a podruhé
loutkové divadlo. Loutky jsem si doma vyrábìl sám ze špuntù a špejlí a oblékal je do
šatù z novin. V mém
divadle nehráli jen
lidé, ale i zvíøata
a rostliny, a texty her
jsem si vymýšlel
sám. Mrzí mì, že
dìda odešel tak brzy
a že jsem si s ním
nemohl už jako dospìlý
popovídat.
I strýc odešel brzy:
po znárodnìní ho
vystìhovali nejen
z bytu, ale i z Prahy
do pohranièí, kde
brzy zemøel. Prý
umrzl. Dodnes si pamatuji pár vìt, které
si dìda se strýcem øíkali: Sám mùžeš uøídit firmu, která má
do pìtadvaceti zamìstnancù. Nebo: Dobrých pracantù je málo, ty musíš udržet
i v krizi. Proto když jdu domù, projdu dílny a se všemi se rozlouèím. Když jdeš nahoru, chovej se k lidem pøívìtivì, protože
až jednou pùjdeš dolù, budeš je všechny
potøebovat. Ty vìty mi naskakovaly v hlavì, když jsem se vrátil z exilu a musel øídit
redakci. A možná to bylo to, co dìdu probudilo a pøinutilo ho, aby nastartoval letadlo a pøišel se na mì podívat. Ve snu je
možné všechno, a co není možné, není lidské.
* * *
Ke svým osmdesátinám Karel Hvížïala
(* 1941 v Praze) sestavil a vydal knihu,
která je ze tøí èástí shrnutím toho, co napsal a publikoval v posledních letech
(Osmý den týdnì / Fejetony 2015, Dobøe
mrtvý dìdeèek / Fejetony a eseje 2017,
Exilový orloj / Nezapomínky 2019). Poslední èást Šváb nereptá / Pøicházení je
úplnì nová a s pøedcházejícími oddíly ji
autor zahrnul pod spoleèného jmenovate-

le Vìta jako povolání. Z této knihy jsou
pøetištìny tøi pøedcházející ukázky.
Novináøe, kterým Karel Hvížïala pøedevším je, i když napsal také øadu rozhlasových her a knížky pro dìti, není nutno
nìjak zvlášt’ pøedstavovat. Pøedevším
knihy rozhovorù, jejichž poèet se blíží
tøiceti, mu zajistily poèetnou obec ètenáøù i pøední místo mezi èeskými žurnalisty, kteøí se tomuto žánru vìnují. Patøí sem
zejména z nìmeckého exilu (kam Hvížïala odešel v roce 1978) vedený rozhovor
s Václavem Havlem, vydaný knižnì v Kolínì nad Rýnem exilovým nakladatelstvím
Index v roce 1986
pod názvem Dálkový výslech a vzápìtí
pøeložený do mnoha
jazykù nebo tøi knihy rozhovorù s Karolem
Sidonem
(Když umøít, tak
v Jeruzalémì, Mf
1977, Èervená kráva, Dokoøán 2002,
a 7 slov, Dokoøán
2004). Ale i mnohé
další.
Kniha Vìta jako
povolání je na svùj
zpùsob knihou bilanèní. Jednotlivé
texty
zkoumají,
zvažují a dotýkají
se nìkolika základních témat – dìtství, situace a místa novináøe ve svìtì, jehož podobu se snaží zachytit, domova a exilu, pøátelství, odvahy
i jejího nedostatku. Mùžeme ji èíst jako
zdroj informací o mnoha dùležitých a zajímavých lidech, s nimiž se autor setkal,
o událostech 20. století, kterých byl svìdkem nebo se na nich svým zpùsobem
i podílel. Nebo také jako skrytì osobní
zprávu o tom, jak to èlovìk, který se snaží být slušný a nepøekroèit meze, které si
stanoví, nemá vùbec lehké.
Prostøedky, kterými je to všechno zachyceno a vyjádøeno, jsou povýtce žurnalistické. To není myšleno jako výtka.
Jaké jiné nástroje by mìl použít bytostný
žurnalista, kterým Karel Hvížïala je, než
právì tyto.
(jd)
Karel Hvížïala: Vìta jako povolání. Nezapomínky. Vydalo nakladatelství Euromedia Group, a. s., ilustrace Jiøí Stach,
584 stran, pevná vazba. Doporuèená
cena 499 Kè.
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ŠKOLOU KE KOMUNITÌ (A NAOPAK)
Nadace Educating for Impact vznikla pro židovskou budoucnost
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rokem. S podporou nadace v nich vznikla
øada dobrovolnických programù:
Oblíbené a hojnì navštìvované bylo
pøed pandemickými restrikcemi spoleèné
vítání šabatu na pražské židovské obci. Po
bohoslužbì ve Vysoké synagoze následo-

NADACE
V rámci EFI, nezávislého dobroèinného
subjektu, spojilo síly
a finanèní prostøedky
sedm velkých západoevropských, amerických nadací a neziskových
spoleèností: Jewish
Distribution Committee, nadace Matanel, Rothschildova
nadace, ORT, Nadace Ronalda S. Laudera, Filantropická
nadace Maurice a ViRodièe a uèitelé pøi veèeru Šul a šnaps. Foto na této stranì Peer Friedmann.
vienne Wohlových,
a to ve spolupráci
s Ministerstvem pro vzdìlání a diasporu vala veèeøe a pak volná zábava. Pro dìti byl
Státu Izrael a Centrem pro pøipraven program odpovídající jejich vìku
vzdìlávací
technologie. (pro starší soutìže, pro mladší hry), rodièe
V EFI pracují lidé s odbor- si užívali šábesové nálady. Kabalat šabat
ným vzdìláním (absolventi v prostøedí obce vnímali jako èas setkávání,
židovských studií, rabín- možnost vidìt se s ostatními, popovídat si.
ských semináøù, ale také
S šabatem je spjatý i program Havdala,
historici, psychologové a pe- dobrovolnickou skupinou sice peèlivì pøidagogové), kteøí na základì pravený, ale kvùli pandemii zrušený. Míszájmu navázali kontakty to nìj ale skupina nachystala chanukovou
s dnes již více než dvaceti bojovku v ulicích Nového a Starého Mìsžidovskými školami, napøí- ta. Chanukovými zastaveními nakonec
klad v Athénách, Berlínì, prošlo bìhem prvních tøí dní prosincových
Budapešti, Kodani, Düssel- svátkù asi 200 lidí, vìtšinou seskupených
Beseda s Margaretou Køížovou, Šul a šnaps.
dorfu, Helsinkách, Madridu, do rodinných týmù.
si jeho rozmanité stránky. Rodièe (žijící Moskvì, Sofii, Praze, v Øímì a s nìkoliNa podzim a v zimì roku 2019 se ve
èasto ve smíšených manželstvích) sami ka školami ve Velké
nejsou praktikující Židé, židovství vní- Británii.
Jednou z podmínek
mají spíše jako kulturní záležitost nebo
jako vyjádøení vztahu ke svým rodièùm EFI je, že místní koa prarodièùm (z nichž mnozí zahynuli munita a škola dají
za holokaustu). Dìní v místních židov- dohromady skupinu
ských obcích pravidelnì nesledují, a po- reprezentující obec
i školu (tzv. steering
kud chodí do synagogy, tak jen vzácnì.
To byla první úvaha. Druhá na ni na- committee). Skupina
vazovala: školy a židovské obce by roz- se úèastní programù
hodnì nemìly tvoøit oddìlené (èi do- EFI, schází se, podílí
konce navzájem odcizené) svìty. I když se na vzniku vize škožáci a studenti získávají urèitì kvalitní ly apod. Pražská funžidovské vzdìlání, jejich židovství by guje ve složení Leo
Pøípravy na školní Šabaton v dobì covidu.
pro nì nemìlo skonèit okamžikem, kdy Pavlát, Tomáš Pasterse za nimi naposledy zavøou školní dve- nak, Hanka Králováøe. Mìli by komunitu a synagogu brát Sternová, Dani Kolský, Gafna Váòová škole uskuteènily dva neformální veèejako souèást svých životù. Když se to a Petr Karas.
ry pro rodièe a starší studenty LŠ. Do
nauèí, alespoò èást z nich duchovní
poøadu s názvem Šul a šnaps pozvali
a komunitní atmosféra zaujme, zaènou V PRAXI
dobrovolníci nìkolik zajímavých hostù
se o ni více zajímat a do dìní obce se Díky tomu spolupracují Lauderovy školy z nejrùznìjších oborù.
v Praze (LŠ) s odborníky z EFI již tøetím
aktivnìji zaèlení.
(pokraèování na str. 23)
Zakladatelé a pracovníci dobroèinné nadace Educating for Impact (doslova
Vzdìlávání pro úèinek, EFI) pøišli s jednoduchou, ale (abychom použili slovo
z názvu nadace) úèinnou myšlenkou: zamyslí-li se èlovìk nad budoucností menších židovských obcí v Evropì, zjistí, že
nejpestøejšími a nejživìjšími komunitami
jsou v nich nikoli židovské kehily samotné, ale místní židovské školy. Tyto školy
založily vìtšinou právì židovské komunity, èasto s pomocí filantropù (pøedevším Nadace Ronalda S. Laudera), kteøí
se podílejí i na aktivitách EFI.
Proè EFI vznikla? Školy navštìvují
vìtšinou jak dìti z tradièních židovských rodin, tak potomci rodièù, kterým
záleží na tom, aby jejich synové a dcery
o židovství nìco vìdìli a uvìdomovali
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IZRAEL: Radìji neprorokovat
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Toto uvažování má svou logiku. Joe
Biden nastoupí 20. ledna do Bílého
domu a chce obnovit (za lépe stanoveKdo hledá výhled do roku 2021, at’si nej- Fachrízádeh s ochrankou po silnici u Te- ných podmínek) jadernou dohodu s Íráprve odpoví na jisté otázky. Jak dopadly heránu, zabila ho samoèinná støelba nem, z níž prezident Trump Ameriku
loòské výhledy pro rok 2020? Varoval nì- z prázdného zaparkovaného auta. Fach- pøed dvìma lety vyvázal. Tedy obnovit
kdo 1. ledna pøed koronavirem, natož pan- rízádeh nebyl øadový výzkumník, ale to, co nelibì nesly Izrael èi Saúdská
demií ochromující celou planetu? Po této pøední èinitel jaderného programu, se Arábie. Takže: spáchá-li kdokoli atentát
zkušenosti je užiteèné si upravit optiku. kterým se pojí pøívlastek tìžko nahradi- na špièku íránského jaderného výzkuPoèítat s tím, pøed èím se nyní varuje, ale telný. Tak ho pro Times of Israel hodno- mu, Teherán se rozèílí a s Bidenem spíi s tím, pøed èím se nevaruje. Jenže to se tí i bývalý šéf vojenské rozvìdky Amos še vybìhne, než aby s ním vyjednával.
Jadlin (mimochodem, jeden z pilotù,
snadno øekne, leè hùøe udìlá.
Izraelští autoøi (v tomto pøípadì Herb
Kdo si v bøeznu 2020 myslel, že v pro- kteøí v roce 1981 bombardovali irácký Keinon v The Jerusalem Post) s tím polesinci se budou už jen hodnotit škody (od jaderný reaktor Osirak).
mizují. Tuto myšlenkovou konstrukci poProto v Íránu následovala velmi silná važují za stereotyp „zatracených Izraelcù
zdravotních až po ty na školní výuce),
mýlil se. Vakcína, aè se o ní mluví stále rétorika obviòující „globální aroganci“ majících prsty za vším“. Místo toho zdùkonkrétnìji, se ještì plošnì nepoužívá (rozumìj USA) a „uzurpátorský sionis- razòují tøicetiletou snahu Izraele zabránit
tický režim“ (Izrael). Nicménì po sil- Íránu ve vývoji jaderné bomby. Proè by
a tøetí vlna korony možná èíhá za rohem.
Popravdì øeèeno nešlo
do toho míchal Bidena?
pøedvídat ani to, jak si
Nicménì èlovìk si øírùzné zemì s nákazou
ká, že ty dvì verze se naporadí. Za jarní vlny se
vzájem nevyluèují. Když
ukázalo, že pøi hodnocení
Trump støídal Obamu,
srovnatelných
území
jeho pøedchùdce mu udìz toho vyšla hùøe spíš ta
lal naschvál, že nechal
rozvinutìjší – západní
projít v Radì bezpeènosti
Evropa hùøe než východOSN protiizraelskou rení, západ Nìmecka hùøe
zoluci. To USA neuèinily
než východ, Izrael hùøe
po ètyøicet pøedchozích
než palestinská území.
let. Tak proè hned vyluV podzimní vlnì jako by
èovat naschvály Trumpose pomìry vracely ke stevy administrativy vùèi
reotypu, ale jen trošku.
nástupci Bidenovi? A izIzrael byl sice první
raelský podíl na nich?
zemí na svìtì, jež proKdo jen bokem sledoval,
Íránský president Hasan Rúhání na inspekci v jaderné elektrárnì v Búšehru. Foto archiv.
šla i druhou pøísnou
jak se premiér Netanjahu
uzávìrou, ale neznamená to, že je za vo- ných slovech zatím nenásledovaly èiny k prezidentu Trumpovi lísal, nemohl by se
dou. Neblahý posun zaznamenalo Pás- (média varovala pøed útokem Íránu na cítit pøekvapen.
mo Gazy. Na jaøe vládla obava spoleènì Haifu). Podobnì jako po 3. lednu 2020,
sdílená v Jeruzalémì, Ramalláhu i Káhi- kdy Amerièané zabili velitele zvláštních CIA TO NEDOKÁŽE
øe, že pronikne-li korona do chaosem jednotek Kuds v rámci Íránských revo- Z jiného úhlu to hodnotí Reuel Marc Gezmítané Gazy, bude to velký prùšvih. luèních gard, generála Kásima Sulejmá- recht, bývalý dùstojník CIA, v èlánku pro
Pak tam pronikla a nestalo se skoro nic. ního. Tehdy však byl pùvodce atentátu The Wall Street Journal. Oceòuje izraelAle ve druhé vlnì, v øíjnu, èísla nákazy znám a k èinu se sám hlásil. Teï se ani skou schopnost zasahovat na území Íránu.
v Gaze vyskoèila stejnì pøíkøe jako nehlásí pùvodce, ani není znám pøesný Dokládá ji nynìjším zabitím jaderného
v Èesku èi Izraeli. Podle èeho se to dalo motiv.
vìdce, èervnovými výbuchy v zaøízení na
Tím pestøejší jsou analýzy médií. Co obohacování uranu v Natanzu a hlavnì
snadno poznat? Podle vlny raketového
ostøelování po delší pauze klidu, jak se týèe pùvodce, psalo se o Izraeli, USA akcí z ledna 2018, kdy Mosad dokázal
èi Saúdské Arábii s tím, že pomyslný v Teheránu získat a do Izraele dostat tuny
psal Elior Levy na webu Ynet.
Èísla v Gaze se nevymykala z izrael- prst míøí na rozvìdku Mosad. Jasnìjší je materiálu z tamního jaderného archivu.
ských nebo èeských: nárùst 1600 naka- to s motivem. Seriózní komentátoøi
Gerecht píše, že Fachrízádeha asi zažených za víkend a podíl pozitivních (v tomto pøípadì Jacques Schuster v lis- bili místní lidé najatí Izraelci (tøeba motestù okolo 30 procent. Leè v rámci tam- tu Die Welt) se vyjadøují takto: „At’už tivovaní Kurdové). Proto si ještì více
ního pnutí to staèilo k tomu, aby Hamás byl pùvodcem kdokoli, nemohl být tak cení vloupaèky do jaderného archivu,
potøeboval odvrátit pozornost jinam. naivní, aby si myslel, že tím odvrátí kdy zøejmì pøímo v Teheránu veleli izíránský režim od jaderného programu. raelští operativci. Pøiznává, že CIA
A sáhl k již tradièním raketám Kásám.
Ve skuteènosti chtìl zabránit obnovì v akci na území Íránu nedokázala uspìt
vyjednávání o jaderné dohodì mezi na- od zpackaného pokusu o záchranu ameCHTÌLI PODRAZIT BIDENA?
Zásadnìjší událost pøinesl 27. listopad. stupujícím americkým prezidentem Bi- rických rukojmích, tedy už ètyøicet let.
Když jel íránský jaderný vìdec Mohsen denem a Teheránem.“
ZBYNÌK PETRÁÈEK

22

VÌSTNÍK 1/2021

Z PRAŽENY NADŽENA ...a další události
/Vybráno z èeských médií/
Asi pùl druhého kilometru proti proudu Velké Libavy stávala obec Krásná Lípa. Po
druhé svìtové válce se odsunem Nìmcù vylidnìná vesnice stala souèástí vojenského
prostoru a posloužila jako terè cvièné dìlostøelby. Za obìt’ jí padly úplnì všechny
domy vèetnì zámku z 18. století. Jedinou
viditelnou nemovitou památku na Krásnou
Lípu najdeme vysoko ve stráni na pravém
bøehu Velké Libavy,
pøímo nad hrází vodní nádrže Rovná, ve
které zmizela èást nìkdejší obce obývaná
pøevážnì Židy i se
synagogou, která jim
sloužila. Vydáme-li
se od hráze vyšlapanou pìšinou do svahu, octneme se po asi
dvou stech metrech
na místì posledního odpoèinku krásnolipských Židù. Nekropole, založená tady pravdìpodobnì pøed rokem 1680, se rozkládá na
ploše asi 800 m2 a je na ní evidováno 112
náhrobkù s hebrejskými nebo nìmeckými
nápisy. (5plus2, 4. 12.) !! K legendární
zpravodajské skupinì Františka Moravce za
války v Londýnì patøil i záložní dùstojník
Ing. Bedøich Wiesner. Pøes své váleèné zásluhy nebo možná i díky nim zahynul na následky muèení pøíslušníkù Státní bezpeènosti. Bedøich Wiesner se narodil 10. bøezna
1893 v židovské rodinì v polských Gilowicích v okrese Bìlsko. Vystudoval nìmecké
reálné gymnázium v Èeském Tìšínì a vysokou technickou školu ve Vídni. Do bøezna
1916 sloužil v rakousko-uherské armádì.
V ruském zajetí se pøihlásil jako dobrovolník
k ès. legiím. Po válce se demobilizoval a pracoval ve svém oboru. Z vlasti se mu podaøilo
uprchnout za dramatických okolností. Témìø
celou válku pak pùsobil u zpravodajského II.
odboru exilového ministerstva národní obrany v Londýnì. Po válce odešel do civilu
a pracoval jako øeditel nákupu u Ès. hutí
v Praze. Dne 16. listopadu 1949 ho zatkla
Státní bezpeènost. Druhý den jej pøíslušníci
StB odvezli do konspiraèní chaty u Jílovištì. Pøes noc jej vyslýchali a bestiálnì muèili.
V ranních hodinách 18. listopadu 1949 Bedøicha Wiesnera odvezli do vìznice v PrazeRuzyni, kde bez lékaøské pomoci 19. listopadu 1949 zemøel. Pitva ukázala jako
pøíèinu úmrtí roztržení jater a zakrvácení
dutiny bøišní. (LN 4. 12.) !! „Rozsáhlá skupina organizovala v osmdesátých letech
krádeže židovských náhrobkù a obchodovala s nimi: podle dobového policejního doku-

mentu byl jejím èlenem budoucí kmotr podsvìtí František Mrázek, pøedstavitelé komunistického režimu i funkcionáøi tehdejší židovské obce. V pøípadu se objevují nové
informace, napøíklad o ženì, která na krádeže upozornila a kvùli níž se o pøípadu ví.
Dùležitým impulzem pro pátrání se stal letos v kvìtnu nález dlažebních kostek na
pražském Václavském námìstí – vyrobených právì z židovských náhrobkù,“ píší
v úvodu èlánku Vykradaèi židovských
duší, který pøináší
øadu nových zjištìní
v této smutné kauze
novináøi J. Kmenta
a V. Capáková. (Reportér, 7. 12.) !! Mezi konšely ve Starém
Mìstì pražském bylo
16 øezníkù (jeden se jmenoval Hladomøe),
v Novém mìstì 26 (mezi nimi byl Jan Vodièka, po kterém je pojmenována známá
pražská tøída) a na Malé Stranì 17. Ve spojené Praze od roku 1518 zasedali ètyøi øezníci
v mìstské vládì. Tato èísla dokladují velkou
moc, kterou v tehdejší dobì øezníci mìli. Vybraný mistr mìl titul „Královský øezník“.
Roku 1477 byl královským øezníkem jistý
Pavel, jehož titul znìl: „Královský øezník
a mìšt’an novomìstský“, po nìm se honosil
stejným titulem Jan.
Mezi pražskými øezníky byli i židovští
mistøi, kteøí mìli
v 15. století své krámy vèetnì porážek
(šlachtat). (Potravináøský zpravodaj, 8.
12.) !! Zmapovat
místa, kde kdysi stály
synagogy, navrhnout
jejich novou možnou
podobu a rozšíøit povìdomí o židovském
sakrálním stavitelství
na území Èeské republiky. To jsou hlavní cíle specifického
výzkumu i zamìøení souboru diplomových
prací pod vedením Juraje Dulenèína, vedoucího Ústavu architektury FAST VUT. Po
rùzných mìstech se studenty vyhledává
místa, kde pùvodnì stály synagogy. „Vytváøíme modelovou situaci, v rámci níž studenti navrhují novou synagogu jako typologický druh. Architektonické studie nových
synagog jsme vypracovali pro Jihlavu, Te-

plice, Olomouc, Ostravu, Brno, Opavu
a Trutnov. V pøíštím roce plánujeme Frýdek-Místek,“ uvedl Juraj Dulenèín. (Události na VUT v Brnì, 15. 12.) !! „Jsem
ostatnì pøesvìdèen, že morálka s umìním se
opravdu nedrží za ruku. Což neznamená, že
èlovìk nemá být morální. Ale v umìní? Vy
chcete, aby vám zub vytrhl charakterní zubaø? Není dùležitìjší, aby to hlavnì umìl?
Vy si urèitì pamatujete na ten ,slavný‘ poøad
pár let pøed rokem 1989, kde Miloš Kopecký odsuzoval zrádnou emigraci. Já jsem
krátce nato s ním nìco toèil. Procházeli
jsme se a povídali si a chudák Kopecký byl
v té dobì z toho pološílený. Tak co si vy
o tom myslíte? naléhal na mì. – Já si o tom
nemyslím nic, pane Kopecký. – Ale myslíte,
každý si o tom nìco myslí. – Tak já vám to,
pane Kopecký, øeknu asi takhle: Vy jste
udìlal komentáø k Heydrichovi a øekl jste,
že to byl dobrý pilot, slušný houslista, mìl
rád svou ženu a dìti a vždy mìl dokonalou
uniformu. To je pøece všechno pravda, takže
vy si vlastnì mùžete øíct, že jste nelhal. To
neštìstí je, že jste øekl jenom èást pravdy,
a vy to víte. A on mi øekl: Pane Nárožný,
a vy se nìkdy bojíte? Øekl jsem, že nìkdy
ano. A on øekl: A já mám ještì navíc židovský strach. Nevíte, co to je, ten je ještì navíc,“ vyprávìl v rozhovoru pro Týdeník
Echo herec Petr Nárožný. (17. 12.) !! „Bible jen málokdy popisuje vzhled nebo povahu svých postav. Charakterizuje je vždy
hlavnì jejich jednání a ètenáø má za úkol si
je sám vybarvit. Nìkdy doslova. Evu si Evropané obvykle pøedstavovali jako bìlošku,
staèí se podívat na
kterýkoli starý obraz
a vlastnì ještì dnes
jakýkoli barevný èasopis nebo reklamu.
Pokud ovšem Evu
chápeme jako pøedobraz a pramatku
všech, nemìla by mít
žádnou rasu. Od starovìku hrála Eva roli
svùdnice k høíchu,
novodobá kultura tento motiv pøeznaèkovala a více se soustøedila na její vykreslení
jako živoèišné samice. Z praženy se stala
jakási nadžena, vždy mladá, uèesaná, žádoucí i žádostivá. Ostatnì už rabínská tradice dospìla k závìru, že byla nejkrásnìjší ženou,
jaká kdy žila. Tìžko soudit, co si o jejím
vzhledu myslel Adam, žádné srovnání nemìl,“ píše Jan Fingerland ve svém rozsáhlém pojednání Eva, pramáti nás všech. (Reflex 17. 12.)
jd, ilustrace Jiøí Stach

VÌSTNÍK 1/2021

Kalendárium

manuálnì: jako sazeèka stromkù nebo
noèní tøídièka pošty.
Na pøelomu šedesátých a sedmdesátých
MARIE RÚT KØÍŽKOVÁ
let se Marie Køížková sblížila s bratrem Ji(15. 6. 1936 – 4. 12. 2020)
øího Ortena Otou Ornestem. V roce 1971
Se jménem MARIE R ÚT KØÍŽKOVÉ , jež byla pøijata do pražské Židovské náboženzemøela poèátkem prosince, se lidem ské obce a zvolila si biblické jméno Rút.
pravdìpodobnì ihned vybaví jméno bás- O rok pozdìji se jí ze vztahu s Otou narodiníka Jiøího Ortena, ale také pojmy jako la dcera Ester, vychovávala ji však sama.
stateènost a odhodlání, duchovní síla Urèitý èas nalezla útoèištì v pražské obci,
a noblesa.
bydlela v malém bytì ve 3. patøe Židovské
Život se s ní od dìtství nemazlil, zažila radnice. Normalizaèní podmínky snášela
na vlastní kùži útlak ze strany nacistù a ko- velmi tìžce. Její odpor se ještì víc vyhrotil,
munistù, proti komunistické totalitì veøejnì když se na ni zamìøili pøíslušníci Státní
vystupovala a bojovala ze všech sil.
bezpeènosti, kteøí chtìli, aby jako konfiPocházela z rodiny Šopejstalù ze støe- dentka donášela na èleny židovské obce.
doèeského Milièína. Za války byla rodina
Odmítla to a v lednu 1977 se stala signaèas rozbita: otec,
natáøkou Charty 77.
švec, byl potrestán za
Po podpisu Charty 77
diverzní èinnost, Maa pøes výslechy a dorie se sestrou byly
movní prohlídky povzaty od matky na
máhala s distribucí
„pøevýchovu“ k sedláa ukrýváním opozièkovi, jenž kolaboroval
ních materiálù. StB
s Nìmci, a malý bratr
komplikovala život
do nìmecké rodiny.
i jejím dìtem, èelila
Po válce se všichni
rovnìž výhrùžkám, že
pøestìhovali do Rumjí bude odebrána nejburka.
mladší dcera Ester.
Ještì jako gymnaOd února 1983 do ledzistka se Marie Rút
na 1984 pùsobila M.
Køížková seznámila
R. Køížková jako
s básnìmi básníka Jimluvèí Charty 77.
øího Ortena, a toto seO svých zkušenostech
tkání ji tak silnì zanapsala knihu Svìdecsáhlo, že v mnohém
tví, které nemohlo být
Marie Rút Køížková. Foto archiv.
urèilo její další život.
vysloveno (2007).
Systematicky se pak
Ještì za normalizazabývala Ortenovým dílem, seznámila se ce se vrátila ke køest’anské víøe, ale zùstala
s jeho rodinou, pozdìji zaèala dálkovì stu- vìrna židovským tématùm: po pádu kodovat na Filosofické fakultì Univerzity munismu se podílela na založení SpoleèKarlovy (obor èeština-pedagogika, specia- nosti køest’anù a Židù. Podílela se na pøílizace literární historie, absolvovala roku pravì Spisù Jiøího Ortena a v rámci
1968). Prosadila vydávání Ortenových festivalu Ortenova Kutná Hora a stejnopróz v Severoèeském nakladatelství, po- jmenné literární soutìže pro mladé básnízdìji usilovala o vydání jeho Spisù. Mezi- ky založila a øídila edici První knížky.
tím se vdala a s manželem Josefem KøížEdiènì se podílela i na knize Je mojí
kem mìla dvì dcery.
vlastí hradba ghett?, antologii básní, próz
Roku 1963 se Køížkovi rozvedli, Marie a kreseb židovských chlapcù internovažila sama s dcerami. Pùsobila jako uèitel- ných v ghettu Terezín a sdružených kolem
ka, vychovatelka, odborná pracovnice èasopisu Vedem. Pøipravila ji spolu s Kurv Památníku Terezín a Støedoèeské galerii tem Jiøím Kotouèem a Zdeòkem Ornev Praze. Okupaci Èeskoslovenska v srpnu stem. Antologie vyšla poprvé roku 1978
1968 prožila v Liberci jako pedagožka od- v samizdatu, po pádu režimu oficiálnì
borného uèilištì. Vidìla, jak sovìtští tan- a patøí k tomu nejlepšímu, co lze na téma
kisté zastøelili jejího bývalého studenta. nalézt. Roku 2015 jí Ústav pro studium toNapsala protestní prohlášení, které se pak talitních režimù udìlil Cenu za svobodu,
èetlo v rozhlase. Veøejnì deklarovaný pro- demokracii a lidská práva.
tiokupaèní postoj, na nìmž i v dalších leByla pohøbena v rodném Milièínì, ale
tech trvala, jí normalizaèní komunisté spo- zavzpomínat na ni mùžeme i u hrobu Jiøíèítali: nesmìla pracovat s dìtmi a mládeží. ho Ortena v urnovém háji na Novém žiOd roku 1970 se živila, jak se dalo, pomá- dovském høbitovì v Praze.
hali jí pøátelé i bývalý manžel, pracovala
(am)
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ŠKOLOU KE KOMUNITÌ
(A NAOPAK)
(dokonèení ze str. 20)
Besedovali na téma svoboda, nadìje èi tolerance. Úspìch sklidil hlavnì youtuber
a moderátor Kovy (Karel Kováø). Na tøetí
setkání se zatím bohužel jen èeká.
Koronavirová opatøení naštìstí nemají
vliv na další, velmi populární program
s názvem Šabat v krabici. Po zaplacení
symbolického poplatku dostane zájemce
v pátek odpoledne krabici s šabatovou nadílkou, potøebnou pro pøivítání šabatu:
svícemi, bochníky chaly, vínem a vinným
moštem, navíc ještì chumusem. Je v ní
také brožurka s vysvìtlením podstaty svátku a pøíslušnými požehnáními. Dìti berou
zahájení šabatu jako pøekvapení a dobrodružství, o která je hlavnì nyní nouze.
Program se dále rozšiøuje, uskuteènily se
už také „krabicový“ Pesach a Roš ha-šana,
naposledy Chanuka v krabici. Od øíjna se
na webových stránkách Lauderových škol
objevují pravidelné komentáøe k týdennímu ètení z Tóry, Lauder daf.
POMOC PEDAGOGÙM
„Cílem organizací, které se dohodly na programu EFI, bylo zajistit budoucnost a kontinuitu menších židovských obcí v Evropì
skrze židovské formální vzdìlávání. Tomuto zámìru vìøím, vidím, jak konzultantská
pomoc, sdílení zkušeností, nápady a finance
pomohly i životu naší komunity a školy.
Vedlejším efektem, kterého si osobnì cením
neménì, je však propojování škol a komunit
napøíè Evropou – sdílení úspìchù a možná
ještì více neúspìchù je podle mì nesmírnì
obohacující pro všechny zúèastnìné,“ øíká
ke spolupráci s EFI øeditel LŠ Petr Karas.
Nadace pomáhá moderními technologiemi „obèerstvovat“ kurikulum, hlavnì výuku
hebrejštiny a židovských studií, tak, aby odpovídalo vìku a zájmùm studentù. Prùbìžná
školení pedagogù, kdy do Prahy jezdí odborníci z nadace (nyní probíhají on-line), se
zabývají metodikou výuky. Tøeba tím, jak
uèit biblické pøíbìhy skrze hodnoty, jež by
dìtem mìly být vlastní. Ale hlavnì: uèitelé
z Lauderek mohou díky spolupráci s EFI
své zkušenosti sdílet s kolegy z jiných židovských škol. „Naše problémy jsou dost
specifické: když mám problémy s výukou
hebrejštiny, nedokáže mi poradit angliètináø, ale jen nìkdo, kdo uèí hebrejštinu,“ øíká
Gafna Váòová, koordinátorka programù nadace v LŠ. A dodává: „Vymìòujeme si zkušenosti, uèíme se od sebe, mám se na koho
obrátit, a to je skvìlý pocit.“ (Bližší informace o èinnosti nadace naleznete na
www.educatingforimpact.com, k LŠ na
www.lauder.cz.)
(am)
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David Jan Novotný
DALEKO OD ZAHRADY EDEN
! V knize Daleko od zahrady Eden vychází
spisovatel, scenárista a dramaturg David Jan
Novotný z pøíbìhù obsažených v První knize Mojžíšovì, Genesis. Pøevyprávìní tìchto
pøíbìhù nazývá „neomidrašem“, novým midrašem.
Odkazuje tím k dùležité
souèásti židovské tradice,
midrašùm, výkladùm starozákonních textù. Díky
hluboké znalosti židovské
historie, tradice i hebrejštiny dokáže Novotný biblické pøíbìhy nejen novì vykládat a hledat jejich
smysl, ale nahlédnout i za
nì, dovyprávìt je a jejich
prostøednictvím úsmìvnou
formou nahlížet na svìt
zcela souèasný. Kniha zaèíná doslova od Adama a provádí ètenáøe
Kainovým údìlem, nasvítí jinak pøíbìhy
praotcù a kapitoly o Josefovi utká v cosi jako
drobnou novelu.
Vydalo nakladatelství Kalich v Praze roku
2020. Ilustrace Kateøina Sidonová. 168
stran, doporuèená cena 230 Kè.
Camille de Toledo
Alexander Pavlenko
HERZL. EVROPSKÝ PØÍBÌH
! Komiksový román staví proti sobì dvì
stránky židovského života: diasporu a návrat do Svaté zemì. Skrze osudy Ilji
Brodského, který spolu s nespoètem dalších musel po vlnì pogromù emigrovat z carského Ruska, sledujeme
osudy evropského Židovstva v prvních dekádách 20. století. Iljovým
životem se vine jeho fascinace osobou a myšlenkami Theodora Herzla.
Vydalo nakl. Argo
v Praze roku 2020. Z francouzštiny pøeložil Richard
Podaný. 352 stran, doporuèená cena 498 Kè.
Richard Weiner
PØETRŽENÁ NIT
A JINÉ RANÉ PRÓZY
! V souboru Pøetržená nit ètenáø nalezne
rukopisné, porùznu tištìné a pohromadì dosud v celku knižnì nevydané rané prozaické
texty Richarda Weinera. Jedná se o jeho
tvorbu vzniklou do roku 1913, tedy do doby
autorova odchodu do Francie. Kniha zahrnuje ještì dvì neznámé pohádky z pozdìjší
doby. V mnohém tyto texty ukazují Weinera
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Z NOVÝCH
KNIH
coby autora na rozhraní mnoha stylù, pøíbìhù a vìkù – je pøedstaven èásteènì coby
symbolistický pozorovatel, stejnì jako grandiózní
vypravìè pitvorných stavù
spoleènosti, ve které zaèíná stále výraznìji probublávat Freudova psychoanalýza, groteskní šílenství
v dobì tìsnì pøed první
svìtovou válkou i náznaky
dusného, tíživého preexistenciálního poznání moderní doby.
Vydalo nakladatelství
Dybbuk v Praze roku
2020. 280 stran, doporuèená cena 311 Kè.
Maurice Sendak
Tony Kushner
BRUNDIBÁR
! Výjimeènou dìtskou
operu Hanse Krásy a Adolfa Hoffmeistera asi není
tøeba pøedstavovat. Nyní ji
v originálním zpracování
slavného dramatika Tonyho Kushnera a Maurice
Sendaka, jednoho z nejvýznamnìjších autorù dìtské
literatury 20. století.
Operu Brundibár napsali
skladatel
Hans
Krása a spisovatel Adolf
Hoffmeister v roce 1938.
V polovinì roku 1941 pøedstavení nacvièil Rafael
Schächter – v Praze se pøedstavení hrálo pouze dvakrát
a navíc tajnì, protože kulturní èinnost byla už v té
dobì Židùm zakázaná.
V srpnu 1942 Hans Krása
odjel s transportem do
Terezína, mnozí jeho spolupracovníci a dìti-herci ho
brzy následovali. Operu se
podaøilo nazkoušet v Magdeburských kasárnách a od roku 1943 do podzimu 1944 se v Terezínì odehrálo asi 55 repríz.
Malíø, spisovatel a oceòovaný tvùrce knih
pro dìti Maurice Sendak pocházel z rodiny
polských Židù, kteøí se pøestìhovali do
USA; èeští ètenáøi asi znají jeho krásnou
knihu Tam, kde žijí divoèiny. Malíø vytvoøil
k Brundibárovi, pro inscenaci na scénì chicagské opery, výpravu a kostýmy a také ilus-

trace k pøevyprávìní opery od dramatika
a nositele Pulitzerovy ceny Tonyho Kushnera.
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze
roku 2020. Z angliètiny pøeložila Ivana Pecháèková. 56 stran, dop. cena 398 stran.
Ladislav Grosman
SPISY 1
! Jako tøetí v poøadí (po Spisech 2 a 4) vychází
první díl spisù významného prozaika a scenáristy
pùvodem ze slovenského Humenného. Pøináší
dvì slavné novely a málo známý román z období
Slovenského státu z mìsteèka pod Vihorlatem,
v nìmž vedle sebe žijí židovská a køest’anská komunita v atmosféøe postupující fašizace spoleènosti. V Obchodu na korze, jehož zfilmování režiséry Jánem Kadárem a Elmarem Klosem bylo
ocenìno americkým Oscarem, jde o drama prostého èlovìka uvízlého v mašinerii nových poøádkù. Podobnì je tomu v pøíbìhu stárnoucí dívky v novele Nevìsta, která se doèká svatby za
velmi nezvyklých podmínek. V románu Z pekla
štìstí je dvanáctiletý chlapec
propašován do Maïarska
k pøíbuzným v domnìní, že
bude ve vìtším bezpeèí,
a tam, vyzbrojen pouze znalostí rodokapsù a èervené
knihovny, projde hrùzami
války. Strhující román,
v nìmž se mísí tragika, humor i poezie, vznikl podle
skuteèného pøíbìhu.
Vydalo nakladatelství Akropolis v Praze roku 2020.
352 stran, dop. cena 269 Kè.
Jan Erik Vold
DENÍK
RUTH MAIEROVÉ
! Ruth Maierová se narodila ve Vídni
v roce 1920 do asimilované židovské rodiny.
Otec pocházel z moravských Žarošic, kde
Ruth a její sestra Judith trávily v rodinném
kruhu letní prázdniny. V pøedveèer svých 18.
narozenin zažila ve Vídni køišt’álovou noc
a uprchla do Norska. V listopadu 1942 byla
pøi masovém zatýkání Židù v Oslu zatèena
a poslána do Osvìtimi, kde zahynula.
Deník si zaèala psát jako dvanáctiletá školaèka. Její dùvìrná pøítelkynì Gunvor Hofmo zápisky schraòovala padesát let. Dopisy,
které Ruth Maierová odeslala z Norska,
uchovala její sestra Judith v Anglii. Na základì osmi sešitù deníku a padesátky dopisù
vytvoøil Jan Erik Vold strhující životní pøíbìh, který je nejucelenìjším literárním dokumentem, jaký v Norsku existuje o židovské
osobì za druhé svìtové války.
Vydává nakladatelství Edika (souèást skupiny Albatros Media) Praze v roce 2021.
Z norštiny pøeložila Kateøina Krištùfková.
420 stran, doporuèená cena 399 Kè.
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ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU
ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE
Maiselova synagoga (Maiselova 10)
! 21. ledna od 19.00: Motus Harmonicus
/ Festa del Sabbato. Originální projekt
Festa del Sabbato pøedstaví významné duchovní kompozice židovských skladatelù
ze 17. a poèátku 18. století v podání souboru Motus Harmonicus. Bìhem programu
zazní mimo jiné synagogální skladby italských skladatelù Salomona Rossiho, Benedetta Marcella nebo sefardské písnì Abrahama Cacerese. Vstupenky na koncert je
možno zakoupit v pøedprodeji v Maiselovì
synagoze, v Informaèním centru muzea
(Maiselova 15, P 1), v síti Ticket Art, Prague Ticket Office a na webových stránkách ŽMP.
! 26. ledna od 18.00: Terezínští hrobaøi.
Projekce stejnojmenného dokumentu ÈT
popisujícího dramatický pøíbìh tøiceti terezínských vìzòù, kteøí byli donuceni vykopat spoleèný hrob pro zavraždìné
muže z Lidic. Po projekci bude následovat beseda za úèasti režisérky Olgy Struskové, výtvarníka kreslených sekvencí
Pavla Koutského a Tomáše Krause.
! Poøady v Maiselovì synagoze se
uskuteèní pouze v pøípadì možnosti
konání kulturních akcí a otevøení muzea. Sledujte laskavì webové stránky
muzea, www.jewishmuseum.cz.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP V BRNÌ
! 13. ledna od 18.00, Vila Stiassni, Hroznová 14. Vernisáž výstavy Helgy Hoškové-Weissové „91“. Akademická malíøka
Helga Hošková-Weissová vytvoøila øadu
malíøských a grafických souborù, které
jsou vedle svých umìleckých kvalit svìdectvím o historických událostech, jichž
se stala nedobrovolným úèastníkem. Výstava se uskuteèní ve spolupráci s ŽOB.
Vstup volný.
Nedìle 17. ledna od 10.30, Vila Stiassni, Hroznová 14: Nedìlní dílna pro rodièe
s dìtmi: Medvídek Dubi na návštìvì
u Helgy. Únorová dílna bude netradiènì
situována pøímo do výstavy. Mladí malíøi
budou mít pøíležitost poznat život a dílo
Helgy Hoškové-Weissové. Poznávat se
však bude jak jinak než se štìtcem a paletou v ruce. Vstupné 30 Kè.
! 27. ledna od 17 hodin, Vila Löw Beer,
Drobného 22: Vernisáž dvojvýstavy Pøetnuté životy a Archy rodiny Maierovy.
Dvojvýstava o osudu židovské dívky
s moravskými koøeny a pøíbìhu její rodi-

KULTURNÍ
POØADY

Synagoga ve Velkém Meziøíèí èeká na opravu.
Foto archiv.

ny prostøednictvím deníkù, které si vedla
v letech 1933–1942. Èást pøibližující životní pøíbìh Ruth Maierové a její deníkové záznamy bude uvedena pod názvem
Pøetnuté životy. Èeský pøeklad Ruthtiných deníkù s podtitulem Život by mohl
být tak krásný vydá v lednu 2021 nakladatelství Albatros Media. Výstavy budou
spolu s èeským pøekladem deníkù prezentovány na rùzných místech Èeské republiky. Vstup volný.
! 28. ledna od 19.00, sál OVK, tø. Kpt. Jaroše 3: Benefièní koncert pro záchranu synagogy ve Velkém Meziøíèí. Soubor HaChucpa zahraje jidiš a hebrejské písnì,
a pøedevším klezmer. Rezervace míst na
brno@jewishmuseum.cz. Vstupné dobrovolné.
! Poøady se uskuteèní pouze v pøípadì
možnosti konání kulturních akcí. Sledujte laskavì webové stránky muzea,
www.jewishmuseum.cz.
ON-LINE PROGRAMY
! 7. ledna od 18.00: Vìèná síla pomáhat.
Jak prožívali svoje tìžké životní chvíle
dva známí èeští rabíni Dr. Richard Feder
a Dr. Gustav Sicher? Oba poznamenaní
traumatem holokaustu, osobními rodinnými tragédiemi, tìžkými osudy souvìrcù a k tomu ještì nelehkou situací padesátých let? Nejen o tom bude hovoøit
psycholožka a spisovatelka Zuzana Peterová, autorka knih o tìchto rabínech.
! 12. ledna od 18.00: Funkce rodokmenù v knize Genesis a dalších biblických
textech. Pøednáška profesora Martina
Prudkého z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy je souèástí cyklu
Židé a starovìký Pøední východ.
! 14. ledna od 18.00: Souèasný izraelský
film. V své pøednášce se filmová historièka a novináøka Alice Aronová zamìøí na

vznik a vývoj filmového prùmyslu v Izraeli, pøedstaví nejdùležitìjší tvùrce a pøelomové filmy, poukáže na souèasná témata
a trendy nynìjší izraelské kinematografie
a zmíní i její úspìchy na prestižních filmových festivalech. Po skonèení on-line pøednášky bude prostor na diskusi s diváky.
! 19. ledna od 18.00: Kašrut: co Židé jedí
a co by nemìli II. V lednové pøednášce se
bude koordinátor kašrutu Vrchního rabinátu Židovské obce v Praze Chaim Koèí vìnovat tématùm košer stravování a pravidlùm, která jsou s ním spojena.
! 25. ledna od 18.00: Tematika šoa v polské,
èeské a slovenské literatuøe. Pøednáška pøedstaví projekt a publikaci Handbook of Polish,
Czech and Slovak Holocaust Fiction, která
vznikla ve spolupráci èeských, polských, nìmeckých a slovenských literárních vìdcù
a jejíž vydání je plánováno na jaro 2021. Publikace zahrnující 115 dìl s tematikou šoa napsaných polsky, èesky a slovensky v oblasti
prózy, poezie i dramatu obsahuje rozsáhlý
historický úvod, pøehledy dìl, jmenný a vìcný rejstøík. Publikaci a projekt pøedstaví
prof. Jiøí Holý a Hana Nichtburgerová z Ústavu èeské literatury a komparatistiky FF UK.
Zájemce o on-line poøady prosíme:
! Zašlete e-mail na adresu: lucie.krizova@je-

wishmuseum.cz nebo barbora.dockalova@
jewishmuseum.cz nejpozdìji do 12 hodin
v den pøednášky; do pøedmìtu laskavì napište PØENOS ON-LINE a datum poøadu.
V den konání poøadu Vám bude zaslán odkaz, pøes který se budete moci v reálném èase
pøipojit k pøednášce. Vzhledem k epidemické
situaci a souvisejícím vládním opatøením sledujte laskavì aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.
WWW.TACHLES.TV
! Od prosince funguje nový židovský
komunitní televizní projekt nazvaný
Tachles.tv. Jedná se o nezávislou židovskou internetovou televizní platformu.
Vìnuje se pøevážnì židovským tématùm,
která jsou pøehlednì uspoøádána v digitální knihovnì, spoleènì s pravidelnými živými programy zachycujícími aktivity
obcí z Èeské republiky a Slovenska.
Souèasnì Tachles.tv pøedstaví témata
z každodenního života rodin a èlenù židovských komunit i speciální nabídky filmù, seriálù a dokumentù pøímo z lzraele,
náboženská okénka, zprávy a novinky,
rozhovory, prezentace, politická okénka,
kurzy košer vaøení, židovské e-vzdìlávání pro dìti a dospìlé. Více na odkazu
www.tachles.tv.
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LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Oslava Chanuky: Školní oslava svátku
Chanuka èásteènì probíhala on-line, ve
škole jsme pravidelnì zapalovali svíèky.
Chanukový bazar se letos taktéž konal
jen „na síti“ – prodávající své zboží nabízeli pøes e-shop. Za jeho zøízení a provoz
dìkujeme panu Pavlu Veselému. Polovinu výtìžku z bazaru, tj. pøes 6000 korun,
mladí prodávající darují Domovu sociální péèe na Hagiboru. Díky školnímu
týmu Havdala a podpoøe organizace
Educatig For Impact se k celé øadì rodin
dostala tzv. Chanuka v krabici, jejíž souèástí byly chanukové potøeby, jako je
chanukija, svíèky, drejdl atp., ale také
speciální chanukový kalendáø s návrhem
micvot a soubor osmi podcastù s chanukovými pøíbìhy. Nadace Matanel, která
je jedním z pilíøù této organizace, spolu
s CER (Conference of European Rabbis)
poslala škole jako dar 400 chanukových
setù pro naše žáky (a pedagogy).
! V mateøské škole probìhl chanukový
program naživo, dìti vyrábìly chanukije
ze døeva, brousily a zatloukaly høebíky,
zdobily drejdly, natáèely video – místo
chanukové besídky pro rodièe, pekly
koblihy sufganijot a zúèastnily se programu Vltava, který pro nì pøipravila Dominika Weiss Hošková.
! Dobrovolnický tým Havdala uspoøádal
dobrodružnou „off-line“ chanukovou bojovku ulicemi Starého a Nového Mìsta.
Bojovky se zúèastnilo na 200 lidí rozdìlených do rodinných nebo kamarádských
týmù. Hra mìla velký úspìch.
! Preventivní program organizace Proxima Sociale: V polovinì prosince se nìkolik tøíd LŠ zúèastnilo besedy s organizací
Proxima Sociale na téma posilování
vztahù v kolektivu. Žáky èekaly ètyøi hodiny zážitkových aktivit prokládaných
vysvìtlováním tématu vztahù ve tøídì, šikany a øešení konfliktù.
! Sbírka (nejen) sexty na vzdìlávací
projekt pro chudé dìti v Bangladéši: studenti sexty vyzvali své spolužáky a uèitele k pomoci: „Nedávno jsme mìli pøíležitost poslechnout si pøednášku absolventa
Lauderek Jakuba Žaby o Bangladéši, neziskové organizaci ADRA a vzdìlávacím
centru Èalantika. ADRA pomáhá lidem
postavit se na vlastní nohy. Proto vzdìlává chudé dìti v Bangladéši. ADRA
s podporou èeských dárcù provozuje
vzdìlávací slumové centrum Èalantika
v hlavním mìstì Dháce v Bangladéši.
Navštìvuje jej zhruba sto chudých dìtí
v rozmezí prvního až pátého roèníku. Do
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

centra docházejí každý všední den a uèí
se matematiku, angliètinu, bengálštinu
a obèanskou výchovu. Protože jsou dìti
èasto podvyživené, v centru dostávají
také vydatnou stravu a je jim poskytována zdravotní péèe. Rozhodli jsme se pøed
zimními prázdninami vzdìlávací centrum Èalantika podpoøit sbírkou: pøidejte
se k nám!“ Viz následující odkaz: https://
www.darujme.cz/projekt/1203722.
PØEDPLATNÉ ROŠ CHODEŠ 2021
Vážené ètenáøky, milí ètenáøi,
! Aè je nám to velice líto, vzhledem ke
stoupajícím výrobním nákladùm jsme
nuceni zvýšit od ledna 2021 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 tomto
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:
030031-1936511339/0800 (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 abonné 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
! Dosud lze kupovat Roš chodeš na obvyklých místech (knihkupectví Academia na Václavském námìstí, Kalich
v Jungmannovì ulici, Oliva v Husovì
ulici, Primus ve Vìzeòské ulici a ve vrátnici Nového židovského høbitova). Pokud se vládní opatøení zostøí, 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). Nejjistìjší
cesta, jak èasopis získat, je ovšem pøes
pøedplatné, viz informace výše.
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ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blahoželáme našim èlenom, ktorý
v mesiaci január slávi sviatok svojich narodenín: pán Július Koval, nar. 6.1. – 88
rokov; pán Michal Oráè, nar. 8.1. – 72 rokov; pani Yveta Wilmannová, nar. 21.1. –
58 rokov; pán Vojtech Grûn, nar. 20.1. –
65 rokovm, a pán Jaromír Wolt, nar. 26.1.
– 69 rokov. Všetkým úprimne prajeme
ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO BRATISLAVA
V mesiaci január oslávia narodeniny: pán
RNDr. František Alexander – 73 rokov; Tomáš Ascher – 85 rokov; pani Ing. Zuzana
Bartová – 87 rokov; pán Ing. Pavol Deutsch
– 72 rokov; pán RNDr. ¼udovít Fischer –
81 rokov; pani Eva Fundárková – 87 rokov;
pani Marie Kannová – 100 rokov; pán
PhDr. Tomáš Kraus – 75 rokov; pani Denisa Nikodemová – 85 rokov; pán Ivan
Novák – 78 rokov; pán Ondrej Petö – 86
rokov; pán Ing. Michal Petráš – 73 rokov;
pani Magda Stanèíková – 99 rokov, a pani
Eva Svarinská – 77 rokov. Prajeme im
ve¾a zdravia. Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V lednu oslaví narozeniny: pan Tomáš
Balbinder, nar. 28.1. – 61 let; Hugo Bureš,
nar. 28.1. – 9 let, paní Danuška Cupalová,
nar. 19.1. – 89 let; paní Bedøiška Felixová,
nar. 17.1. – 86 let; paní Klára Hájková,
nar. 8.1. – 44 let; pan Matúš Horvatoviè,
nar. 4.1. – 26 let; paní Vìra Maníková, nar.
10.1. – 50 let; Aurélie Matysková, nar.
30.1. – 5 let, Malkah Eva Matysková, nar.
30.1. – 9 let; paní Lenka Neumanová, nar.
7.1. – 40 let; pan Richard Salzman, nar.
20.1. – 44 let; pan Petr Urban, nar. 6.1. –
35 let; Petr Urban, nar. 4.1. – 8 let, a pan
Jan Vlèek, nar. 11.1. – 44 let. Všem pøejeme pevné zdraví. Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V lednu oslaví narozeniny: pan Viktor
Klein, nar. 2.1. – 73 let. Pøejeme mu pevné
zdraví a spokojenost do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
Je naší smutnou povinností oznámit, že dne
8. listopadu 2020 zemøela ve vìku 99 let
nejstarší èlenka karlovarské ŽO paní Dora
Pešková a 9. prosince 2020 ve vìku 97 let
zemøela paní doktorka Jarmila Weinbergerová, dlouholetá èlenka karlovarské ŽO.
Zichronot livracha!
ŽO LIBEREC
V lednu oslaví narozeniny: paní Sára Èerníková, nar. 13.12. – 29 let; pan Pavel
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Avraham Vrátný, nar. 17.12. – 62 let, a pan
Jan Hrdlièka, nar. 26.12. – 48 let. Pøejeme
jim pevné zdraví a spokojenost do dalších
let. Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V lednu oslaví jubileum tito naši èlenové:
pan Rudolf Buxbaum, nar. 24.1. – 64 let;
paní Hana Cvrkálová, nar. 24.1. – 74 let;
pan Jiøí Fišer, nar. 7.1. – 85 let; paní Jarmila
Látalová, nar. 19.1. – 77 let; pan JUDr. Petr
Ritter, nar. 20.1. – 71 let; pan Lazar Pinchasov, nar. 22.1. – 70 let; sleèna Zuzana Hrbková, nar. 6.1. – 21 let, a sleèna Dominika
Sedláèková, nar. 3.1. – 26 let. Pøejeme jim
hodnì zdraví a spokojenost do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V lednu oslaví jubileum naši èlenové:
paní Eva Rihová, nar. 4.1 – 44 let; paní
Mgr. Eva Skotnicová, PhD., nar. 19.1. –
48 let; pan Rudolf Synek, nar. 28. 1. – 68
let; paní Libuše Šigutová, nar. 25.1. – 83
let; pan Petr Aron Tesaø, nar. 20.1. – 49 let,
a pan Ladislav Tuma, nar. 1.1. – 73 let.
Pøejeme jim pevné zdraví a spokojenost
do dalších let. Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V lednu oslaví narozeniny tito naši èlenové: pan Michael Beck – 78 let; paní Edith
Kašparová – 85 let; paní Veronika Skalická – 85 let; pan MUDr. Ivo Sobìský – 93
let; paní Marcela Šimandlová – 79 let,
a paní Eva Švecová – 83 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V lednu oslavují narozeniny: paní Bela
Bertová, nar. 29.1. – 75 let; paní Rùžena
Blechová, nar. 26.1. – 87 let; pan Toman
Brod, nar. 18.1. – 92 let; pan Petr Budínský, nar. 7.1. – 80 let; pan Imrich Feller,
nar. 15.1. – 93 let; pan Hanuš Gaertner,
nar. 4.1. – 95 let; paní Vìra Kaucká, nar.
11.1. – 87 let; paní Marie Renata Kolínová, nar. 9.1. – 84 let; paní Viktorie Krupiè-

ková, nar. 10.1. – 94 let; paní Anna Kunstová, nar. 21.1. – 91 let; pan Boris Lazar,
nar. 29.1. – 75 let; pan Ivan Lefkovits, nar.
21.1. – 84 let; paní Tamara Merunková,
nar. 30.1. – 81 let; paní Lisa Miková, nar.
31.1. – 99 let; paní Frideta Seidlová, nar.
28.1. – 90 let; pan Alfred Ševèík, nar.
21.1. – 86 let; paní Inka Vostøezová, nar.
4.1. – 91 let, a pan Karel Weiss nar. 10.1. –
85 let. Jubilantùm pøejeme hodnì zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí:
Je naší smutnou povinností oznámit, že
koncem loòského roku nás navždy opustili:
Dne 27. záøí zemøela paní Renata Zábrodská ve vìku 87 let.
Dne 3. øíjna zemøela paní Maria Yavorsky ve vìku 86 let.
Dne 31. øíjna zemøel pan Ing. Jaroslav
Kraus ve vìku 98 let.
Dne 4. listopadu zemøela jeho manželka, paní Irena Krausová, ve vìku 98 let.
Dne 7. listopadu zemøela paní Soòa
Stejskalová ve vìku 95 let.
Dne 8. listopadu zemøela paní Dora Pešková ve vìku 99 let.
Dne 12. listopadu zemøela paní Eva Bielová ve vìku 100 let.
Dne 17. listopadu zemøel pan Zdenìk
Makovec ve vìku 88 let.
Dne 20. listopadu zemøela paní Eva
Hrdlièková ve vìku 74 let.
Zichronam livracha!
ŽNO PREŠOV
V mesiaci január sa životného jubilea dožívajú naši èlenovia: pani Ing. Margita
Eckhausová – 63 rokov; pán Mgr. Tomáš
Èentík – 34 rokov; pani Erika Zelmanovièová – 73 rokov, a pani Eva Petrová – 77
rokov. Jubilantom prajeme z celého srdca
všetko najlepšie, ve¾a zdravia a pohody
v kruhu najbližších.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V lednu oslaví své narozeniny: pan Jan
Váòa, nar. 14.1. – 45 let; paní Lucie Rolko-Nová, nar. 5.1. – 56 let; paní Anna
Mertová, nar. 17.1 – 53 let, a pan Tomáš
Štìpnièka, nar. 30.1. – 67 let. Pøejeme jim
pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V lednu oslaví své narozeniny: paní Ing.
Klára Pocedièová, Ph.D., paní Stanislava
Hellerová a paní MgA. Eva Matìjíèková.
Jmenovaným pøejeme do dalších rokù hodnì zdraví, spokojenosti a osobní pohody.
Ad mea veesrim šana!
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NOVÉ VZTAHY S IZRAELEM
Pøes nedùstojnou vládu amerického prezidenta Trumpa uznávají i jeho kritici, že
se zasloužil o to, že v loòském roce navázalo nìkolik muslimských zemí diplomatické vztahy se Státem Izrael. Po Egyptì
(1979), Jordánsku (1994), Spojených
arabských emirátech, Bahrajnu (záøí
2020) a Súdánu (øíjen 2020) se v prosinci
2020 stalo šestou muslimskou zemí, která
normalizovala vztahy s Izraelem, severoafrické Maroko. Navázání diplomatických vztahù s touto zemí pøedcházela ještì jiná, neménì dùležitá dohoda: V rámci
nových osnov zaøadilo tamní ministerstvo
školství do kurikula základních škol výuku židovských dìjin a kultury. Tento krok
má dle slov øeditele akademických programù na ministerstvu „zdùraznit rùznorodou marockou identitu“.
PAMÁTNÍK ŠOA V RIU
V brazilském Rio de Janeiru odhalili památník obìtem holokaustu. Nachází se
v parku pojmenovaném po Jicchaku Rabinovi a tvoøí jej 22 metrù vysoká vìžní
budova, která stojí nad zálivem Guanabara a je z ní úchvatný výhled na moøe
a horu zvanou Cukrová homole. Vìž je
rozdìlena do deseti èástí, pøedstavujících
deset pøikázání, ve velkém podzemním
prostoru jsou výstavní sály. Autorem návrhu je již zesnulý Gérson Bergher, brazilský politik a aktivista, jenž o realizaci
památníku usiloval celých tøicet let.
EU PROTI RITUÁLNÍ PORÁŽCE
Soudní dvùr EU potvrdil zákaz rituální
porážky zvíøat bez omráèení, jenž již platí ve vlámském a valonském regionu
v Belgii a proti nìmuž protestovali místní
židé a muslimové. Rozhodnutí umožòuje
zakázat tento typ porážky i dalším státùm
Evropské unie. Soud prohlásil, že je složité nalézt rovnováhu mezi náboženskou
svobodou a právy zvíøat. Kritici verdiktu
se shodují, že se jedná o zásadní útok na
základní židovská a muslimská náboženská práva v Evropì.
HEREÈKA PROTI ZATÝKÁNÍ
Známá americká hereèka s židovskými
koøeny Scarlett Johanssonová v prosinci
veøejnì protestovala proti zatèení ètyø
èlenù Egyptské iniciativy za lidská práva, kteøí šli do vìzení v rámci vlny umlèování kritikù vlády prezidenta Sísího.
Øada Egypt’anù za to Johanssonové podìkovala, jiní ji kritizovali jako „Židovku, která straní Izraeli“.
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Vlajka kmene Menaše.

BNEJ MENAŠE DO IZRAELE
Bìhem chanukových svátkù se do Izraele
pøistìhovalo 250 Židù Bnej Menaše. Tak
se nazývají potomci kmene Manases, jednoho z deseti ztracených kmenù vyhnaných pøed 2700 lety ze Zemì izraelské
Asyøany. Usadili se na severovýchodì Indie (v dnešních svazových státech Manípur a Mizóram pøi hranici s Barmou
a Bangladéšem), uchovali si židovské zvyky, vèetnì košer stravy a dodržování šabatu. V osmdesátých letech minulého století je
objevil rabín Elijahu Avichail a Bnej Menaše pøijali ortodoxní judaismus. Do Izraele se
jich díky organizaci Šavej Jisra’el dostalo
na ètyøi tisíce, dalších 6500 na aliju èeká.
V Izraeli žijí tito pøistìhovalci zejména
v osadách na Západním bøehu.
FYZIK BENJAMIN ABELES
Ve vìku 95 let zemøel 14. prosince v britském Leicesteru Benjamin (Bedøich)
Abeles. Slavný fyzik, který pøed více než
padesáti lety vyvinul zdroj energie pro
kosmické sondy, jenž se používá dodnes,
byl jedním z dìtí, které z Prahy pøed nacisty zachránil Nicholas Winton.
V Británii vstoupil do armády a po
válce se vrátil domù; z jeho rodiny nikdo nepøežil. Vystudoval fyziku a elektrotechniku, v roce 1949 se vystìhoval
do Izraele. Získal doktorát z fyziky, pracoval v Negevské poušti jako meteorolog, poté ve Weizmannovì institutu, kde
provádìl seizmologická mìøení. V roce

1956 odjel do USA, kde proslul jako fyzik objevem termoelektrického generátoru, schopného napájet vesmírné družice.
ŽIDÉ V DUBAJI
Židovská komunita Spojených arabských
emirátù se probouzí k životu. Pomìrnì
malou obec, založenou v sedmdesátých
letech hnutím Chabad, navštìvují Židé
z celého svìta, z Evropy, USA, Austrálie
èi Nového Zélandu, kteøí pøijíždìjí do
zemì za prací, a novì také držitelé izraelských pasù. Zaèaly létat pravidelné linky
mezi Dubají a Tel Avivem a zvyšuje se
dovoz košer produktù. Vznikla škola Talmud Tora, již navštìvuje asi ètyøicet dìtí,
a o svátku stánkù postavili chasidé vedle
vìže Burdž Chalífa suku.
VÍDEÒ A ADOLF LOOS
V rakouském hlavním mìstì probíhají tøi
výstavy vìnované prùkopníkovi moderní
architektury, brnìnskému rodákovi Adolfu Loosovi, od jehož narození uplynulo
v prosinci 150 let a k jehož klientele patøila pestrá židovská spoleènost (viz text
v tomto èísle). Vìdecká knihovna Wienbibliothek pøedstavuje Loosovy písemnosti (texty nejen o architektuøe, ale také
o módním návrháøství, umìleckých øemeslech, životním stylu èi hudbì) a dokumenty; Umìleckoprùmyslové muzeum
(MAK) prezentuje na sto plánù, fotografií
a modelù jeho soukromých domù i jeho
vídeòské projekty sociálního bydlení. Muzeum nábytku (Hofmobiliendepot) vlastní
nejvìtší sbírku nábytku, jejž Loos navrhl,
a sestavilo z nìj výstavu.
(am)
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