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Franti�ek Bìlský: Busta Winstona Churchilla v Thunovské ulici v Praze.
(K textu na stranách 16�17.)
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ZØÍZENÍ STØEDOEVROPSKÉHO 
BEJT DINU 
Evropská unie progresivního judaismu
(European Union for Progressive Juda-
ism, EUPJ) a EUPJ rabínské shromá�-
dìní (EUPJ Rabbinic Assembly, ERA)
ohla�ují zøízení Støedoevropského bejt
dinu (Central European Beit Din, CEBD)
pod patronací EUPJ. 

Zøízení CEBD bude písemnì ohlá�eno
federacím �idovských komunit v Brati-
slavì, Budape�ti, Praze a Var�avì bìhem
roku 2021. CEBD bude fungovat v Èeské
republice, Maïarsku, Polsku a na Slo-
vensku. 

Jedná se o jediný progresivní bejt din
fungující v tìchto ètyøech zemích uzná-
vaný Svìtovou unií progresivního juda-
ismu (World Union for Progressive Ju-
daism, WUPJ), EUPJ a jejím rabínským
shromá�dìním (ERA). 

Rabíni z uvedených zemí se budou støí-
dat na pozici vedoucího bejt dinu (av bejt
din), s roèním funkèním obdobím. 

Rabín David Maxa bude správcem to-
hoto bejt dinu a tuto funkci bude vykoná-
vat s odpovídající administrativní pomo-
cí. Adresa Støedoevropského bejt dinu je
v Praze: Ec chajim, Jindøi�ská 873/27,
110 00 Praha 1, Èeská republika. 

Rabínský soud se bude scházet na po-
zvání rabína Maxy kdekoli v tìchto èty-
øech zemích. Rabínka Jackie Tabick
bude bìhem prvního roku existence
èestnou správkyní tohoto rabínského
soudu a bude mu poskytovat odborné
poradenství a podporu. 

Jakýkoli legitimní èlen ERA mù�e být
pøizván v tomto bejt dinu k zasedání.
Osvìdèení vydávané tímto bejt dinem
bude v hebrej�tinì, jazyce uchazeèe
a angliètinì. 

Zakládajícími rabíny CEBD jsou rabíni
Misha Kapustin, David Maxa, Thomas
Salamon, Anita Kantor, Tom Kuèera
a Stas Wojciechowicz s podporou rabínù
Andrewa Goldsteina a Jackie Tabick (za
EBD) a Reného Pfertzela (za ERA). dm

�IDÉ V GULAGU
Ve vestibulu radnice Prahy 4 je a� do
14. kvìtna k vidìní výstava �idé v gula-
gu. Ve spolupráci s mìstskou èástí Praha
4 ji poøádá Ústav pro studium totalitních
re�imù. 

Výstava se vìnuje osudùm èeskoslo-
venských �idù v sovìtských pracovních
táborech v období druhé svìtové války.
Autory výstavy jsou historici Jan Dvo-
øák a Adam Hradilek, kteøí jsou také èle-

ny týmu, který realizuje projekt Èecho-
slováci v gulagu. 

Na zaèátku druhé svìtové války hleda-
ly statisíce uprchlíkù z nacisty okupova-
ných zemí Evropy útoèi�tì v mnoha stá-
tech svìta. Setkávali se s rozliènou mírou
pochopení a otevøenosti ze strany míst-
ních vlád, na zvlá�t�specifický pøístup na-
rá�eli v Sovìtském svazu, který se na pøe-
lomu tøicátých a ètyøicátých let probíral
z období �Velkého teroru� a stále tam pa-
novalo ovzdu�í paranoie z vnitøního
i vnìj�ího nepøítele. Tisíce bì�encù se
útìkem na východ vyhnuly nacistické
perzekuci, ale následnì byly sovìtskými
bezpeènostními orgány NKVD obvinìny
z nelegálního pøekroèení hranic, �pioná�e
èi nelegálního pobytu na území SSSR
a staly se otroky komunistických náprav-
nì pracovních táborù.                              ph

OÈKOVÁNÍ PROTI COVIDU-19 
Od pátku 23. dubna se mohou registrovat
k oèkování i osoby nad 60 let, a to bez
ohledu na to, zda mají, èi nemají pøidru�e-
né nemoci. Doporuèujeme registraci pro-
vést cestou státního registraèního systé-
mu. Místo oèkování si mù�ete zvolit.
Velice dobøe funguje oèkování v ÚVN
(Ústøední vojenská nemocnice), ale mù�e-
te si podle volných kapacit nebo blízkosti
bydli�tì vybrat jakékoli z nabízených zaøí-
zení, která provádìjí oèkování. Pøehled
míst a jejich kapacity najdete na interneto-
vých stránkách. Po zadání vlastní registra-
ce na pøíslu�ných stránkách se musí èekat
na obdr�ení PIN kódu. Ten potøebujete
k tomu, abyste mohli dokonèit registraci
a zvolit si termín.

Jakmile vám dorazí potvrzovací PIN
s mo�ností volby termínu, urèitì si termín
vyberte a následnì, pokud jste registrová-
ni i v rámci na�eho sociálního oddìlení,
informujte nás, prosím, o vámi získa-
ném termínu. Pacienti èasto obdr�í ter-
míny krátce po registraci. Oèkování po

celé ÈR postupnì zrychluje, tudí� bude
role �OP postupnì stále men�í. V pøípadì
komplikací s registrací èi radou se obra-
cejte na pracovnice sociálního oddìlení e-
mailem: socialni@kehila prag.cz. Nadále
se samozøejmì oèkují osoby nad 65 let,
resp. pacienti s prioritou z dùvodu diag-
nóz. Postup registrace, resp. hlá�ení zá-
jmu o oèkování, je i v tìchto skupinách
stejný, jak je ní�e uvedeno. Ordinace PL
Hagibor zatím sama neoèkuje vzhledem
k obtí�nosti a komplikovanosti získat
urèitý poèet vakcín. Proto zatím nadále
doporuèuje oèkování pøes oèkovací
centra.                                                   hb

PATRIMONIUM PRO FUTURO
Národní památkový ústav, státní pøís-
pìvková organizace územní odborné
pracovi�tì v Telèi, nominoval Federaci
�idovských obcí v ÈR na Cenu Národ-
ního památkového ústavu v kategorii
I. Obnova památky za celkovou obnovu
unikátní venkovské synagogy v Polici
u Jemnice (okres Tøebíè).

Cena Národního památkového ústavu
Patrimonium pro futuro s podtitulem
Spoleèenské ocenìní pøíkladù dobré
praxe je udìlována generální øeditelkou
NPÚ s cílem veøejnì ocenit mimoøádný
pøístup k obnovì kulturního dìdictví.
Cena se udìluje jednou roènì, a to v�dy
za pøedchozí kalendáøní rok, v nìm�
byla akce nebo její významná etapa rea-
lizována nebo dokonèena. 

U� sama nominace na cenu NPÚ
pøedstavuje významné ocenìní èinnosti
F�O v oblasti péèe o památky a jejich
záchranu. jd
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Slovenská spoloènost� je vo vzt�ahu
k obdobiu rokov 1939�1945 dlhodobo
polarizovaná. Jestvujú významné spo-
loèenské aj politické sily, in�titúcie
a parlamentné politické strany, ktoré sa
sna�ia o rehabilitáciu predstavite¾ov
Slovenského �tátu z rokov 1939�1945,
prípadne jeho re�imu. Najsilnej�í tlak
na rehabilitáciu slovenského fa�izmu
sa prejavoval v devät�desiatych rokoch
minulého storoèia, dnes je situácia
o nieèo lep�ia. Lep�ia predov�etkým
v tom zmysle, �e aktivity
sympatizantov ¾udáckeho
re�imu nie sú bez odozvy,
ale sú verejne pranierované
a neraz ostro kritizované. 

Napriek zlep�eniu sa spo-
radicky objavujú pokusy
o fal�ovanie histórie a viac alebo menej
otvorenú adoráciu ¾udáckeho fa�izmu.
Takýmto pokusom je aj nedávne (9.
apríla) udelenie ceny Andreja Hlinku za
rok 2021 historikovi Franti�kovi Vnu-
kovi pri príle�itosti jeho 95. narodenín.
Nechajme bokom samotné pomenova-
nie ceny pod¾a èloveka, ktorý poèas
svojho �ivota aj po svojej smrti v�dy
vzbudzoval silné kontroverzie, a pozri-
me sa na to, kto bol ocenený a kto mu
cenu udelil.

APOLOGÉT
¼UDÁCKEHO RE�IMU
Franti�ek Vnuk (1926) je vy�tudovaný
austrálsky metalurg a historik sloven-
ského pôvodu. V roku 1949 emigroval
z Èeskoslovenska, usadil sa v Austrálii,
kde získal titul vysoko�kolského profe-
sora. Pova�uje sa za jedného z dvoch
najznámej�ích apologétov ¾udáckeho
re�imu a jeho predstavite¾ov (druhým
je prof. Milan Ïurica). Vnuk svojimi
vyjadreniami spochybòuje, z¾ahèuje
a relativizuje prenasledovanie sloven-
ských �idov poèas holokaustu. Ostro
odsudzuje Slovenské národné povsta-
nie a oznaèuje ho ako proti�tátny puè.
Známy je aj nenávist�ou voèi Èeskoslo-
venskej republike. Zastáva �okujúci
názor, �e �slovenský národ bol jediný,
ktorý mal príèinu vysídlit��idov zo svoj-
ho územia, ale len vysídlit�, nie vyvra�-
dit�� (F. Vnuk: Mat�svoj �tát znamená �i-
vot. Politická biografia Alexandra
Macha, Slovenský ústav, Cleveland,
Ohio, 1987, str. 291). Tlaè zaznamena-
la mno�stvo jeho tvrdení, ktorými sa
sna�il z¾ahèovat�zodpovednost�predsta-
vite¾ov Slovenského �tátu za zloèiny

proti ¾udskosti, ktoré vtedaj�í re�im
páchal. 

Cenu A. Hlinku ude¾uje mesto Ru�om-
berok. Predsedom nominaènej komisie
(na udelenie ceny) je primátor Ru�omber-
ka generál Doc. MUDr. Igor Èombor,
Ph.D. (1945), ktorý je paradoxne aj pod-
predsedom Slovenského zväzu protifa�is-
tických bojovníkov (SZPB). Mo�no, �e
výraz �paradoxne� je v súvislosti s SZPB
nadbytoèný, preto�e periodikum SZPB
Bojovník v minulosti opakovane publiko-

val aj pro¾udácke alebo antisemitské
èlánky. V prípade nedávneho udelenia
ceny A. Hlinku pre Franti�ka Vnuka sa
v�ak SZPB od svojho vlastného podpred-
sedu rázne di�tancoval. 

NOMINAÈNÁ KOMISIA
Ïal�ím významným èlenom nominaè-
nej komisie bol predseda Matice sloven-
skej Marián Ge�per, èo v�ak vzh¾adom
k dlhodobej èinnosti Matice slovenskej
u� nikoho nemô�e prekvapovat�. Do ko-
misie patrili aj predseda Spoloènosti
Andreja Hlinku Pavol Stano, ru�omber-
ský farár Du�an �krabek a cirkevný his-
torik � kòaz Juraj Vrábel.

Vnuk si ocenenie neprevzal osobne,
zastupoval ho jeho priate¾, kòaz Ján Ko-
�iar. Tento kòaz sa napriek odporu cir-
kevnej vrchnosti verejne anga�uje v pro-
spech Kotlebovej neonacistickej strany
a jej politický program vyhlasuje za
kompatibilný s krest�anstvom. Pribli�ne
pred rokom Kotlebovú ¼udovú stranu
�zasvätil Bohu a Panne Márii�.

Správa o ocenení Franti�ka Vnuka ce-
nou Andreja Hlinku, ktorú ude¾uje mesto
Ru�omberok, respektíve primátor Ru-
�omberku Igor Èombor, bola v tlaèi
a médiách bohate komentovaná. Na jed-
nej strane kriticky, na druhej strane ob-
divne. Mimoriadnu pozornost�si v�ak za-
sluhuje kritické stanovisko, pod ktorým
je podpísaný predseda Ústredného zväzu
�NO na Slovensku Richard Duda. List
R. Dudu je v plnom rozsahu prístupný na
oficiálnej stránke ÚZ �NO. Predstavuje
krátke, ale informaène bohaté èítanie.
Text listu uvádzame ni��ie.

JARO FRANEK

*   *   *

Vá�ený pán primátor,
v piatok bola vo Va�om meste udelená
cena Andreja Hlinku. Stáli ste na èele
výberovej komisie, ktorá o jej nosite-
¾och rozhoduje. Prièinili ste sa teda o to,
�e cenu získala modla neo¾udákov a po-
pieraèov holokaustu. Vy, funkcionár
Zväzu protifa�istických bojovníkov, ste
boli schopný cenu dopriat�èloveku, kto-
rý obdivuje Tisa, teda osobe, ktorá vy-
znamenala vojakov za boj proti úèastní-
kom SNP. ¡Ta�ko sa h¾adá prirovnanie.

Mo�no je to konanie hasièa,
o ktorom vysvitne, �e záro-
veò trpí patologickým pod-
pa¾aèstvom. 

Pán primátor, �ijeme v 21.
storoèí. Dnes u� nikto nemu-
sí vedome skres¾ovat�histó-

riu, len aby legitimizoval existenciu ná-
roda. Obèania dne�ného Slovenska
vnímajú históriu faktograficky a sú plne
pripravení zalo�it� svoju budúcnost� na
pouèení z chýb minulých. Temné strán-
ky vojnového Slovenského �tátu u� nie
sú historikmi spochybòované (okrem
zaslepených pohrobkov zloèineckého
re�imu). Oficiálne sa za zloèiny ospra-
vedlnili najvy��í ústavní èinitelia Slo-
venskej republiky. Vïaka ich gestu
mô�e súèasné Slovensko hrdo a bez re-
lativizácie zla sústredit�sily na budova-
nie modernej a prosperujúcej spoloè-
nosti. Vy ste sa rozhodli pre opaènú
cestu. Toto rozhodnutie u� nemô�eme
pripísat�mladíckej nerozvá�nosti èi ne-
vzdelanosti. Preberáte zaò plnú morálnu
zodpovednost�. 

Slu�ní ¾udia sa v �ivote riadia dvoma
zásadami. Ctia si svojich predkov a sna-
�ia sa byt�vzorom pre budúce generácie.
Vám sa podarilo poru�it�obe zásady. Aj
Va�i predkovia, ktorí pri�li o �ivot poèas
holokaustu, by sa v hrobe otáèali, ak by
nejaký mali. Budúce generácie sa urèite
nein�pirujú rozporuplným konaním �an-
tifa�istu� oceòujúceho ich podporovate-
¾a. Je to �koda � ste lekár, generál a po-
litik, mohli ste byt�ú�asným vzorom.

Súèasná �idovská komunita dnes na
Slovensku �ije len preto, lebo sa tak ve-
dome rozhodla. Máme ho radi, a preto ho
aj zve¾aïujeme. Veríme, �e v budúcnosti
na Slovensku zvít�azí seriózny prístup
k vede, �e u� nikdy nezískajú ocenenie
pseudohistorici, ktorí neváhajú klamat�,
aby sa dopracovali k vopred vytýèeným
záverom. Veríme, �e v budúcnosti na
Slovensku prevládne zdravý rozum.

RICHARD DUDA, predseda ÚZ �NO

CENA ANDREJA HLINKU
PRE FRANTI�KA VNUKA



CHODIT S BOHEM BE-KERI
Kdy� v pøíbìzích Chanocha, Noacha
a Avrahama èteme, �e chodili s Bohem,
podává to Tóra jako èinnost bohulibou.
Proto by ètenáøe-zaèáteèníka sotva napad-
lo, �e s Bohem lze chodit i na zpùsob
zavr�eníhodný, be-keri. Tím spí�e, �e
z kontextu kárání Izraele v oddíle Bechu-
kotaj vyplývá, �e takto chodíme po tisíci-
letí a� dodnes my sami, a mù�eme v�ech-
ny rány, které jsme v dìjinách svého
národa utr�ili, pøièítat právì tomu, �e cho-
díme s Bohem be-keri. Nemá v�ak smysl
zastírat, �e keri je výron semene ve spán-
ku, a z tohoto hlediska by to nebyl takový
høích, aby za nìj byl národ tak tvrdì
trestán, jak je psáno. Mu� se tím podle
Tóry stává rituálnì neèistým, a chce-li se
úèastnit chrámové bohoslu�by, je povinen
se z keri rituálnì oèistit ponoøením do
mikve. Hned veèer nato je opìt tahor, ri-
tuálnì èistý. Prostì se to stalo, jak vyplývá
z koøene slovesa kara, z nìho� je podstat-
né jméno keri odvozeno, a opìtného naby-
tí rituální èistoty lze snadno dosáhnout ji�
veèer po události. Je-li v�ak chození s Bo-
hem be-keri chápáno jako tak tì�ký høích,
�e jej Bùh na základì principu odplaty zá-
sluhy a høíchu stejnou mìrou oplácí tì�ký-
mi tresty, je tøeba posunout akcent z keri
na chození s Bohem. Chováme-li se jako
národ jako mu�, který vstupuje na svatá
místa, pøesto�e se ze své noèní pøíhody
neoèistil, je to skuteènì do nebe volající
høích, a jedinì odtamtud mù�e být trestán.
Mluví pro to i slova, �e odplatou za to je,
�e be-keri potom chodí s Izraelem Bùh,
jak on sám øíká: A kdy� se mi ani potom
nepokoøíte a budete se mnou chodit be-
keri, také já s vámi budu chodit be-keri
a budu vás pobíjet za va�ich sedmero høí-
chù! Záva�nost høíchu nespoèívá v pøího-
dì samé, ale v neochotì Izraele pøiznat
a nahlédnout jako neèisté, èeho se dopou-
�tí jakoby ve spánku, ve svém podvìdomí,
bez vlastní vìdomé vùle. Pøipomeòme, �e
v opaèném pøípadì vy�aduje Bùh od
Avrahama, aby s ním chodil bez vady.
Du�e, je� se úèastní svátosti chrámových
obøadù a je pøi tom neèistá, profanuje sva-
tost Svatého, buï po�ehnán, místa, je�
zvolil za svùj pøíbytek, a jeho svaté jméno.
Je to, jako by svévolnì stahovala dokona-
lost do svìta, o nìm� Kohelet øíká, �e je
vadný ze své podstaty. Jestli�e je nièení
svatého zvykem, nejde o momentální in-
dispozici, ale o soustavné znesvìcování
svatého Bo�ího jména. 

Jiná otázka ov�em je, jak mù�e chodit
be-keri sám Bùh? Mohli bychom tak sou-

dit jenom za pøedpokladu, �e je Stvoøitel
ke svìtu a k èlovìku, kterého v nìm stvo-
øil, po jejich stvoøení lhostejný jako doko-
nalý Bùh � Otec gnostikù. Takový bùh,
jen� o svìtì a lidech v nìm skuteènì nic
neví, s lidmi be-keri chodit nemù�e. Bùh
Tóry na to v�ak odpovídá ve zcela opaè-
ném duchu. Kdy� u� nemohl snést zka�e-
nost lidí pøed potopou a smazal s nimi
i v�echno �ivé ze zemì, Noach, jen� s ním
chodil bez vady a poskvrny, nalezl v jeho
oèích milost, a obnovil svìt pro jeho po-
tomstvo. Co víc, uzavøel s ním a jeho po-
tomstvem po potopì smlouvu, �e kvùli
sklonu lidského srdce ke zlu ji� nebude
èlovìku proklínat pùdu a nikdy u� nepobi-
je v�e �ivé, jak uèinil. 

Po høíchu Izraele se zlatým teletem na-
bídl Mo�emu, �e aby splnil, co slíbil pra-
otcùm, po�le svého andìla, aby ten tvrdo-
�íjný lid pøivedl do Zaslíbené zemì, ale

jeho tváøe v jejich nitru nepùjdou, ponì-
vad� je to lid hluchý k jeho pøíkazùm,
a jak øíká, chvilku bych táhl ve tvém nitru
a musil bych tì znièit. Mo�e v�ak na to od-
povìdìl: Pokud bys ty sám ne�el, ani nás
odtud nevyvádìj. Jak jinak, ne� �e s námi
pùjde�, se dá poznat, �e jsme já a tvùj lid
nalezli pøízeò v tvých oèích a jsme, já
a mùj lid, oddìleni ode v�ech národù, kte-
ré jsou na povrchu zemì, a Svatý, buï po-
�ehnán, jeho modlitbu za Izrael vysly�el
a Bùh pøes svou námitku nadále chodí
v nitru tvrdo�íjného lidu. 

Tóra uèí, �e lidské nitro je Bo�ímu po-
hledu zcela pøístupné a on zná v�echny
jeho tajnosti. Kdy� u� jsme uvedli zlaté
tele, byl to Bùh, kdo na Sinaji øekl Mo�e-
mu: Odejdi, odstup, ten tvùj lid, který jsi
vyvedl ze zemì Micrajim, se zvrhl! Rychle
se�li z cesty, ji� jsem jim pøikázal, udìlali si
litého býèka, koøili se mu a obìtovali mu,
øíkajíce: To je tvùj bùh, Jisraeli, jen� tì vy-
vedl ze zemì Micrajim! Proto Bùh i Mo�e
hovoøili o Jeho tváøích. Zatímco je Svatý,
buï po�ehnán, za svými tváøemi nepro-
mìnnì dobrý, výraz jeho tváøí se mù�e
mìnit podle jednání èlovìka, naslouchá-li
jeho hlasu nebo je k nìmu hluchý. Proto je
také svými tváøemi pøítomný ve stvoøení,
zjevný prorokùm, pøístupný radosti, lítosti
a hnìvu. Pozitivnì je to vyøèeno v knì�-
ském po�ehnání: Ké� ti Ha�em �ehná
a chrání tì. Ké� ti Ha�em osvìtlí své tváøe
a je ti milostiv. Ké� Ha�em zvedne své tvá-
øe k tobì a poskytne ti mír. 

Uèíme se v�ak také, �e Bùh je místem
svìta a svìt není jeho místem. Mluvíme-li
v tomto pøípadì o tom, �e je Bùh pøítomen
v nitru, není tím mínìno nitro chrámové
budovy nebo prostranství Chrámu. Je tím
mínìno lidské nitro, obsa�ené v Bohu
a oznaèované v Tóøe a �idovské tradici
jako srdce. Souvisí sice s fyzickým srd-
cem, ale nelze je s ním zamìòovat. Je mo�-
né øíci, �e Bùh s èlovìkem sdílí hlubiny
i vý�iny lidského srdce. Øíká-li se tedy, �e
lidské tìlo je jakoby �atem du�e, je� se do
nìj v tomto svìtì obléká, tím spí�e potom
platí zákaz chodit s Bohem be-keri. Budete
moji: království knì�í a svatý národ, tak
zní preambule smlouvy, uzavøené na Sina-
ji. Právì proto asi volí Tóra keri jako nedo-
statek, s ním� èlovìk nemù�e soustavnì
chodit bez trestu, kdy� tím svùj nedostatek
vnucuje Bohu. Souèasnì z toho ale vyplý-
vá, �e aby s ním takto nechodil, je lidskou
povinností zkoumat své srdce a vyná�et
z nìj ke svému vìdomí høíchy, páchané
podvìdomì.

EFRAIM K. SIDON
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Mark Podwal: Mìsíc sivan.



VÍC NE� JEN DIÁØ
Emor (3M 21�24)
23. kapitola oddílu Emor je pro �ivot �i-
dovského národa zcela zásadní. Ustano-
vuje týdenní, mìsíèní a roèní rámec po-
svátného èasu, následující para�a Behar
pak stanoví cykly v horizontech padesáti
a sedmdesáti let. Tóra nás vede k tomu,
abychom nepou�tìli z mysli to, na co sou-
èasná kultura tak ráda zapomíná: �e na�e
�ivoty musí zahrnovat období, kdy se sou-
støedíme jen na zále�itosti, které dávají
smysl. A proto�e lidé jsou spoleèenská
zvíøata, nejdùle�itìj�í chvíle jsou ty, které
sdílíme s ostatními. �idovský kanceláø je
tedy v podstatì skladba sdíleného èasu.

V�ichni potøebujeme identitu a ka�dá
identita pochází z nìjakého pøíbìhu. Tak�e
potøebujeme dobu, kdy si pøipomínáme
pøíbìh, odkud jsme pøi�li a proè jsme ti,
kdo jsme. To se odehrává o Pesachu, kdy
si pøehráváme klíèový okam�ik na�eho ná-
roda a poèátek dlouhé cesty ke svobodì.

Potøebujeme morální kód, a právì
jeho dar oslavujeme o �avuot, kdy zno-
vu o�ívá chvíle, kdy na�i pøedkové stáli
na Sinaji, uzavøeli smlouvu s Bohem
a usly�eli shùry deset pøikázání.

Potøebujeme si pøipomínat, �e �ivot je
krátký, a proto bychom èas nám vymì-
øený mìli pro�ívat moudøe. Právì to èi-
níme o Ro� ha-�ana, kdy� stojíme pøed
Hospodinem a modlíme se za to, aby
nás zapsal do knihy �ivota.

Potøebujeme èas, kdy se zamý�líme
nad svými chybami, omlouváme za bo-
lest, kterou jsme druhým zpùsobili, sna-
�íme se ji odèinit a �ádat o odpu�tìní.
To nám ukládá Jom kipur.

Potøebujeme si pøipomínat, �e stále
putujeme, �e jsme na Zemi jen cizinci
a pøechodní obyvatelé a �e místa, která
obýváme, jsou jen doèasná. Tuhle zku-
�enost nám pøiná�í Sukot.

A èas od èasu musíme pøeru�it usta-
vièný tlak práce a povinností, odpoèívat
a osvì�it du�i i tìlo. Tomu v�emu je ur-
èena doba �abatu.

�idovský kalendáø je víc ne� diáø,
kam si zapisujeme, co a kdy musíme vy-
konat, a pak si splnìná zadání od�krtá-
váme. Upomíná nás o zásadních prav-
dách na�ich �ivotù. O tom, jak dùle�ité
je pokání a odpu�tìní, jaký význam má
odpoèinek od nepøetr�ité tyranie telefo-
nù a poèítaèù, a hlavnì: kde hledat mo-
rální kompas, jen� nás provede souèas-
ným rozkolísaným svìtem.
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse

vybrala a pøelo�ila A. Marxová.)
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách kvìten 2021 ijar/sivan 5781

Úèast na bohoslu�bách v synagogách je omezená, 
je nutná registrace nejpozdìji den pøedem do 12.00 hodin na e-mailu: 

rabinat@kehilaprag.cz.
Páteèní veèerní bohoslu�ba a kabalat �abat 

se koná pouze ve Vysoké synagoze.
Staronová synagoga

30. 4. pátek LAG BA-OMER zaèátek �abatu 20.01 hodin
1. 5. sobota EMOR 3M 21,1�24,23; hf: Ez 44,15�31 9.00 hodin

konec �abatu 21.17 hodin
7. 5. pátek zaèátek �abatu 20.12 hodin
8. 5. sobota BEHAR-BECHUKOTAJ 9.00 hodin

3M 25�27,34; hf: Jr 16,19�17,14
konec �abatu 21.30 hodin

10. 5. pondìlí JOM JERU�ALAJIM
12. 5. støeda Ro� chode� sivan
14. 5. pátek zaèátek �abatu 20.22 hodin
15. 5. sobota BEMIDBAR

4M 1,1�4,20; hf: Oz 2,1�2,22 9.00 hodin
mincha perek 6 konec �abatu 21.42 hodin

16. 5. nedìle pøedveèer �avuot 20.25 hodin
17. 5. pondìlí 1. den �AVUOT 9.00 hodin

2M 19,1�20,23; mf: 4M 28,26�31; hf: Ez 1,1�28; 3,12
18. 5. úterý 2. den �AVUOT 9.00 hodin

MEGILAT RUT
5M 15,19�16,17; mf: 4M 28,26�31; hf: Abk 31,1�19
MAZKIR

konec svátku 21.48 hodin
21. 5. pátek zaèátek �abatu 20.32 hodin
22. 5. sobota NASO 9.00 hodin

4M 4,21�7,89; hf: Sd 13,2�25
konec �abatu 21.54 hodin

28. 5. pátek zaèátek �abatu 20.40 hodin
29. 5. sobota BEHAALOTCHA 9.00 hodin

4M 8,1�12,16; hf: Za 2,14�4,7
konec �abatu 22.05 hodin

Vysoká synagoga
Ve v�ední dny �achrit (ranní modlitba) v 8.30 hodin, mincha ve 14.00 hodin.

V sobotu �achrit místo Jeruzalémské v 8.45 hodin.
30. 4. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 19.30 hodin
7. 5. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 19.30 hodin¨

14. 5. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 19.30 hodin
16. 5. nedìle pøedveèer �avuot � maariv 19.30 hodin
17. 5. pondìlí 1. den �avuot � �acharit 8.45 hodin
18. 5. úterý 2. den �avuot � �acharit 8.45 hodin
21. 5. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 19.30 hodin
28. 5. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 19.30 hodin

Jeruzalémská synagoga
Bohoslu�by se zde v souèasné dobì nekonají.

Bejt Simcha
Kabalat �abat ka�dý pátek od 17 hodin prostøednictvím on-line platformy Skype.

V pøípadì zájmu o zaøazení na seznam nás kontaktujte na e-mailu 
kehila@bejtsimcha.cz.



Mgr. JOSEF �LERKA, Ph.D. (nar. 1974
v Praze), je pøedním èeským sémiotikem
a odborníkem na analýzu dat ze sociál-
ních sítí. Vystudoval estetiku a poté dok-
torandský program informaèní vìda na
Karlovì univerzitì. Od roku 2017 pùso-
bí jako výkonný øeditel Nadaèního fon-
du nezávislé �urnalistiky a souèasnì
jako pedagog v Ústavu informaèních
studií a knihovnictví FF UK, kde vede
pracovi�tì Studium nových médií.

Vìnuje se pøedev�ím strojové analýze
pøirozeného jazyka a rùzným aspektùm
sociálních médií. V rámci Nadaèního
fondu nezávislé �urnalistiky inicioval
projekt Mapa médií (www.nfnz.cz), kte-
rý má za cíl shroma�ïovat informace
o èeských médiích a nejrùznìj�ích
aspektech novináøské práce a mediální
praxe; se studenty a kolegy ze Studia
nových médií FF UK vytvoøil Atlas kon-
spirací (www.atlaskonspiraci.cz). Je au-
torem desítek odborných prací, je znám
z veøejných vystoupení. Patøí k edièní
radì pøekladatelského èasopisu Plav
a podílel se na organizaci festivalu èes-
kého jazyka �rámkova Sobotka.

Pane doktore, v èem spoèívá vý-
znam veøejnoprávní televize? 
Veøejnoprávní média vznikla mimo
jiné proto, aby do�lo k urèité nápravì
toho, jaké hlasy sly�íme ve veøejném
prostoru. Je to reakce na asymetrii
mezi mocí, vìt�inou ekonomickou,
která média vlastní a má své specific-
ké zájmy, a veøejností. Smyslem ve-

øejnoprávních médií je tuto asymetrii
vyva�ovat.

U nás mají veøejnoprávní média po-
mìrnì silný kredit a patøí mezi ta nejdù-
vìryhodnìj�í. Jejich specifickou úlohou
v této zemi je pøispívat k tomu, aby spo-
leènost dokázala rozvíjet svùj demokra-
tický potenciál a demokratické procedu-
ry. Tyhle dvì vìci, které vypadají, �e
jsou spolu v souladu, v urèitých situa-
cích v souladu být nemusí. Kdyby, dej-
me tomu, ve spoleènosti zaèal domino-
vat nìjaký fa�istický proud, úlohou
veøejnoprávních médií rozhodnì není,
aby tomuto fa�istickému proudu dávala
ve vysílání zastoupení a aby se vùèi
nìmu nijak nevymezovala. Proto�e její
podíl na rozvíjení demokracie spoèívá
právì v tom, �e je jedním z nástrojù, kte-
rými se demokracie propaguje. 

Rozhodnì tedy nemusí brát zøetel na
to, �e by mìl vyvá�enì zaznívat hlas nì-
koho, kdo chce, dejme tomu, posílat lidi
do koncentraèních táborù a ve spoleè-
nosti bohu�el získá tøeba i 25 procent
hlasù. Veøejnoprávní média zkrátka ne-
mají postupovat podle klíèe �pìt minut
pro �idy a pìt minut pro Hitlera�.

Mìla by se tato média nìjak zabý-
vat konspiraèními teoriemi?
Rozhodnì by k nim mìla zaujímat kritic-
ký vztah, nezacházet s nimi tedy jako
s jednou z dal�ích pravd, která se objevu-
je. To by bylo proti jejich smyslu a poslá-
ní. Veøejnoprávní médium by ke konspi-
raèním teoriím mìlo pøistupovat kriticky
a zodpovìdnì. To znamená, �e pokud se
staly dominantním tématem spoleènosti,
rozhodnì o nich má informovat. Mimo
jiné proto, �e vìt�ina lidí, která podléhá
konspiraèním teoriím, sama sebe pova-
�uje za dobøe informované (a i výzkumy
ukazují, �e èerpají z vícero zdrojù). Pøi
ovìøování informací by tedy lidé, kteøí
mají sklon konspiracím vìøit, mìli nará-
�et i na ovìøené zdroje. Na druhou stranu
by se veøejnoprávní média mìla vyhnout
tomu, aby konspiracím pøisuzovala vìt�í
roli, ne� ve spoleènosti mají. 

A mìla by tyto teorie vyvracet, vy-
svìtlovat, nebo by tato snaha mohla
mít opaèný efekt?

Z téhle otázky jde trochu strach, pro-
to�e navozuje dojem, �e s divákem je
zapotøebí citlivì manipulovat. Proè
byste nechala nìjakou le�, která obíhá
ve spoleènosti, nepov�imnutou a ne-
vyvrácenou, abyste náhodou nìkoho
v té l�i neutvrdila? Urèitì by je mìla
vysvìtlovat a vyvracet! 

Na druhou stranu je problém urèitì
slo�itìj�í. My jsme se kulturu a veøej-
noprávní média nauèili chápat jako ori-
entované na jeden poøad, jeden projekt,
na oddìlené souèástky jednoho velkého
mediálního stroje. Tak to není. Média
a kultura mají nìjakou, øeknìme, peda-
gogickou roli, mají pomáhat lidem, aby
se vzdìlali. Myslím si, �e právì dùraz
na vzdìlávání je nìco, co jim dnes chy-
bí. To znamená nezamìøovat se na vy-
vracení nìjakých konkrétních konspira-
cí, ale ukazovat, jak vznikají, jakou
mají dynamiku. 

Jak byste hodnotil konkrétnì Èes-
kou televizi?
Co se týèe Èeské televize i Èeského
rozhlasu, myslím, �e by mìly víc posi-
lovat spoleèný prostor, ve kterém �ije-
me, a ménì se sna�it uspokojit individu-
ální potøeby. Televizi máme rozbitou na
x kanálù, stejnì jako máme rozbité roz-
hlasové vysílání, èím� lidem pomáháme
v tom, aby se soustøedili jen na to, co
chtìjí sly�et, místo toho, abychom pøe-
mý�leli o tom, jak jim dopravit informa-
ce, které primárnì sly�et nechtìjí. Navíc
si myslím, �e jsou trochu v zajetí toho,
�e sídlí v Praze. Co� je paradox, proto�e
i kdy� sídlí v Praze, vìt�inového diváka
má tøeba ÈT mimo Prahu. Máme zprá-
vy z regionù, ale v rámci hlavního zpra-
vodajství mù�e mít èlovìk pocit, �e exi-
stuje Praha, pak dlouho nic, pak Praha,
pak Brno a pak mo�ná Ostrava. To po-
va�uji za chybu, proto�e to zvy�uje
ostra�itost èi opatrnost regionálních di-
vákù.

V poslední dobì volí poslanci do
Rady ÈT lidi, kteøí nejsou odborní-
ci ani osobnosti, ale vymezují se
vùèi ÈT politicky (vèetnì pøiznané
xenofobie èi odporu k demokracii).
Jak nìèemu takovému zamezit? 
Odpovìï je jednoduchá. Volit takové
poslance, kteøí by pak svou volbou èle-
nù rady lépe naplòovali poslání a fun-
gování Èeské televize! Já si myslím, �e
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Rozhovor se sémiotikem a datovým analytikem Josefem �lerkou

Foto archiv.



zákon o Radì ÈT, jak je dnes formulo-
ván, dává do rukou Rady ÈT urèitou
asymetrii. Proti jejím rozhodnutím se
vlastnì nelze odvolat. Je tím poru�en
jeden ze silných momentù klasické li-
berální demokracie, toti� vyva�ování
mocí mezi sebou a mo�nost dovolání.
Ale nedivme se: v zemi, ve které ko-
munisté a kryptofa�isté mají tak silnou
pozici a dr�í vládu nad vodou, se tì�ko
zabraòuje zmínìnému politickému tla-
ku. Já bych hodnì apeloval na to, aby
se tohle zmìnilo. Aby se nastavily pro-
cedury, které by urèily mo�nost pøe-
zkumu toho, do jaké míry je Rada ÈT
a volba do ní v souladu se zákonem.

Jeden z kandidátù do rady prohlá-
sil, �e je odpùrcem �novináøského
aktivismu�. Mají být novináøi akti-
vistiètí?
Aktivistiètí ne, aktivní ano. Povinnos-
tí novináøe je lidem pøiná�et ovìøené
informace v takové podobì, aby se
sami mohli rozhodnout. Není dobré,
kdy� novináø v sebevy��ím zájmu ète-
náøi nìco zásadního zamlèí. Nejde ale
po novináøích chtít, aby byli bez hod-
not a názorù.

Analyzujete média èi weby politic-
kých stran i po stránce stylistické,
nebo �jen� dle obsahu? Pokud i z hle-
diska jazyka, co je pro neseriózní mé-
dia a weby typické? 
To by bylo nadlouho. Zjednodu�enì
øeèeno neseriózní média mají neseri-
ózní jazyk. Jen�e poøád je kupøíkladu
rozdíl mezi bulvárem, jeho� role spo-
èívá v tom, �e pøivádí lidi k dùle�itým
tématùm lidovou formou, a dezinfor-
maèními a konspiraèními servery, kte-
ré vytváøejí emotivní napìtí jen proto,
aby manipulovaly se ètenáøem.

Øekl byste pár slov o Atlasu konspi-
rací?
Nám �lo o to vytvoøit jakousi encyklo-
pedii, kde shroma�ïujeme nejdùle�i-
tìj�í konspiraèní teorie, ani� bychom
se primárnì sna�ili je vyvracet. Je to
urèitá mapa, kterou jsme dávali do-
hromady s Lenkou Krsovou � teï
dìlá doktorát ve Spojených státech
a Atlas konspirací je hlavnì její záslu-
ha. Atlasem jsme chtìli postavit nìco
proti urèité fascinaci detailem. Aby
bylo jedno místo, kde by se lidé mohli

podívat na to, jaké druhy konspirací
existují, ale aby bylo vidìt také to,
které weby jednotlivé konspirace �íøí.
Tím lze také snadno zjistit, �e jednot-
livé weby se nezamìøují jen na jednu
jedinou konspiraci, ale mají nìjaký
pøíbìh svìta, který vyprávìjí.

Jak se obliba konspiraèních teorií
promìòuje?
Doba, v ní� �ijeme, je dobou, kdy se
znovu ustavují normy. To zpùsobuje,
�e se prolíná hranice mezi konspirace-
mi, jako pøíbìhy, které si lidé vyprá-
vìjí, a reálnou politikou. Lidé, kteøí
konspiracím ve skrytu du�e vìøí, to
neøíkají nahlas, proto�e vìdí, �e by se
stali terèem posmìchu. Díky nastupu-
jícímu populismu v posledních letech
(mù�eme jmenovat Tomia Okamuru,
ale v nìkterých okam�icích i Andreje
Babi�e) vidíme, jak se konspiraèní te-
orie dostávají do veøejného prostoru,
ani� by byly ostrakizovány. Podívej-
me se na rétoriku spojenou s otázkou
George Sorose a �idù v politice. To je
nìco, co by pøed dvaceti lety nebylo
mo�né! To neznamená, �e tu takové
názory nebyly, �e jsme v parlamentu
nemìli kryptofa�istickou stranu slád-
kovcù. Ale normální politik by si o nì
kolo neopøel. Zatímco dnes se to stává
standardní souèástí hlasu a není to os-
trakizováno. Ostatní politici nejsou
schopni øíct: Ne, tady je nìkde nìjaká
hranice� 

Ale tohle není na�e specifikum. Po-
dobné jevy jsme vidìli ve Spojených
státech s nástupem Donalda Trumpa,
podobné vìci bychom vidìli samo-
zøejmì v Maïarsku, v urèitou dobu na
Slovensku v agonii vlády Roberta
Fica. Je to nìco, co svìtem prochází
napøíè, a jediné normální øe�ení je vy-
kázat tyto novodobé �elity� jako nìco,
co se ve slu�né spoleènosti nedìlá. 

Proto�e pokud je pøípustné, aby stra-
na SPD, její� pøedseda je místopøedse-
dou parlamentu, hovoøila o �dlouhých
pazourech George Sorose� a vìdomì
tak odkazovala k nacistické ideologii,
tak proè by takto brzy nemìli mluvit
jiní politici nebo novináøi nebo lidi na
ulici? To je stra�nì nebezpeèné. Jsem
pøesvìdèený, �e antisemitismus vìt�iny
lidí kolem SPD je opravdu silný, a jen
maskují, �e to je jinak. Proto�e vìdí, �e
paragrafy jsou takové, �e kdyby mluvili

otevøenì, dostali by se velmi rychle na
hranici trestného èinu.

Nìkde jste øekl, �e Atlas konspirací je
pro pouèenou veøejnost � ale jak se
zamìøit na veøejnost nepouèenou?
Mìly by proti konspiracím vystupo-
vat osobnosti, mìla by se na nì zamì-
øit mediální výchova ve �kolách?
Myslím, �e neexistuje jedno øe�ení,
jím� by se situace mohla zmìnit, tak-
hle to nefunguje. A i kdyby to tak
bylo, je to práce na dvacet let. Mys-
lím, �e je zapotøebí kombinovat víc
vìcí dohromady. Mediální výchova na
�kolách urèitì � ale nemá primárnì
slou�it k tomu, abychom bojovali pro-
ti konspiraèním teoriím. Má slou�it
k tomu, aby se lidé dokázali zoriento-
vat v mno�ství informací, které se na
nì valí. Nikdy se na lidi nevalil tako-
vý informaèní tok jako teï, je tak ob-
rovský, �e nemáme �anci se v nìm
bez nìjakého �kolení vyznat. Mediál-
ní výchova je tedy jeden ze sloupù. 

Druhým je pojmenovávání toho, �e
demokracie a svoboda slova nezname-
nají jenom to, �e si mù�ete øíkat, co
chcete. Klasikové, jako John Stuart
Mill, øíkají, �e svoboda slova spoèívá
v hledání pravdy a je to primárnì otázka
dialogu. Kdy� se podíváme na praktiky
SPD, je vidìt, �e o �ádný dialog nestojí.
Tato strana nevyu�ívá blahodárnost svo-
body slova pro dobro spoleènosti, ale
zneu�ívá svobodu slova k tomu, aby
jela svou propagandu. O tom je tøeba
diskutovat. Od èasù bol�evika, který
mìl zase svoje konspiraèní svìty a svoje
velmi antisemitské postoje, u� plynulo
dost let na to, abychom se zaèali bavit
o tom, jaká je role nenávistných verbál-
ních útokù, hate speech, s nimi� jsou
konspiraèní teorie velmi èasto spojeny.

Proè nabývají konspirace na síle
právì v posledních letech?
Tango se tanèí ve dvou, jak øíká staré ar-
gentinské pøísloví. My se málo zabývá-
me tím, proè spousta tìch teorií dnes tak
silnì rezonuje a vytváøí podhoubí v po-
litice. Vìt�inou se to sna�íme zesmì�òo-
vat nebo øíkat nìco ve stylu, �e to jsou
hlupáci. Co� podle mì není pravda.
Myslím, �e u vìt�iny lidí jsou konspi-
raèní teorie vyjádøením hluboké frustra-
ce, skuteèných problémù.

(pokraèování na str. 8)
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ALE JÁ JSEM OPTIMISTA!
(dokonèení ze str. 7)
Liberální demokracie po celém svìtì
trápí nutnost vrátit respekt k èásti spo-
leènosti, která si myslí, �e ho nemá.
Donald Trump by nikdy nebyl tak ús-
pì�ný, kdyby nenabídl lidem, jim� se
øíká white thrash (bílá chátra), respekt,
pocit, �e mu na jejich názoru zále�í. Na
tohle se èasto zapomíná, proto�e to
pøedpokládá, �e musíme vyjít ze své
komfortní zóny. Ale udìlat se to musí.
Jinak jen potlaèujeme symptomy, nikoli
pøíèiny. Musíme vzít vá�nì, �e populis-
tická politika, která je s konspiraèními
teoriemi úzce spojena, je silná. Musíme
se pokusit pochopit, kde má nìjaké so-
ciální koøeny, at� u� socioekonomické
nebo sociopolitické.

Jen�e populisté �ádná reálná øe�ení
nenabízejí�
To je pravda. Ale vy se sna�íte problém
racionalizovat. Jen�e my musíme pøi-
jmout i tu iracionálnost a pokusit se po-
chopit, proè nìjaká reálná frustrace je
nakonec tak silná, �e najde svùj výraz
v naprosto bizarní pøedstavì, �e Bill
Gates èipuje lidi. 

Neøíkám, �e se lidem, kteøí vyznávají
konspiraèní teorie, má dát za pravdu, to
rozhodnì ne. Ale je nutné pokusit se
pochopit, zda se ve spoleènosti neode-
hrává nìco, co vzbuzuje tak silný pocit
frustrace, kupøíkladu s nerovnomìrnou
distribucí moci, �e vede a� k tomuhle�
Ten problém je reálný. Lidé mají sku-
teènì pocit, �e moc a èást elit se vzdá-
lila tìm, které mají reprezentovat.
A upøímnì, kdy� se podíváme na cho-
vání na�í vlády bìhem covidu, vidíme,
�e tento pocit je docela oprávnìný.

Jak �oblíbené� jsou antisemitské kon-
spiraèní teorie a v jakých regionech se
jim daøí?
Na tuhle otázku nemohu pøesnì odpo-
vìdìt, proto�e výzkumù na toto téma je
relativnì málo. Z výzkumù víme, �e
v Èesku existuje zhruba 15 procent lidí,
kteøí tvoøí jádro, které vìøí témìø jaké-
koli konspiraci, je� kolem nich projde.
�e optické sítì �kodí zdraví, �e nás Bill
Gates èipuje, �e Soros platí demonstra-
ce proti vládám na Slovensku, v Ma-
ïarsku a v Èesku. Tohle jsou tøi kon-
krétní konspirace, kterými jsme se
zabývali. Obecnì víme, �e konspiraèní

teorie nejsou vázány regionálnì, ale �e
lidé z hodnì velkých mìst a naopak lidé
z venkova mají men�í tendenci jim vì-
øit. Daleko silnìj�í podíl najdeme ve
støednì velkých mìstech, co� si vysvìt-
luji tím, �e jejich obyvatelé mají pocit
perifernosti, �e jsou vylouèeni z toho,
co se ve státì dìje, a hledají dùvody,
proè tomu tak je. Víme také, �e vìt�ina
konspiraèních teorií a jejich nositelù
nejsou lidé, kteøí mají kognitivní defici-
ty nebo jsou nevzdìlaní. Èasto o sobì
øíkají, �e jsou nadprùmìrnì informova-
ní, porovnávají informace z rùzných
zdrojù. Pak je tam jeden specifický fak-
tor, a tím jsou senioøi.

A øetìzové e-maily� 
Ano. My tyhle lidi házíme do jednoho
pytle s tìmi tvrdými konspirátory, ale
myslím si, �e nejstar�í generace má pocit
opu�tìní a zmaru. Má pocit, �e mladé
a støední generaci na nich nezále�í, �e je-
jich zájmy nikdo poøádnì nehájí. Ostatnì
v tomhle pocitu bych vidìl tak velký ús-
pìch Andreje Babi�e v posledních dvou
letech. Má zkrátka pocit, �e je ohro�ená
(a neøe�ím, zda je to pravda, nebo není).
Kdy� pak nìkdo dostane e-mailem nìja-
ké varování, které by mohlo být èásteènì
reálné, tak vykoná �dobrý skutek� a upo-
zorní na to i ostatní. Velice èasto pøidá
vìtu: �Asi to není pravda, ale kdyby�� 

Jak vám tedy ve va�ich analýzách vy-
chází problém antisemitismu?
Musíme si uvìdomit jednu vìc, která se
neøíká snadno. Antisemitismus v euroa-
merickém prostoru pøetrvává, o dal�ích
oblastech si netroufám mluvit. Jen díky
té stra�né zku�enosti holokaustu se stalo
neslu�ným ho ventilovat. V èeském pro-
støedí to vidíme velice dobøe. Vlastnì
nám chybí jazyk: kdy� pou�ijeme slovo
�id, máme pocit, �e u� se nìèeho zvlá�t-
ního dopou�tíme. Dal�í na�e specifikum
je, �e se tu tluèe velmi ambivalentní
vztah ke Státu Izrael: jsou tu stopy èes-
kého antisemitismu padesátých let a na-
proti tomu fascinace Izraelem, státem,
který je schopen pøe�ít v nepøátelském
prostøedí. Je to vidìt na legitimní kritice
Netanjahuovy politiky, která bývá inter-
pretována jako antisemitismus. 

Z dal�ích výzkumù víme, �e politic-
ký vztah ke Státu Izrael je u nás zále�i-
tost, kde se rychle láme politická orien-
tace. Kdy� chcete vìdìt, s kým mluvíte,

dáte mu pìt �est otázek, jedna bude ná-
zor na Evropskou unii, druhá na názor
na konflikt mezi Izraelem a Palestinci,
a pak u� si èlovìka dovedete velmi
pøesnì zaøadit na politické scénì.

Antisemitským teoriím �vévodí� fi-
nanèník a filantrop George Soros.
Proè?
Mezi intelektuály v téhle zemi má So-
ros obrovskou povìst èlovìka, který
stál za tím, �e se tu v devadesátých le-
tech podaøilo zasít sémì kritické, soci-
ální a humanitní vìdy. My u� ani nedo-
ceòujeme, jak zásadní roli pro nás mìla
existence knihovny Støedoevropské
univerzity v Praze. Je tu znám v souvis-
losti s nadací Open Society Founda-
tions, která má zásadní zásluhy na roz-
voji obèanské spoleènosti. Ale zároveò
má povìst tvrdého finanèníka, který se
�iví spekulativním kapitálem, a tyhle
dvì vìci se perou. 

Úplnì podobnou rétoriku vùèi Soro-
sovi byste na�la ve Spojených státech
u pøíznivcù QAnon a také po celém svì-
tì. Jen�e nejvtipnìj�í je, �e kdyby Soros
neexistoval, tak by jeho místo zaplnil nì-
kdo jiný. Potøeba �démona� zkrátka exi-
stuje. Soros navazuje v tìchto pøedsta-
vách na tradici ��idovského spiknutí�.
Ta je v kultuøe stále zakoøenìná a my ne-
víme, jak s tím pracovat. 

Jak to myslíte?
Neumíme s tím pracovat, proto�e se za
to trochu stydíme, trochu si myslíme, �e
to není �ádné téma, ale kdy� se podíváte,
co lidi v Googlu dohledávají ke jménùm
politikù, zjistíte, �e èasto zji�t�ují, zda je
ten èlovìk �id. Ne jestli je Nìmec, Po-
lák, Rus, ale jestli je �id. Dìlali jsme
o tom malý výzkum, a docela mì to pøe-
kvapilo. Tak�e v rámci spoleènosti exis-
tuje stále nìjaká posedlost, zda nìkdo je,
nebo není �idovského pùvodu.

Nemohl byste na závìr øíct nìco opti-
mistického?
Ale já jsem optimista! Proto�e nová na-
stupující generace, která je�tì není tolik
sly�et, je vlastnì u� generací globální,
která vnímá svìt v �irokém kontextu.
To pokládám za skvìlý okam�ik, proto-
�e pøekraèuje rámec rozdrobeného na-
cionálního chápání svìta a vyzývá k nì-
jaké spoleèné odpovìdnosti.

ALICE MARXOVÁ
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Loni v srpnu se budape�t�ský rodák, fi-
nanèník a filantrop George Soros do�il
devadesáti let. Aèkoli vìt�inu svých akti-
vit u� pøedal mlad�ím kolegùm, jeho jmé-
no stále vzbuzuje emoce a je spjato s øa-
dou mýtù a konspiraèních teorií, v nich�
figuruje jako v�emocný hybatel politic-
kým dìním v Evropì, Spojených státech
i Asii, tedy pøesnì v duchu tradièních an-
tisemitských teorií o svìtovém �idov-
ském spiknutí.

Jak tyto mýty vznikly? Roku 1979 za-
lo�il G. Soros nadaci Open Society Foun-
dations (OSF). Jedná se o filantropickou
nadaci, která podporuje a pro-
paguje spravedlnost, demo-
kracii, transparentní zpùsob
vlády, lidská práva a obèan-
skou spoleènost. Soros tedy
neinvestuje do zbraní, ani do
trollích farem, odkud se �íøí
dezinformaèní kampanì,
nemá svou televizní stanici
ani noviny. Investuje do my�-
lenek a vzdìlání, které po-
skytuje lidem, jim� jsou
vlastní demokratické hodno-
ty (a byli by takoví i bez So-
rose). Za nepøítele mají G. Sorose ti, kdo
zmínìné hodnoty popírají: autoritáø�tí
vùdci, nepøátelé demokracie a nezávis-
lých médií, nacionalisté a korupèníci. 

Finanèní podpora OSF smìøuje pøede-
v�ím na projekty spjaté s vytváøením
�otevøené spoleènosti� (tedy takové,
v ní� dochází ke svobodné výmìnì názo-
rù a idejí), zahrnuje podporu vzdìlávání,
projekty na podporu men�in, nezávislosti
médií ad. V souèasnosti OSF podporuje
projekty ve 120 zemích (v ÈR pùsobí od
roku 1992). Z nìkterých byla vykázána:
z Bìloruska, Ruska a z Maïarska.

První konspiraèní teorie spjaté se So-
rosem se objevily na poèátku devadesá-
tých let minulého století, na síle pak na-
braly v novém tisíciletí v souvislosti
s �barevnými� revolucemi ve východní
Evropì, Sorosovou podporou americké
Demokratické stranì, vítìzstvím a vlá-
dou Donalda Trumpa v USA (2017�
2021) a migraèní krizí. Mýty, které kolují
o G. Sorosovi, shrnula napøíklad agentu-
ra Reuters. Z jejích (a dal�ích materiálù)
èerpáme v následujícím textu.

NACISTA
Nejohavnìj�í mýtus o G. Sorosovi zní, �e
byl nacista, který udával souvìrce, aby
byli deportováni do táborù smrti. Na so-

ciálních sítích se roz�íøila fotografie mla-
díka v nacistické uniformì s tím, �e se
jedná o G. Sorose. Ve skuteènosti Soro-
sùv otec Tivadar, právník a znalec espe-
ranta, ji� roku 1936 zmìnil rodinné pøí-
jmení Schwartz na Soros, aby ve stále
silnìji antisemitské Budape�ti neznìlo
tak �idovsky. Nacisté okupovali Maïar-
sko v bøeznu 1944, kdy� bylo Georgeovi
tøináct. Jako ostatní �idovské dìti nesmìl
chodit do �koly a na �ádost �idovské
obce vykonával pochùzky. Pøitom ov�em
�ádné �idy nezatýkal a nacista samozøej-
mì nebyl. Naopak si vzpomínal, �e mu

otec øekl, aby lidi, kterým mìl sdìlit, aby
se hlásili na obci, varoval, �e po registra-
ci je èeká deportace.

Sorosùv otec posléze obstaral celé ro-
dinì fale�né dokumenty, díky nim� se
syn mohl vydávat za køest�ana (otec po-
mohl nejen svým blízkým, ale øadì dal-
�ích �idù). Tímto zpùsobem rodina pøe-
�ila a po válce, roku 1947, ode�el George
studovat do Británie. 

STRÙJCE STÁTNÍCH PØEVRATÙ
V proruských dezinformaèních webech
je Soros napadán jako strùjce protivlád-
ních demonstrací a �barevných revolu-
cí� v postkomunistických zemích: v Gruzii,
v Bìlorusku a na Ukrajinì. (Ostatnì i u nás
po masových demonstracích na pra�ské
Letné roku 2019 prohlásil V. Klaus star�í,
�e demonstranti za svou úèast dostali za-
placeno.) Bývalý prezident Trump Sorose
obvinil z toho, �e organizuje protifa�istické
a protirasistické protesty (a �e vlastní hnutí
Antifa a Black Lives Matter), a souèasnì
(!) �e organizuje pochody neonacistù, aby
Trumpa diskreditoval.

Zvlá�tní kapitolu tvoøí Maïarsko, kde
se protisorovská (antisemitská a s kon-
spiraèními teoriemi spjatá) rétorika stala
roku 2018 dùle�itou souèástí volební
kampanì strany Fidesz Viktora Orbána.

Soros byl obvinìn z toho, �e podporuje
lidi, kteøí chtìjí demontovat hranièní plot
a do zemì vpustit hordy muslimských
migrantù. Zemi zaplavily billboardy se
Sorosovým portrétem a slovy �Nenechte
Sorose, aby se smál naposled�. Orbán
nechal pøijmout zákon, na jeho� základì
zakázal organizace placené ze zahranièí.
Tento zákon míøil pøedev�ím na Sorosem
podporovanou Støedoevropskou univer-
zitu, která po témìø tøiceti letech v Buda-
pe�ti ukonèila èinnost.

Mluvèí maïarské vlády Kovácz pøi�el
s verzí, �e Maïaøi nevnímají Sorose jako
�ida, ale jako globalistu. Výraz globalis-
ta pou�ívá také Tomio Okamura. 

HYBATEL MIGRANTÙ
Na migraèní notu hraje kromì Maïarska
øada dal�ích zemí. V Británii stra�il Soro-
sem bìhem kampanì pøed referendem
o tom, zda má zemì má opustit Evrop-
skou unii, èi ne, Nigel Farage, �éf probre-
xitové strany UKIP. Ten dokonce prohlá-
sil, �e Soros �aktivnì vybízí lidi, aby
zaplavili Evropu�. Kdy� se roku 2018 vy-
daly tisíce bì�encù z Hondurasu smìrem
k hranicím USA, pøijal Trump na svùj
Twitter video, v nìm� se tvrdilo, �e bì�en-
ci z Hondurasu dostali zaplaceno, aby
�prorazili americkou hranici�, a v náznaku
i to, �e jim zaplatil Soros. 

Podle této teorie tedy zoufalí lidé ne-
odcházejí z domovù kvùli válkám a ne-
snesitelným �ivotním podmínkám, ale
kvùli Georgi Sorosovi. Jak snadné�

OKAMURA, FIALA, ROZVORAL
Za nepøítele èíslo jedna má v Èeské repub-
lice George Sorose logicky Strana pøímé
demokracie (SPD). Na jejích oficiálních
webových stránkách jsou desítky zmínek
o Sorosovi, v nich� je filantrop nepøíli�
pøekvapivì vinìn z toho, �e �financuje po
celém svìtì podvratné politické neziskové
organizace�. SPD ho nazývá �sluníèkáø-
ským globalistou�, jen� má na svìdomí
�budování celosvìtové globalistické slu-
níèkáøské diktatury elit� a svými �dlouhý-
mi pazoury uplatòuje svùj vliv i v Èesku�.
Trio Tomio Okamura, Radim Fiala a Ra-
dek Rozvoral vypoèítává, kdo v�echno So-
rosovi podléhá. Vychází jim, �e u nás to
jsou témìø v�echny opozièní strany, ale
také Andrej Babi�. Jejich dlouhý seznam
zaèíná Václavem Havlem, zahrnuje hlavnì
novináøe a intelektuály. Soros dle nich øídí
také slovenskou prezidentku Zuzanu Èa-
putovou èi vídeòského starostu Ludwiga
a v podstatì celou Evropskou unii. 

Co k tomu dodat? Jen nadìji, �e �slu-
níèkáøskou diktaturu� nevystøídá diktatura
SPD. Ta by úsmìvná nebyla.               (am)

�SLUNÍÈKÁØSKÝ GLOBALISTA�
Mýty o filantropovi a finanèníkovi Georgi Sorosovi

Demonstrace proti uzavøení Sorosovy Støedoevropské university
v Budape�ti v roce 2019. Foto archiv. 
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V textu Ha�ek, �vejk (a �idé) v minulém
èísle Rch jsme si pøipomnìli, �e je to le-
tos rovných sto let, kdy asi nejznámìj�í
èesky psaný román poprvé vy�el, i nìkolik
�idovských postav, které se v nìm vyskytu-
jí. Jen málokdy se ale uvádí, jak cestu �vej-
ka k svìtové proslulosti rozhodujícím
zpùsobem podpoøil jeho pøeklad do nìm-

èiny, poøízený Grete Reinerovou pro
pra�ského nakladatele Adolfa Synka
v letech 1926 (první dva díly) a 1927 (díl
tøetí a ètvrtý). Povìdomí o pøekladatelce
a jejích zásluhách na zprostøedkování
èeské literatury nìmecké jazykové oblas-
ti se z obecného kulturního povìdomí
hodnì vytratilo, pøesto�e její pøeklad
Ha�kova románu vycházel v Nìmecku
v nových a nových vydáních (celkem
�estadvacetkrát, zatím naposledy v roce
2003). Nebude tedy od vìci si její �ivot
a osud struènì pøipomenout.

GRETE REINEROVÁ
Grete Reinerová se narodila 20. listopa-
du 1885 v Praze jako Margarette Steino-
vá v zámo�né nìmecky mluvící �idov-
ské rodinì. Otec, advokát JUDr. Moritz
Stein, pocházel z Kosovy Hory u Sedl-
èan, matka byla dcera majitele továrny
na rukavice. Grete, jak jí doma øíkali
a jak také podepisovala své pøeklady, se
dostalo dobrého støedo�kolského vzdì-
lání, které ji vybavilo jazykovì: pøeklá-
dala pozdìji z francouz�tiny, angliètiny,
ru�tiny i ital�tiny. Ve dvoujazyèné Praze

si také osvojila výbornou znalost èe�ti-
ny.

V jednadvaceti se poprvé provdala �
ve Vinohradské synagoze za JUDr. Oska-
ra Straschnowa, který pracoval jako kon-
cipient v advokátní kanceláøi jejího otce
a po svatbì se stal jeho spoleèníkem. B.
Luke�ová o tom pí�e ve své zajímavé
roèníkové práci Pøíbìh Grete Reiner: �8.
èervence 1906 v Praze 2 se Grete vdala
za koncipienta pracujícího v kanceláøi
svého otce. Spoleènì �ili v Praze 1
v Du�ní ulici 907/10. O pìt let pozdìji
dne 22. èervna 1911 se jim narodil syn
Kurt.� A roztomile dodává: �Zda bylo
man�elství �t�astné, èi ne, se mi nepodaøi-
lo zjistit. Stejnì tak mi není známo ani
datum jejich rozvodu.�

Z jiných pramenù se dozvídáme, �e
�i kdy� man�elský svazek trval témìø
osmnáct let, nebylo sou�ití v závìru
�t�astné a bylo rozvedeno Zemským sou-
dem civilním v Praze 22. bøezna 1924
z viny man�ela�.

Zanedlouho po rozvodu, 18. èervna
1924, se pak Grete provdala znovu. Dru-
hým man�elem se stal PhDr. Karel Lud-
vík Reiner. V dobì sòatku pùsobil jako
tiskový referent na rakouském vyslanec-
tví, pozdìji se stal redaktorem zahranièní
rubriky Prager Presse, deníku, v jeho�
redakci pak od roku 1927 pracovala a své
pøeklady publikovala také Grete Reine-
rová.

DOBRÝ VOJÁK �VEJK
První pøeklad �vejka do nìmèiny se obje-
vil v roce 1923 v Prager Tagblattu 5. led-
na v souvislosti se zprávou o úmrtí Jaro-
slava Ha�ka. Jedná se o èást první
kapitoly, kterou pro tento úèel pøelo�il vel-
ký pøíznivec Ha�kova románu Max Brod.
Jak v�ak uvádí Z. Hartman: �Pøeklad
v Prager Tagblattu rezignuje na napodo-
bení úèinku obecné èe�tiny a tento aspekt
originálního textu prostì ignoruje.�

Nakladatel Adolf Synek, který vydal
v letech 1921�1923 v�echny ètyøi díly
�vejka, si uvìdomoval, �e uvést Ha�kovu
knihu do nìmeckojazyèného svìta pøed-
stavuje �anci obchodní i nakladatelskou.
Ukázalo se v�ak, �e najít dobrého pøekla-
datele nebude snadné.

Grete Reinerová tehdej�í situaci po-
psala takto: �[Nakladatel Synek] obrátil
se po øadì na v�echny známé pøekladate-

le z èe�tiny. V�ichni odmítli, �ádný ne-
chtìl pøekládati. Panovala v�eobecná ne-
dùvìra vùèi �vejkovi, pova�ovanému za
bezcenného, nestravitelného. Pøekladate-
lé �ádali radikální �krty, chtìli ze ètyø
Ha�kových svazkù zkrátiti �vejka na je-
den, proto�e si nebyli vìdomi, �e právì
jistá rozvleklost je z podstatných faktorù
humoristické �vejkovy pùsobivosti. Dru-
zí zase dìlali pokusy, je� od dìdicù �vej-
kových musily býti jako nedostateèné od-
mítnuty. Jest veliký poèet takovýchto
nepodaøených pokusù ve v�ech mo�ných
náøeèích, ve v�ech pomyslitelných varia-
cích. Dílo v�ak zùstalo le�eti, a� pøi�la
øada na mì. Je pøirozeno, �e se nakladatel
obrátil na �enu naposled. Kdo �vejka
zná, pochopí proè. Dala jsem se tedy do
toho. A to pøes to, �e jsem si byla vìdoma
ohromných obtí�í.�

BÉMÁKOVÁNÍ
V roce 1926 vy�ly v nìmeckém pøekladu
první dva díly, o rok pozdìji zbývající
dva. Nìmecký �vejk byl na svìtì. A dal�í
vydání následovala. Zásadní problém,
jak transponovat do nìmèiny skuteènost,
�e postavy v knize mluví obecnou èe�ti-
nou, zatímco autorská øeè je spisovná,

kdy� sice existuje spisovná nìmèina, ale
pak u� jen mno�ství dialektù, ale nikoli
obecná nìmèina, vyøe�ila Grete Reinero-
vá tím, �e pou�ila pra�skou Kleinseitner
Deutsch, malostranskou nìmèinu s prvky
nìmèiny vídeòské, tzv. Böhmakeln. Toto
øe�ení obdivoval napøíklad Friedrich Tor-
berg. V textu Kdy� se je�tì bémákovalo

GRETE, PØEKLADATELKA �VEJKA
Jazykový pomník v na�í stále pust�í jazykové krajinì

Nakladatel Adolf Synek. Foto archiv.

Grete Reinerová v roce 1939. Foto archiv.



VÌSTNÍK 5/2021 11

pí�e: �Tento umìlý jazyk má ale pomník,
jen� neznièitelnì èní do na�í stále pust�í
jazykové krajiny � pøeklad Dobrého vo-
jáka �vejka. Nebylo to, notabene a jak u�
to u velkých vynálezù bývá, víme to pøe-
ce o støelném prachu � nebylo to tak mí-
nìno. Pøekladatelka Grete Reinerová si
myslela, �e �vejka pøelo�ila do nìmèiny.
Místo toho stvoøila nìco zcela jedineèné-
ho, zakotvila bémákování v literatuøe
a zajistila mu tak na v�echny èasy para-
digmatickou dal�í existenci. O jejím jmé-
nì se nezpívá v �ádné písni, nepí�e se
o ní v knize o hrdinech.
Na tomto místì jí budi�
vzdán dík.

A dík budi� vzdán
i Jaroslavu Ha�kovi.
A Èechám. Kdy� je�tì
byly u Rakouska. Kdy�
císaøi Franti�ku Josefo-
vi, který se tak rád pro-
cházel, pøezdívali bì�nì
jak Vídeòané, tak Pra-
�ané ,starý Procházka�.
Kdy� Vídeò a Praha
je�tì dýchaly stejný
vzduch. Kdy� se je�tì
bémákovalo.�

Ne v�ichni v�ak jeho
názor sdíleli a sdílejí.
Èasto bývá citován
Kurt Tucholsky, který
se k tomuto øe�ení postavil kriticky.
A Antonín Brousek, který po osmdesáti
letech poøídil nový nìmecký pøeklad
�vejka (Reclam, 2014), se rozhodl s bé-
mákováním zcela zúètovat a �pøevést
text do takové nìmèiny, která je stejnì
moderní a nenápadnì hovorová jako èe�-
tina originálu�. Recenzentka Zuzana Jür-
gens je toho mínìní, �e �po prvním ètení
a letmém porovnání se zdá, �e se Brous-
kovi jeho zámìr pøinést ètivý a soudobý
pøeklad �vejka skuteènì podaøil � fundo-
vaný dùkaz o tom bude muset pøinést li-
terární vìda, na kterou zde èeká vdìèný
materiál.�

Grete Reinerová toho ov�em pøelo�ila
mnohem víc, i kdy� �vejk a øada Ha�ko-
vých povídek vydaných kni�nì i èasopisec-
ky poèetnì i zájmem ètenáøù jednoznaènì
vedou. Za dvacet let pilné pøekladatelské
práce pøelo�ila do nìmèiny pro rùzná pe-
riodika, pøedev�ím pro Prager Presse, tex-
ty Gellnera, Kopty, Nezvala, Olbrachta
(�aláø nejtemnìj�í vy�el kni�nì), Vanèu-
ry (Pekaø Jan Marhoul, rovnì� kni�nì),
Wolkera a dal�ích, z francouz�tiny napøí-
klad Apollinaira, Cocteaua, Reverdyho,

Salmona nebo Prousta, z angliètiny
Chestertona, Maughama, Stevensona,
z ital�tiny Pirandella a z ru�tiny mimo
jiné Èechova, Andrejeva a Zo�èenka. 

PØEKLADATELKA
A NAKLADATEL
V roce 1925 si man�elé Reinerovi objed-
nali u avantgardního pra�ského architek-
ta Jaromíra Krejcara projekt funkciona-
listické vily, kterou pak ve Stra�nicích
v ulici Nad Ol�inami nechali postavit. Po
kolaudaci v roce 1927 se jejich nový do-

mov stal se místem �ivých spoleèen-
ských setkání. Mezi náv�tìvníky patøil
kritik F. X. �alda, man�elka architekta
Krejcara Milena Jesenská èi historik
umìní Antonín Matìj-
èek, bratøi Èapkové,
Max Brod a mnoho dal-
�ích, demokraticky ori-
entovaných intelektuálù
a literátù první republi-
ky. Po nástupu Hitlera
k moci zaèaly v ÈSR
hledat pomoc zástupy
nìmeckých bì�encù.
Grete Reinerová se stala
nejen èlenkou Pomocné-
ho komitétu pro nìmec-
ké uprchlíky, zalo�eného
�aldou, Otokarem Fi-
scherem a prof. Matìjè-
kem, ale podle svìdectví Lenky Reinero-
vé pracovala i pro Arbeiter Illustrierte
Zeitung, hodnì levicové noviny, které
nìmeètí emigranti vydávali v Praze,
a v letech 1936�1938 byla také formální
vydavatelkou týdeníku nìmeckého a zá-
padoevropského exilu Deutsche Volks-

Zeitung, rovnì� vydávaného v Praze. Jak
reagovala na vzrùstající vliv komunistù
v komitétu, který vedl k rezignaci Otoka-
ra Fischera a o nìco pozdìji i k �aldovu
odchodu ze spolku, není známo. 

U� za druhé republiky a hlavnì pak po
okupaci Èech, Moravy a Slezska v bøeznu
1939 se sama stala souèástí nacisty nej-
pronásledovanìj�í a nejohro�enìj�í skupi-
ny � èeských obèanù �idovského pùvodu.
Je asi zbyteèné se ptát, proè se Reinerovi
nepokusili o emigraci, kdy� o tom, co na-
cisté svým odpùrcùm a �idùm zejména

chystají, museli vìdìt
z první ruky.

Brzy po okupaci jim
byla zkonfiskována
vila, ve které se bìhem
války usídlilo gestapo,
a u� nikdy se do ní ne-
vrátili. Greta byla 22.
prosince 1942 deporto-
vána do Terezína, její
man�el Karel tam byl
odvleèen a� 11. srpna
1943. Do Osvìtimi pak
odjí�dìli stejným tran-
sportem, 6. záøí 1943.
Tam byli oba zavra�dì-
ni, pravdìpodobnì v no-
ci z 8. na 9. bøezna
1944. První Gretin
man�el Oskar Strasch-

now zemøel po deportaci v Terezínì v li-
stopadu 1942. Pøe�il jen jediný syn z prv-
ního man�elství, Kurt Straschnow.

Krátce pøed Gretou Reinerovou, 20. li-
stopadu 1942, byl dopra-
ven do terezínského ghet-
ta i první nakladatel
�vejka a mu�, který Gretì
jeho pøeklad do nìmèiny
zadal, Adolf Synek. Není
vylouèeno, �e se tam sta-
rý knihkupec a vydavatel
se svou pøekladatelkou,
døíve ne� za dva mìsíce
poté 20. ledna 1943 ve
svých dvaasedmdesáti le-
tech v Terezínì zemøel,
je�tì setkal. Ale pravdì-
podobné to není. 

Tak konèí pøíbìh dvou
lidí, kteøí otevøeli Dobrému vojáku �vej-
kovi cestu do svìta. Kdyby se jeho autor
øídil tím, co mu obì jeho �eny dùraznì
doporuèovaly, toti� aby nepil, nekouøil,
netoulal se a neponocoval, mohl se toho
v�eho také do�ít. V roce 1943 by mu
bylo krásných �edesát.         JIØÍ DANÍÈEK

Vila man�elù Reinerových v Praze Stra�nicích, navr�ená Jaromírem Krejcarem. Foto archiv.
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Petr Èornej, historik, který se vìnuje
pøedev�ím dìjinám pozdního støedo-
vìku a zejména husitství, autor devíti-
setstránkového díla Jan �i�ka. �ivot
a doba husitského váleèníka, které
vy�lo v nakladatelství Paseka k 600.
výroèí poèátku husitské revoluce, i dal-
�ích prací na téma husitù a husitství,
pøedstavil své celo�ivotní téma v leto�-
ním roce je�tì jednou v rozsahem ne-
velké knize Husitská revoluce. A pøece
se z ní dozvíme to podstatné, k èemu
bìhem mnoha let historického bádání
autor dospìl. Nejedná se o �ádný suchý
text pro specializované odborníky � tak
jako i v jiných pøípadech napsal Èor-
nej tuto knihu s invencí, kterou by mu
mohli závidìt mnozí autoøi ryze lite-
rárních dìl. Zajímavì, srozumitelnì
a souèasnì bez zplo�tìní do schématu,
které v takových pøípadech v�dy hro-
zí. Ani to, �e jednotlivé kapitoly vy-
cházely v roce 2020 v seriálu Lido-
vých novin pod názvem Husité. Mýty
a fakta neposunulo text ke zjednodu-
�ujícímu �urnalismu. 

Velkou pøedností Husitské revoluce
je mimo jiné její zasazení do celoev-
ropského kontextu a souvislostí, které
jsou obèas v radikálním rozporu s tím,
co se v obecném povìdomí Èechù �
národa husitù � nachází. Tak napøí-
klad císaø Zikmund Lucemburský,
Èechùm známá li�ka, pøípadnì �elma
ry�avá pøímo odpovìdná za upálení
Jana Husa v Kostnici, je tu pøedstaven
jako nejschopnìj�í ze tøí synù Karla
IV. a skuteèný dìdic jeho státnického
talentu, který mìl k husitùm obèas ná-
zorovì docela blízko. Zejména tedy
ve vìci zákazu svìtského panování
církve. Èornej dokládá, jak se Zik-
mund jako pragmatický státník doká-
zal pouèit ze svých chyb a pøehodnotit
své postupy, a kdy� se mu nepodaøilo
porazit husity vojensky, rozhodl se øe-
�it husitský problém politicky, co�
sice trvalo dost dlouho, ale nakonec se
to podaøilo. Zajímavá je i historie
Draèího øádu, který Zikmund inicio-
val a udìloval významným osobnos-
tem, které zavazoval k obranì proti
nevìøícím. Pùvodnì Turkùm, pozdìji
ale i proti husitským kacíøùm. Jeho

nositelem byl i vala�ský kní�e Vlad
II., kterému se poté øíkalo Dracul. Byl
to otec Vlada III., nej�ir�í veøejnosti
známého Draculy.

V kapitole Lidé na okraji se vedle
adamitù, �en a sedlákù autor vìnuje

struènì také �idùm a jejich postavení
a situaci za husitských válek. Tuto ka-
pitolu zde (bez sedlákù) pøetiskujeme
mimo jiné jako dùkaz toho, �e ani
problémy men�in rùzného druhu a ori-
entace èi genderu nejsou nic nového
pod sluncem a nevyhnuly se ani revo-
luci husitské. Pøedev�ím ale proto, �e
z ukázky plyne, o jak zajímavou a do-
poruèeníhodnou knihu se jedná.       jd

* * *
ADAMITÉ NA NE�ÁRCE
Rok 1420 skonèil, proroctví, jemu�
uvìøilo mno�ství lidí, selhalo. Kristus
do Èech nedorazil ani potají a nezahá-
jil zde epochu svého kralování. To
mìlo trvat mo�ná tisíc let, mo�ná jen
pìtaètyøicet dní. Blouznivecké sny
braly definitivnì za své. Stovky bratøí
a sester, které na jihoèeský Tábor pøi-
vedla víra v blízkost Kristovy øí�e, se
s hroutící iluzí odmítaly smíøit. Zne-
pokojovala je i rychlá promìna obce,
je� dostávala pevné struktury. Do èela
vlastní církevní organizace si jako se-
niora zvolila Husova �áka Mikulá�e
z Pelhøimova, èím� ukonèila i svobo-

du laických výkladù Bible. V polovi-
nì øíjna 1420 u� Tábor vybíral od sed-
lákù ze vsí, které ovládl, poddanské
dávky. Ani zaslíbená komunita nedo-
kázala �ít bez výbìru daní. Poèátkem
následujícího roku vyústilo vnitøní
pnutí v rozkol.

Nespokojenci, odmítající vzít na vì-
domí realitu, z Tábora nedobrovolnì
ode�li. Nebylo jich mnoho, asi ètyøi
stovky z celkového poètu 3000 oby-
vatel. Disidenti se usídlili nedaleko,
pod hradem Pøíbìnice, na bøehu Lu�-
nice. Ale i tady mezi nimi propukaly
rozepøe a jejich názory na nìkteré vì-
rouèné a nábo�enské problémy byly
natolik výstøední, �e i z pohledu tábo-
ritù pøekroèili hranice kacíøství. Po-
stupnì se pod táborským tlakem roze-
�li na rùzná místa, nìkolik desítek
z nich pøikázal �i�ka v dubnu 1421
upálit jako heretiky. Stalo se tak
v Klokotech, pøímo proti táborským
hradbám, aby ka�dý vidìl, kam vede
zhoubné kacíøství.

Jedna z disidentských skupin nalez-
la útoèi�tì u Valského polesí v blíz-
kosti øeky Ne�árky mezi Veselím (nad
Lu�nicí) a Strá�í (nad Ne�árkou). Co
zde na odlehlém místì nonkonfor-
misté vyvádìli, zùstává poøád drá�di-
vou záhadou. Øíkalo se jim pùvodnì,
podle latinského oznaèení, adamité
(staroèesky pak adamníci, adámkové,
adamci nebo naháèi) a vyprávìlo se
o nich v�elicos. Bohu�el, v�echny
údaje pocházejí z druhé èi tøetí ruky,
samotní (vesmìs negramotní) èlenové
sekty o sobì �ádné svìdectví nevyda-
li. Po vzoru biblických prarodièù
Adama a Evy prý chodili nazí, neu-
znávali man�elství, pìstovali volnou
lásku i rituální sex. Mìli tak ignorovat
smrtelný høích smilstva, èím� se ocitli
mimo normy køest�anského �ivota. Po-
dobné zprávy v�ak èteme i v tehdy
populárním, byt� víc ne� z poloviny
smy�leném cestopisu pøisuzovaném
Johnu Mandevillovi, který ale naháèe
umístil do vzdáleného Orientu. Tam
starovìcí i støedovìcí Evropané s ob-
libou projektovali své nenaplnìné
touhy a fantazie, vèetnì erotických.
Jednu zprávu mù�eme zcela odmít-
nout. Zapojení malých dívek do sexu-
álních orgií je zjevnou pomluvou, je-
jím� cílem bylo démonizovat èleny
sekty jako pedofily.

LIDÉ NA OKRAJI
Kniha o významu a okolnostech husitské revoluce
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Skuteènost byla asi ménì barvitá,
ne� se nám sna�í namluvit katoliètí
i husit�tí kronikáøi, kteøí by rádi vidìli
v adamitském kruhu také �krásné
paní�, tedy �lechtièny, v pøeneseném
slova smyslu pak nevìstky. Pomìrnì
dobøe informovaní autoøi, jakými byli
mistr Jakoubek ze Støíbra a v ji�ních
Èechách �ijící Petr Chelèický, se sho-
dují, �e adamité opravdu vyznávali
volnou lásku. Zøejmì se pova�ovali za
dokonalé køest�any, kteøí dosáhli bez-
høí�ného stavu a mohou naplno popus-
tit uzdu své pøirozenosti. To u� samo
o sobì z nich dìlalo v oèích vìt�inové
spoleènosti vyvrhele. Je�tì více jim
v�ak pøití�ila jiná okolnost. Odmítali
úctu ke svátosti oltáøní, popírali, �e by
v ní byl skuteènì pøítomen Kristus,
a svaté pøijímání prý nahradili sexuál-
ním aktem. To bylo pro husity i katolí-
ky nìco tak stra�livého, �e v úvahu
nepøipadalo nic jiného ne� fyzická lik-
vidace celé sekty, která zøejmì nemìla
ani svého knìze, pouze vùdce, nejspí�
vesnického pùvodu.

Úkol vyhladit adamity vzal na sebe
�i�ka, jen� sice u� nevidìl, ale zdej�í
krajinu znal dobøe ze svých mladých
let. V øíjnu 1421 proti sektáøùm, �ijí-
cím na jakémsi (dosud nikoliv bezpeè-
nì urèeném) �ostrovì�, ráznì zasáhl
a v�echny dopadené adamity, vèetnì
�en, pøikázal pobít èi upálit. Na zjevné
kacíøe se nevztahoval rytíøský, nýbr�
inkvizièní postup. �i�ka, spojující na-
dìji na spasení s úctou k pøijímání svá-
tosti oltáøní pod obojí zpùsobou, nemìl
se sektáøi slitování.

Ani dnes nechybìjí hlasy, které celou
adamitskou epizodu oznaèují za bri-
lantní fikci. Opakovaná svìdectví Petra
Chelèického i pùsobení øady souèas-
ných sekt v�ak hovoøí spí� ve prospìch
její historické existence. Pøíbìh jiho-
èeských adamitù budi� varovným do-
kladem, kam a� mù�e vést nábo�enské
poblouznìní i pøesvìdèení sektáøských
komunit, �e právì ony poznaly závaz-
ný smysl bo�ího sdìlení.

�ENSKÝ ELEMENT
V husitských èasech �eny na okraji
spoleènosti rozhodnì nestály. Právì na-
opak. Pronikavì se anga�ovaly pøede-
v�ím v nábo�enských zále�itostech
a tvoøily významnou slo�ku reformního
spektra. V tomto smìru husitství �eny

zrovnoprávnilo. Následovalo tak Kris-
tùv pøíklad a ti�e se vymezilo proti èas-
to citovanému výroku sv. Pavla, �e
�eny mají v církevním shromá�dìní ml-
èet. Nikoliv náhodou vidíme na vyob-
razeních Jana Husa pøi kázání sedìt
v prvních øadách �eny. Obdobnì tomu
bylo asi u v�ech husitských kazatelù,
at� ji� se jmenovali Jakoubek ze Støíb-
ra, Jan Rokycana èi Jan �elivský, jen�
oddané posluchaèky pøitahoval i svým
mizogynstvím. Vznícená citovost
a sklon k mystice èinily z druhého po-
hlaví vìrného a nejednou a� fanatické-
ho stoupence husitského výkladu bo�í-
ho zákona. Bohu�el, neznáme jméno
�eny, která sepsala (ztracený) traktát na
Husovu obranu. Nìkteré táboritky zase
nad�enì vykládaly Bibli a pra�ské
mì�tky aktivnì zasahovaly do jmeno-
vání kazatelù a faráøù. V roce 1421 do-
konce pøed �enskou delegací, domáha-
jící se výmìny kazatelù, utekli kon�elé

ze Staromìstské radnice a vrátili se, a�
kdy� hlavy �en vychladly.

I v nejistých dobách se �eny o sebe
umìly postarat. Uveïme aspoò dva
pøíklady. Na podzim 1420 vyu�ila
vdova po vy�ehradském purkrabím
Racku Kobylovi svých kontaktù a na
zdánlivì neprody�nì obklíèený Vy�e-
hrad dodávala za pøemr�tìné ceny
mouku. Povìstná staromìstská kra-
máøka Manda pak svou výmluvností

vymámila z kon�elù silnì nadsazenou
náhradu za vybrakovaný krám.

Do dìjin se v�ak zapsaly zejména
táborské bojovnice, neváhající v støet-
nutí o bo�í zákon obìtovat �ivot. Smrt
jedné z nich, která se v bitvì na Vítko-
vì bila s cepem v ruce do posledního
dechu, obdivné zvìènil kronikáø Vav-
øinec z Bøezové. Rovnì� na známé
kresbì zachycující Jana �i�ku v èele
táborského vojska nacházíme v pøed-
ních øadách obávané bojovnice s cepy
v rukou. Svou krutostí zpravidla pøed-
èily i mu�e. Poslední zprávy o �e-
nách-bojovnicích èteme k roku 1428.
Potom u� se pomìry i mezi husity vra-
cely k normálu.

�IDÉ
Pøedstavy �idovských obyvatel, pøí-
mých poddaných èeských králù, �e si
pod husitskou správou polep�í, nedo�ly
naplnìní. Ani nemohly, ponìvad� �idé
odmítali konverzi ke køest�anství. Setr-
vali proto v okrajovém postavení. Na-
dále nesmìli vykonávat èetná øemesla,
mohli se ov�em vìnovat pùjèování pe-
nìz na nekøest�anský úrok, tj. lichvì. Tu
køest�anství zakazovalo, byt�v pozdním
støedovìku tolerovalo (nanejvý�) dese-
tiprocentní úroèení. �idé ale pùjèovali
peníze na úrok nìkolikrát vy��í. Husit-
�tí myslitelé ov�em lichvu odsuzovali
naprosto. Jakoubek ze Støíbra dokonce,
aè marnì, po�adoval zavést pro �idy
pracovní povinnost, aby od lichváøské
praxe upustili.

Vztah nadøazenosti husitù vùèi �i-
dùm dokládá historie pra�ských pøe-
vratù. Kdy� v bøeznu 1422 propukla
bouøe nespokojenosti po stìtí Jana �e-
livského, podaøilo se zlobu davu obrá-
tit do �idovských ulic v areálu Starého
Mìsta. Toté� se opakovalo pøi vpádu
Jiøího Podìbradského do Prahy v záøí
1448 a bìhem násilného sesazení
pra�ských mìstských rad rozlícenými
radikálními husity roku 1483. Známe
i pøípady, kdy husité nutili �idy pod
hrozbou smrti pøestoupit na køest�an-
skou víru. V Chomutovì 16. bøezna
1421 volila èást �idù radìji krutý ko-
nec v plamenech.

Petr Èornej: Husitská revoluce. Vydalo na-
kladatelství Paseka v roce 2021, 224 stran,
pevná vazba, èernobílé ilustrace, barevná
pøíloha. Doporuèená cena 299 Kè.

Slepý Jan �i�ka v èele vojska ve vyobrazení tzv. Göt-
tingenského kodexu z 15. století. Povìstné táborské
bojovnice kráèejí v prvních øadách.
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Hojné �idovské zastoupení v americ-
kém filmovém prùmyslu je v�eobecnì
známou zále�itostí, a to nejen v Holly-
woodu. Nejznámìj�ími tváøemi ��i-
dovské kinematografie� � pokud to tak
lze øíct � jsou dnes zøejmì Woody Al-
len nebo o nìco mlad�í bratøi Coenovi.

Aèkoli jsou tito re�iséøi stále popu-
lární a jejich filmy si v�dy získají vel-
kou mediální pozornost, je tøeba si pøi-
znat, �e Allen i Coenovi jsou u� tak
trochu stará �kola. Sice bych si pøál od
nich vidìt aspoò jednou tolik filmù, co
u� natoèili, a u� vùbec si nemyslím, �e
by nìjak mìly postrádat kvalitu oproti
tìm pøede�lým. Nicménì jejich inte-
lektuální èi èerný humor a v pøípadì
Coenù atmosféra ka�dodenní temnoty
se v rámci celé jejich tvorby mohou
leckomu zdát lehce ohrané.

Bìhem posledních let v�ak pod køíd-
ly Netflixu nenápadnì, ale pomìrnì
rychle roste mladá re�isérská dvojice
bratøí Safdieových, a mo�ná �e si ve-
øejnost ani nestihla v�imnout, �e jsou
to také �idé. Srovnávat je s Coenový-
mi je a� kuriózní, nebot� jejich filmy
jsou stylovì velmi odli�né. Ale pokus-
me se o to.

AMERICKÝ SEN SE NEKONÁ
Zatímco Joel (1954) a Ethan (1957)
Coenovi pocházejí z ortodoxního pøed-
mìstí Minneapolisu a èerný humor
spolu se v�eobecnì ironickým nadhle-
dem �idovských anekdot jsou alespoò
støípkovitì zastoupeny v ka�dém filmu,
který zatím natoèili, bratøi Safdieovi,
Josh (1984) a Benny (1986), vyrostli
v mnohonárodnostním newyorském
�tavicím kotli�. Mají rádi basketbal, ra-
povou hudbu a dobøe se znají s øadou
populárních amerických celebrit. Je-
jich filmy jsou divoké a chaotické, plné
neonových barev, elektronických hu-
debních prvkù a èasto i zmateènì
namixovaných zvukových stop� U�
jen svým stylem tak navozují silné emo-
ce, vìt�inou pøedev�ím napìtí ze situací,
které by v jiných filmech fungovaly
pouze jako události ve scénáøi. Je v nich
spí� ménì humoru, ale kdy� ano, tak je
spí� temný, pramenící z tragiènosti
díla. Celkovì jsou to ve srovnání s Co-

enovými dost alternativní filmaøi. A tak
mo�ná øadu lidí pøekvapilo, �e se jejich
nejnovìj�í poèin jménem Uncut Gems
(doslova Nebrou�ené diamanty, v èes-
kém pøekladu byl zaveden zjednodu�u-
jící název Drahokam) zabývá pøece jen
�idovskou tematikou.

Pro lep�í pochopení toho, jak film
Drahokam zapadá do chaotického svì-
ta bratøí Safdieových, bychom se nej-
prve mìli soustøedit na jejich první sní-
mek pro americké alternativní studio
A24, thriller Dobrý èasy (Good Time).
Vypráví pøíbìh Connieho Niklase
(v podání Roberta Pattinsona), new-

yorského floutka z chudé ètvrti. Film
v podstatì zaèíná v okam�iku, kdy se
Connie rozhodne, �e svému psychicky
posti�enému bratrovi Nickovi (kterého
hraje Benny Safdie, jeden z re�isérù)
vysadí speciální terapii a místo léèby
s ním vykrade banku, aby se mohli od-
stìhovat z mìsta a koupit si farmu. Jen-
�e zbytek scénáøe je prakticky jen
o tom, jak se z problémù, je� si svým
èinem zpùsobí, sna�í vybruslit a jak je
nucen sahat k èím dál radikálnìj�ím øe-
�ením. Ta v�dycky jako by mìla zdán-
livì zafungovat, ale nakonec je�tì více
prohlubují jámu, kterou si kope.

Je to pøíbìh èlovìka, který se roz-
hodne postavit okolní spoleènosti a jí
vybudovanému systému � jen�e ty ho
ve v�ech ohledech ohromnì pøevy�ují.
Divák tak u� od zaèátku s Conniem ji-
stým zpùsobem sympatizuje, chápe, �e
to nemìl v �ivotì jednoduché a �e mi-
luje svého bratra, o nìho� se chce po-
starat. Jen�e souèasnì ho dìsí, k jakým
èinùm ho hlad po svobodì vede. Film
se po èase dopracuje ke svým katastro-

fickým i oèistným momentùm, které
s sebou nesou jistou pachut� � i pøes
dílèí pozitiva si systém s obìma bratry
nakonec znovu poradí a zpracuje si je
pro potøeby vlastního efektivního fun-
gování.

Atmosféra, vyvolávající touhu na-
dechnout se èerstvého vzduchu (který
ale jako by nikde poblí� neexistoval),
je vyjádøena technickým zpracováním,
nyní ji� pro Safdieovy charakteristic-
kým. Výrazné neonové odlesky a syn-
tetická elektronická hudba podtrhávají
zá�itek spoustou vjemù, jich� je ale
mo�ná a� pøíli�. Connieho ne�t�astná
rozhodnutí, obohacená pøehr�lí vizuál-
ních a hudebních nápadù, diváka skoro
a� dusí: chce se mu ze svìta filmu spolu
s jeho hlavním (anti)hrdinou rovnì�

uprchnout. Kontrast-
nì strohé scény jsou
ve znamení vystøízli-
vìní: snìní o �ivotì,
který jednoho dne
mo�ná bude lep�í,
skonèilo. Starý do-
brý americký sen
o naplnìní �ivotních
snù je zastaralý
a mimo na�i realitu.
Film Dobrý èasy za-
znamenal v roce

2017 výrazný kritický úspìch (promí-
tal se i u nás, na festivalu v Karlových
Varech).

DRAHOKAM
Jestli�e byl snímek Dobrý èasy o ne-
pøemo�itelnosti systému zespoda, pak
si ve filmu Drahokam bratøi Safdieovi
pokládají podobnou otázku, ale tento-
krát z pozice èlovìka, který v rámci
systému funguje ve vy��ím patøe. A to
je pøitom historicky nastavený proti
nìmu.

Hlavní postava Howarda Ratnera
(v podání Adama Sandlera) je �idov-
ský pøekupník �perkù z newyorské �di-
amantové ètvrti�. Bratøi Safdieovi nám
servírují èlovìka, který se velice podo-
bá Conniemu: jak Connie, tak Howard
chtìjí zvítìzit v taktické høe se svým
prostøedím. Ale zatímco Connieho Ni-
klase lze vnímat jako hejska, který se
sna�í proklouznout komplikovanými
situacemi a v�dycky si jen pøihor�í,
Ratner je hazardní hráè s iluzorní pøed-
stavou, �e si hru se systémem doká�e

NOVÍ BRATØI COENOVI?
O neonovém svìtì ve filmech Joshe a Bennyho Safdieových

Bratøi Benny a Josh Safdieovi. Foto Lincoln Centre.



naplánovat a v�echny ostatní pøechyt-
raèit. Ani jemu samozøejmì nakonec
jeho plán nevyjde a musí se pøiklonit
k improvizovaným øe�ením, která jeho
potí�e prohlubují.

Ratner je sebeironizující karikatura
�idovského ob-
chodníka, jemu�
historicky jeho øe-
meslo �pøidìlila�
v Evropì vìt�inová
køest�anská spoleè-
nost a její proti�i-
dovské zákony.
Ale snímek se ode-
hrává v Americe
v 21. století!

Tragédie Ho-
warda Ratnera
spoèívá v tom, �e
�ije dva �ivoty na-
ráz: ten doma a ten
v práci. To v�ak pøiná�í i problematiku
jeho vztahu k vlastnímu �idovství.
Celá jeho postava v sobì nese nejasný
rozpor mezi jeho �idovskou identitou
a skuteènými �ivotními vá�nìmi. Aè
Howard hrdì opakuje svému okolí, �e
je �id, vede dost ambivalentní pomìr
se svou zamìstnankyní, která je mlad�í
a atraktivnìj�í ne� jeho �idovská man-
�elka (která daleko více ne� on �ije �i-
dovskými zvyklostmi). Mladá pøítelky-
nì spolu s jeho zamìstnáním a styky
tak pro nìj pøedstavují v�echno, èeho
se mu doma nedostává. Z druhé strany
se tìchto koøenù zuby nehty dr�í, a tak
podivnì a podle momentálních impul-
zù celý film osciluje mezi dvìma �ivo-
ty, které nejsou jednodu�e sluèitelné.

Zatímco �enu i dìti zanedbává, o�í-
vá, kdy� se pohybuje v okolí celebrit:
bývalého basketbalového hráèe Kevina
Garnetta nebo slavného zpìváka The
Weeknd (oba hrají ve filmu sami sebe).
Howard ale v jejich okolí vypadá èasto
dost smì�nì, proto�e ve skuteènosti
kultuøe, v jejím� rámci jsou tyto osob-
nosti tak populární, úplnì nerozumí,
jen ho jistým zpùsobem vzru�uje pra-
covat v jejich okolí � a je�tì lépe, u�ít
na nì nìjaký podvod. A ani� bych pøíli�
prozrazoval, jak u� nám to pøedvedli
bratøi Safdieovi v Dobrých èasech, tah-
le snaha nemusí skonèit v�dycky úplnì
dobøe.

Drahokam je pøesunem bratøí Safdi-
eových od �irokého zábìru v�ech new-

yorských ètvrtí, chudých i bohatých,
mezi presti�nìj�í, nablýskanìj�í patra
spoleènosti. Nadále vyu�ívá jejich kla-
sického neonového vizuálu, ale také je
chaotickou jízdou stísnìnými místnost-
mi, kde se nìkolik lidí pøi smlouvání sna-

�í navzájem pøekøi-
èet. Jsou v nìm
i scény kontrastní,
velice klidné a me-
ditativní (obèas a�
nudné) z momen-
tù, je� Howard sdí-
lí se svou rodinou.
To dopomáhá vy-
tvoøit dojem o dua-
litì �ivota, který
vede, a jeho potøe-
bu v�dycky z jed-
noho uniknout ke
druhému.

Film ale jako by
zároveò naznaèoval, �e tento pøípad
není izolovaný � kolem Howarda se
pohybuje øada dal�ích �idovských pøe-
kupníkù, lichváøù, ale nakonec i èlenù
Ratnerovy rodiny, z nich� cítíme po-
dobné potí�e se zaèlenit do toho new-
yorského tavicího kotle. �Aha, tak ty
jsi u� zase �id? Vítej zpátky,� odpoví-
dá Howard jednomu kolegovi, kdy�

mu pøeje pìkný Pesach. Podobnì se ale
i pøi sederové hostinì Howard sna�í za-
bavit dìti vtipnými komentáøi, nedoká-
�e hebrejsky pøeèíst urèenou pasá� a ve
finále celá rodina skonèí u televize. Za-
tímco dìti hledají afikoman, dospìlí
koukají na basketbal. �idovská identita
je nìco, co si v�echny postavy chtìjí
zachovat kvùli jistotì ve vlastní identi-
tì, ale v rámci asimilace (v ní� mù�e-
me vidìt mo�nou paralelu s brou�ením
drahých kamenù do daného ideálního

tvaru), kterou od nich systém vy�aduje,
to snad ani nelze.

JINÝ NEW YORK
V úvodu filmu Drahokam vytì�í sku-
pina etiopských �idù (kteøí mají tma-
vou plet�) ústøední centrální artefakt
snímku: diamant, který se Howard
Ratner sna�í prodat za nejlep�í ce-
nu. �Black Jewish Power,� hlásá pak
u Ratnera v kanceláøi radostnì jeden
Afroamerièan. Nicménì film ukazuje,
�e vzájemná solidarita minorit v systé-
mu, který bratøi Safdieovi vykreslují,
spí�e neexistuje. Jak Howard, tak jeho
afroameriètí pøátelé se navzájem nìko-
likrát podvedou kvùli penìzùm nebo
zkrátka kvùli presti�i ve svìtì celebrit.

At� u� se jedná o Dobrý èasy nebo
Drahokam, v obou projektech pro stu-
dio A24 se bratrùm Safdieovým poda-
øilo vytvoøit obraz dne�ního New Yor-
ku, na který nemusíme být zvyklí. Ten
je èasto toti� pøedstavován jako fasci-
nující prostor národností a kultur, nic-
ménì bratøi Safdieovi jako by si z téhle
ohromné metropole vytvoøili abstraktní
pøedstavu �ir�í spoleènosti a tlaku, kte-
rý je nepøímo vyvíjen na lidi na spod-
ních i vy��ích pøíèkách jejího �ebøíku.

Lze asi øíci, �e s bratry Coenovými
sdílejí Safdieovi té-
ma o �zloèinu a tres-
tu�. Jen�e zatímco
filmy Coenových
stojí na promy�le-
ném odchylování od
oèekávání, která
mají diváci od ko-
medie, westernu èi
noirové detektivky
a jejich nále�itých
stereotypù, bratøi
Safdieovi volí jinou
taktiku: zneu�ívají
diváckou empatii.

Jejich hlavní postavy jsou v lecèem
zlotøilé, ale zároveò v�dycky zane-
chávají prostor pro na�e porozumìní.
Rozèilují nás, dost mo�ná proto, �e
se vzpírají nemilosrdnému systému,
jej� i my sami pomáháme pasivnì
tvoøit... Ale v�dycky cítíme, �e se
k nim svìt prostì nechová fér, a tak
je nemù�eme odsoudit a nezbývá
nám, ne� to s nimi ty dvì hodiny vy-
dr�et a zoufale jim fandit. 

ELIÁ� GAYDEÈKA
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Touha nadechnout se èerstvého vzduchu... 
Robert Pattinson ve filmu Dobrý èasy.

Howard (Adam Sandler) a jeho slavný pøítel, basketbalista Kevin Garnett. 
Z filmu Drahokam.



Nedávno uvedla Èeská televize reportá�-
ní dokument Bohumila Vostala o sochaøi
Franti�kovi Bìlském, jen� by se 6. dubna
do�il sta let. Bìlský pocházel z �idovské
rodiny, pøed válkou studoval v Praze u�i-
té umìní. Roku 1939 se Bìlským (Fran-
ti�kovi s otcem a matkou a pak i dvìma
nevlastním bratrùm) podaøilo emigrovat
do Anglie, kde F. B. zaèal studovat na
Royal College of Arts. Kdy� vypukla vál-
ka, v�ichni bratøi dobrovolnì narukovali
do ès. západní armády. Franti�ek se stal
dìlostøelcem, za�il evakuaci po pádu
Francie, zúèastnil se invaze v Normandii,
byl vyznamenán za stateènost. V pováleè-
ných letech studoval na pra�ské AVU, po
únoru 1948 ode�el znovu do Británie. 

Do �ir�ího povìdomí vstoupil u� poèát-
kem padesátých let svými portrétními so-
chami, v nich� se mu podaøilo vystihnout
nejen podobu, ale i povahu modelù
(k nim� patøili i èlenové britské královské
rodiny a Winston Churchill), ale také ab-
straktními plastikami, reliéfy èi mincemi.
Aè patøil k nejvýznamnìj�ím sochaøùm
v Británii (kde je známý jako �Franta
Belsky�) a jeho vìhlas pøesáhl i do USA,
nikdy se nepøestal hlásit k rodné zemi.
Pøi opravì Churchillovy sochy ve Fulto-
nu se v jejích základech na�la láhev
s Bìlského vzkazem budoucím: �Jsem
Franta Bìlský, sochaø, narozením Èech,
adoptovaný Británií a aspirující na to
stát se obèanem svìta.�

Proè jste se rozhodl na-
toèit tento dokument?
V roce 2021 byla skvìlá
pøíle�itost, jak pøipome-
nout Bìlského osud
u pøíle�itosti jeho 100.
narozenin, 50. výroèí in-
stalace Churchillovy so-
chy ve Fultonu u Ameri-
ca�s National Churchill
Museum a 25. výroèí
historické náv�tìvy Al�-
bìty II. v Èeské republi-
ce. Kdy� jsme v dobì
pandemických opatøení mìli mo�nost
pøespat v Cholmondeley, hodnì jsem
pøemý�lel o osudu vojákù z Èeskoslo-
venska, kteøí tam v roce 1940 mìli svùj
první tábor. Bìlský, tehdy mu bylo 19 let,
jako pøipomínku jejich pobytu vytesal
památník; ten dodnes stojí. 

Zjistil jsem také, �e zmínky o Bìlské-
ho dílech tøeba v poøadu Objektiv nestaèí,
proto�e mnozí diváci neznali jeho dra-

matický pøíbìh. Jeden dokument vznikl
u� v roce 1992 u pøíle�itosti instalace
Churchillovy busty pøed britským velvy-
slanectvím v Praze (natoèil ho Èeskoslo-
venský armádní film) a o odkaz umìlce
a váleèného veterána se poctivì stará Vo-
jenský historický ústav v Praze.

Ale pøesto mi pøipadalo dùle�ité ho
pøipomenout: Jeho �ivot je kronikou 20.
století, je pøíbìhem odvahy, pracovitosti,

víry v lep�í svìt, slu�nosti, ale také do-
kladem jeho vùle, s ní� se dokázal prosa-
dit v britském prostøedí jako emigrant ze
zemì za �eleznou oponou. 

V dokumentu zmiòujete øadu zajíma-
vých informací z Bìlského �ivota a pou-

�íváte úryvky z rozhovoru s básníkem
Ivanem Jelínkem pro BBC. 
Kdy� mi Národní archiv v Praze, který
s ÈT spolupracoval u� na poøadu Zapo-
menuté protesty o demonstracích proti
sovìtské okupaci Èeskoslovenska v Lon-
dýnì, vyhledal tuto nahrávku v archivu
èeskoslovenské redakce BBC, pochopil
jsem, �e to je v podstatì poklad.

Básník Ivan Jelínek pracoval jako kul-
turní redaktor v ès. redakci BBC
a s Frantou Bìlským natáèel u� od pade-
sátých let, a to pøímo v umìlcovì londýn-
ském ateliéru. Tato unikátní nahrávka po-
chází z roku 1985, ostatní se podle v�eho
nedochovaly. Shrnuje aspoò nìkteré zá-
�itky z portrétování královské rodiny.
Jedná se o nesestøíhaný záznam rozhovo-
ru dvou velkých osobností a Ivan Jelínek
napøíklad opravuje slova Franty Bìlské-
ho, co� pùsobí a� komicky. Bìlský toti�
mluvil moc hezkým hravým jazykem,
èe�tinu nezapomnìl ani po ètyøiceti le-
tech �ivota v exilu.

Objevuje se v materiálech, které jste
mìl k dispozici, nìco v souvislosti
s Bìlského �idovským pùvodem?
On nezastíral, �e s rodièi ode�el do anglic-
kého exilu kvùli nacistickému pronásledo-
vání �idù. Pocházel z respektované �i-
dovské rodiny. Rohovládova Bìlá na
Pardubicku mìla na poèátku 20. století po-
hlednici, kde byl zakreslen obchodní dùm
Geduldiger, který patøil Bìlského dìdeèko-
vi; jeho otec Josef byl úspì�ný ekonom. Ve
vojenských materiálech mìl ale jako nábo-

�enskou pøíslu�nost uve-
denu Èeskobratrskou cír-
kev evangelickou. 

Franta i dva jeho bra-
tøi bojovali proti Hitle-
rovi, a kdy� se vrátili
domù, èekala je zdrcují-
cí zpráva: Nacistický
re�im pøipravil o �ivot
pøes dvacet jejich pøí-
buzných, Bìlského ba-
bièka zemøela pøi trans-
portu z Pardubic do
Terezína. Jak zmínil ne-
vlastní sochaøùv syn
�tìpán Drexler v na�em

poøadu, o tomto tématu Bìlský vùbec ne-
mluvil, jako by to v sobì uzavøel. 

Dokument ukazuje Bìlského nejen
jako skvìlého sochaøe, ale také vla-
stence, který bojoval se zbraní v ruce
proti nacistùm a svým umìním proti
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FRANTA & AL�BÌTA & WINSTON
Rozhovor se zpravodajem ÈT v Británii Bohumilem Vostalem

Bìlský, 90. léta 20. století. Foto archiv.

Bìlského kresba z váleèných let. Zábìr z filmu.



komunistické vládì. Zmiòujete mj., �e
roku 1949 vytvoøil posmrtnou masku
Jana Masaryka. Ví se, jak maska
vznikla a kde se dnes nachází?
Na�el jsem k tomuto tématu pouze foto-
grafii sochaøského portrétu Jana Masary-
ka, na ní� je popisek: r. 1949, Královská
akademie (Royal Academy). Podle jeho
vlastní verze, o které mluvil v roce 1993
v rozhovoru pro nedìlní Lidové noviny,
vyrobil Masarykùv portrét na základì
odlitku posmrtné masky, který s sebou
propa�oval do Anglie po únorovém puèi.
Ten mu prý pak nìkdo ukradl. Sna�il
jsem se to potvrdit u øady institucí, ale
v�ichni o tom sly�eli poprvé. Kde je Bìl-
ského portrét Masaryka, nevím. Mnoho
jeho dìl bylo prodáno v Anglii ve velké
aukci v roce 2017 a jsou rozeseta po ce-
lém Spojeném království.

Mluvíte také o reliéfu na památku
Jana Palacha, který vytvoøil k desáté-
mu výroèí sovìtské okupace Èeskoslo-
venska. Je reliéf veøejnosti pøístupný?
Pøístupný je pouze na základì �ádosti
u krajanské charity Velehrad, která sídlí
ve ètvrti Barnes v Londýnì. Vedou ji An-
tonín a Ludmila Stánì, kteøí pøi natáèení
pomáhali, jak jen mohli. U té plastiky se
odehrávají ka�doroèní pøipomínky. Za
normalizace, kdy Velehrad sídlil v centru
Londýna, se tam shroma�ïovali demon-
stranti pøi výroèích okupace a Palachova
sebeupálení a �li smì-
rem k ambasádì ÈSSR,
plné agentù StB. 

Sna�ily se èeskosloven-
ské úøady proti Bìl-
skému nìjak vystupo-
vat nebo komplikovat
�ivot jeho pøíbuzným
v rodné zemi?
Komunistický re�im se
choval k jeho dvìma ne-
vlastním bratrùm hroz-
nì. Otakara, který bojo-
val v západní armádì,
oznaèila KSÈ za ves-
nického boháèe a StB
ho vyslýchala. Právník
JUDr. Zdenìk Bìlský
pro�el celou východní
frontou jako èlen polní-
ho soudu. Po komunistickém pøevratu ho
ministr obrany Èepièka nechal ze dne na
den nucenì vystìhovat z pra�ského bytu do
Lovosic, zbavit hodnosti plukovníka a taky
nároku na invalidní dùchod. 

Po odvysílání dokumentu se ozval je-
den z jejich potomkù, který zmiòoval, jak
ho jako dítì odbyla soudru�ka uèitelka,

kdy� v obèanské nauce øekl, �e jeho strýc
v Anglii portrétuje èleny královské rodi-
ny a udìlal sochu Churchilla pro Ameri-
ku. Øekla mu, �e to není podstatné. 

Jak se stalo, �e Churchillovu sochu ve
Fultonu dìlal právì Bìlský? 
Byl to jeho velký splnìný sen: Churchilla

chtìl portrétovat, u�
kdy� se mu za války
jako vojákovi ès. armá-
dy v Anglii podíval do
oèí pøi pøehlídce. 

Nabídku vytvoøit
Churchillovu sochu
v �ivotní velikosti pro
památník ve Fultonu,
kde britský státník pro-
nesl roku 1946 projev,
v nìm� poprvé pou�il
výraz ��elezná opona�,
získal Bìlský roku
1969. Sochu pak insta-
loval roku 1971. Dovo-
lím si tu udìlat reklamu
dokumentu Franta &
Winston, který v bøeznu
uvedlo America�s Nati-
onal Churchill Muse-

um. Natoèil ho Steve Stinson, který Bìl-
skému jako mladík pomáhal s instalací
a jeho tatínek patøil ke spoluzakladate-
lùm muzea. Dokument se soustøeïuje na
práci na této zakázce. 

Ve svém filmu zmiòujete nejznámìj�í
Bìlského díla v Anglii a v Praze. Zmí-
nil byste i ta ménì známá?
Ve mìstì Slough blízko leti�tì Heathrow je
pøes pìt metrù vysoký pomník astronomu
Williamu Herschelovi z roku 1969. Pøe-
kvapilo mì, �e u britského publika i exper-
tù získala nejvìt�í pozornost socha První
kroky (The Lesson), která je v londýnském
Bethnal Green a také ve mìstì Abingdon.
Tam ji Bìlský vìnoval jako podìkování za
to, jak se starali o jeho man�elku, kdy�
umírala na rakovinu. A� v roce 2023 bu-
dou moci Londýòané a turisté znovu obdi-
vovat Bìlského fontánu u slavného Lon-
don Eye, kam by se mìla vrátit, a� se
dokonèí bytový projekt, pøed kterým stála.

Jinak bych v�em vá�ným zájemcùm
o Bìlského dílo doporuèil kní�ku Franta
Bìlský: Sculpture. Vy�la roku 1992, a to
v èesko-anglicko-francouzské edici.

Jaké dokumenty èi vzpomínky pamìt-
níkù dokládají dobrý vztah mezi so-
chaøem a èleny královské rodiny?
Bìlský si psal s princem Filipem a s krá-
lovnou matkou, kteøí ho nav�tívili v jeho
ateliéru. U pøíle�itosti pohøbu prince Fili-
pa, který byl stejnì starý jako Bìlský,
jsem pro ÈT art pøipravil reportá�, je� se
vìnuje portrétování prince Filipa. S Bìl-
ským si zøejmì sedli, Filip si ho vá�il
jako èeského váleèného veterána a je pøí-
jemné vidìt, jak se mu sna�í udìlat ra-
dost: zmiòuje, �e si v�iml úèasti ès. vete-
ránù na jedné z ceremonií. Hlavnì ov�em
probírali Filipovy kresby, kní�ky a princ
se ptal Bìlského na sochy.

Hrob Bìlského se nachází hned vedle
hrobu George Orwella na høbitovì All
Saints v Sutton Courtenay. Je to náhoda?
Kdy� jsme pøijeli natáèet do Sutton
Courtenay, kde mìl sochaø studio v po-
zdìj�ích letech, tak nám majitel tvrdil, �e
na Orwellovì hrobì jsou dokonce rù�e,
které tam Bìlský zasadil ze své zahrádky.
Orwell nesná�el cenzuru a bál se jazyka,
který l�i pøevrací v pravdu. S tím Bìlský
urèitì souhlasil, a tak to náhoda mo�ná
je, a mo�ná není. Høbitov je ka�dopádnì
hned vedle bývalého Bìlského ateliéru.
Èeský lev na jeho náhrobku je nepøe-
hlédnutelný.                    ALICE MARXOVÁ

Dokument Portrétoval jsem anglickou krá-
lovnu lze zhlédnout na www. ceska televi-
ze.cz; dokument Franta & Winston na
www.youtube.com/watch?v=6SCqx xWH
g_o.fronty.
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Bìlského Churchill ve Fultonu, 1971. 
Foto Florence McQinn/Alamy Stock. 

První kroky, Bethnal Green, 1959.
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Národní památkový ústav (NPÚ) a Me-
todické centrum moderní architektury
v Brnì nedávno vydaly publikaci s ná-
zvem Následovníci Adolfa Loose. Práce
v èeských zemích. Pøipravili ji Petr Svo-
boda a Martin �olc u pøíle�itosti Roku
Adolfa Loose, tedy roku 2020, kdy jsme
si pøipomnìli 150. výroèí narození slav-
ného architekta (viz Rch 1/2021). 

UPOUTAT POZORNOST
Kniha ukazuje, jak Adolf Loos pùsobil
na své �áky a jak se stopy jeho pojetí ar-
chitektury v jejich dílech projevovaly.
Pøehlednì shrnuje informace, které se
u� v minulé dobì objevily v rámci vý-
stav a publikací mapujících v letech so-
cialismu opomíjené a potlaèované téma
o pøedváleèných, nìmecky hovoøících
moderních architektech, z nich� mnozí
ode�li kvùli nacistùm do exilu a kvùli
komunistùm u� ve svých adoptivních
zemích zùstali. Sedmnáct nejzajímavìj-
�ích Loosových následovníkù pøedsta-
vuje kniha medailonky a snímky staveb,
které v èeských zemích vytvoøili: státní
zakázky (poji�t�ovny, banky, láznì atd.),
ale také øadu èin�ovních domù, rodin-
ných domkù a vil v Brnì, Praze, Olo-
mouci ad. Témìø v�ichni Loosovi násle-
dovníci se stali proslulými architekty. Je
mezi nimi øada odborníkù s �idovskými
koøeny, jediná �ena (Margarete Schütte-
Lihotzky). Dal�í � tragický � unikát ná-
le�í oseckému rodáku Rudolfu Welsovi
� jen jemu se nepodaøilo uprchnout pøed
nacisty a zahynul v Osvìtimi. 

Nìkteré stavby v knize zmínìné jsou
známé, jiné ménì a dal�í vùbec, nìkteré
se dochovaly v pùvodním stavu, jiné
byly více èi ménì upraveny, nìkteré do-
konce znièeny. Ne v�echny stavby se to-
ti� v rámci plo�ného prùzkumu mezivá-
leèné architektury, jej� provádí NPÚ,
podaøilo vèas identifikovat. 

Petr Svoboda k tomu øíká: �Nìkteré
stavby byly navzdory úsilí památkáøù
zcela znièeny (napø. plynové láznì od
Rudolfa Welse v Karlových Varech,
hrobka rodiny Kideryovy v Ostravì-
Vítkovicích èi interiéry nìkterých bytù).
U dal�ích staveb byly provedeny necitli-
vé zásahy. Pøesto se najde øada staveb,
které se dochovaly v relativnì autentic-
kém stavu se spoustou architektonic-
kých a umìleckoøemeslných detailù. U�

pøi psaní publikace jsme narazili na
nad�ené majitele vil èi pùvodnì indu-
striálních objektù, kteøí nám pomohli
se studiem pramenù a projevili zájem
o prohlá�ení stavby kulturní památkou.
Na nìkolika dal�ích návrzích u� památkáøi
pracují. V Brnì by nìkteré stavby mohly
být chránìny vyhlá�ením pøipravované pa-
mátkové zóny.� Jak dodává, cílem publi-
kace bylo upøít na tyto pozoruhodné stav-
by pozornost, a ten byl splnìn. 

MEINE BAUSCHULE
Jedna z úvodních studií, ji� napsala Ale-
na Havlíková z katedry dìjin umìní FF
Univerzity Palackého v Olomouci, se

vìnuje historii a pojetí soukromé �koly
Adolfa Loose. O té mo�ná ani zájemci
o jeho dílo tolik nevìdí a snad si bohém-
ského architekta v roli pedagoga tì�ko
pøedstavují. Jak pí�e autorka, jeho sou-
kromé uèili�tì pøitom patøilo k nejprogre-
sivnìj�ím nejen tím, co se v nìm uèilo,
ale také tím, jak otevøenì a originálnì
Loos ve Vídni vyuèoval.

�kola fungovala tøi roky pøed válkou
(1912�1915) a pak krátce po ní. Dobový
tisk její otevøení uvedl s tím, �e by �kola
nemìla slou�it pro zisk a �e �architekt má
za cíl prostøednictvím svých �ákù provést
renesanci vídeòského stavebního umìní.
Výukové metody mìly spoèívat pøevá�nì
v praktické èinnosti doplnìné výukou na
studijních cestách.�

Øada jeho posluchaèù byla �idovské-
ho pùvodu, volili radìji Loosovu �kolu
ne� akademii, kde od Wagnerových èasù
panovala antisemitská atmosféra.

Pøedná�ky se konaly v prostorách dív-
èího lycea Eugenie Schwarzwaldové na
Franziskanerplatzu. (Také ona byla zají-
mavá osobnost: filantropka a spisovatel-
ka a reformátorka �kolství, která pochá-
zela z �idovské rodiny z Halièe. Její
studentky byly vìt�inou z majetných
asimilovaných �idovských rodin a �kola
je pøipravovala v souladu s moderními
trendy pro univerzitní studium.)

PØI�EL A VYPRÁVÌL
O Loosovy pøedná�ky byl velký zájem.
Pøedná�ek (i studijních cest) se mohly
úèastnit i �eny, vyuèovalo se tøikrát týdnì
po hodinì: dìjiny umìní, teorie vnitøní vý-
stavby a nauka o materiálech. �kolné bylo
25 korun za semestr. Oficiální seznam
�ákù se nedochoval, ale s urèitostí k jeho
studentùm (a nejvýznamnìj�ím následo-
vníkùm) patøili mj.: Jindøich (Heinrich)
Kulka, Paul Engelmann, Jacques Groag,
Kurt (Jehuda) Unger, Otto Bauer, Karel
Lhota èi Ernst Freud (syn slavného psy-
choanalytika). Loos zadával �ákùm zcela
praktické úkoly, tøeba jak zaøídit byt
a dùm (ale také tøeba kavárnu, hotel, res-
tauraci, nemocnici, koupali�tì èi cirkus),
a chodil s nimi na exkurze. Ka�dý rok se
svými studenty absolvoval studijní cesty.
První se konala na jaøe 1913 a vedla a� do
Athén a zpìt pøes Itálii.

A Havlíková cituje text H. Kulky, který
vzpomínal, �e se na pøedná�ky studenti
v�dycky tì�ili a �e Loos zdùrazòoval, �e
architekt není umìlec, ale �stavitel s kla-
sickým vzdìláním�, který �slou�í fyzic-
kým a mentálním potøebám èlovìka�.
Kurt Unger si Loose vybavuje jako �èlo-
vìka s bystrými instinkty, vá�nou tváøí,
pevnými nervy a útrpným výrazem�,
u kterého se �nauèil víc ne� za pìt let na
technické vysoké �kole�. A Robert Hla-
watsch takto: �Pøi�el a vyprávìl. Bez pøí-
pravy, bez knih. Nikdy nepou�íval tabuli
nebo nìjaké nástroje, mluvil v hoch-
deutsch, v�dy elegantní, skvìle obleèený
pán. Mluvil o domech, vilách, sídli�tích,
o jejich obyvatelích, o oblékání, stravová-
ní, o sportu� Mohli jsme se ptát a on nám
na v�e klidnì a pøátelsky odpovídal.�

(am)

Petr Svoboda, Martin �olc a kol.: Násle-
dovníci Adolfa Loose. Práce v èeských ze-
mích. NPÚ, Metodické centrum moderní
architektury v Brnì roku 2020. 156 stran;
ilustrace, anglické resumé, bibliografie.
V e-shopu na www.npu.cz lze knihu zakou-
pit za 499 Kè plus po�tovné.

NÁSLEDOVNÍCI ADOLFA LOOSE
Publikace shrnuje stopy slavného architekta v èeských zemích
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V centre mojich etnologických záujmov
stála donedávna generácia, ktorá pre�ila
holokaust. Okrem neopakovate¾nej dra-
matiènosti ich �ivotných osudov mòa aj
kolegov tlaèilo vedomie, �e ich osudy, ná-
zory a skúsenosti treba zaznamenat�, kým
sú títo ¾udia medzi nami. 

Len nedávno som si uvedomil, �e
v tomto zápase s èasom medzitým dozrela
(je to slu�nej�í výraz ne� vulgárne, hoci
pravdivé �zostarla�) druhá generácia,
oznaèovaná aj ako �deti holokaustu�. Na
svet sme síce pri�li a� po oslobodení, ale to
neznaèí, �e niet na èo spomínat�. Veï sú-
èast�ou na�ich �ivotopisov sú pät�desiate
roky, august 1968, normalizácia (alebo ako
alternatíva emigrácia), rok 1989. A samo-
zrejme aj holokaust. Hoci sme sa narodili
a� �potom�, holokaust nás obklopoval ab-
senciou nepoznaných starých rodièov, roz-
právaním (ale aj �ochranným� mlèaním èi
klamstvami) rodièov, cez ich noèné mory
a zdravotné problémy, ktoré chtiac èi ne-
chtiac prená�ali na potomkov. Dozrela pre-
to doba na memoáre druhej generácie.
K prvým lastovièkám (napr. Nalezená mi-
nulost Heleny Epsteinovej, Symetrie �ivota
Viery Groznerovej èi Nevrát�sa od Evy
Schwebel) pribudla kniha Alexandra
Goldscheidera Cílené náhody. (Pri jej èíta-
ní mi v hlave neodbytne rezonovalo, �e
ove¾a výsti�nej�í by bol zvukovo podob-
ný, ale významovo zásadne rozdielny titul
��ílené náhody�).

TÉMY, FAKTY, NÁZORY
K recenziám pristupujem rôzne. Niekedy
sa obmedzím na viac menej mechanické
reprodukovanie deja, v iných prípadoch
autor in�piruje, aby som pripojil pár vlast-
ných my�lienok. A výnimoène sa objavia
knihy, ktoré (z rôznych dôvodov) nedoká-
�em interpretovat�ani reprodukovat�, preto-
�e mi v hlave zaènú fungovat�vlastným �i-
votom. Vtedy by som recenziu najrad�ej
odbavil radou, ktorú som na�iel v starej
zbierke �idovského humoru. Vy�la v roku
1905, má ale nadèasovú platnost�: �O èom
je táto kniha?� �Ty chamer, preèítaj si ju
a bude� vediet�, o èom je tá kniha.� Do tej-
to kategórie zaraïujem aj ��ílené náho-
dy�. Takmer 500 strán textu (a mno�stvo
fotografií navy�e) autor rozdelil do devia-
tich kapitol a vlo�il do nich to¾ko tém,
faktov a názorov, �e u� len ich výpoèet by
prekroèil rozsah, ktorý mám k dispozícii.

Zaujali ma u� úvodné strany, ktoré jed-
noznaène potvrdili, �e táto recenzia nebu-
de jednoduchá: �V pozadí pøetrvával pocit
urèitého ,nepatøení� do Èeskoslovenska,
daný kombinací ruského a �idovského pù-
vodu, který bezprostøednì po invazi vedl
k témìø roènímu pobytu v New Yorku
a dvanáct let po návratu do Prahy ke ko-
neèné emigraci. A v�emu vévodily cílené
náhody.� U� zlo�enie rodièovského páru
(tvorili ho �milovaný a obdivovaný� �i-
dovský otec, ktorý pre�il nacistické kon-
centráky, a dcéra pravoslávnych ruských

�bielych emigrantov�, navy�e obaja sa po-
hybovali v umeleckých kruhoch) signali-
zovalo, �e (ako èitate¾ aj recenzent) sa
mám na èo te�it�. 

Kniha sa skladá zo série krat�ích anek-
dotických kapitol, ktoré èitate¾a zaujmú
a pobavia, v prvom rade ale skôr narode-
ným pripomenú v�elièo z ich mladosti,
mlad�ím zas pomô�u aspoò trochu pocho-
pit�(nielen �idovský) �ivot v socialistic-
kom Èeskoslovensku.

KAM SO MNOU
V obsahu ma najviac zaujala kapitola �Na-
�incem za socialismu i po nìm�. Riadky,
spojené s otcovou matkou, ilustrujú, �e
Goldscheider získal (v rodine, �kole, spo-
loènosti) �idovské skúsenosti, s akými sa
v rôznych odtieòoch stretli mnohí jeho
vrstovníci: �Sama fotografie byla krásná,
babièka na ní vypadala nì�ná, jemná, milá,
hodná � jak mùj táta �, jen o ní nikdo z ro-

dièù nechtìl mluvit. Pøesnìji máma ne-
chtìla a táta nemohl: poka�dé potlaèoval
slzy a nakonec, co� jsem tì�ce nesl, mu to
stejnì nebylo nic platné a rozplakal se�
(s. 129); �,Proè na mì ve �kole pokøikují
Iciku?� zeptal jsem se nìkdy ve druhé tøídì
ledabyle u veèeøe, nic netu�e, �e se od toho
momentu zaènu dívat na �ivot docela jinak
a u� nikdy úplnì jednodu�e� (s. 129). Ne-
chýbajú opisy, ako ho nová skúsenost�
ovplyvnila, ¾udsky krásna je najmä podka-
pitolka �Kam se mnou�, v ktorej pribli�u-
je, ako sa stal v roku 1991 èlenom pra�skej
obce. Zaujímavé údaje a podnety na za-
myslenie o súèasnom stave (a ïal�ích per-
spektívach) �idovskej komunity ponúkajú
zas iné èasti textu: �Pøi v�í lítosti, a nema-
lé, �e jsem nebyl �idovsky vychován, bych
se to neopová�il mít svému tátovi po
v�em, co pro�il, za zlé. A kdy� u� se nám
rozhodli rodièe tajit, co se dalo, mìli snad
ti, kdo nás na �idovské obci v Maiselovì
ulici s �idovstvím seznamovali na pøedná�-
kách a pøi oslavách svátkù, pøevzít úlohu
rodièù a nabádat nás k tomu èi onomu?
V nìèem tak základním jako bar micva
patøilo rozhodnutí jen a jen rodièùm. Po-
kud v�ak zavrhli obøízku, tak tím vylouèili
i o tøináct let pozdìj�í bar micva, at�by si to
v tu chvíli pøál, pokud o tom vùbec vìdìl,
kdokoliv. Ale jak jsme k tomu v�emu pøi�li
my sami? Kde je na�e provinìní? Jak jsme
mohli zanedbat nìco, co nám nejen nebylo
dopøáno, ale plánovitì vylouèeno vìdìt?�
(s. 151). O nieko¾ko riadkov ni��ie h¾adá
odpoveï na ïal�ie existenciálne otázky:
�To, �e jsem ne vlastním pøièinìním nevy-
rostl ve víøe v Boha, doma, v synagoze,
komunitì, to na mém osobním pojetí mé
�idovské identity nic neubírá, at�u� je jak-
koliv pomýlené. Viktor Feuerlicht, který
dobøe znal jak mne, tátu, rodinný osud, tak
i jedineènou historickou, politickou a spo-
leèenskou situaci v Èeskoslovensku, doká-
zal docenit mé naprosto upøímné pøesvìd-
èení a nenechal ho propadnout testem,
který z toho v�eho nebere v potaz témìø
nic. Pøedjal tak pozdìj�í pøístup �idovské
obce, která pro tatínkovce hlásící se k �i-
dovství pùvodem po otci zavedla èlenství
,s mimoøádným statusem�� (s. 151).

Cílené náhody ponúkajú mno�stvo tém
a podnetov. Mne preto neostáva iné, ne�
zopakovat�radu, spomenutú vy��ie: Preèí-
tajte si túto knihu! Neo¾utujete.

PETER SALNER
Alexander Goldscheider: Cílené náhody.
Vydala Pointa Publishing v Praze roku
2020. 480 stran, fotografie, ilustrace; dop.
cena 499 Kè.

CÍLENÉ NÁHODY
O autobiografii Alexandera Goldscheidera
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Newyorská radnice a vedení státu New York
na zaèátku roku spustily v osmnácti jazycích
nìkolik veøejných kampaní, které mají míst-
ní obyvatele upozornit na skuteènost, �e ve
mìstì dramaticky pøibylo verbálních i fyzic-
kých útokù na asijské spoluobèany.

Po bøeznovém napadení seniorky pùvo-
dem z Filipín, k nìmu� do�lo na Manhatta-
nu nedaleko Times Square a svou brutali-
tou �okovalo veøejnost, zaèali guvernér
státu New York a starosta mìsta apelovat
na obèany, aby � pokud se stanou svìdky
podobných násilností � jednali aktivnì.
Tedy opaènì ne� v pøípadì zmínìného ata-
ku. Tehdy ochranka rezidenèního domu,
pøed ním� násilník za bílého dne zaútoèil,
nejen �e nepøispìchala �enì na pomoc, ale
poté co násilník uprchl a napadená le�ela
bezvládnì na zemi, jeden z èlenù ochranky
dokonce zavøel vstupní dveøe domu.

ÚTOKY PO CELÉ AMERICE
Ve srovnání s pøedchozími léty vzrostlo
v USA za období 2020�2021 násilí pácha-
né na Asiatech o 150 procent a pøedpokládá
se, �e nárùst bude je�tì vy��í, nebot�vìt�inu
incidentù charakterizovaných jako �zloèin
z nenávisti� nikdo nenahlásí. Útoky proti
asijské komunitì (èasto seniorùm), které
jsou také oznaèovány jako �epidemie
v epidemii�, je mo�né zaznamenat napøíè
celými Spojenými státy; nìkolik osob do-
konce pøi�lo o �ivot.
V San Francisku zemøel
v lednu na následky zra-
nìní 84letý imigrant
z Thajska, poté co ho
útoèník srazil k zemi pøi
jeho obvyklé ranní pro-
cházce. Z osmi osob, je�
byly zavra�dìny pøi ma-
sovém útoku v Atlantì
ve státì Georgia v bøez-
nu, bylo �est �en asij-
ského pùvodu. Poèetnì
nejvy��í nárùst násilnos-
tí v�ak zaznamenal New
York: v záøí v Brookly-
nu napadli 89letou èín-
skou seniorku dva teenageøi a pokusili se ji
zapálit. Jen o mìsíc pozdìji byl ve stanici
metra v Harlemu brutálnì zbit známý ja-
ponsko-americký jazzový pianista Tadata-
ka Unno. Na konci bøezna neznámý mu�
v East Village v srdci Manhattanu nìkoli-
krát udeøil do tváøe mladou �enu pøed zraky

její sedmileté dcery (ironií je, �e byly zrov-
na na cestì domù z demonstrace proti násilí
páchaném na Asiatech).

Za hlavní pøíèiny jsou pova�ovány xeno-
fobní rétorika iniciovaná a podporovaná
bývalým prezidentem Donaldem Trum-
pem, rùzné dezinformace a konspiraèní te-
orie �íøící se v souvislosti s epidemií koro-

naviru na internetu, etnické stereotypy,
neznalost èi ignorování faktù a tak dále. Je-
den pøíklad za v�echny: pøedsudky vùèi Asi-
atùm umocòuje oznaèování covidu-19 za
�èínský virus� èi �wuchanskou chøipku�. 

Nepøátelství vùèi osobám asijského pù-
vodu má v�ak v americkém prostøedí histo-

ricky hlub�í koøeny, sa-
hající a� do poloviny
19. století: roku 1882
byl napø. vydán tzv. èín-
ský zákon o vylouèení,
který prakticky zastavil
emigraci z Èíny; jen
málo lidí má povìdomí
o smutné historii inter-
naèních táborù pro
Amerièany japonského
pùvodu bìhem druhé
svìtové války, kdy byly
celé rodiny vyhánìny
z domovù s obvinìním
ze �pioná�e (která se ni-
kdy nepotvrdila).

VYJÁDØENÍ 
SOLIDARITY
V New Yorku platí dvojnásob, �e pokud je
nìjakým zpùsobem ohro�ena èi marginali-
zována jedna komunita èi minorita, zname-
ná to, �e v nebezpeèí jsou potencionálnì
i minority dal�í. Svou solidaritu vyjádøily

rùzné etnické a nábo�enské komunity, vèet-
nì �idovských obcí. Shira Loewenberg, øe-
ditelka Americko-�idovského výboru Asij-
sko-pacifického institutu (AJC API), se
vyjádøila takto: ��idé vìdí, �e mlèet v dobì,
jaká je tato, je výrazem samolibosti. Nesmí-
me mlèet, nesmíme zùstat zahledìni do
sebe. Ameriètí �idé stáli a budou stát po
boku amerických Asiatù. V lep�í budouc-
nost pro v�echny nemù�eme jen doufat, ale
musíme o ni aktivnì usilovat.� Jak informo-
val list The Forward, souèasná situace je

bolestná hlavnì pro
americké �idy asijské-
ho pùvodu, kteøí jsou
konfrontováni nejen se
vzrùstajícím antisemi-
tismem, ale také s pro-
tiasijským rasismem.
Rabínka Angela War-
nick Buchdahl, dcera
amerického otce a ko-
rejské matky, která pù-
sobí v Centrální syna-
goze v New Yorku, ve
své reakci mj. napsala,
�e �nenávist je virus,
který je naka�livý�.
A dále: �Pøihlí�et je

také naka�livé. Èin jedince a pasivita davu
ovlivòují, jak se budeme chovat v�ichni �
a to mù�e být otázka �ivota a smrti. Musíme
vystoupit proti lhostejnosti.�

I STILL BELIEVE IN OUR CITY
�Poøád vìøím v na�e mìsto� (I Still Believe
in Our City) je veøejná a výrazná umìlecká
kampaò, její� obrazy lze spatøit v metru
v místech, kde k útokùm do�lo, ale i na au-
tobusových zastávkách èi billboardech po
celém New Yorku. Bìhem svého pobytu
v Newyorském výboru pro lidská práva je
vytvoøila mladá americká umìlkynì Aman-
da Phingbodhipakkiya, dcera imigrantù
z Thajska a Indonésie. Na barevných plaká-
tech s vyobrazením rùzných osob nalezne-
me nápisy �Tohle je i ná� domov�, �Kvùli
mnì jste neonemocnìli� nebo �Já sem pat-
øím�. Pøíbìh kampanì, pracující s jazykem
verbálních výpadù, kterými jsou obìti èa-
stovány, je zøejmý. Kampaò navíc poukazu-
je na skuteènost, �e pøevá�ná vìt�ina obìtí
byly �eny, a také nepøímo reflektuje podpo-
ru hnutí Black Lives Matter. Hashtag #Stop-
AsianHate, jen� se v souvislosti s kampaní
také pou�ívá, vyjadøuje jednotu a solidaritu
napøíè v�emi vrstvami americké spoleènos-
ti, ale i daleko za hranicemi USA. Více in-
formací viz https://www.istillbelieve.nyc.

MONIKA HANKOVÁ, New York

EPIDEMIE V EPIDEMII
O newyorské kampani proti nenávisti vùèi americkým Asiatùm

Plakáty ke kampani v metru... Foto autorka.

... a na autobusových zastávkách. Foto autorka.



Izraelské volby se nyní vyznaèují tím, �e
více ne� o vítìze jde o to, zda z nich vù-
bec vzejde nìjaká jak� tak� stabilní vlá-
da. Za poslední dva roky volili Izraelci
u� ètyøikrát, ale jak se u� tøikrát ukázalo,
vzniklé vlády vydr�ely pùl roku, nanej-
vý� rok. A vyznìní voleb z 23. bøezna
2021 z tohoto trendu nevyboèilo.

Jen pro poøádek uveïme výsledky. Vy-
hrál Likud premiéra Benjamina Netanja-
hua (30 køesel, o 7 ménì ne� loni). Násle-
duje strana Budoucnost existuje Ja�ira
Lapida (17), sefardský �as (9), Modrobí-
lí ministra obrany Bennyho Gance (8),
Jamina Naftaliho Beneta (7), Strana prá-
ce (7), Sjednocený judaismus Tóry (7),
Izrael, ná� domov Avigdora Liebermana
(7), nábo�en�tí sionisté Becalela Smotri-
èe (6), arabská Spoleè-
ná kandidátka (6), Nová
nadìje odpadlíka od Li-
kudu Gideona Sa�ara
(6), levicový Merec (6)
a islamistická strana
Ra�am (4).

Poøadí je jasné, jasný
je formální vítìz, leè
zcela nejasná je odpo-
vìï na zásadní otázku.
Jak z takhle rozdaných
karet poskládat vìt�ino-
vou koalici (nejménì
61 køesel), o ni� by se
opøela vláda? To se neví
ani poté, co prezident Reuven Rivlin po-
vìøil jednáním o sestavení vlády Netanja-
hua. Lhùta bì�í do 4. kvìtna, prezident
mù�e pøidat dva týdny navíc.

OÈKOVÁNÍ NEPOMOHLO
V Izraeli a na Západì vùbec pøestávají
fungovat dosavadní ideové kotvy. Kdyby
fungovala kotva jménem �pravice�, vìt-
�inu by poskládali Bibi s Lapidem, Gan-
cem, Liebermanem èi Benetem, ani� by
potøebovali nábo�enské strany. Kdyby
fungovala kotva jménem �pravicovì-ná-
bo�enský blok�, �lo by to i bez tìch, kteøí
bojují proti privilegiím klientely nábo-
�enských stran (Lapid, Lieberman). Ale
v poslední dobì velká ideová témata
(vztah k Palestincùm a jejich státnosti èi
k nábo�enství a sekularismu) oslabila.
Kruciálním bodem je osobnost Netanja-
hua. Ochota jít do koalice s nìkým, kdo
sice dr�í izraelský rekord v délce vládnu-
tí, ale je soudnì vy�etøován pro korupci,

podvod a zneu�ití dùvìry, navíc je poklá-
dán za arogantního podrazáka.

Umìlá inteligence zbavená emocí by
vládu jistì sestavila, ale lidé zmítaní svý-
mi vá�nìmi a egy jen tì�ko. Proto se ob-
jevují názory, �e ke vzniku vlády vede
jen prolomení dosavadních tabu (tøeba
úèast �idovských nacionalistù a islamistù
zároveò) nebo �e Izrael míøí k pátým
pøedèasným volbám v øadì.

Jen�e k takové prognóze patøí i otázka.
Jak by ty páté pøedèasné volby dopadly?
Proè by mìly vyznít jinak ne� pøedchozí
ètyøi pokusy? Jak pøipomíná Esther Solo-
monová, editorka listu Ha�arec, prezident
Rivlin øekl, �e demokracie se vyèerpala.
Nelámal tím hùl nad demokracií jako ta-
kovou. Jen vystihl, �e její provozovaná

forma je úèinná ve své destruktivní podo-
bì (lze snadno svrhnout vládu), ale selhá-
vá ve své podobì konstruktivní (je èím
dál tì��í sestavovat vìt�inové vlády s jas-
ným mandátem i programem).

K tomu dodejme je�tì dvì vìci. Zapr-
vé Reuvenu Rivlinovi (81) v èervenci
vypr�í sedmiletý prezidentský mandát.
Ve høe je tudí� i varianta, �e by se Benja-
min Netanjahu stáhl z výkonné politiky �
èím� by velmi usnadnil vznik vlády bez
své osobní úèasti � a nechal by se poslan-
ci Knesetu zvolit prezidentem.

Zadruhé se hlasovalo v dobì, kdy Izrael
získal pozici nejúspì�nìj�ího bojovníka
s epidemií covidu. Kdy se stal svìtovým
lídrem ve vakcinaci, kdy prooèkoval té-
mìø dvì tøetiny obyvatel a díky tomu
zaèal otevírat ekonomiku i spoleènost
(18. dubna zru�il ve veøejných venkov-
ních místech povinnost rou�ek). Oèeká-
valo se, �e tento úspìch nahraje Bibimu
a posílí mu mandát. Ve skuteènosti se na

výsledku voleb neprojevil, nepøeválco-
val osobní nechut�k Bibimu a jeho aro-
ganci.

Z èeho� plyne �ir�í pouèení. I kdy� je
zemì dávána ve svìtì za pøíklad úspì�-
ného postupu proti epidemii, nelze poèí-
tat s tím, �e to nìjak výraznìji ovlivní
vdìk volièù.

BYLA TO �NEHODA�
A teï se vrátíme k tématu, které jsme na-
èali u� v dubnovém Rch. Napsali jsme,
�e at�volby dopadnou jakkoli, nezmìní
ostra�itost vùèi Íránu, co� je v Izraeli po-
litický konsenzus. Je to fakt a duben ho
ilustroval konkrétními kroky.

Jak se dalo odhadnout u� od listopadu,
kdy v klání o úøad amerického prezidenta
Joe Biden porazil Donalda Trumpa, USA
obnovují vstøícnost vùèi Íránu (a je�tì
více Èína, která s ním 27. bøezna uzavøe-

la dlouhodobou strate-
gickou smlouvu). Smì-
øují k obnovì jaderné
dohody z Obamovy éry,
z ní� Trump vycouval.
Izrael to sleduje, leè du-
ben dolo�il, �e navíc
vysílá své signály, jak
se v politice øíká.

Struènì: 6. dubna ve
Vídni zaèalo jednání se
zástupci Íránu o návratu
k jaderné dohodì. Tý�
den byla v Rudém moøi
napadena íránská loï
Saviz, de facto plovoucí

základna Revoluèních gard a rozvìdná
centrála. Nikdo nebyl zabit èi zranìn, ale
loï byla po�kozena a pøinucena se stáh-
nout k opravì.

V sobotu 10. dubna øekl prezident Rú-
hání, �e Írán zprovoznil nové a rychlé
odstøedivky pro zvý�ení produkce obo-
haceného uranu. V nedìli postihla jader-
né centrum v Natanzu �nehoda� v podo-
bì silného výpadku elektøiny, která prý
pozdr�í produkci a� o rok.

Oficiálnì se Izrael k nièemu nehlásí.
Leè vojenský analytik Ron Ben Ji�aj
o cílech tìchto akcí napsal: Zaprvé, od-
veta za íránský útok na izraelskou ná-
kladní loï. Zadruhé, ukázat Íránu, �e
Izrael má navrch. Zatøetí: ukázat Wa-
shingtonu, �e byt� obnovuje vztahy
s Íránem, Izrael bude nadále potírat
íránské subverzivní akce na celém
Støedním východì. Volby nevolby, svìt
se nezastaví.

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Vyèerpaná demokracie

Íránská loï Saviz, de facto plovoucí základna Revoluèních gard a rozvìdná centrála. Foto archiv.



Strhující projev komentátora Josefa Lau-
fera dokázal nadchnout i ty, kteøí jinak
sportu neholdovali. Miláèek rozhlaso-
vých posluchaèù se narodil pøed 130 lety.
Vzhledem ke svému �idovskému pùvodu
to nemìl za války snadné. Jako jeden
z mála �idù mohl válku pøeèkat pøímo
v okupované Praze a za to prý vdìèil do
velké míry fotbalistovi Josefu Bicanovi.

Ten mu mìl nosit nejen jídlo, ale také
mìl pøispívat na úplatky nìmeckým
úøedníkùm. Za to, �e Laufer neskonèil
v koncentraèním táboøe, vdìèil i své �enì
Milce, která pøes velký tlak nepodlehla
a odmítla v tomto smí�eném man�elství
podat �ádost o rozvod. (Týdeník Tele-
vize, 13. 4.) !! �Slovo ,národnost� je
v mém pøípadì tøeba pojímat dvojím
zpùsobem. Jsem �id a zároveò Rus. Pro-
to lze mluvit o tom, jak mì formovalo mé
�idovství nebo moje ruskost. Ovlivnilo
mì jak to první, tak to druhé, a já se
v plné míøe cítím být jak �idem, tak Ru-
sem. Druhá èást otázky: Øekl bych, �e to
závisí na tom, zda se èlovìku �ije v Rus-
ku dobøe, nebo �patnì. Mnì se tøeba
v Rusku �ít líbí, øekl bych, �e je mi Rus-
ko podobné. Myslím, �e tahle zemì
a moje du�e mají nìjaké shodné rysy�
tøeba je tam stejný bordel,� odpovìdìl na
otázku �Jak moc vás formoval pùvod?
V èem je dobré a v èem �patné být umìl-
cem v Rusku?� Pavel Pepper�tejn v roz-
hovoru pro èasopis Vogue. (15. 4.) !!
Nádra�ní budovu v Bohu�ovicích zre-
konstruovala na sklonku loòského roku
Správa �eleznic. Kromì fasády, oken
nebo støechy je nový i interiér nádra�í.
Ze strany od nástupi�t�je umístìna také
pamìtní deska Karlu Ko�vancovi, který
v Bohu�ovicích v letech 1942�1945 pra-
coval jako �eleznièáø. I pøes obrovské ri-
ziko bìhem druhé svìtové války pa�oval

�idùm vìznìným v nedalekém koncent-
raèním táboøe Terezín potraviny a pomá-
hal jim tak pøe�ít. (Litomìøický deník,
15. 4.) !!Poslední nìmecky pí�ící pra�-
ská spisovatelka Lenka Reinerová na-
psala za svùj �ivot øadu autobiograficky
ladìných knih. Pøesto jsme se z nich ne-
dozvìdìli mo�ná to nejdùle�itìj�í. Toti�
jak ji vidìla její dcera, spisovatelka
a psychoterapeutka Anna Fodorová. Ta
nyní intimní pøíbìh své maminky vydala
v próze Lenka � v�dy se najde cesta.
A jak øíká, dlouhou dobu k ní bezmeznì
vzhlí�ela: �Moje maminka byla v pade-
sátých letech ve vìzení, tak�e tam bylo
veliké zranìní tím, �e ona zmizela, kdy�
mi bylo �est let. A potom to byl bezmez-
ný obdiv k mé matce, ze kterého jsem se
postupnì musela odlouèit a vyléèit a najít
svoji �ivotní pozici. Kolem 14 let jsem se
doma zaèala velice hádat, proto�e se vy-
víjelo mé politické my�lení, moji rodièe
byli komunisté a já jsem na nìco takové-
ho u� nechtìla vìøit.� (ÈRo-regiony.cz,
18. 4.) !!Eduard VII. byl veøejností mi-
moøádnì oblíbený a byl také skvìlým ko-
munikátorem. Mìl vynikající vztah
s �idy, kteøí v té dobì s oblibou trávili
odpoèinek v Mariánských Lázních. V ro-
mánu �oloma Alejchema z roku 1911
s názvem Mariánské Láznì vypravìè
øíká: �Kdy� jsem byl naposledy v Mari-
ánských Lázních, vzpomínám si, jaký
rozruch vypukl kolem Eduarda, který
jedl gefilte fi� v nejvìt�í �idovské restau-
raci. Nejen majitel restaurace � tlustý,
dobøe krmený Nìmec s nosem jako okur-
ka � byl poctìn tím, �e u nìj jedl rybu
anglický král, ale ka�dý lázeòský host,
ka�dý �id, byl hrdý na to, �e stoloval na
stejném místì jako britský panovník.�
(Krajské listy.cz, 18. 4.) !!Film Obchod
na korze získal nominaci na nìkolik svì-
tových festivalù. V tuzemsku obdr�eli
hlavní pøedstavitelé Státní cenu, èestné
uznání získal snímek na MFF v Cannes.
To nejvy��í ocenìní na tvùrce teprve èe-
kalo, proto�e 24. ledna 1966 vstoupil
Obchod na Korze do amerických kinosá-
lù. Premiéru mìl v New Yorku, té se do-
konce úèastnil Jozef Kroner, který mìl
proslov. O tøi mìsíce pozdìji se dostavil
jeden z nejvìt�ích úspìchù èeskosloven-
ské kinematografie. �Winner is Czecho-
slovakia for The Shop on Main Street,�
oznámil americký herec Gregory Peck.

Pro so�ku si následnì dokráèel Ján Ka-
dár, bìhem toho zaznìla státní hymna.
Mezi diváky sedìli i ostatní tvùrci filmu,
chybìl v�ak Kroner, který si dokonce
opatøil drahý oblek, dle nìkterých svì-
dectví ho vy�el na 17 tisíc Kès. Dùvody
jeho absence byly politické. Po srpnové
invazi v roce 1968 opustil Èeskosloven-
sko Ján Kadár a i kvùli tomu skonèil sní-
mek Obchod na korze v trezoru a svìtlo
svìta spatøil a� v devadesátých letech.
Hoøkost celého pøíbìhu dokládá fakt, �e
nikdo netu�í, kde se aktuálnì první èes-
koslovenský Oscar nachází. Po Kadárovì
smrti byl toti� z jeho domu odcizen. (Re-
flex.cz, 18. 4.) !!Obor judaismus a �i-
do-køest�anské vztahy otevírá Pape�ská
univerzita Gregoriana poté, co získala
souhlas Kongregace pro katolickou vý-
chovu. �Posledních 2000 let se køest�an-
ství a �idovství rozvíjelo ve vzájemné
opozici, proto jsme ztratili povìdomí
o spoleèných prvcích, které jsou podstatou
na�í identity,� uvedl koordinátor studia
P. Étienne Vetö SJ. Témìø polovina pøed-
ná�ejících jsou �idé. (Katolický týdeník,
20. 4.) !! Dlouholeté plány na obnovu
mikve neboli �idovské rituální láznì v Po-
bì�ovicích a vybudování pøilehlého zá-

zemí znovu dostávají konkrétní obrysy.
Nedávno tady zaèali pracovat dìlníci. Do
povìdomí se mikve dostala v roce 1744.
Tehdy se v ní vykoupal Israel ben Eliezer,
zvaný Ba�al �em Tov, co� byl zakladatel
chasidského �idovského hnutí. Aèkoli sy-
nagoga byla v roce 1938 nacisty vypálena,
mikve se dochovala, jeliko� se nacházela
v jejím sklepení. Právì chasid�tí �idé
z USA se sna�í rituální lázeò obnovit
a vybudovat u ní zázemí. Na projekt také
shánìjí finanèní prostøedky. (Týdeník Do-
ma�licko, 21. 4.)   jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Bol 15. máj
Bol 15. máj, bol (ne)lásky èas. Viem, �e
spájat�holokaust s Máchom je neslu�né,
ale �ivot nie je v�dy spravodlivý� 

9. SEPTEMBER
Symbolom holokaustu na Slovensku je
�nariadenie 198/1941 zo dòa 9. septem-
bra 1941 o rie�ení �idovskej otázky�,
známe ako �idovský kódex. Má 270 pa-
ragrafov, èo v priemere predstavuje 3,5
paragrafu na ka�dý mesiac existencie
Slovenskej republiky. Toto monumen-
tálne dielo pripravilo 89 000 �idovských
obyvate¾ov �tátu o v�etky osobné a ma-
jetkové práva. Ostalo im (len doèasne)
iba právo na holý �ivot. 

Predchádzajúce riadky vysvet¾ujú,
preèo v roku 2000 Národná rada Slo-
venskej republiky vyhlásila práve 9.
september za Pamätný deò obetí holo-
kaustu a rasového násilia. Akceptujem
toto rozhodnutie, hoci v èase diskusií
o termíne pamätného dòa som lobboval
za iný dátum a názor som nezmenil do-
dnes. Stále som toti� presvedèený, �e
charakter fa�istického re�imu lep�ie vy-
stihuje �ústavný zákon 68/1942 o vyst�a-
hovaní �idov� z 15. mája 1942. Na roz-
diel od �idovského kódexu jeho text
zaberá necelú jednu stranu, je teda pri-
am �okujúco struèný. Obsahuje 7 para-
grafov, èo znamená v priemere o nieèo
viac ne� jeden paragraf na ka�dý rok
existencie vojnového �tátu. Mo�no pre-
to unikol pozornosti ¾udí, ktorí rozho-
dovali o dátume pamätného dòa, ale aj
odborníkov, ktorí sa zaoberajú Sloven-
skom v rokoch 1939�1945.

ZÁKON O VYS ¡TAHOVANÍ �IDOV
Napriek struènosti zákon dokonale od-
ha¾uje cynickú, krutú a l�ivú podstatu
vtedaj�ieho re�imu. �idom odobral aj to
posledné, èo im ostalo: právo na �ivot.
Klamstvom je u� dátum. Snem ho
schválil 15. mája 1942, ale prvý tran-
sport odi�iel z Popradu do Auschwitzu
u� 25. marca. Do polovice mája absol-
vovalo túto nedobrovo¾nú (a pre väè�i-
nu �pasa�ierov� poslednú) cestu nieko-
¾ko tisíc obetí. 

L�ou je aj zdanlivo nevinný názov.
Slová �vyst�ahovanie �idov� mô�e vy-
tvárat�ilúziu, �e dobytèie vagóny nevezú
svoj náklad do táborov smrti, ale do no-
vej krásnej domoviny. Neutrálne vyzni-

eva aj jediná veta prvého paragrafu:
��idov mo�no vyst�ahovat�z územia Slo-
venskej republiky.� Druhý paragraf do-
konca núka zrnko nádeje, keï vymed-
zuje okruh osôb, ktoré majú výnimky.
Deportácie sa nevzt�ahovali na tých, kto-
rí boli pokrstení pred 14. marcom 1939,
alebo ��ijú v platnom man�elstve s Ne-
�idom (Ne�idovkou) uzavretom pred
10. septembrom 1941�. Výnimku dostá-
vali tie� �osoby, ak príslu�né minister-
stvo uzná za potrebné ponechat�ich vo
verejnom, technickom alebo hospodár-
skom �ivote Slovenska�. Tretí paragraf
obsahuje tiché priznanie, keï uvádza,
�e �idia, �ktorí územie �tátu opustili
alebo opustia, strácajú obèianstvo Slo-
venskej republiky� a ich majetok prepa-
dá v prospech �tátu� Zvy�ok sú u� len
technické detaily.

V praxi ústavný zákon znamenal pre
väè�inu deportovaných rozsudok smrti.
Keï�e ho nezru�ili, formálne platil aj
poèas druhej vlny transportov na jeseò
1944. Nemeckí nacisti, ktorí deportácie
organizovali po potlaèení SNP, vlastne
len napåòali platný zákon. Poslanci, kto-
rí ho schválili, nesú preto priamu zodpo-
vednost�aj za smrt�týchto obetí.

NARIADENIE A ZÁKON
Rozdiel medzi nariadením 198/1941
o rie�ení �idovskej otázky a ústavným
zákonom 68/1942 o vyst�ahovaní �idov
spoèíva nielen v obsahu oboch textov.
Ve¾avravný je aj zoznam osôb, ktoré ich
podpísali. 

Pod nariadením sa nachádza 8 podpi-
sov, chýba ale medzi nimi autogram Jo-
zefa Tisa. Pritom práve jeho meno sa
v súvislosti so zloèinmi vojnového slo-
venského �tátu skloòuje najèastej�ie.
Chýbajúci podpis èasto slú�i ako dôkaz
jeho údajného humanizmu. V skutoè-
nosti ho nepodpísal len preto, lebo vlád-
ne nariadenia prezident nikdy nesigno-
val. Ústavný zákon o vyst�ahovaní Tiso
podpísal ako prvý.

Napriek výhrade sa 9. septembra ka�-
dý rok zúèastòujem na podujatiach pa-
mätného dòa, lebo hrôzy holokaustu
treba pripomínat� v�dy. Stále som ale
presvedèený, �e 7 paragrafov ústavného
zákona odhaluje zloèinný charakter voj-
nového slovenského �tátu e�te lep�ie
ne� desiatky strán a stovky paragrafov
�idovského kódexu. A nielen preto, �e
ústavný zákon je vy��ia právna norma
ne� vládne nariadenie.

PETER SALNER

ALEXANDR BRANDEIS
Bratrský pøítel èeských umìlcù

Dne 19. kvìtna uplyne 120 let od úmrtí
podnikatele a mecená�e umìní Alexand-
ra Brandeise. Narodil se 7. záøí 1848
v Høebeèníkách u Rakovníka v rozvìt-
vené �idovské rodinì, její� jméno upo-
míná na koøeny v Brandýse nad Labem.
Jeho otec, Wilhelm Brandeis, se stal
roku 1866 v Suchdole u Prahy nájem-
cem statku, který byl v majetku bene-
diktinù z Emauzského klá�tera. 

Roku 1873 se Alexandr Brandeis
o�enil v pra�ské �panìlské synagoze
s Johannou Witzovou, dcerou majitele
rozsáhlých pozemkù v dne�ních Hole-
�ovicích a Troji. Man�elùm se narodilo
postupnì �est dìtí, ale dospìlého vìku
se do�ili pouze ètyøi potomci.

Alexandr Brandeis roku 1874 pøevzal
správu suchdolského statku a dále ho
zvelebil. Sídlem rodiny byl suchdolský
zámeèek, pùvodnì pozdnì renesanèní
tvrz ze 17. století, pozdìji èásteènì pøe-
stavìná. Ekonomický úspìch mu umo�-
nil, aby se stal významným mecená�em
a pøítelem èeských umìlcù, spojených
zejména s výstavbou Národního diva-
dla. Na Suchdol pøijí�dìli Mikolá� Ale�,
Franti�ek �ení�ek, Václav Bro�ík, Josef
Václav Myslbek, Emanuel Krescenc
Li�ka, Antonín Chittussi, Antonín Lho-
ta, Jakub Schikaneder, architekti Jan Ze-
yer a Antonín Wiehl èi spisovatelé Juli-
us Zeyer a Jaroslav Vrchlický. (�ení�ek,
Schikaneder, Bro�ík a Ale� zanechali
portréty èlenù Brandeisovy rodiny
a Myslbek pou�il Brandeisova konì Ti-
gra jako model pro sochu sv. Václava na
hlavním pra�ském námìstí.) O atmosfé-
øe náv�tìv vyprávìl Mikolá� Ale�: �My
v�ichni, kdo jsme znali Brandejsa, víme
nejlíp, �e to byl �lechetný zanícenec,
jen� nás v�echny, kdo jsme tam chodili,
mìl rád � byl doopravdy �t�asten, kdy�
byl v na�í spoleènosti, a choval se k nám
tak roztomilým a srdeèným zpùsobem,
�e jsme v�ichni k nìmu chodili a zají�-
dìli jako k svému bratrskému pøíteli.�

Roku 1897 byl Brandeisovi pronájem
suchdolského statku zru�en, co� zásad-
nì poznamenalo jeho finanèní situaci.
Zemøel 19. kvìtna 1901 a byl pohøben
na pra�ském Novém �idovském høbito-
vì. Statek nesoucí jeho pøíjmení dnes
spravuje Èeská zemìdìlská univerzita. 

Osobnost a zásluhy Alexandra Bran-
deise pøipomnìla roku 2004 výstava
v pra�ském �idovském muzeu.         (ra)
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Vìra Trnková
JSEM RABÍN A JDU TAM, 
KDE JSOU �IDÉ
Emil Davidoviè (1912�1986)
! Biografie z pera Vìry Trnkové sleduje
pohnutý osud rabína Emila Davidovièe,
jen� v letech 1946�1960 pùsobil jako ra-
bín v Èechách. Pocházel z chudé ortodox-
ní rodiny na Podkarpatské Rusi, vystudo-
val je�ivy v Bratislavì, v Berlínì, Vídni
a Budape�ti. Pøe�il Osvìtim, ale za holo-
kaustu byla zavra�dìna vìt�ina pøíbuz-
ných, vèetnì jeho dvou malých dìtí. Po
válce pomáhal s man�elkou zakládat no-
vou �idovskou obec ve Varnsdorfu, pozdì-
ji pùsobil na obcích v Praze, Plzni, Budì-
jovicích a dal�ích èeských mìstech. 

Kniha zaznamenává jeho problémy
s komunistickými úøady, které ho nakonec
zbavily rabínské funkce. Vylouèení muse-
la provést sama �idovská obec. Davidovi-
èe se stateènì a dojemnì zastal rabín
dr. Feder (a nìkolik málo dal�ích), ale roz-
hodnutí ministerstva to neovlivnilo.

Rabín se pak za dramatických okolností
s rodinou (�enou a dvìma dìtmi, které se na-
rodily po válce) vystìhoval z Èeskosloven-
ska. Krátce pùsobil v knihovnì Jeruzalém-
ské univerzity, od konce roku 1962 a� do své
smrti v roce 1986 �il a pùsobil v nìmeckém
Dortmundu. Biografie obsahuje té� základní
informace o Podkarpatské Rusi, o Bene�ovì
politice v londýnském exilu, o postavení
�idù v Èeskoslovensku po roce 1948; jedna
kapitola je vìnována likvidaci �idovského
høbitova ve Fibichovì ulici na �i�kovì.

Autorka biografii vydala ji� v nìmecké
edici. Èerpala z archivu Vysoké �koly pro
�idovská studia v Heidelbergu, v ní� se
nachází Davidovièova pozùstalost, a ze
vzpomínek pamìtníkù, pøedev�ím rabíno-
vy dcery Alice.

Vydalo nakladatelství
Marenèin PT v Bratislavì
roku 2021. 110 stran, foto-
grafie; dop. cena 256 Kè.

Amos Oz 
a �ira Chadadová
SKOK DO
PRÁZDNÉHO BAZÉNU
! �Tahle kniha by se klid-
nì mohla jmenovat Pøíbìh
skokana do prázdných ba-
zénù,� øíká izraelský spiso-
vatel Amos Oz. To kdy�
vypráví o zlomových okam�icích svého
�ivota, kdy se nìkolikrát vydal do nezná-
ma a musel zaèít znovu � zmìnil si jméno
a opustil domov, podstatnou èást �ivota
strávil v kibucu, kde si tì�ce vybojoval
podmínky na psaní, a nakonec i odtud mu-
sel spolu s dìtmi a man�elkou odejít témìø

bez penìz a bez prostøedkù. Rozhovor
s ním vede dlouholetá redaktorka jeho
knih �ira Chadadová. Kriticky se ho ptá
na jeho psaní a inspirace, politické postoje
a vztah k erotice a genderu, empaticky na-
slouchá, kdy� Oz vypráví o sebevra�dì
své matky nebo hnìvu fanatikù, které po-
bouøil svými texty. V �esti rozhovorech
o vá�ni a lásce, vinì, radosti a smrti pøiná-
�í ojedinìlý a intimní vhled do �ivota
a tvorby významného spisovatele, vìèného
èekatele na Nobelovu cenu za literaturu.

Vydalo nakladatelství Paseka v Praze
roku 2021. Z hebrej�tiny pøelo�ila Lenka
Bukovská. 168 stran; dop. cena 299 Kè
(v e-shopu nakladatelství za 239 Kè).

Umberto Eco
MIGRACE A NESNÁ�ENLIVOST
VÌÈNÝ FA�ISMUS
! Ve svazku z pera Umberta Eca nalezneme
èást Ecovy pøedná�ky pøednesené v rámci
sympozia uspoøádaného ve Valencii na téma
perspektivy tøetího tisíciletí, dále úvod k Me-
zinárodnímu fóru o nesná�enlivosti uspoøáda-
nému v Paøí�i, èást proslovu na univerzitì
v Nijmegenu a úvod k antologii textù o reci-
proèní antropologii, uveøejnìné v Paøí�i.
V�echny texty se nesou v duchu autorova pøe-
svìdèení, �e zvítìzit nad rasismem znamená
pochopit a pøijmout odli�nost toho druhého.
V eseji Vìèný fa�ismus si autor v�ímá fa�ismu
pøe�ívajícího v nových formách dodnes.

Vydalo nakl. Argo v Praze roku 2021.
Z ital�tiny pøelo�ila Helena Lergetporer.
80 stran; dop. cena 198 Kè.

Milan Balabán
JÍMAVÉ PORTRÉTY
BIBLICKÝCH �EN
Milovnice, trpitelky, 
bojovnice i knì�ky moci
! Kniha Jímavé portréty
biblických �en se sna�í jed-
notlivé �enské postavy Pís-
ma, od tìch nejznámìj�ích a�
po bezejmenné slu�ky, otro-
kynì, èi dokonce nevìstky,
pøipomenout, popsat a roze-
brat jejich zvìstný význam.
Autor uvádí svou knihu tak-

to: �V�echny �enské portréty, o nì� se v ná-
sledujících kapitolkách pokusím, vycházejí ze
svìdectví a charakteristik biblických. To je
spolehlivý základ a podklad na�ich studií.� 

Vydalo nakladatelství Kalich v Praze
roku 2021. 224 stran; dop. cena 250 Kè
(v e-shopu nakl. 200 Kè).

OÈKOVACÍ LETADLO
O pozoruhodné akci mezi Prahou 
a Tel Avivem

V bøeznu se uskuteènil první �oèkovací
let� mezi Prahou a Tel Avivem, a to hned
dvakrát (po tøítýdenní pauze). Zorganizo-
val jej Jevgeni Neimer, izraelský progra-
mátor �ijící v Praze v reakci na situaci iz-
raelských medikù, kteøí studují v Èesku
a za pandemie pracovali jako dobrovolníci
v nemocnicích, v bøeznu je�tì bez nároku
na vakcínu proti covidu-19. 

�Byli jsme ve vakuu,� øekla jedna z me-
dièek, Liora Kertsnusová. �Podstupovali
jsme zvý�ené riziko, co� patøí k na�í práci,

ale stresující to
je.� Liora pra-
covala ètyøi
mìsíce na oddì-
lení, kde posky-
tují plicní venti-
laci lidem
s postcovido-
vým syndro-
mem.

�Tito medici
jsou izrael�tí

obèané, mají právo se naoèkovat v Izraeli.
Lety z Prahy nejsou. Po pøistání v Izraeli je
povinná 14tidenní izolace, pak je teprve
mo�né se oèkovat. Toté� pøi druhé dávce.
Na to medici nemají èas,� vysvìtlil Neimer. 

Neimer tedy vyjednal charterový let
u spoleènosti Smart Wings, cena byla sta-
novena na 420 eur za dvì letenky. Finance
poskytl zèásti sám, zèásti sesbíral od stu-
dentù. �Vyjednat letadlo nebylo slo�ité.
Celá akce, od nápadu po realizaci, trvala
14 dní,� øíká Neimer. Po�ádal vedení leti�-
tì Ben Gurion, aby studenti smìli být na-
oèkováni pøímo na leti�ti, ani� by pro�li
pasovou kontrolou, s tím, �e se okam�itì
po oèkování vrátí do Èech. 

Pøesto�e jsou v Izraeli flexibilní, prvotní
reakce vedení leti�tì byla odmítavá. Ne-
standardní postup prý není mo�ný. Let ob-
jednaný na 18. bøezna byl zru�en. Mezi
studenty zavládlo zklamání.

Vedení leti�tì v Tel Avivu nakonec let
povolilo a letadlo odlétlo z ruzyòské ran-
veje 14. bøezna. Po pøistání byli studenti
díky souèinnosti izraelské zdravotní poji�-
t�ovny Kupat Cholim Meuchedet naoèko-
váni a odletìli zpìt do Èeska.

Let za druhou dávkou probìhl úspì�nì
11. dubna a asi osmdesát studentù je zpìt
u studia èi svých pacientù. �Je to obdivu-
hodný poèin,� chválí Neimerovu iniciati-
vu studenti. �My�lenka vakcinaèního letu
není k zahození,� øíká Neimer. �Pokud
vím, mùj byl první.� 

MICHAELA ROZOV
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ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP ON-LINE
! Program veèerních poøadù Oddìlení
pro vzdìlávání a kulturu �MP v pra�-
ské a brnìnské poboèce je po dobu on-
line pøenosù veèerních poøadù spojen. 
! V kvìtnu oèekáváme rozvolnìní,
a do pra�ského programu proto zaøa-
zujeme dvì plánované akce v Maiselo-
vì synagoze, které se uskuteèní pouze
za pøíznivé epidemiologické situace.
Dìkujeme za pochopení.
! Zájemce o sledování poøadù on-line
prosíme: Za�lete e-mail na adresu: lu-
cie.krizova@jewishmuseum.cz, a to
nejpozdìji do 12.00 v den pøedná�ky.
Do pøedmìtu prosím napi�te PØENOS
ON-LINE a datum poøadu. V den po-
øadu Vám bude zaslán odkaz, pøes
který se budete moci v reálném èase
pøipojit k pøedná�ce. V prùbìhu
pøedná�ky bude mo�né klást dotazy
formou on-line chatu, který je souèás-
tí aplikace. Aktuální informace sle-
dujte na www.jewishmuseum.cz.
! 11. 5. v 18.00 (on-line): Exodus. In-
verzní logika základního pøíbìhu aneb
Jak je v�echno je�tì trochu jinak. Pøíbìh
o vysvobození z Egypta vytváøí základ
sebepojetí Izraele. O kontextech, v nich�
tento pøíbìh vznikal, o historicitì jeho ak-
térù a o tom, co tento pøíbìh vlastnì øíká.
S biblistou doc. Petrem Slámou z Evan-
gelické teologické fakulty UK, autorem
nedávno vydaného komentáøe k Exodu
1�15. Pøedná�ka je souèástí cyklu �idé
a starovìký Pøední východ. 
! 12. 5. v 19.00 v Maiselovì synagoze:
Simchat Muzika / Magdalena Ma�laòo-
vá, Pavel Ciprys a Matìj Polá�ek. Kon-
cert pøedních èeských hudebníkù, èlenù
Èeské filharmonie a orchestru Národního
divadla, pøedstaví skladby Antonína
Dvoøáka, Bohuslava Martinù a Gideona
Kleina. Vstupenky na koncert je mo�no
zakoupit v pøedprodeji v Maiselovì sy-
nagoze, v síti Ticket Art, Prague Ticket
Office a na webových stránkách �MP.
Koncert se uskuteèní pouze za pøíznivé
epidemiologické situace. Pro bli��í infor-
mace, prosím, sledujte webové stránky
muzea: www.jewishmuseum.cz. Vstupné
230 Kè/150 Kè. 
! 27. 5. od 19.00 v Maiselovì synago-
ze: Terezín�tí hrobaøi. Projekce stejno-
jmenného dokumentu Èeské televize
popisující dramatický pøíbìh tøiceti tere-
zínských vìzòù, kteøí byli donuceni vy-
kopat spoleèný hrob pro zavra�dìné
mu�e z Lidic. Po projekci bude následo-

vat beseda za úèasti re�isérky Olgy
Struskové, výtvarníka kreslených se-
kvencí Pavla Koutského a Tomá�e
Krause, syna Franti�ka R. Krause, jeho�
povídka tvoøí osu filmového vyprávìní.
Poøad se uskuteèní pouze za pøíznivé
epidemiologické situace. Pro bli��í in-
formace laskavì sledujte webové strán-
ky muzea. Vstup volný.
! 31. 5. od 18.00 (on-line): Jarcajt není
roèní období. Nová online výstava �i-
dovského muzea v Praze pøedstavuje
výbìr jarcajtových tabulek a dal�ích
pøedmìtù souvisejících se vzpomínám
na mrtvé v judaismu. Kurátorka rukopi-
sù a nálezù z geniz na papíøe Lenka
Ulièná ve své pozvánce na výstavu vy-
svìtlí, jak jarcajt, tedy výroèní den úmr-
tí, dr�í za zemøelého jeho pozùstalí pøí-
buzní a jak se prakticky øe�ilo stanovení
data jarcajtu v obèanském kalendáøi.
Nedìlní dílny pro rodièe s dìtmi
! 9. kvìtna od 10.30 (on-line): Medvídek
Dubi a malý Josef. V modrobílé knize
pohádek Ilse Weber tentokrát medvídek
Dubi nalistuje pøíbìh o tom, jak malý Jo-
sef ochránil Tóru. Ne náhodou byla vy-
brána tato pohádka právì na kvìten, kdy
se slaví svátek �avuot. Malé úèastníky
tedy èeká seznámení s tímto svátkem
a pøedev�ím se svitkem Tóry, který neod-
myslitelnì k svátku patøí. V�em, komu
by bìhem dopoledního hraní v dílnì vy-
hládlo, bude zaslán recept na ty nejlep�í
palaèinky, co mohou vùbec být.
! 16. 5. od 10.00 (on-line): Lvíèek Arje sla-
ví Den nezávislosti. Víte, kdy vzniklo Èes-
koslovensko? A Èeská republika? V kvìt-

nové dílnì se od lvíèka Arjeho dozvíte více
o vzniku Státu Izrael a zjistíte, zdali je Izrael
star�í èi mlad�í ne� na�e zemì. Spoleènì se
do Izraele proletíte a podíváte se na tamní
krajinu, která se èím dál více zelená novými
lesy. Lvíèek Arje u� se nemù�e doèkat, �e si
s vámi popovídá o tom, jak se starat o pøíro-
du a na�e �ivotní prostøedí.

U� TAM BUDEM, MOJ�Í�I? 
40 LET PUTOVÁNÍ POU�TÍ
Spoleèenská hra
! Kreslíø Kakalík a Pavlína �ulcová pøi-
pravili pro svátek �avuot volné pokraèová-
ní knihy U� tam budem, Moj�í�i? Trochu
jiná pesachová hagada (nejen) pro dìti
v podobì komiksového leporela, které zá-
roveò tvoøí herní plán spoleèenské stolní
hry. Pøíbìh a hra zaèíná u Rákosového
moøe, to se po hodu 6 otevøe a hráèi se vy-
dávají na cestu pou�tí. Spoleènì s Moj�í-
�em absolvují hlavní události 40letého pu-
tování a smìøují do Zaslíbené zemì. Hra je
urèená dìtem ve vìku 4�120 let. Balení
obsahuje 5 figurek a hrací kostku.

V první polovinì kvìtna vydává JCC
Prague. Pevná vazba / leporelo / 8 stran
/ A4. Doporuèená cena: 350 Kè.

VÝSTAVA ZÁHADNÉ POUTO
NA NÁMÌSTÍ MÍRU
! Výstava s názvem Záhadné pouto
vznikla roku 2020 k výroèí 30 let od zno-
vu obnovení diplomatických vztahù mezi
tehdej�ím Èeskoslovenskem a Státem Iz-
rael, ke zhlédnutí v�ak kvùli vypuknutí
pandemie byla jen krátce. Námìt a text
vytvoøil diplomat a hebraista Robert Øe-
hák, graficky ji zpracovali studenti atelié-
ru didaktické ilustrace Fakulty designu
a umìní Ladislava Sutnara Západoèeské
univerzity v Plzni pod vedením známé vý-
tvarnice a ilustrátorky Renáty Fuèíkové.

Výstava vybírá události a ménì známé
fenomény týkající se vzájemného pouta ve
star�í i novìj�í historii: v�ímá si napøíklad
starých èeských vpiskù v hebrejských ná-
bo�enských spisech, vztahem Karla IV.
k �idùm a spoleènými znaky jeho urbanis-
tického pojetí Nového Mìsta pra�ského
a Jeruzaléma nebo inspirací novináøe a za-
kladatele politického sionismu Theodora
Herzla Staronovou synagogou pøi pojme-
nování knihy Altneuland. 

Tato vizuálnì i textovì pozoruhodná ex-
pozice (atraktivní pro dìti i dospìlé) je pøí-
stupna jako putovní výstava na panelech
pod �irým nebem: zhlédli ji u� diváci v Li-
tomy�li a Plzni, nyní, od 1. do 29. kvìtna,
je k vidìní na námìstí Míru v Praze 2.
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LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Stolpersteiny: U pøíle�itosti Jom ha-�oa vy-
zvaly L� své studenty, uèitele a rodièe k adopci
stolpersteinù, tedy kamenù v dla�bì, které pøipo-
mínají poslední bydli�tì lidí, kteøí zahynuli bì-
hem holokaustu. Adopcí se dobrovolníci se za-
vazují, �e do dal�ího Jom ha-�oa v pøí�tím roce
budou kameny pravidelnì nav�tìvovat a èistit je
tak, aby údaje na nich byly dobøe èitelné. Bìhem
pìti dnù byly v�echny kameny adoptovány.
Adoptující se ujímají buï kamenù svých pøí-
buzných, nebo stolpersteinù umístìných na mís-
tech, kde bydlí èi kudy èasto procházejí. 
! Jom ha-acmaut: �kola tradiènì pøipravila
soupis v�ech aktivit i na internetové nástìnce
�padletu�. �áci se mohli zúèastnit kvízu a ti,
kteøí pøi�li do �koly, i modrobílého dne. Gri-
lování tentokrát probìhlo �dálkovou cestou�:
Noam Darom pøes Zoom uèil �áky a jejich
rodièe, jak pøipravit kebab. Na Jom ha-ac-
maut hostila �kola exkluzivní Zoom s her-
cem Dovem Glickmanem, pøedstavitelem
�ulema ze seriálu Shtisel na Netflixu. S hos-
tem hovoøila I. Kalhousová, debatu zahájil
krátkým pozdravem JE Daniel Meron, vel-
vyslanec Státu Izrael. Herec pùsobil velmi
neformálnì, vyprávìl o zá�itcích z natáèení,
o pocitech ze setkání s ultraortodoxními �idy
i o reakcích na seriál od fanou�kù a vlastních
pocitech o vlivu seriálu na diváky. Setkání
podpoøila organizace Educating for Impact,
NFOH a Izraelské velvyslanectví v ÈR.

! Zápis do Z�: L� se stále tì�í výjimeèné-
mu zájmu rodièù, který z kapacitních dùvodù
nemohou uspokojit. Leto�ní zápis probìhl
èásteènì on-line s dìtmi a èásteènì prezenè-
nì. Díky návratu pøed�kolákù do �kolky byla
pro dìti z Lauderovy M� pøipravena v celém
prvním patøe stanovi�tì s úkoly, které bìhem
úterního odpoledne s radostí splnily. 
! Oèkování proti onemocnìní covid-19:
Vìt�ina uèitelù i zamìstnancù L� má za se-
bou ji� druhou dávku oèkování. Velký dík za
zprostøedkování i organizaci patøí MUDr.
Karin Taussig, Irenì Nìmcové a Janì Wis-
chové.
! Návrat do �koly: 12. dubna se do �koly
vrátili �áci ze 3.�5. tøídy a pøed�koláci. Po-
vinné testování probìhlo díky výborné orga-
nizaci bez problémù. 
! �avuot v ko�íku: Do 5. kvìtna (nebo do
vyprodání) lze na www.lauder.cz objednávat
��avuot v ko�íku�, tedy ko�ík s prùvodcem

pro tento svátek a nápady, jak ho doma nále-
�itì oslavit. Cena je 200 Kè. Dovolujeme si
vás upozornit, �e zároveò s objednávkou je
nutné zaslat platbu za ko�ík na èíslo úètu
2200636037/ 2010. Do poznámky napi�te
jméno rodiny, která si ko�ík objednává.
! Srdeènì zveme: Ve støedu 12. kvìtna od
17.00 se v rámci cyklu �rodièovských kavá-
ren� uskuteèní pøedná�ka docenta Marka
Preisse na téma Transgeneraèní pøenos trau-
matu. Pøedná�ka probìhne pøes Zoom. Máte-
li zájem se zúèastnit, napi�te si, prosím, o pøi-
hla�ovací údaje (irena.polakova@lauder. cz).   

ip

BOHOSLU�BY ON-LINE
! Pravidelné bohoslu�by probíhají ve
v�ední dny (nedìle�ètvrtek) veèerní boho-
slu�ba � maariv a �almy � v 19.00 hodin
na: https://us02web.zoom.us//j/877891782
?pwd=QlhOai8vbVBxVkZFRmJ3aThhbk
8rQT09. Havdala se koná 15 minut po
skonèení �abatu na: https://us02web.
zoom.us/j/872694949. 

Pro zaslání hesla kontaktujte rabinát na
e-mailu: rabinat@kehilaprag.cz.
! Dvar tora rabi Sidona k aktuální para�e
probíhá ka�dý ètvrtek od 19.30 hodin na:
https://zoom.us/j/96819439453?pwd=
bXoyS2htNFMrY2JFa216MWwxYkl
5dz09. 

Heslo: 840430.
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�NO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blaho�eláme na�im èlenom, ktorí
v mesiaci máj slávi sviatok narodenín:
pani Viera Mláková, nar. 15.5. � 77 ro-
kov; pani Iveta Radová, nar. 13.5. � 57 ro-
kov, a pani Lýdia Pevná, nar. 27.5. � 73
rokov. Prajeme im ve¾a zdravia, spokoj-
nosti a pohody. Ad mea veesrim �ana!

�NO BRATISLAVA
V mesiaci máj oslávia narodeniny: pani
JUDr. ¼ubica Adamcová � 72 rokov; pani
MUDr. Gabriela Alexandrová � 73 rokov;
pani Anna Backová � 73 rokov; pani Vie-
ra Duri�ová � 70 rokov; pani Ing. Helena
Galanová � 72 rokov; pani Adriana Herc-
zogová � 70 rokov; pani Zuzana Hubino-
vá � 77 rokov; pán Tomá� Janovic � 84
rokov; pani Agáta Karvanová � 75 rokov;
pán Ing. Pavel Kuèera � 83 rokov; pani
Valéria Lörintzy � 76 rokov; pán Peter
Mièuda � 73 rokov; pani Mgr. Viera Mly-
nárová � 74 rokov; pani O¾ga Nágelová �
71 rokov; pán Richard Pagáè � 90 rokov;
pani PhDr. Eva Salnerová � 70 rokov;
pán Ervín Schönhauser � 81 rokov; pán
Peter Sulík � 76 rokov; pani MUDr. Maja
�teruská, PaeDr. � 88 rokov; pani Karolí-
na Takáèová � 75 rokov; pán Prof.
MUDr. Pavel Traubner � 80 rokov, a pani
O¾ga Zelenková � 77 rokov. 

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V kvìtnu oslaví narozeniny tito na�i
èlenové: pan Michael Felix, nar. 14. 5. �
55 let; paní Zuzana Neufeldová, nar.
4. 5. � 54 let; pan Oldøich Redlich, nar.
4. 5. � 70 let; paní Silvia Schullerová,
nar. 6. 5. � 71 let; paní �árka Steiner,
nar. 13. 5. � 74 let; pan Michael Wachtl,
nar. 7. 5.  � 72 let, a pan Pavel Winkler,
nar. 23. 5. � 75 let. V�em pøejeme pevné
zdraví. Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V kvìtnu oslaví jubileum ná� èlen pan
Daniel Dvoøák � 48 let. Srdeènì blaho-
pøejeme. Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V kvìtnu oslaví narozeniny: pan Jan Ti-
chý, nar. 8.5. � 72 let; paní Helena Bráz-
dová, nar. 9.5. � 84 let, a pan Petr Ru-
bín, nar. 11.5. � 49 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v má-
ji oslávia sviatok narodenín: pán Michal

Breiner � 54 rokov; pán Zoltán Breiner
� 89 rokov; pani Viera Figu�ová � 94 ro-
kov; pán Peter Galko � 67 rokov; pán
MVDr. Tomá� Gold � 67 rokov; pani
Ing. Katarína Goldová � 60 rokov; pán
Ing. Juraj Grossmann � 70 rokov; pán
Doc. JUDr. Imrich Kanárik � 73 rokov;
pani Katarína Kolárová � 67 rokov;
MUDr. Ivan Kolín � 74 rokov; pani Klá-
ra Marksteinová � 87 rokov; pani
Doc. PhDr. Nata�a Polanová � 75 ro-
kov; pani MVDr. Magdaléna Riemerová
� 74 rokov; pán Ing. Du�an Ruboviè �
74 rokov; pán Ing. Ivan Schönfeld � 66
rokov; pani Edita Schwarzová � 71 ro-
kov; pán Dr. Juraj Solár � 74 rokov; pán
Tomá� �pira � 74 rokov; pán MUDr. To-
má� Te��er � 74 rokov; pani Eva Tkáèo-
vá � 74 rokov; pani Eva Weiszová � 73
rokov, a pani Agáta Winklerová � 75 ro-
kov. V�etkým prajeme ve¾a zdravia. Ad
mea veesrim �ana!

Oprava
V apríli oslávil pán Ing. Richard Duda
54. narodeniny (nikoli 80., jak redakce
mylnì uvedla v minulém èísle).

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtie:
So smútkom oznamujeme, �e v mesiaci
marec nás opustil pan Dagobert Lewan-
dowski. Nech je jeho du�a zviazaná
v zväzku veèného �ivota.

Zichrono livracha!

�O OLOMOUC
V kvìtnu oslaví jubileum: paní Eva
Navrátilová, nar. 1.5. � 35 let; pan To-
má� Maier, nar. 13.5. � 44 let, a paní

Gabriela Veselá, nar. 28.5. � 51 let. Pøe-
jeme jim hodnì zdraví a pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V kvìtnu oslaví narozeniny: paní Elea-
nora Koèandrlová � 91 let; pan Ing. Jiøí
Lövy � 75 let; paní Alena Rù�ièková �
73 let; paní Eva �tixová � 80 let, a paní
Mgr. Vìra Tydlitátová, Th.D. � 62 let.
Pøejeme v�em pevné zdraví a dobrou
mysl do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V kvìtnu oslavují narozeniny: pan Jiøí
Baum, nar. 7.5. � 85 let; paní Eva Benko-
vá, nar. 16.5. � 88 let; pan Max Berg-
mann, nar. 29.5. � 85 let; pan Martin Bor-
ges, nar. 6.5. � 75 let; pan Meir Dohnal,
nar. 27.5. � 83 let; paní Agnesa Fiøtíková,
nar. 26.5. � 83 let; paní Marie Handlová,
nar. 17.5. � 81 let; pan Jiøí Pavel Kafka,
nar. 2.5. � 97 let; paní Hana Klusáková,
nar. 10.5. � 95 let; pan Felix Kolmer, nar.
3.5. � 99 let; paní Alenka Lehká, nar.
21.5. � 90 let; paní Vìra Marková, nar.
5.5. � 75 let; pan Edvard Nichtburger,
nar. 18.5. � 75 let; paní Hortenzia Pavlí-
ková, nar. 10.5. � 87 let; paní Eva Pokor-
ná, nar. 17.5. � 92 let; paní Liana Sagivo-
vá, nar. 2.5. � 88 let; pan Denny Stecher,
nar. 29.5. � 81 let; paní Dagmar �kodo-
vá, nar. 8.5. � 93 let; pan Franti�ek Tomá-
�ek, nar. 16.5. � 75 let; pan Josef Vogel,
nar. 27.5. � 75 let; paní Jana Wolfová,
nar. 10.5. � 95 let, a paní Markéta Zádo-
rová, nar. 7.5. � 98 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO PRE�OV
V máji oslávi narodeniny paní Pharm-
Dr. Lea Messany Rochlitz � 54 rokov.
Jubilantke prajeme z celého srdca v�et-
ko najlep�ie, ve¾a zdravia a pohody
v kruhu najbli��ích.

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V kvìtnu oslaví své narozeniny: paní
Judita Augustová, nar. 25.5. � 73 let,
a paní Kateøina Kreisinger, nar. 16.5. �
55 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V kvìtnu oslaví narozeniny pan Bed-
øich Heller a pan David Nebeský. Pøeje-
me jim pevné zdraví a osobní pohodu. 

Ad mea veesrim �ana!
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ZLOÈIN BEZ TRESTU
Poslední dubnovou nedìli se v Paøí�i
konala velká demonstrace na protest
proti rozsudku nad Kobilim Traoréem
(31), který roku 2017 brutálnì zavra�dil
�edesátiletou lékaøku Saru Halimiovou.
Zatímco soud ni��í instance uvedl, �e
muslimského mu�e vedl k vra�dì fakt,
�e S. Halimiová byla �idovka, soudci
nejvy��í instance rozhodli, �e Traoré vy-
kouøil pøed èinem tolik marihuany, �e za
svùj následný èin nemù�e nést následky.
�Dvìma jointy k rau�i, deseti ke svobo-
dì,� stálo na nìkterých transparentech.
Zhruba dvacetitisícové demonstrace se
úèastnili hlavnì �idé, kteøí vyjadøovali
hnìv i hoøkost nad soudním verdiktem. 

Ve Francii �ije asi 449 tisíc �idù,
v posledních deseti letech stoupá kvùli
islamistickému proti�idovskému teroru
emigrace, pøedev�ím do Izraele. Tento
trend spustil roku 2012 vra�edný útok
�idovskou �kolu v Toulouse.

BOJOVNICE GHETTA
Polin, Muzeum �idovské historie ve Var-
�avì, pøidalo na své webové stránky od-
díl, vìnovaný bojovnicím var�avského
povstání v dubnu 1944. Muzeum pøed-
stavuje mj. Miru Fuchrerovou, pøítelkyni
jednoho z vùdcù odporu M. Anielewicze;
Rachel Auerbachovou, která spolupraco-
vala s E. Ringelblumem na vytváøení ar-
chivu záznamù o podmínkách v ghettu
a napsala svìdectví Dopisy z var�avského
ghetta, èi Niutu (Wandu) Tajtelbaumo-
vou, úèastnici øady sabotá�í provádìných
var�avským podzemím. Více informací
viz www.polin.pl.

OBÈANSTVÍ POTOMKÙM
Nìmeètí právníci zaèali pracovat na tom,
aby usnadnili cestu k obèanství pro po-
tomky lidí, kteøí museli za nacistického
re�imu ze zemì odejít jako uprchlíci bez
statusu. Naplòují tak slib nìmecké vlády,
která se pøi vìdomí toho, �e zloèiny �oa
nelze odèinit, sna�í uèinit alespoò �slu�-
né gesto� vùèi dìtem a vnukùm perze-
kvovaných. Ne v�em �adatelùm se dosud
podaøilo obèanství získat, a proto ministr
vnitra Horst Seehofer prohlásil, �e se za-
sadí o nápravu. 

NO HATE ACT
Americký Senát pøijal zákony, které
usnadní zákroky proti zloèinùm z nená-
visti. No Hate Act a COVID-19 Hate
Crimes Act by mìly usnadnit urèování,
hlá�ení a souzení zloèinù páchaných

kvùli rase a vyznání (pøedev�ím vùèi
Asiatùm a �idùm) a v rámci domácího
násilí v dobì pandemie. 

SYNAGOGA V LUCKU
Bývalou synagogu v západoukrajinském
mìstì Luck získá zpìt �idovská komunita.
Lépe øeèeno dostane zpìt to, co z nìkdej�í
velké budovy ze 17. století zbylo. Byla
vybudována nejen jako dùm modlitby, ale
také jako pevnost. Roku 1937 �ilo v Luc-
ku na 16 tisíc �idù (asi 40 procent obyva-
tel), nìmeckou okupaci pøe�ila hrstka
z nich. Nacisté budovu synagogy zdeva-
stovali, za sovìtského re�imu v ní bylo
cvièi�tì. Renovace si vy�ádá milionové
náklady. Pøedsedkynì �idovské komunity
Hanna Matusowská je nicménì odhodla-
ná sehnat finance, budovu opravit a zpøí-
stupnit ji jako muzeum.

ALTMAN V PETROHRADU
KGallery v Petrohradu hostí a� do èervna
velkou výstavu sovìtského avantgardního
malíøe, jevi�tního výtvarníka a kni�ního
ilustrátora Nathana Altmana (1889�1970).
Altman se narodil v �idovské rodinì ve Vi-
nici v tehdej�í ruské øí�i (dnes støedozápad
Ukrajiny). Vystudoval umìleckou �kolu
v Odìse, poté ode�el na rok do Paøí�e, kde
se seznámil s Marcem Chagallem. Po ná-
vratu do Petrohradu (1912) namaloval
slavný kubistický portrét básníøky Anny
Achmatovové. Jako jevi�tní výtvarník pra-

coval ve dvacátých letech pro �idovské di-
vadlo Habima, pùsobil v Umìleckém in-
stitutu kultury (spolu s K. Malevièem
a V. Tatlinem), v letech 1928�1936 �il zno-
vu v Paøí�i, odkud se pak nav�dy vrátil do
Sovìtského svazu (více viz Rch 2/2019).

CENA SAMIHO ROHRA
Americká �idovská autorka Nicole
Kraussová získala leto�ní Literární cenu
Samiho Rohra, mj. za knihy Dìjiny lás-
ky, Mu� vejde do pokoje èi Velký dùm
(v�echny vy�ly v èeském pøekladu).

Cena byla zalo�ena pøed patnácti lety
a oceòuje souèasné autory, kteøí originál-
ním zpùsobem zpracovávají rozmanitou
�idovskou zku�enost. Její laureáti pí�í
o osudech �idù v Americe, Egyptì, Fran-
cii, Izraeli èi Sovìtském svazu. Loòský ví-
tìz, Benjamin Balint, se vìnoval soudnímu
procesu, vedenému o rukopisy Franze Kaf-
ky z pozùstalosti sekretáøky Maxe Broda.

ABRAMOVIÈ A SUPERLIGA
Hodnì fotbalových fanou�kù v dubnu roz-
èílil návrh vytvoøit soutì� jen pro dvanáct
nejvýznamnìj�ích evropských týmù, tzv.
Super League, s tím, �e kluby by tím zís-
kaly mnohem více prostøedkù, ne� mohou
vydìlat ve stávajících ligách.

Mezi prvními, kdo od úèasti v �superli-
ze� odstoupil, byl britský klub Chelsea,
jej� vlastní rusko-izraelský finanèník Ro-
man Abramoviè. Mnohé to pøíjemnì pøe-
kvapilo, proto�e majitel presti�ního týmu
se dosud vyznaèoval tvrdostí a vùlí vítìzit
bez ohledù k hráèùm, kouèùm èi podporo-
vatelùm klubu.                                       (am)
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