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USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
RADY FŽO
Ustavující schùze Rady Federace ŽO
v ÈR, zvolené na období 2021–2024,
byla svolána na 5. kvìten letošního roku
s témìø ètyømìsíèním odkladem, vyvolaným epidemií koronaviru a omezeními, která ji doprovázela. I tak se jednání
uskuteènilo distanènì on-line s využitím
platformy Zoom. Na programu byla volba pøíslušných komisí a pøedstavení
kandidátù na funkci pøedsedy a místopøedsedù FŽO.
Zasedání zahájil dosavadní pøedseda
Petr Papoušek, který konstatoval usnášeníschopnost a v souladu se stanovami
a volebním øádem pøedal vedení jednání
ustanovující schùze tajemníkovi FŽO
Tomáši Krausovi. Ten vysvìtlil navržený
zpùsob hlasování o jednotlivých kandidátech formou e-mailové korespondence
a vysvìtlil, jak je zajištìna tajnost a legalita takového hlasování. Poté o navrženém zpùsobu vlastní volby nechal hlasovat.
Pro se vyjádøilo 40 úèastníkù zasedání, proti byl 1 a 1 se zdržel.
Návrh byl pøijat.
Stejným zpùsobem byli potvrzeni èlenové mandátové a volební komise.
Následnì pøedsedající T. Kraus vyzval k volbì pøedsedy a sedmi místopøedsedù FŽO, v souladu se schváleným
postupem – tedy zasíláním hlasù na danou e-mailovou adresu do 7. kvìtna
2021. Navržení kandidáti se úèastníkùm
zasedání pøedstavili.
Poté bylo jednání ukonèeno.
VÝSLEDKY VOLEB
(Zpráva volební komise o výsledku voleb do orgánù Federace židovských obcí
pro volební období 2021–2024)
Volební komise získala dne 12. kvìtna 2021 zápis z volebního shromáždìní
a výsledky hlasování zpracované Mgr.
L. Proškem.
Konstatuje, že volby Rady Federace
židovských obcí v Èeské republice ve
dnech 5.–7. kvìtna 2021 probìhly øádným zpùsobem, hlasování se zúèastnila
nadpolovièní vìtšina èlenù Rady FŽO
a rada zvolila orgány na volební období
2021–2024 takto:
pøedseda Federace židovských obcí:
Petr Papoušek
místopøedsedové:
Jiøí Daníèek, Jiøí Löwy, Marta Malá,
Michal Lichtenstein, Jáchym Kanarek,
Peter Györi, Michal Hron
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AKTUALITY

pøedseda revizní komise: David Markoviè
Za volební komisi: Judita Augustová,
Jaroslav Nìmec, Iva Vlèová
ZLATÁ JEØABINA
Bìhem ledna mohla široká veøejnost posílat nominace do ankety Zlatá jeøabina –
Cena Kraje Vysoèina za kulturní poèin
roku a Skutek roku. Ze všech došlých námìtù vybrala odborná skupina dvacet položek v každé kategorii a pøedložila je
k hlasováním veøejnosti. V kategorii Péèe
o kulturní dìdictví se na prvním místì se
712 hlasy umístila obnova kostela sv. Markéty v Jaromìøicích nad Rokytnou. Páté
místo v poøadí a 242 hlasù získala celková
obnova synagogy v Polici u Jemnice. Pro
FŽO, která je na Vysoèinì pøece jen „pøespolní“, je takové ocenìní její péèe o památky velkým úspìchem i uznáním.
jd
KAUZA LIDICE
Druhého èervna 1942 – osm dní pøed vyhlazením Lidic – zatkli èetníci v obci
tamní židovskou obyvatelku Štìpánku
Mikešovou, která do té doby pozornosti
úøadù unikala. Pøedali ji gestapu. Žena
skonèila v Osvìtimi, kde ji nacisté zavraždili. Mikešová desítky let nikdy nefigurovala v žádném seznamu lidických
obìtí. V roce 2016 vyšla kniha Lidice.
Zrození symbolu, jejíž autor, historik Vojtìch Kyncl, došel k závìru, že Mikešovou
udala Alžbìta Doležalová, u níž byla
v podnájmu. Doležalová pøi vyhlazení
obce sama skonèila v koncentraèním táboøe a zemøela krátce po válce. Kyncl se
opírá o hlášení šéfa buštìhradské èetnické
stanice Evžena Ressla sepsané po válce
v roce 1945. Nìkteøí jiní historici Kynclovy závìry zpochybòují. Pozornost ke
kauze pøitáhl v roce 2019 poøad Reportéøi
ÈT. Kynclovu hypotézu tvrdì napadlo zejména národovecké køídlo tamního Èeského svazu bojovníkù za svobodu v èele

s Janou Bobošíkovou, jehož èleny byli
napøíklad i mluvèí Hradu Ovèáèek nebo
kardinál Dominik Duka. Po tlaku ministra kultury Lubomíra Zaorálka musela loni
v lednu rezignovat øeditelka Památníku
Lidice Martina Lehmannová. Na protest
podalo výpovìï i deset jejích podøízených, kteøí mluvili o „normalizaèním výkladu dìjin“, který podle nich nepøipouští
diskusi o vìcech, které nezapadají do obrazu Lidic, budovaného komunistickou
propagandou.
Loni v únoru se øeditelem lidického památníku stal vojenský historik Eduard
Stehlík, který nìkolik mìsícù po svém nástupu oznámil, že citlivou kauzu nechá nezávisle pøezkoumat. „Chci, aby se celý
pøípad opìt vrátil tam, kam patøí, tedy na
pole práce akademické a historické obce.
Proto jsem se rozhodl bezodkladnì oslovit
odborná historická pracovištì v Èeské republice i v zahranièí s žádostí o nominaci
expertù do vìdeckého týmu, který vše nezávisle posoudí. Jimi vypracovaný posudek, vèetnì všech shromáždìných dobových dokumentù, zveøejní Památník
Lidice v plném rozsahu,“ oznámil Stehlík.
Posudky jsou nyní hotové. Nejedná se
o jednu studii, ale o patnáct samostatných
posudkù, které budou zveøejnìny v první
polovinì èervna. Autoøi posudkù mìli
podle zadání odpovìdìt na jednoznaènì
položenou otázku: „Zda paní Alžbìta Doležalová z Lidic bez jakýchkoli pochybností mùže být oznaèena za udavaèku.“
Drtivá vìtšina posudkù na ni odpovìdìla
negativnì. „Ze všech posudkù je jeden jediný, který se shoduje s panem Kynclem,“
øekl Deníku N Stehlík.
zdroj: Deník N
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Co je asi nejdùležitìjší: federace v posledních letech na konkrétních pøípadech prokázala, že princip vzájemné
solidarity, ochoty pomoci jeden druhému a pochopení pro potøeby, které
se týkají jiné židovské obce, je v rozhodování a praxi stále pøítomný. Že
není formální institucí a úøadem, ale
živým spoleèenstvím židovských obcí
a organizací, které sice mohou mít
a mají na øadu vìcí odlišný názor, ale
v podstatných vìcech se dokážou rozumnì dohodnout se zøetelem na zájmy a prospìch celku.
Možná je skuteènost, že do
vedení federace byl zvolen
mladý èlovìk z mimopražské obce, vùbec tím nejvýznamnìjším signálem, který
se týká budoucnosti. To, že je
vedení spoleèných vìcí komu
pøedat, a také to, že pøedstavitelé židovských obcí a organizací
jsou ochotni mladým lidem, za kterými je vidìt práce ve prospìch celku,
dát dùvìru a hlas, je povzbuzující. Pro
budoucnost Federace židovských obcí
i pro mì osobnì.

Pøed osmi lety jste se poprvé stal
pøedsedou FŽO. Co vám v uplynulých letech v této funkci dodávalo
energii a co ji naopak nejvíce pohlcovalo?
Myslím si, že nejvíce mi dodávají
energii úspìšnì dokonèené projekty
nebo dosažené cíle, které mají dopad
pøímo na naši komunitu – a pøedevším
na její èleny. Staèí mi, když jsem nakonec u toho a jsem svìdkem, že to
lidi baví a má to pro nì smysl. Nebo
když se povede zajistit do budoucna

máte ve všem a vždycky pravdu. Najít
tu míru a pomìr ale není vždy jednoduché.
Pøed vámi je tøetí funkèní období.
Jsou tady vážné hospodáøské následky pandemie...
Co se týèe FŽO, obávám se, že nás
tìžké roky teprve èekají a všichni se
na to musíme pøipravit. Finanèní prostøedky, které jsou souèástí odluky
státu a církví, postupnì klesají a jednoho dne ustanou, ostatní zdroje pøíjmù, zejména z turismu, jsou
do budoucna tìžko pøedvídatelné. Našim a mým úkolem
v této vìci je najít realistické
a pøijatelné øešení.

TØETÍ OBDOBÍ

Tìmito slovy jsem na zaèátku roku
2013 pøivítal skuteènost, že do èela Federace ŽO v ÈR byl ustanoven poprvé
po dlouhých letech èlen jiné než pražské obce, pøedseda ŽO v Olomouci
Petr Papoušek. Mìl jsem z jeho zvolení
radost. Jeho dìdeèek Miloš Dobrý, který patøil k mým skuteèným pøátelùm,
vykonal jak v Olomouci, tak i ve své
èinnosti v Radì FŽO, zejména po roce
1990, pro židovskou pospolitost v Èechách a na Moravì hodnì dobré práce.
Byl výraznou osobností, velký sportovec, mluvil výbornì nìkolika jazyky,
a èeho se chopil, to témìø vždy dovedl
ke zdárnému konci. A byl také dobrý
Žid, který z té skuteènosti nedìlal
vìdu, ale vždy se k ní hlásil a zase pøedevším prací – pro olomouckou obec
i pro federaci. Ledacos z toho dokázal
pøedat i svému vnukovi.
jd
***
Petr Papoušek byl letos v kvìtnu potøetí zvolen do èela FŽO pro funkèní
období 2021–2024. V souvislosti s tím
jsme staronovému pøedsedovi položili
nìkolik otázek.

Do èela FŽO byl zvolen
Petr Papoušek
finanèní prostøedky pro Nadaèní fond
obìtem holokaustu, to také potìší. Na
druhou stranu je vyèerpávající, když
lidé nedìlají to, co by mìli dìlat, a je
tøeba je èasto kontrolovat a zabývat se
tím, co by mìli udìlat oni. Také se
celkem nerad vyjadøuji k záležitostem, ke kterým nejsou dostupné spolehlivé informace, nebo jsou ze své
podstaty hodnì formální.
Zmìnilo se za tìch osm let ve smìøování a fungování FŽO nìco podstatného?
Urèitì, federaci je dnes mnohem více
vidìt na sociálních sítích a dalších nástrojích komunikace, došlo také k obmìnì na nìkterých zamìstnaneckých
pozicích a zmìnám v jejich zamìøení
i v profesionální nároènosti – v tom
bude nutné i dále pokraèovat. Cílem
je vytváøet pro všechny organizace, ze
kterých se federace skládá, podmínky,
které jim umožní naplòovat potøeby
a oprávnìná oèekávání jejich èlenù.
Ne vždy je to zcela v našich silách, ale
snažíme se o to.
A vy sám, máte pocit, že jste se zmìnil? A pokud ano, v èem podstatném?
To nevím, asi by to mìli posoudit jiní.
Urèitì jsem zkušenìjší, pøed osmi lety
jsem vlastnì nevìdìl, co to být pøedsedou FŽO všechno znamená a obnáší. Dùležité je prosazovat potøebná
rozhodnutí a souèasnì si nemyslet, že

Øíká se, že peníze nejsou
všechno. Co považujete pro
existenci a poslání FŽO
v nejbližších letech za zcela zásadní?
Za zásadní považuji soudržnost. Neèekají nás lehké roky a èekají nás naopak
i nepopulární rozhodnutí v mnoha oblastech. Zmìny mohou být pro nìkteré
obce, zejména ty malé a bez majetku,
bolestivé a tìžké. Právì jako komunita
bychom mìli držet pospolu, a navzájem si pomáhat. Urèitì budeme pokraèovat v projektech mládeže jako tábor
Machanejnu, Limmud, v projektu památek 10 hvìzd, bezpeènosti atd.…
Vìøím také, že se povede pod FŽO
ustanovit Bejt din pro Èeskou republiku. Pøál bych si, aby FŽO byla hodnì
efektivní ve svém rozhodování a hodnì
solidární ve své èinnosti.
***
Petr Papoušek se narodil v Olomouci
v roce 1977. Vystudoval Ekonomickou
fakultu Technické univerzity v Ostravì. Bìhem studií strávil rok na Hebrejské univerzitì v Jeruzalémì. Po
ukonèení magisterského studia v oboru makroekonomie byl pøijat na program Paideia pøi Evropském institutu
pro židovská studia ve Stockholmu.
Od roku 2004 je pøedsedou Židovské obce v Olomouci. Od roku 2012
pùsobí jako pøedseda Federace židovských obcí v Èeské republice. Je èlenem výkonné rady Svìtového židovského kongresu. Je ženatý a má dvì
dìti.
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PARŠAT CHUKAT
V textu oddílu Tóry Šlach lecha se pøíbìh
východu z Egypta tragicky láme. Pod dojmem informací deseti zvìdù rezignuje Izrael na dobytí Svaté zemì. V dùsledku toho
má teï na vybranou mezi nomádskou existencí v poušti a kajícným návratem do
egyptského otroctví. Bùh ani Moše mu tentokrát nepøijdou na pomoc. Naopak potvrzují, že jejich dìti budou pást v poušti ètyøicet let a ponesou jejich nevìru, dokud jejich
mrtvoly neztrouchniví v poušti. Své dilema
øeší lid paradoxnì tím, že si ráno pøivstanou, aby splnili pøíkaz k dobytí zemì. Pøestože je Moše od toho zrazuje, vytáhnou
k vrcholu hory, zatímco truhla Hospodinovy smlouvy a Moše nevytáhli z tábora. A stane se, jak je
Moše varoval: Amalekité a Kenaánci, sídlící na oné hoøe, sestoupili
a bili je a rozprášili je až k Chorma.
Lid si potom mohl vykládat porážku jako potvrzení správnosti
pùvodního rozhodnutí. Následující
oddíl Tóry (Korach) pokraèuje logicky vzpourou. Byla nesena argumenty, proè si Moše, Aharon a Levité osobují ve svatém národì
výjimeèné postavení a proè by
služba Bohu nemìla jako døíve náležet prvorozeným. Volba mezi
dosavadním vedením a Korachovými stoupenci byla fakticky volbou mezi
návratem do Egypta a smrtí v poušti, ale
v ideologii vùdcù vzpoury to nemìlo místo. Korachovi nešlo ani o rovná práva
všech, ani o práva prvorozených, ani o budoucnost Izraele, ale o dobytí postavení
vùdce a z toho plynoucích výhod.
Tohle všechno Moše zprvu nechápal.
Proto se divil, co proti nìmu Korach má,
když mu nikdy neublížil. Bùh potom na
jeho žádost rozhodl spor jednoduše tím, že
se Mošeho odpùrci propadli do pekel a od
Hospodina vyšel oheò a strávil onìch dvì
stì padesát prvorozených, obìtujících kuøidlo. Nazítøí však celá obec Jisraele na
Mošeho a Aharona lála, že zabíjejí Hospodinùv lid, a Hospodin mluvil k Mošemu:
Držte se zpìt od téhle obce a vzápìtí je
znièím! Tu oni oba padli na své tváøe
a Moše øekl Aharonovi: Vezmi svou lopatku, dej na ni oheò z oltáøe, polož na ni kuøidlo a pospìš k obci a usmiø za nì, protože ten vztek vyšel od Hospodinovy tváøe
a ta rána zaèala! A Aharon utíkal mezi
obec a hle, rána v lidu již zaèala, a tak
vložil kuøidlo a usmíøil za ten lid. Postavil
se mezi mrtvé a živé a epidemie byla zastavena. Pøi té epidemii bylo ale ètrnáct ti-
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Obec pak nemìla vodu a sebrali se na
Mošeho a na Aharona. Lid se s Mošem
pøel a prohlásili: Kéž bychom bývali zahynuli, když hynuli naši bratøi pøed tváøí
Hospodina! Proè jste zavedli Hospodinovu obec do téhle pouštì? Abychom zemøeli, my i náš dobytek? A proè jste nás vyvádìli z Micrajim? To abyste nás zavedli na
tohle špatné místo?
Závìr, že se tak stalo ètyøicátého roku
exodu, je odvozován jednak z toho, že je
do nìj kladen dìj následující paraši (Balak), a také proto, že lid øíká, kéž bychom
bývali zahynuli, když hynuli naši bratøi.
Jenomže kdo jiný, než bratøi mohl mluvit
o smrti bratrù? Mluvèí tedy patøí
k pokolení otcù, jejichž tìla ve ètyøicátém roce již zpráchnivìla
v zemi, a prozrazuje to i oblíbená
rétorika rebelantù: Proè jste nás
vyvádìli z Micrajim? To abyste
nás zavedli na tohle špatné místo?
Zvìdové se však vrátili z prùzkumu zemì na podzim v dobì skliznì
vína a ovoce, takže údaj o smrti
Mirjam na roš chodeš nisan spíše
naznaèuje, že se tak stalo nedlouho
po návratu zvìdù. O tom, že Mirjam zemøela zaèátkem tøetího roku
exodu, svìdèí i Moše, když koncem ètyøicátého roku øíká, že v KaMarc Chagall: Exodus, 1956.
deši strávil Izrael øadu let, tak dlousíc sedm set mrtvých, kromì tìch mrtvých ho, jak jste si zasloužili. A návaznì na ty
za Korachovu vìc.
øeèi mluvil Bùh k Mošemu: Vezmi tu hùl, ty
Kdyby tehdy Bùh Mošemu øekl, za toh- a tvùj bratr Aharon shromáždìte obec
le, že jste mi nevìøili a neposvìtili mne pøed a promluvte o té skále, a když jim vyvedeš
oèima synù Jisraele, nepøivedete toto shro- z té skály vodu, napojí se obec i jejich dobymáždìní do zemì, kterou jsem jim dal, bylo tek. Moše tedy vzal tu hùl, a když shromážby to asi pochopitelnìjší, než když nad dili obec pøed tou skálou, øekl jim: Poslounimi vyøkl tento rozsudek pozdìji. Jestliže chejte, prosím, vy rebelové, což vám my
použili bohoslužebného prostøedku, který mùžeme vyvést vodu z téhle skály?
jim on sám vložil do rukou, k tomu, aby zaJestliže text pøeložíme v intencích Ramstavili katastrofu, Moše s Aharonem se fak- banova komentáøe, pochybnosti stran Moticky zpronevìøili svému pánu. Nejenže ho šeho vìrnosti Bohu odpadají. Nevidìl
pøed oèima celého Izraele neposvìtili, ale smysl v tom oslovovat kámen, a mluvil
relativizovali jeho vùli. Možná i proto si proto o té skále s pøítomnými lidmi. Mìl
Moše na zaèátku knihy Dvarim vysvìtlo- k tomu také dobrý dùvod, aby až udeøí holí
val trest tím, že i na mne se Hospodin kvùli na skálu a voda z ní vyprýští, nepøipisovali
vám rozlítil, øka: Ani ty tam nepøijdeš! ten zázrak jemu a Aharonovi, nýbrž Bohu.
A v paršat Vaetchanan, když prosil Hospo- Nakonec i Tóra uzavírá záležitost tím, že
dina, aby ho nechal pøejít a spatøit tu dob- mluví o Kadeš jako o místì, kde se synové
rou zemi za Jardenem, to Moše opakuje: Jisraele sváøili s Hospodinem, a on se tam
Hospodin se na mne hnìval kvùli vám a ne- na nich (na obou bratøích) posvìtil, jako se
vyslyšel mne, a Hospodin mi øekl: Dost, už pøedtím posvìtil na dvou synech Aharonoo této vìci znovu nezaèínej!
vých. Moše se tehdy po jejich smrti pøi zaVrat’me se však k vylíèení události, pøi svìcení pouštního svatostánku snažil braníž byl rozsudek vysloven. A když synové tra utìšit, že se Svatý, buï požehnán, chtìl
Jisraele, celá ta obec, pøišli prvního mìsí- posvìtit na tìch, kteøí jsou mu blízcí,
ce do pouštì Cin a lid se usadil v Kadeši, a mylnì se domníval, že zemøou oni dva.
zemøela tam Mirjam a byla tam pohøbena.
EFRAIM K. SIDON

KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC
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KORACH A FAKE NEWS (4M 16–18)
Koracha pohltila zemì, ale jeho duch nezmizel. Ztìlesòuje to, co rabínské autority
nazývají sporem vedeným nikoli v zájmu
nebes. Jeho opakem, jak zdùrazòují rabíni, jsou spory, které mezi sebou vedli zastánci škol Hilelovy a Šamajovy. Ti se
pøeli právì v zájmu nebes, èi jinak øeèeno
– v zájmu pravdy. Spor vedený nikoli v
zájmu nebes je spor vedený kvùli vítìzství a získání moci.
Korach a jeho následovníci toužili po
moci. Každý z rebelù chtìl zastávat vyšší
a významnìjší post, než doposud mìl.
Text Tóry nám pøedkládá zcela jasný obraz toho, co si vzbouøenci pøedstavovali
pod pojmem vedení. Pøed Mošeho a Aharona pøedstoupili s výtkou: „Co se povyšujete nad Hospodinovo shromáždìní?“
A pozdìji øekli Datan a Aviram Mošemu:
„Teï bys nám chtìl ještì panovat!“
Obecnì platí, že pokud chcete pochopit
nìèí zášt’, naslouchejte tomu, z èeho se lidé
vzájemnì obviòují; tím zjistíte, co sami
chtìjí. Židé byli po staletí obviòováni z
toho, že chtìjí ovládnout svìt. Pøitom Židé
– na rozdíl od tìch, kteøí je osoèovali – po
nièem takovém netoužili, nikdy nevytvoøili žádnou øíši, která by usilovala o dominanci. Stejnì to bylo s rebely: Mošeho
a Aharona vinili z vedení, které bylo cizí
principu Tóry a zcela nesluèitelné s hodnotami, které Moše pøedstavoval, pøedevším
s jeho pokorou. To rebelové se chtìli povýšit nad Hospodinovo shromáždìní, to oni
chtìli panovat. Co dìláte v pøípadì, že netoužíte po pravdì, ale po moci? Nenapadnete obsah tvrzení, ale toho, kdo tvrzení
pronáší. Nikoli poselství, ale posla. Pokusíte se oponenta „ukøièet“.
Vzbouøence vùbec nezajímaly skuteèné problémy, to, co lidi trápilo. Jak lze
soudit z textu, chtìli hlavnì diskreditovat
Mošeho, nahlodat jeho dùvìryhodnost,
vzbudit pochybnosti o tom, zda skuteènì
dostává pøíkazy od Hospodina. Když usilujete o moc, pravda jde èasto stranou.
Nejpodlejší obvinìní vùèi Mošemu
vznesli Datan a Aviram: „Je vám málo, že
jste nás vyvedli ze zemì tekoucího mléka
a medu, abyste nás usmrtili v poušti, a teï
bys nám chtìl ještì panovat!“ (4M 16,13)
Toto obvinìní je pøedchùdcem znamení
naší doby: svìta fake news, alternativní
pravdy a postpravdy. Datan a Aviram samozøejmì lhali, ale vìdìli, že když své lži
budou øíkat èasto, údernì a v pøíhodnou
dobu, najdou se lidé, kteøí jim uvìøí.
Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøeložila A. Marxová

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách èerven 2021 sivan/tamuz 5781
Úèast na bohoslužbách v synagogách je omezená,
je nutná registrace nejpozdìji den pøedem do 12.00 hodin na e-mailu:
rabinat@kehilaprag.cz.
Páteèní veèerní bohoslužba a kabalat šabat
se koná pouze ve Vysoké synagoze.

Staronová synagoga
28. 5. pátek
29. 5. sobota
4. 6. pátek
5. 6. sobota
10. 6. ètvrtek
11. 6. pátek
12. 6. sobota
18. 6. pátek
19. 6. sobota
25. 6. pátek
26. 6. sobota
27. 6. nedìle
2. 7. pátek
3. 7. sobota

zaèátek šabatu 20.40 hodin
BEHAALOTCHA
9.00 hodin
4M 8,1–12,16; hf: Za 2,14–4,7
konec šabatu 22.05 hodin
zaèátek šabatu 20.47 hodin
ŠELACH LECHA
4M 13,1–15,44; hf: Joz 2,1–24
9.00 hodin
konec šabatu 22.14 hodin
1. den Roš chodeš tamuz
2. den Roš chodeš tamuz
zaèátek šabatu 20.53 hodin
KORACH
9.00 hodin
4M 16,1–18,32; hf: 1S 11,14–12,22
konec šabatu 22.21 hodin
zaèátek šabatu 20.56 hodin
CHUKAT
4M 19,1–22; hf: d 11,1–33
9.00 hodin
konec šabatu 22.25 hodin
zaèátek šabatu 20.58 hodin
BALAK
9.00 hodin
4M 22,2–25,9; hf: Mi 5,6–6,8
konec šabatu 22.26 hodin
pùst 17. tamuz
1.44–22.10 hodin
zaèátek šabatu 20.57 hodin
PINCHAS
9.00 hodin
4M 25,10–31; hf: Jr 1,1–2,3
konec šabatu 22.23 hodin

Vysoká synagoga
Ve všední dny šachrit (ranní modlitba) v 8.30 hodin, mincha ve 14.00 hodin.
V sobotu šachrit místo Jeruzalémské v 8.45 hodin.
28. 5. pátek
mincha, maariv, kabalat šabat
19.30 hodin
4. 6. pátek
mincha, maariv, kabalat šabat
19.30 hodin
11. 6. pátek
mincha, maariv, kabalat šabat
19.30 hodin
18. 6. pátek
mincha, maariv, kabalat šabat
19.30 hodin
25. 6. pátek
mincha, maariv, kabalat šabat
19.30 hodin
2. 7. pátek
mincha, maariv, kabalat šabat
19.30 hodin

Jeruzalémská synagoga
Bohoslužby se zde v souèasné dobì nekonají.

Bejt Simcha
Kabalat šabat každý pátek od 17 hodin
prostøednictvím on-line platformy Skype.
V pøípadì zájmu o zaøazení na seznam nás kontaktujte na e-mailu
kehila@bejtsimcha.cz.
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NEVÍM, CO BUDE
Rozhovor s bìloruskou divadelnicí Aksanou Haiko
Hereèka, dramatièka, režisérka a organizátorka kulturních a spoleèenských
akcí a happeningù, AKSANA HAIKO
(nar. 1976 v Brestu Litevském), vystudovala v letech 1993–1998 stavební fakultu a ekonomii a obchodní právo na
Brestském polytechnickém uèení a na
Bìloruské univerzitì. Roku 2001 založila Svobodné divadlo (od roku 2011 pøejmenované na Divadlo Kryly Khalopa),
roku 2014 pak nezávislé kulturní
a vzdìlávací centrum KX Space. Zúèastnila se øady divadelních dílen (pøedevším v Polsku), absolvovala též
workshopy pro kulturní manažery.
S pøedstaveními hostuje na mezinárodních divadelních a kulturních festivalech. Je mj. autorkou divadelního dokumentu Èernobyl a audiomapy Brest
Stories Guide zachycující místa v Brestu spjatá s židovskou historií.
Kvùli angažovanosti proti bìloruskému autoritáøskému režimu a úèasti
v protestech proti vládì prezidenta Lukašenka se dostala do politických problémù a úøady její divadlo zavøely.
V kvìtnu pøijela do Prahy na tvùrèí stipendium poskytnuté Èinohrou Národního divadla a festivalem Pražské køižovatky, které pomohla zorganizovat
Ambasáda nezávislé bìloruské kultury
v Brnì.
Paní Aksano, proè jste se po studiích
ekonomie a práv rozhodla založit divadlo?
To není moc zajímavý pøíbìh. V sedmnácti jsem si musela vybrat, co
budu studovat, a protože jsem to moc
nevìdìla, šla jsem na polytechniku
a pak na práva. Ale uèení jsem vlastnì
nebrala vážnì, neplánovala jsem pracovat v oboru a èím dál víc mì bavilo
umìní. Když mi bylo pìtadvacet, vìdìla jsem, že chci dìlat divadlo. Žádné ukonèené formální divadelní vzdìlání ale nemám, uèila jsem se sama
v rùzných polských divadlech v rámci
master classes. To, že jsem i ekonomka a právnièka, mi ale v divadelním
provozu hodnì pomáhá, takže úplnì
nadarmo to nebylo. Mohu sama øídit
náš nezávislý prostor a nespoléhat na
státní struktury.

Èím se inspirujete, pro koho hrajete?
Nikdy mì nezajímala klasická divadelní dramata. Inspirují mì bolestné body
bìloruské historie a souèasnosti, texty,
které se k nim vyjadøují. Záleží mi také
na kontaktu s diváky, na možnosti dát

poté, co je policajti zmlátili, nebo pro ty,
kteøí prošli vìzením nebo kterým zavøeli
jejich blízké. Organizovali jsme také
pøednášky o bìloruské historii a o historii hlavního symbolu protestù – bílo-èerveno-bílé národní vlajce, která se používala v letech 1918–1919 a pak po pádu
komunismu v letech 1991–1995. To já
dobøe pamatuju, ale mladí demonstranti
o tom nevìdìli. Lukašenko používání
téhle staré vlajky zakázal a naøídil zavést
úplnì jinou.
Co pro vás znamená žít a pracovat
v Bìlorusku?
Stejnì jako v Sovìtském svazu i v Bìlorusku existuje oficiální kultura, ta je
podporovaná státem, a neoficiální, a ta
se musí financovat sama, což je velice
tìžké. Proto je u nás málo nezávislých
divadel, nejen v Brestu, ale i v Minsku.
A tak mám pocit, že to, co dìlám, je
dùležité, že v cizinì bych tak smysluplnou práci tìžko našla. Je to vlastnì jediné divadlo a kulturní centrum svého
druhu v zemi.

Aksana Haiko v Praze, 2021. Foto am.

jim prostor. Hráli jsme tøeba Kafkùv
Proces, ten je v Bìlorusku naprosto aktuální. Myslím, že k nám lidi chodili
proto, že mohli svobodnì mluvit, sdílet
své názory s jinými, snad se i nìco dozvìdìli.
U nás nebylo jen divadlo, ale fungoval tam také spoleèenský prostor pro
rùzné akce, pro diskuse, projekce, pøednášky, pøi nichž se pøedstavovali rùzní
autoøi a umìlci. Mìli jsme také galerii
souèasného umìní.
Mluvíte v minulém èase…
Divadlo už je tøi mìsíce zavøené. Úøad
finanèních vyšetøování u nás zahájil audit, zmrazil divadlu úèty, hrát nemùžeme. Je to trest za to, že jsme podporovali
protivládní protesty. V centru KX Space
jsme poøádali akce na pomoc demonstrantùm, tøeba krizovou psychologickou pomoc pro ty, kdo trpìli traumatem

Øekla byste pár slov o svých hrách
Èernobyl a Brest Stories Guide?
Roku 2013 jsme zahájili cyklus dokumentárních her nazvaných Bìloruské
historie, tedy historie v množném èísle.
Naše oficiálnì podávaná historie je
hodnì ideologická a vlastenecká, nepøíjemné momenty zamlèuje. Rozhodla jsem se s pomocí našich i zahranièních historikù vyprávìt jiné dìjiny, a to
pøímo ústy lidí, kteøí ji zažili. Pracovali
jsme také s monografiemi, se vzpomínkami, ale hlavní roli hrají rozhovory
s pamìtníky.
V Brestu tøeba žije hodnì lidí, kteøí
k nám byli pøesunuti po výbuchu jaderné elektrárny Èernobyl v roce 1986. Jaderný mrak plul na sever, zasáhl asi
ètvrtinu Bìloruska, aniž kdokoli cokoli
vìdìl. Hra Èernobyl je založena na výpravách do bìloruské èásti evakuaèní
zóny, která je pøístupná vždycky pár dní
o Velikonocích. Mluvili jsme tam s lidmi, kteøí tam zùstali, a jejich vzpomínky
jsme spojili se vzpomínkami lidí odsunutých do Brestu. To celé mìlo další dimenzi, a sice protest proti tomu, aby se
po Èernobylu stavìla v Bìlorusku jaderná elektrárna u mìsteèka Astravec.
Èernobyl je hra, kterou dotváøejí sami diváci. Mám doma èepici, kterou
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mì máma nutila nosit celé léto 1986,
už z toho je patrné, jak „dùkladná“ u nás
byla ochrana pøed radiací. Pøi pøedstavení jsem si èapku nasadila a vyprávìla
své vzpomínky – a pak ji nabídla nìkomu z publika. Skoro každý v Bìlorusku
má na Èernobyl nìjakou vzpomínku,
a to samé v dalších zemích, kde jsme
hru pøedstavili: v Polsku, v Rusku, ale
taky v Dánsku, ve Francii, všude diváci
vyprávìli, co se jim s tou katastrofou
vybavuje. U vás by to bylo stejné.
Urèitì. Historie brestské židovské
komunity patøí také k „nepøíjemným“ dìjinám?
To je spíš vìc lhostejnosti, zapomnìní,
a samozøejmì antisemitismu sovìtského
ražení. Mluví se jen o hrdinném boji
proti fašismu, památník v brestské pevnosti, kde zaèala nìmecká invaze do Sovìtského svazu, je vìnovaný sovìtským
vojákùm, stateèným obráncùm vlasti,
jiná historie jako by neexistovala, o vyvraždìných Židech ani slovo. Židé pøitom pøed druhou svìtovou válkou tvoøili skoro polovinu obyvatel Brestu, mìli
své synagogy, ješivy, školy, nemocnice,
knihovny, jídelny, starobince, sportovní
kluby, obchody, dobroèinné spolky,
všechno možné. A co je tam pøipomíná?
Jeden nenápadný památník. Ani v uèebnicích se o nich nepíše, jen o sovìtských
obèanech, slovo holokaust v nich nenajdete.
Souèasná židovská obec je nepoèetná
a hodnì skromná, existuje i malé Židovské muzeum. V nìkdejší Velké synagoze je biograf, tam, kde býval židovský
høbitov, postavili Sovìti stadion. Lidem
v okolí nabízeli, aby si vzali náhrobní
kameny jako stavební materiál, a oni si
je brali. Nemám židovské koøeny, ale
tohle mlèení a zapomínání mi pøipadá
strašnì nespravedlivé.
Chápu správnì, že Brestské pøíbìhy
nejsou divadlo, ale audiomapa?
Ale ano, je to divadlo, ale každý si ho
hraje sám. Celé mìsto je jevištì a vy po
nìm chodíte a z mobilní aplikace posloucháte svìdectví o tom, co se tam dìlo ve
tøicátých letech, a hlavnì v letech ghetta,
tedy 1941–1942, co na jakém místì mìlo
vztah k místní židovské historii. Brestské
modlitebny byly skromné, vypadaly jako
normální domy, a tak to, co zùstalo, od
zástavby nerozeznáte. Centrum mìsta –

dnešní ulice Karla Marxe, Dzeržinského
nebo Sovìtská – bylo pøed válkou židovské. Komentáø k audiu namluvili nejlepší
bìloruští herci. Èerpali jsme z archivních
materiálù, z knih (hodnì informaci jsme
našli v Èerné knize Vasilije Grossmana
a Ilji Erenburga), ale hlavnì z rozhovorù
s rùznými svìdky tragických událostí.
Mluví v nich Bìlorusové, bìloruští Židé,
kteøí pøežili holokaust, ale také nìmeètí
vojáci, kteøí se podíleli na nièení ghetta.
Je v Bìlorusku antisemitismus?
Nijak výrazný, spíš takový ten hloupý,
primitivní, stejnì jako rasismus nebo
nenávist k uprchlíkùm. Nedávno mi
mùj kadeøník øekl, že nesnáší èernochy,
protože páchnou. „A setkal jste se nìkdy s nìjakým?“ zeptala jsem se ho. Samozøejmì že nesetkal. Bìlorusko je
v tomhle zaostalé, lidi vìtšinou nepøijdou do styku s nikým, kdo se nìjak liší.
O èem je hra, kterou jste pøijela
v rámci stipendia dopsat?
Hlavní téma jsou rùzné podoby žen, od
matek, dcer, milenek, manželek po fúrie
a hysterky. Je to série monologù o rùzných fázích ženského života a je v nich
také téma ženské solidarity a mimo jiné,
jak se projevovala v nacistických koncentrácích, cituju tam vzpomínky pøeživších. Chtìla bych do hry vnést i téma
protestù žen v dnešním Bìlorusku a ženskou solidaritu ve vìznicích. V Praze ji
dokonèuji, a poprvé se snad bude hrát letos v létì v polském Lublinu.
Ženskou solidaritu v lágrech zmiòuje i dokument Zapomenuté transporty Lukáše Pøibyla, jeden díl je vìnovaný transportùm do Bìloruska…
V tìch vzpomínkách figurují tøeba malièkosti, které pomáhaly ženám v lágrech pøežít, projevy laskavosti, ohledù.
Jste v Praze poprvé?
Už jsem tu byla, ale musím øíct, že teï,
bez turistù, je mìsto ještì krásnìjší.
Jsem velká ètenáøka Franze Kafky, když
jsme v divadle uvedli Proces, hrála jsem
Josefa K. V Praze jsem už obešla všechna kafkovská místa. Prošla jsem si cestu
Josefa K. k popravì pøes Karlùv most
do lomu na Strahovì, a znovu jsem se
zaèetla do Kafkových deníkù.
Jsem moc ráda, že jsem mohla pøijet,
jsem vdìèná Ambasádì nezávislé bìlo-

ruské kultury, která s námi navázala
kontakt, a Národnímu divadlu, že mi
dali stipendium. Mohu se tu nadechnout èerstvého vzduchu, na chvíli zapomenout na to, co se dìje doma.
Jak zesílila po protestech proti zmanipulovaným volbám cenzura?
Moji kolegové a kamarádi už neøeší
cenzuru. Øeší to, že je ztloukli, vyhodili z práce nebo rovnou zavøeli, že se
musejí skrývat nebo utéct do zahranièí. U nás k vám pøijde policie tøeba za
to, že vyvìsíte na balkon èerveno-bílé
prádlo nebo máte bílé ponožky a èervené tenisky, to už se bere jako provokace. Lidi se šestadvacet let Lukašenkova režimu báli, a když koneènì
strach pøemohli, Lukašenko je za to
s Putinovou pomocí èím dál neúprosnìji drtí. Situace je opravdu zlá.
Loajální režimu jsou státní zamìstnanci. Neuvìøitelnì špinavou práci odvedla pøi loòských volbách vìtšina øeditelù škol. Volby se vždycky konají ve
školách a za protokoly, které by se mìly
psát veèer po uzavøení volebních místností, zodpovídají øeditelé. Ale když ty
protokoly chtìl nìkdo vidìt, škola na
nìj zavolala policajty. Žádné totiž nebyly, výsledky voleb se falšovaly.
Je to tak strašné, že se mi na to ani
nechce myslet, hlavnì tady v Praze,
když svítí slunce, dívám se na øeku.
Jako by to bylo na jiné planetì…
Uvažovala jste nìkdy o emigraci?
Tìžko bych emigrovala. Jak jsem už
øekla, mám pocit, že to, co jsem v Bìlorusku dìlala, mìlo smysl, a jinde by to
takový význam nikdy nemìlo. Ráda
bych co nejvíc využila možnosti rùzných stipendií a hostování v zahranièí,
alespoò naèas, než se situace snad uklidní. V tomhle ohledu mají umìlci výsadní postavení, protože díky kontaktùm
v zahranièí mají urèitou podporu. Ale žít
navždy v cizinì si neumím pøedstavit.
Nevím, co bude, co mì doma èeká. Ale
poøád doufám, i když je to možná naivní
víra, že se to tak do dvou let zlepší.
ALICE MARXOVÁ
(Audiomapu o Brestu lze nalézt na
www.breststories.com; A. Haiko se
pøedstaví pøi besedách v Praze 2. 6.
v Auditoriu OVK ŽMP a 17. 6. on-line
v Knihovnì Václava Havla; v Brnì 7. 6.
v Divadle Husa na provázku.)
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BÁSNÌ A PÍSNÌ

V èeském pøekladu vyšla poslední kniha Leonarda Cohena
Na zaèátku kvìtna vyšel v pražském nakladatelství Argo èeský pøeklad poslední
sbírky textù Leonarda Cohena Plamen.
Autor je známý pøedevším jako autorský
zpìvák až kultovního vìhlasu spjatý
s folkovým žánrem, ale významné je
i jeho literární dílo, které hudební kariéøe
pøedchází. L. Cohen, který zemøel 7. listopadu 2016 ve vìku 82 let, ještì stihl
editorùm vysvìtlit, jak by výbor z dosud
nepublikovaných básní, písòových textù,
deníkových záznamù i kreseb a autoportrétù mìl vypadat, a na pøípravì
knihy se znaènì podílel.
OCHUZENÝ VÝZNAM
Plamen pøeložil uznávaný pøekladatel Miroslav Jindra, který má
s Cohenem bohaté zkušenosti.
V roce 2004 jsme si tak mohli èesky pøeèíst Cohenovy Kvìtiny pro
Hitlera a v roce 2008 Knihu toužení, za kterou pøekladatel dostal
Státní cenu. Není divu, pøevádìt
Cohenovy texty není opravdu jednoduché – ostatnì všechny tøi knihy
jsou doplnìny Jindrovými doslovy
èi úvodem, ve kterých problematiku osvìtluje. Ètenáøi doporuèuji
tyto úvody nepøeskakovat. Jak pøekladatel píše, Cohenova poezie je
znaènì specifická. „Ve své básnické tvorbì støídá èísla formálnì (velmi rùznorodì) vybavená (rýmy,
rytmus, strofy) s tzv. volným veršem; i ten ovšem u nìj v sobì èasto
nese jisté formální prvky, pøedevším pøízvukovì rytmické.“ Dále
zdùrazòuje hudebnost Cohenových
veršù a hlavní úskalí pøevodu:
„Vìtšina anglických slov je jednoa dvouslabièných a èeských dvou- a tøíslabièných, což má za následek, že èeský
verš pøekladu významovì odpovídající
anglickému originálu má tendenci být
(slabiènì i jinak) delší a požadovaná významová náplò se do nìj odmítá vejít.“
Sám Jindra pøiznává, že pøi vší své –
a dodejme úctyhodné – snaze je výsledek
co do smyslu textù nevyhnutelnì „ošizený“, což ostatnì ètenáø, který Cohenovy
básnì a písnì zná v originále, zjistí sám.
Nelze v této souvislosti nepøipomenout, že pøeklad jiného souboru Cohenových básní a písní Hudba neznámého obdržel od Obce pøekladatelù Anticenu

Skøipec za rok 2003. V odùvodnìní stálo:
„Kniha se doslova nedá èíst a u nic netušícího ètenáøe je zpùsobilá znièit povìst
L. Cohena.“ Zahanbené nakladatelství dokonce vyhlásilo, že kupujícím vrátí peníze. To naštìstí neplatí o valné vìtšinì
ostatních pøekladù tohoto autora.
Aè Cohen je nadmíru uznávaným tvùrcem již od konce šedesátých let, publikované pøeklady jeho tvorby se u nás objevily, pokud vím, až v roce 1980. Pøedevším
texty písní v knize vìnované význam-

ným zahranièním písnièkáøùm Víc než
jen hlas (pøel. J. Vejvoda, Fr. Novotný),
kde vedle Cohena najdeme i B. Dylana,
P. Simona, J. Brela… Ve Svìtové literatuøe pak vyšel menší výbor básní v pøevodu P. Šruta. Podstatná èást Cohenova
literárního díla byla pøeložena teprve po
pádu komunismu, mj. oba romány Oblíbená hra a Nádherní poražení (pøel.
T. Hrách) a Výbor poezie (pøel. P. Šrut).
Pøeloženo bylo i nìkolik cohenovských
biografií, leccos však zbývá. Ale pøedevším tu zpìvák nìkolikrát koncertoval
pøed plnými sály. Naposledy v ohromné
pražské O2 arenì v roce 2013. Takøka
osmdesátiletý písnièkáø pùsobil „fit“ po

celou dobu skoro tøíhodinového koncertu. Cohenovi byla nìkdy vyèítána nejistá
intonace v hlase a ponìkud „kolovrátková“ hra na kytaru, ale já tehdy zažil intonaèní pøesnost a velmi úèelný a jistý kytarový part. A nejsilnìjší byl jako vždy –
pøi sólových výstupech s kytarou a velebným hlasem, nìkterým pøipomínajícím starozákonního proroka.
POSLEDNÍ ODKAZ
Vrat’me se však k poslední knize, která
v originále vyšla roku 2018. Knihu uvádí
pøedmluva autorova syna Adama Cohena,
který je též písnièkáø a producentsky se podílel na otcovì posledním vydaøeném albu
You Want It Darker (2016) a posmrtném, snad ještì koncentrovanìjším
Thanks for the Dance (2019). Píše:
Mùj otec byl vším možným, ale pøedevším to byl básník. Své povolání,
jak zaznamenává ve svých zápisnících, pokládal za jakýsi „úkol od Bha“. (Ta pomlèka, vyznaèující jeho
úctu k božství, jeho nechut’ ho vùbec
pojmenovávat, je stará židovská zvyklost a potvrzuje jeho oddanost víøe,
která prostupuje jeho svobodomyslností.) „Náboženství, uèitelé, ženy
drogy, cesty, sláva, peníze… nic
z toho mì tak nepovznáší a neskýtá
mi takovou úlevu od utrpení jako zaèeròování bílých stránek – spisování.“ Toto vyjádøení smyslu jeho života v sobì zároveò nese i jistou dávku
lítosti – svým zasvìcením literatuøe
vysvìtluje i to, co chápal jako nepøíliš svìdomité otcovství, zmaøené pøátelské vztahy a nedostateènou péèi
o svoje finance a zdraví. (…) „Daleko došel jsem za krásou – co všechno
jsem za sebou nechal.“ Ale dost daleko to pro nìj zøejmì nebylo. A uvìdomoval si, že tahle kniha se má stát
jeho posledním odkazem.
Cohen na pøípravì této takøka tøísetstránkové knihy pracoval skoro až do posledních dnù svého života. Ale koneèná podoba
je spoleèným dílem editorù, R. Faggena
a A. Pleshoyany, a nakladatele. Autorùv
syn mj. pøispìl i názvem celé sbírky – motiv ohnì, požáru, plamene je tématem, které
se v Cohenovì díle navrací. Plamen tu tvoøí
i nièí.
Kniha sestává ze tøí èástí. V první je
tøiašedesát básní, které Cohen vybral
z dosud nepublikovaného díla nìkolika
desetiletí. Hned v úvodní básni, sloužící jako prolog, se svìøuje: Já vždycky
pilnì pracoval / Byt’ neøíkal jsem si
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umìlec / Ježíše hledal jsem Marxe èet /
Však v depresích se trápil pøec / Skomírá mùj malý ohýnek / Jen jiskérky ještì
dává / Povìzte mladému mesiáši / Co
srdci se nìkdy stává.
Cohenovu poezii prostupuje stejná tematika jako jeho písnì. Tedy jsou tu texty
milostné, úètující se zlomeným srdcem,
temnì sebereflexivní, pøipomínající žalmy, jindy až impresionisticky pùsobící
obrazy, najdeme i peprnou erotiku a odkazy k židovství, køest’anství a zen-buddhismu – náboženstvím, která autora hluboce ovlivnila. Nìkteré významové
vrstvy a obraty však zážitek z textu nìkdy pomìrnì komplikují – to se mùže
stát jedním z úskalí pro pøekladatele
a ètenáøe. A pak je dobré znát Cohenùv
myšlenkový potemnìlý svìt hloubìji,
tøeba z jeho rozhovorù a biografií. Pøi
veškeré úctì, kterou k autorovi mám,
musím ale pøiznat, že u básní mi èasto
scházel jeho èarovnì melancholický
hlas a hudba, samotná Cohenova poezie
mi nikdy nepøišla tak silná.
PÍSÒOVÉ TEXTY A ZÁZNAMY
Do druhé èásti jsou zaøazeny texty písní
tøí posledních alb a písní, které Cohen
napsal pro album své spolupracovnice
Anjani Thomas. Nìkteré básnì z prvního
oddílu však byly Cohenem natoèené jako
recitativy a pozdìji s pøidanou hudební
stopou vyšly na zmínìném posmrtném
albu. Jiné písnì najdeme ve variantách,
které se též objevily mezi básnìmi.
Tøetí rozsáhlou èástí je výbìr z Cohenových zápisníkù, které dle synova svìdectví bylo možné najít v Cohenovì domácnosti snad všude, vèetnì lednièky.
Jde ale vlastnì opìt o básnì, které ale
spisovatel pravdìpodobnì nepovažoval
za verze finální. Nicménì za básnìmi
první èásti rozhodnì nezaostávají. Sbírku
doplòuje jímavá dìkovná øeè, kterou
Leonard Cohen pronesl ve Španìlsku pøi
udílení ceny, v níž dìkuje básníkovi Federiku Garcíovi Lorcovi, vùni své kytary
a španìlskému kytaristovi, který ho kdysi
nauèil zahrát první akordy.
Básnì a písnì, dle pøání Cohena, provází øada autorových prostých kreseb,
pøedevším autoportrétù s textem, které
k celé sbírce vytváøejí osobitý komentáø.

Naslouchej letu kolibøíka
Naslouchej letu kolibøíka
Køidélek jeho chvìní
Naslouchej letu kolibøíka
Mì slyšet nutné není.
Naslouchej motýlovi
Létá jen krátce a tiše
Naslouchej motýlovi
Mì není nutné slyšet.
Poslouchej policajta
Má k tomu povìøení
Poslouchej policajta
Poslouchat mì nutné není.
Poslouchej pøíkazy srdce
To ví jak nést svùj køíž
Poslouchej pøíkazy srdce
Mì slyšet nemusíš.
Naslouchej mysli Boží
Když musíš lámat svùj chleba
Naslouchej mysli Boží
Naslouchat mnì není tøeba.
Ví jenom to
Ví jenom to,
že se to už kdysi stalo –
tahle chvíle, pøíští chvíle,
pøedchozí chvíle.
A teï se to dìje podruhé,
možná potøetí.
Ano, potøetí.
Pamatuje si, že už si to jednou
pamatoval.
Hydra, srpen 1999
Ze zápisníkù
u starých práv si místy
nejsme pøíliš jistý
co je na nich èistý
a co neèistý

ale jen o pøipravenosti a
pohostinnosti a moudrosti
sebekáznì
Z písòových textù
Odchod od stolu/Leaving the Table
Odcházím od stolu
Už nemá smysl dál hrát
Ty lidi jsou mi cizí
Byt’ ty je budeš znát
Jestli jsem tì kdy miloval
Lze to oplakat
Jestli jsem tì kdy miloval
Mìl jsem tì lépe znát
Právníka shánìt nemusíš
Nechci nic vydìlat
Žádný strach že bys prohrála
Mùžeš pokojnì spát
Milenku nehledám
To zvíøe si nechce hrát
Milenku nehledám
Nic se už nemùže stát
Nikdo se nepostrádá
Odmìna vypsána není
Jen pozvolna støíháme šòùru
Což sotva cokoli zmìní
Naè tedy hlídat svùj poklad
Nikdo to neocení
Možná to cítíš taky
To sladké uklidnìní
Nepotøebuju si zdùvodnit
Co se to ze mì stalo
Moh bych se na leccos vymlouvat
Nebylo by toho málo
Nikoho nebudu nenávidìt
Za to co se mi kdy vzalo
Odcházím od stolu
Už nemá smysl dál hrát
Z knihy Plamen v pøekladu M. Jindry.

byly vám pøedloženy
ztìlesnìné symboly
abyste mìli pøedstavu
kdy se mùžete
sblížit
píšu to pøes
dìlicí èáru

MAREK BOUDA

Leonard Cohen: Plamen. Z angliètiny
pøeložil Miroslav Jindra. Vydalo nakladatelství Argo v Praze roku 2021. 296
stran, doporuèená cena 348 Kè.

kdo trvá na tom že
úplnìk by mìl být
nový a novoluní
úplné
nemluvím o høíchu

L. Cohen: Pokažený portrét.
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Vrah Sarah Halimiové byl zbaven trestní zodpovìdnosti
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ponese jméno Sarah Halimiové. A ve
stejný den, kdy se v Paøíži na námìstí
Trocadéro shromáždilo ve vìci Sarah
Halimiové na 20 000 osob, oznámil ministr spravedlnosti Éric Dupond-Moretti, že pøedloha upraveného zákona
o trestní nezodpovìdnosti bude koncem
kvìtna pøedložena vládì a poté parlamentu.

Imigrant z Mali Kobili Traoré, který bru- „Pøál bych si, aby ministerstvo spravetálnì zavraždil 4. dubna 2017 v Paøíži še- dlnosti co nejrychleji pøipravilo úpravu
desátipìtiletou francouzskou židovskou zákona v tomto smyslu.“
Dostalo se mu sice z mnoha stran
lékaøku Sarah Halimiovou, byl po ètyøech letech s koneènou platností shledán upozornìní, že se nepøípustným zpùsoza svùj èin nezodpovìdným, protože jedTROCADÉRO
nal pod vlivem návykové látky. Kasaèní
Vìtšina úèastníkù manifestace na Trosoud, ke kterému podali pøíbuzní zavražcadéru byli francouzští Židé a bylo to
dìné dovolání, tak s koneènou platností
jedno z nejvìtších spoleèných shromážpotvrdil rozhodnutí odvolacího soudu
dìní v posledních letech. Na rozdíl od
z roku 2019. Dle názoru soudcù byl pamnoha pøedchozích protestù francouzchatel pod silným vlivem marihuany,
ských Židù ale nebylo jen protestem
a tedy ve stavu doèasné psychózy, která
proti vzrùstajícímu antisemitismu. Šlo
ho zbavuje trestní odpovìdnosti. Soud
také, a zejména o vyjádøení nesouhlasu
také odmítl uznat antisemitskou motivaci
s pøístupem, který francouzské instituce
hrùzného èinu, pøestože vrah pøi svém
vùèi pachatelùm tìchto èinù, zejména
èinu (ubodal obìt’mnoha ranami nožem
vùèi islámsky motivovaným útoèníkùm,
a potom ji vyhodil z okna tøetího patra
zaujímají. Jak referoval dopisovatel The
domu, kde bydlela) vykøikoval „Alláhu
Times of Israel, „lidé na námìstí Trocaakbar“ a pozdìji prohlásil „zabil jsem
Zavraždìna, protože byla Židovka. Foto archiv.
déro dávali najevo pøedevším své rozèaïábla“.
Verdikt soudu vyvolal – pøedevším bem snaží ovlivnit nezávislost justice, rování z toho, kam vìci spìjí“.
Francouzsko-židovský komik Jacques
u francouzské židovské veøejnosti – ale vzhledem k tomu, že souèasný nejzklamání a vlnu protestù a opìt otevøel vyšší pøedstavitel Francouzské republi- Essebag, známý pod jménem Artur, ve
diskusi o tom, do jaké míry je Francie ky už vícekrát dokázal, že je schopen videu na obøí obrazovce prohlásil, že se
ochotná a schopná zajistit židovské po- dùslednì jít za vìcmi, které si pøedse- „rozhodl zaèít s drogami, protože ve
spolitosti bezpeènost a poskytnout jí vzal, je dobré si jeho výrok zapamato- Francii si mùžete dìlat, co chcete, dokonce i zabít svého souseda, když se
ochranu pøed antisemitismem, který – vat.
25. dubna se také jako výraz nesou- vám nelíbí, pokud ovšem užíváte drozejména v prostøedí radikálních islamistù, ale i takzvaných antisionistù – po- hlasu s rozhodnutím kasaèního soudu gy“. Poté dodal: „Co se stalo s touto
zemí?“ Mnozí z pøístupnì sílí a nabývá
tomných poukazovali
stále brutálnìjších pona to, že stále se zvyšudob. Proti verdiktu
jící alija francouzských
soudu
protestovali
Židù bude možná brzy
vrchní rabín Francie
jediným øešením.
Haim Korsia, pøedseda
Vrchní rabín Haim
Consistoire central –
Korsia, známý svým
Union des communaupozitivním vztahem
té juives Joël Mergui,
k Francii a její židovspisovatel a filozof
ské tradici, se tentokrát
Bernard-Henri Lévy,
omezil pouze na zádušhistorik a novináø Paul
ní modlitbu za zavražBensussan a øada daldìnou.
ších intelektuálních
Na otázku, zda vražpøedstavitelù francouzda Sarah Halimiové
ského židovstva.
Manifestace požadující spravedlnost pro Sarah Halimiovou v Marseille. Foto archiv.
zmìnila její smýšlení
uskuteènila øada demonstrací ve vel- o Francii, odpovìdìla jedna z úèastnic
FRANCOUZSKÉ INSTITUCE
Reakce francouzského prezidenta na kých francouzských mìstech (a také demonstrace, osmnáctiletá studentka
výrok kasaèního soudu byla jasná a sro- pøed budovou francouzského velvysla- z paøížského regionu Alice Levyová:
zumitelná: Pokud si nìkdo dobrovolnì nectví v Izraeli) pod heslem „Bez spra- „Každý útok a každé selhání justice pøivezme omamnou látku a jedná pod je- vedlnosti není republika“, jejichž úèast- náší urèitou deziluzi,“ øekla. „Takže
jím úèinkem jako šílenec, nezbavuje ho níci žádali spravedlnost pro Sarah tady jsme, stále Francouzi, stále Židé,
to podle mého názoru trestní zodpovìd- Halimiovou. Paøížská primátorka Anne stále dostateènì oddaní a sjednocení,
nosti, uvedl Emmanuel Macron 18. dub- Hidalgová oznámila na paøížské mani- abychom sem pøišli. Ale už bez iluzí.“
(jd)
na 2021 v rozhovoru pro deník Figaro. festaci, že jedna z ulic hlavního mìsta
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ULRIKA, VÍNO I ŽIDÉ
Snaha zachránit a zpøístupnit synagogu v Tøebívlicích pokraèuje
O Tøebívlicích a jejich historii, spojené pøedevším s Goethovou pozdní lás-

ale zachovaná pùvodní patrová galerie
a napùl zasypaná mikve.

Synagoga v Tøebívlicích stojí u potoka Žejdlíka už 160 let. Foto jd.

kou Ulrikou von Levetzow, jsme psali
v Rch zevrubnìji pøed pìti lety (Rch
6/2016). Od té doby se také datuje
snaha nadaèního fondu Zecher pøi
FŽO opravit a zpøístupnit tamní synagogu, židovskou památku, jakých se
v Ústeckém kraji dochovalo jen málo.
STRUÈNÁ REKAPITULACE
Nìkolik židovských rodin je v Tøebívlicích a v okolních obcích doloženo už
v 18. století, ale náboženská obec tu
vznikla až v roce 1857. V dobì pokroèilé
emancipace synagogu, postavenou v Tøebívlicích v roce 1860 v novorománském
slohu na místì starší døevìné modlitebny,
místní Židé užívali do roku 1924, aby ji
poté prodali sboru Èeskoslovenské církve husitské v Solanech, který si ji upravil
a užíval k vlastním bohoslužbám. Dùvodem prodeje, jehož výnos posílil podpùrný fond židovské obce v Lovosicích, byl
dramatický úbytek èlenù obce, kteøí
v rozhodující vìtšinì opouštìli venkov
a stìhovali se do vìtších mìst.
Husitská církev v devadesátých letech minulého století ukonèila v Tøebívlicích aktivní èinnost, a tak je dnes
budova opuštìná a èásteènì, zejména
v interiéru, zdevastovaná. Stále je v ní

TØEBÍVLICE
Nadaèní fond Zecher, který v loòském
roce úspìšnì dokonèil rekonstrukci synagogy v Polici u Jemnice, pøipravuje
v souèasné dobì plán èinnosti na nìkolik
pøíštích let. Jedním z vážných kandidátù
na záchranu, obnovu a následné zpøístup-

dobrou návštìvnickou perspektivu. Je
zde k vidìní klasicistní zámek z tøicátých
let 19. století, ve kterém už vzpomenutá
Ulrika von Levetzow strávila vìtšinu
svého života. V zachované èásti parku
s jezírkem, která k zámku náleží, je v zahradním domku jejímu vztahu k J. W.
Goethovi i pozdìjšímu životu na zámku
vìnovaná zajímavá expozice. V obci je
dále pozoruhodný barokní kostel a také
vinaøství Johann W, které obnovilo pùvodní starobylé vinice, vysázelo nové
a nabízí dobrá suchá vína k ochutnání
i k nákupu. A v neposlední øadì také ve
vinicích ukrytý židovský høbitov. Obnovená synagoga s restaurovaným interiérem a menší expozicí by pak byla dalším
dùvodem k výletu do obce, nacházející
se nedaleko hradu Hazmburku, ozdoby
Èeského støedohoøí.
NADÌJE DO BUDOUCNA
Jednání s pøedstaviteli Církve èeskoslovenské husitské o možnostech pøevzetí
èi odkoupení opuštìné synagogy v uplynulých letech nebyla úspìšná. FŽO se
ale v souèasné dobì pokouší vyvolat
nové jednání s nadìjí, že nìjaké øešení
a budoucnost pro synagogu v Tøebívlicích se pøece jen najít podaøí. Architektonicky i historicky zajímavá budova,
stojící na bøehu potoka Žejdlíka už 160
let a v roce 2019 prohlášená za kulturní
památku, by si to zasloužila. Vždyt’ je
jednou z pouhých šesti synagog (Žatec,

V bývalém domì zahradníka u zámku je expozice vìnovaná Ulrice von Levetzow. Foto jd.

nìní pro veøejnost je právì tøebívlická synagoga – díky svojí velikosti, stavu i skuteènosti, že se nachází v obci, která má

Louny, Tøebívlice, Budynì n. O., Úštìk,
Dìèín), které v Ústeckém kraji pøežily
existenci dvou totalitních režimù. (jd)
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SKOK DO PRÁZDNÉHO BAZÉNU
Rozhovory Amose Oze a jeho editorky Širi Chadadové
Zaujíma ma Amos Oz, ešte viac (kvalitné) knižné rozhovory. Keï som zistil,
že Skok do prázdného bazénu ponúka
oba žánre „v jednom“, netrpezlivo som
èakal, kedy mi kníhkupectvo pošle avízo, že si mám vyzdvihnút’svoju objednávku.
Už z prvých strán bolo zrejmé, že v sérii šiestich rozhovoroch sa stretli rovnocenní partneri. Amos Oz mal samozrejme
k dispozícii väèší priestor, to však neznamená, že scenáristka, spisovate¾ka
a literárna editorka Šira Chadadová hrala druhé husle. Vïaka dôkladnej znalosti
Ozovho života a diela vedela na èo,
a hlavne preèo sa má pýtat’, citlivo vnímala, èi je téma vyèerpaná, alebo ju treba
doplnit’a rozšírit’. Èoskoro sa ukázalo, že
to, èo sa spoèiatku javilo ako prednost’, sa
z h¾adiska „bežného“ èeského èi slovenského èitate¾a zmenilo na nevýhodu.
Dvaja izraelskí intelektuáli rozoberali
knihy, témy, autorov, osobnosti èi politické udalosti, ktoré možno dôverne poznajú
ich krajania, v zahranièí však nie sú všeobecne známe. Èítal som nejedno dielo
Amosa Oza (a s hanbou priznávam, že
viac než „literárne hity“ ma oslovila esej
Židé a slova, ktorú napísal spolu so svojou dcérou Faniou). Diskutované knihy,
osudy a motívy ich hrdinov však nepoznám nato¾ko, aby som dokázal názorom
oboch protagonistov (aspoò v duchu)
oponovat’. Možno práve preto ma prvý
rozhovor, nazvaný Srdce probodnuté šípem (pôvod názvu objasòujú už prvé vety
knihy), nechal chladným. Viac než okolnosti autorského tvorivého procesu ma
totiž oslovili niektoré životné reálie: útek
z rodiny do kibucu (vo veku 14 a pol
roka), atmosféra tohto, pre mnohých
„exotického“ prostredia, dôvody zmeny
priezviska Klausner na Oz (hebrejsky
„sila“) èi vysvetlenie, preèo zvolil práve
titul Skok do prázdného bazénu.
MOZAIKA SPOMIENOK
A NÁZOROV
Kniha ako celok ani jej jednotlivé kapitoly nemajú monotematický charakter,
otázky aj odpovede plynulo prechádzajú
z jedného problému na druhý, aby sa niekedy o pár strán èi kapitol neskôr k nim
niektorý z partnerov vrátil a nasvietil ich
z iného zorného uhla èi v nových súvislostiach. Dialógy obsahujú množstvo vše-

obecných právd i individuálnych vyznaní. Vzniknutá mozaika je síce urèite zaujme èitate¾ov, ale predstavuje noènú moru
pre každého, kto sa pokúša sprostredkovat’jej obsah verejnosti. Z tohto dôvodu
som radšej uprednostnil (urèite neúplný
a subjektívny) výber „toho najlepšieho“.
Robil som tak s vedomím rizika, že každý
èitate¾ by zvolil úplne iné miesta.
Som odjakživa zvedavý, preto ma potešilo, že pod¾a Oza nosite¾ tejto vlast-

nosti je nielen „o nìco lepším partnerem
než ten, kdo zvìdavý není“, ale naviac
aj lepším rodièom, šoférom èi milencom
(s. 15).
Z iného súdka je úvaha o ženskej
emancipácii (nielen) v prostredí kibucu:
„Pokud se vzdáš všeho, co je ve vnìjším
svìtì považováno za ,ženské‘ nebo
,smyslné‘ – zkrátka když se zmìníš
v muže, pøiznáme ti rovná práva. Pøesnì
jako když pøed sto lety pøišel polský Žid
do Nìmecka a tam mu øekli, zbav se pøízvuku, oblékej se jako my, chovej se
jako Nìmec, vypadej jako Nìmec a pak
tì možná budeme považovat za jednoho
z nás“ (s. 44). S prostredím a atmosférou kibucu je spojená aj epizóda, ktorá
ma zaujala i pobavila možno najviac.
Postupom rokov stále vyššie autorské
honoráre plynuli do spoloènej kasy, èo
v koneènom dôsledku malo pre Oza negatívne následky: „Když jsme z Chuldy
odcházeli, kibuc rozhodl: Nili a Amoso-

vi nevyplatíme jejich podíl, protože
Amosovým odchodem pøichází kibuc
o jeden ze zdrojù pøíjmù. Vedení Chuldy
tvrdilo: ,Vypiplali jsme ho, dávali jsme
mu èas na psaní, platili jsme mu vysokoškolské studium, investovali jsme do
nìj a on se teï sebere, odejde a celé tohle výdìleèné odvìtví si vezme s sebou –
dobøe, v poøádku, at’je po jeho, at’jde,
ale na vyplacení podílu musí on i Nili
zapomenout.‘ A podíl po tøiceti letech
èlenství v kibucu, to byla slušná èástka,
snad sto tisíc šekelù, a my nemìli ani
pìtník. Nic. A obìma nám táhlo na padesátku.“ ¼udí, ktorí rozhodovali o výsledku žiadosti, nepresvedèila ani ponuka, že „pokud budeme brát psaní knih
jako jednu z výdìleèných èinností kibucu – tak prosím, klidnì mùžu za dva mìsíce zauèit svého nástupce, kterého mi
kibuc pøidìlí“ (s. 90).
DOBRÉ I ZLÉ
S potešením som sa stotožnil s odpoveïou Amosa Oza na otázku, preèo nemá literárny kritik zhadzovat’kvalitu hodnoteného diela: „Rozumím kritice, sám jsem
párkrát o nìjaké knize nìco napsal. Ale
pokud se mi kniha nelíbí, nic na svìtì mì
nepøimìje, abych o ní psal. Proè? To mám
bít na poplach a varovat veøejnost, aby nenakupovala v tom a tom obchodì, protože
tam nemají èerstvé zboží? Je to jenom
kniha. Nikdo ještì neonemocnìl z toho, že
si pøeèetl prùmìrnou nebo hroznou knihu“
(s. 109–110). A neskôr svoj názor upresnil: „Pokud jste kritik, jehož slovo má
váhu, pište o dobrých knihách“ (s. 111).
V dialógoch sa skrýva mnoho ïalších
zaujímavých spomienok a názorov. Amoz
Oz (s výdatnou pomocou Širi Chadadovej) hodnotí vlastný život a dielo, ale aj
aktuálnu umeleckú, spoloèenskú a politickú situáciu v Izraeli. Zverejòuje svoje názory na riešenie palestínskeho problému,
neskrýva obavy pred budúcnost’ou: „Já se
bojím. Hlavnì sílíciho fanatismu jakéhokoli druhu. Zoufalý nejsem, protože nevím, co pøijde. Mùžou se stát hrozné vìci,
ale mohou se stát i vìci dobré, takové,
o kterých se nám ani nesnilo“ (s. 159).
Nemám, èo dodat’…
PETER SALNER
Amos Oz & Šira Chadadová: Skok do
prázdného bazénu. Šest rozhovorù
o psaní, lásce, pocitech viny a jiných radostech. Vydalo nakladatelství Paseka
v Praze roku 2021. Pøeklad Lenka Bukovská, 168 stran, dop. cena 299 Kè
(v e-shopu nakladatelství 239 Kè).
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MALÍØ, SCÉNOGRAF A LITERÁT
O Jakobu Karlu Hirschovi a jeho cyklu mládí a dospívání
Vedle Petra Weisse, o kterém jsme psali
v dubnovém èísle Rch byl dalším malíøem, který zanechal malování a zaèal se

Døevoøez z cyklu Èerná vìž.

1976), který vzbudil velký ohlas. Po pøevzetí moci nacisty Hirsch emigroval, nejprve do Dánska, odtud do Švýcarska a roku
1936 do USA, kde se stal redaktorem nìmeckého èasopisu Neue Volkszeitung. Roku
1945 konvertoval k protestantismu. Svoji
konverzi popsal v autobiografické knize
Heimkehr zu Gott (Návrat k Bohu, èesky
2020), která vyšla roku 1946. V roce 1948
se natrvalo vrátil zpìt do Nìmecka, zemøel
8. èervence 1952 v Mnichovì.
VÍRA A VYSTØÍZLIVÌNÍ
Listuji útlým svazeèkem osmi pùvodních
Hirschových expresivních døevorytù, který vyšel v malém nákladu roku 1919 v Kielu v levicovém nakladatelství November
Verlag pod názvem Èerná vìž. Album je
uvedeno prací, na které je vyobrazen muž
hrající na klavír. Zdùraznìná hlava hudebníka se smutným èi zoufalým výrazem ve
tváøi a se štíhlými dlouhými prsty, které
ztuhly nad klávesnicí. Snad autoportrét
autora, který byl v mládí velmi nadaným
klavíristou a jehož hraní ukonèila nehoda,
pøi které pøišel o malíèek na pravé ruce.
Na dalším obrázku je vyobrazena menora, symbol judaismu, který však v tomto
pøípadì spíše ilustruje autorovo dospívání
v tradièní židovské rodinì. Staøec se naléhavì snaží nìco sdìlit mladíkovi, ten ho

kmetovi, který ho snad lituje, útrpnì na nìj
pohlíží a pøemýšlí, jak mládenci pomoci.
Na další ilustraci zoufalý a trpící mladý
muž, který od sebe odhání anonymní masky. Následuje válka: v levé èásti práce se
mezi masou lidí, kteøí radostnì bìží vpøed,
a tìmi, kdo se znavenì plouží vzad, pohybuje jedinec slavící vítìzství. Pøi horním
okraji je znázornìn velký smutek v podobì
skeletu lidské hlavy.

vìnovat literatuøe Jakob Karl Hirsch. Narodil se 13. listopadu 1892 v Hannoveru,
kde jeho otec provozoval lékaøskou praxi.
Døevoøez z cyklu Èerná vìž.
Pradìdeèek Samson Raphael Hirsch byl
významným rabínem a dìdeèek Isaak spiNa dalším obrázku je zašlápnutý muž.
sovatelem. Studoval nejprve na II. hannoTen, kdo ho zašlápl, stojí s rozhozenými
verském lyceu, poté krátce na umìleckopažemi a hlavou obrácenou vzhùru
prùmyslové škole, odkud odešel roku
jako by naznaèoval: „Co jiného jsem
1909 do Mnichova, kde do roku 1911
mìl dìlat?“ Na posledním vyvrcholení:
studoval malbu a grafické techniky na
Revoluce v podobì vpøed pochodujícíDebschitz-Schule. Pak odjel do Worpho, zarputilého a nelítostného muže
swede, kde pobýval v tamìjší umìlecs praporem, kterému tleská mladý poké kolonii, v letech 1912–1913 žil
chlebník. V závìru autorùv tìžko pøev Paøíži. Bìhem první svìtové války se
ložitelný expresionistický text.
pøestìhoval do Berlína, kde se seznáCyklus vychází z autorovy nelehké
mil s Franzem Pfemfertem, pro jehož
osobní zkušenosti v dobì dospívání,
èasopis Die Aktion vyhotovil nìkolik
která se pøehoupla do mládí okoøenìdøevoøezù a linorytù. Po válce se stal
ného hrùzami první svìtové války.
umìleckým poradcem berlínského diZ toho pak vyrostla autorova víra v revadla Volksbühne, pro které vyhotovil
voluci, ze které naštìstí brzy vystøízliøadu kostýmních a kulisních návrhù,
vìl. V letech 1920–1925 namaloval
nìkteré se také uplatnily v právì vzniøadu obrazù, vìtšina z nich byla bohukajícím filmovém prùmyslu výmarské
žel znièena nebo jsou nezvìstné. Jedrepubliky. Roku 1918 patøil k zakládanou z mála dochovaných maleb je
jícím èlenùm Novembergruppe, byl
akvarel na papíøe z let 1920–1922, nataké èlenem Arbeitsrat für Kunst.
zvaný Martin Buber truchlí na židovRoku 1925 pøestal výtvarnì tvoøit
a od té doby se vìnoval literární èinnos- Martin Buber truchlí na židovském høbitovì. Akvarel, 1920–22. ském høbitovì. Práce snad inspirovaná
Buberovými Chasidskými pøíbìhy
ti. Psal též pod pseudonymy Joe Gassner èi Karl Böttner. V roce 1931 vyšel jeho však evidentnì neposlouchá: rukou si pod- a postupným zánikem chasidských komuromán Kaiserwetter (Císaøské poèasí, èes- pírá hlavu a zacpává ucho. Na další práci nit v Halièi bìhem první války.
JAN PLACÁK
ky v pøekladu R. Grebeníèkové v roce se mladík zoufale vztahuje k velebnému
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ZÁPAS S ORIENTACÍ V ÈASE
Rozhovor s hebraistkou a kurátorkou ŽMP Lenkou Uliènou
Na stránkách Židovského muzea v Praze
lze zhlédnout on-line výstavu s názvem
Jarcajt není roèní období. Zabývá se jednou ze souèástí procesu truchlení v judaismu, pøipomínkou zesnulých ve výroèní
den jejich úmrtí, konkrétnì jarcajtovými
tabulkami, které pomáhaly urèit pøesný
den výroèí. Pøipravila ji hebraistka PhDr.
LENKA ULIÈNÁ, Ph.D., a vìnuje se jí následující rozhovor.
Je jarcajt roèní období?
Jarcajt není roèní období, i když to tak
mùže znít. Je to výroèní den podle hebrejského kalendáøe, ve kterém nìkdo blízký
zemøel a kdy na nìj jeho potomci pravidelnì vzpomínají. První jarcajt se pøipomíná
pøesnì rok po úmrtí a odsud také odvozujeme význam tohoto slova, tedy „èas naplnìní roku“. Jarcajt je jedno z jidiš slov, která se rozšíøila po celém židovském svìtì
a zakotvila v dalších jazycích. Dokonce ho
nìkdy používají i sefardští Židé, i když
existuje výraz v ladinu, meldado, který
také oznaèuje obøady pøipomínání zemøelého v den výroèí jeho úmrtí.
Jarcajt by se mìl držet za každého židovského nebožtíka, ale u významných
osobností, rabínù nebo èelných pøedstavitelù obcí je jarcajt komunitní záležitostí.
Možná se vám vybaví skupiny zbožných
Židù putujících napøíklad na jarcajt rabi
Šabtaje ha-Kohena, Šacha, k jeho hrobu
v Holešovì.
Jakým zpùsobem se výroèí úmrtí pøipomínalo a jaké pøedmìty jsou s ním
spjaty?
Výroèí úmrtí se pøipomíná zapálením
svíèky v pøedveèer dne úmrtí. Svíèka by

Jarcajtová tabulka Resi Pick. Inv. è. ŽMP 32 923/01.

mìla být dost velká na to, aby vydržela
hoøet celý následující den. Existují
i speciální jarcajtové svícny na jednu èi

více svíèek. Pøi bohoslužbì pak pozùstalý pronáší modlitbu kadiš a bývá také
vyvolán k Tóøe. Obvykle rodina navštìvuje hrob zemøelého, postí se a je také

Jarcajtová tabulka pana Emanuela Bischitzkého.
Inv. è. ŽMP P1995/0358.

zvykem pøispìt milodarem na nìjaký
konkrétní úèel. Tento zvyk hezky ilustrují zprávy v židovských periodicích,
napø. v Židovských listech z 29. bøezna
1940 èteme kratièkou zprávu o tom, že
Ing. Ludwig Pollak daroval na památku
své matky 50 korun fondu KKL, Židovskému národnímu fondu, který v Palestinì vykupoval pùdu pro podporu židovského osídlení. V dìjinách židovských
obcí nacházíme zmínky o mnoha dalších jarcajtových nadaèních fondech.
Jiným zvykem pak je studium Tóry
nebo Mišny na pøipomínku zemøelého
a na jeho poèest. V Brandeisovì Ilustrovaném kalendáøi na rok 1916/17 publikoval Josef Schön humoresku s názvem
Der Schiur, ve které popisuje, jak rázná
rebecin, manželka rabína, organizuje
svému choti harmonogram pøes jeho námitky tak, aby stihl jak jistou návštìvu,
tak i pronést uèenou pøednášku na poèest jarcajtu jedné místní rodiny.
A další ilustrovaný židovský kalendáø,
Hicklùv, inzeruje v roce 1926 vedle nabídky modlitebních knížek na høbitov a dalších pøedmìtù také jarcajtové tabulky, které jsou dnes asi nejtypiètìjším pøedmìtem

spojeným s pøipomínáním výroèí úmrtí.
Jak už jsem zmínila, jarcajt by se totiž mìl
držet podle data v hebrejském kalendáøi.
A to se v jistou chvíli ukázalo jako problém: když Židé pøijali obèanský, gregoriánský kalendáø, který se od hebrejského
hodnì liší, jarcajt pøipadal každý rok na
jiné datum obèanského kalendáøe. Jarcajtové tabulky tedy napomáhají zorientovat
se v èase a na nìkolik let dopøedu uvádìjí,
které datum obèanského kalendáøe odpovídá hebrejskému datu jarcajtu.
Odkdy a zhruba dokdy se v èeských
zemích používaly jarcajtové tabulky
a mají nìjaká specifika?
Nejstarší dochované jarcajtové tabulky ve
sbírce Židovského muzea pocházejí z šedesátých let 19. století, vìtší množství dochovaných tabulek se ale objevuje až od
osmdesátých let 19. století. Nejmladší tabulky ve sbírce jsou z roku 1941.
Princip tabulek zùstal po tìch asi šedesát let, co je u nás zvyk doložen, víceménì
stejný. Tabulky uvádìjí hebrejské jméno
zemøelého, datum jeho úmrtí podle hebrejského kalendáøe, nìkdy i datum pohøbu. Obèas najdeme na tabulce i jména
truchlících. V jednom èi ve dvou sloupcích jsou pak vypoèítaná data jarcajtù
podle obèanského kalendáøe na nìkolik
desítek let dopøedu. Pro èeské zemì je ale
specifická jazyková pestrost tabulek. Nejèastìjší jsou sice tabulky pøedtištìné nì-

Pamìtní (jarcajtové) svìtlo. Inv. è. ŽMP 54.261/01.

mecky, ale zhruba od dvacátých let 20.
století už nakladatelství reagují na poptávku po èesky tištìných tabulkách.
Tvoøily tyto tabulky nedílnou souèást
židovských domácností?
O použití tabulek máme pøedstavy podle zpùsobu jejich uchovávání. Mnoho
z nich se dostalo do muzea v jednoduchých døevìných rámeècích a v tìchto
pøípadech pøedpokládáme, že opravdu
visely na zdech židovských domácností.
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Víme ale také, že nìkteré tabulky byly
vkládány jako listy do evidencí rùzných
nadací a fondù. Jak už jsem zmiòovala,
pøipomínání jarcajtu je spojeno s milodary. Darovaným finanèním obnosem si
mohl èlovìk tøeba i sám prozíravì zajistit, aby na nìj po jeho skonu bylo pamatováno. Nebo to mohli zaøídit jeho po-

správný letopoèet je 1857. Omyl vznikl
nejspíš pøi pøepoèítávání hebrejského data
na obèanský rok, podobné omyly nejsou
v jarcajtových tabulkách nijak výjimeèné.

Ale tomu právì mìly pøedcházet…
Ano, jenže ten výpoèet byl opravdu pomìrnì složitý a obzvlášt’s vìtším èasovým odstupem se
prostì chyby objevovaly. Tímto tématem
se zabývá kalendáøová literatura, a to je
v judaistice témìø samostatná disciplína.
V hebrejském kalendáøi se mìsíce vypoèítávají podle lunárního systému, takže
mají 29 nebo 30 dnù.
Po seètení je židovský rok o 11 dní kratší než obèanský rok,
solární. Takže aby se
svátky roèního cyklu
Jarcajtová tabulka manželù Josefa a Terezie Krausových.
jako Pesach, Šavuot,
Inv. è. ŽMP 82.069/02.
Sukot nevzdálily pøítomci. Tyto dva zpùsoby použití tabulek liš od pøíslušných roèních období, vsuse ale vùbec nevyluèují. Je totiž pravdì- nuje se do židovského kalendáøe sedmpodobné, že tabulek s pøipomínkou jed- krát za devatenáct let tøináctý mìsíc.
noho zemøelého vznikalo víc, z našich A aby to bylo ještì složitìjší, židovský
sbírek to dokládají napø. dvì tabulky rok zaèíná na podzim, takže nástrah pøi
pøepoèítávání bylo opravdu dost.
pana Leopolda Berana.
Datum úmrtí se døíve psávalo na pøedsádky modlitebních knih. Tuhle tradici Jak se tabulky ilustrovaly?
nìkteøí tiskaøi podpoøili tím, že jarcajtové Výzdoba tabulek je typicky funerální,
tabulky tiskli pozdìji pøímo jako stránku tedy plaèící osoby, høbitovní budovy, kvìv modlitební knize. Jarcajtové tabulky na- tiny. Vyzdobit tabulku je ale dùležité, podjdeme také ve smuteèních albech, Traueralbech.
Nejèastìjší tabulky jsou pro jednotlivce, poèetné jsou ale i tabulky pro manželské páry, u tìch ale bývá èistì prakticky ménì místa na vypoèítaná data.
Z jakých materiálù se tyto tabulky
dìlaly?
Vìtšina dochovaných jarcajtových tabulek jsou pøedtisky na papíøe, ménì èasté
jsou rukopisné tabulky a vyšívané textilní
tabulky jsou spíše vzácností. Jeden z prvních nakladatelù, který pochopil ekonomický potenciál vydávání jarcajtových tabulek, byl známý pražský nakladatel
Samuel Pascheles. V Židovském muzeu
máme kromì mnoha tabulek pøedtištìných v jeho nakladatelství i jarcajtovou tabulku jeho rodièù, která je ale textilní,
a navíc obsahuje chybný letopoèet. Podle
tabulky zemøel Pascheles v roce 1858,

otcù, Machpela. Nad ní je zavìšena draperie se symboly chrámového náèiní, okøídlenou korunou a desaterem naznaèeným
øímskými èíslicemi. Tato jarcajtová tabulka taky ukazuje, jak se tyto barevné litografie výzdobou blíží devocionálním tabulkám typu mizrach a šiviti. I na této
konkrétní tabulce vidíme nápis zaèínající
Šiviti, s veršem z Žalmu 16,8, tedy „Hospodina stále pøed oèi si stavím“. Tabulky
šiviti mají svou výzdobou a texty pomáhat
soustøedit se na modlitbu. Podobnì mizrach je tabulka zavìšovaná na východní
stìnu a ukazující smìr modlitby k Jeruzalému. Dá se øíct, že i výzdoba a zpracování jarcajtových tabulek mají napomáhat
soustøedit mysl – na modlitbu a na vzpomínku na zemøelého.
O èem tyto tabulky vypovídají?
Jarcajtové tabulky jsou souèástí procesu
truchlení, který je v judaismu pøesnì definován. První jarcajt naznaèuje konec
roèního období smutku, kterému pøedcházelo období intenzivnìjšího tøicetidenního
truchlení (hebr. šlošim) a nejintenzivnìjší
sedmidenní období bezprostøednì po pohøbu (šiva). Svou podstatou jsou jarcajtové
tabulky orientované do budoucna, soustøedí se na budoucí pøipomínání zemøelého
a jsou tak v nìèem snad i optimistické.
Tomu podle mì odpovídá i jejich výzdoba – ano, vidíme na nich plaèící postavy, ale zároveò i pøírodní scenerie
a pestré barvy. Tahle svébytná vzpomínková estetika je opravdu pozoruhodná.

Jak rozsáhlá je sbírka tabulek v Židovském muzeu a které
patøí k nejzajímavìjším?
Ve sbírce rukopisù máme asi
150 jarcajtových tabulek, ale
tøeba zmínìná smuteèní alba,
která také jarcajtové tabulky
obsahují, jsou souèástí archivu. A u vìtšiny nemáme pøesné údaje o jejich pùvodu, protože pøišly do muzea pøes tzv.
Treuhandstelle, instituci zøízenou ve ètyøicátých letech
Ústøednou pro židovské vystìhovalectví.
Nìkteré tabulky jsou
Jarcajtová tabulka manželù Paschelesových. Inv. è. ŽMP 98.005.
opravdu sofistikované. Tøele naøízení hidur micva, tedy „okrášlení ba jedna tabulka obsahuje uvnitø rámu
naøízení“. Tabulky zkrášlují i rùzné židov- navíjecí mechanismus, který umožòuje,
ské symboly, jako napø. tabulky už zmínì- aby bylo vidìt vždy jen aktuální datum
ného pana Leopolda Berana, kde vidíme jarcajtu, a ne celá tabulka. Je tedy pøesymboly dvanácti izraelských kmenù, Da- hlednìjší a také interaktivní.
(pokraèování na str. 18)
vidovu hvìzdu, korunu a také jeskyni pra-
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Když ji koneènì odtáhli, mìl ten mladý muž roztrhanou košili, krvácel z úst
a plakal jako dítì.
„A teï pùjdeme domù,“ pravila, otoco dìlá maminka. Obèas se stalo, že èila se a držíc mì za ruku, vypochodokdyž mì zahlédli poulièní prodavaèi, vala z obchodu.
Když se babièka z otprodavaèi v obchocovy strany zvaná Prindech nebo lidé, kteøí
cezna dozvìdìla, co se
jen tak posedávali
stalo, vyèinila otci, že
v kavárnách, diskrétnì
se jeho manželka nepozvedli ukazováèek
chová o nic líp než Arak uchu. Mluvili o mé
bové, mezi kterými vymatce. Zrovna tak si
rostla. „Jak se tvùj syn
mohli ukázat na èelo,
nauèí správnì chovat,
protože øada z nich si
když neslyší nic než její
hluchotu pletla s šílenhluché jamrování a hašstvím. Skoro na všechteøení s Araby?“ Úvodny už nìkdy jeèela
ních pár výèitek uvolnia všichni zažili její výlo celý proud: „Ani ne
buchy vzteku.
za dva mìsíce oslavíNìkteøí jí odpustili
me maminèiny sté naa litovali ji s lenivou
rozeniny a pøeju si,
laskavostí, typickou
aby se tam slušnì chopro Blízký východ.
val. Nechci, abych muJiní se pošklebovali
Autorova matka roku 1946.
sela Madame Lordové
jejímu hluchému, hrubému, skøípavému hlasu, kroutili obli- nebo Victorii Coutzerisové pøedstavovat
èejem i rukama, až vypadali jako sochy syna židovské tarši, rozumíš?“
Babièka tím narážela na jinou událost,
chrlièù nebo vesniètí idioti. Jednoho dne
si matka v obchodu s potravinami pl- která se stala o nìkolik dní døíve. Maminném zákazníkù všimla, že nìjaký egypt- ka se tak dlouho dohadovala s øezníkem,
ský mladík napodobuje, jak mluví. Ne- až vypukla hádka. Nebylo to poprvé, a tak
vìdìla, co øíká, ale znala ten posmìšný lidé v øeznictví i okolních obchodech neúsmìv na tváøích lidí, když vyslovovali chali všeho, co právì dìlali, a pøišli se pos pøehnanou mimikou. Muselo ji dopá- dívat. Sledovali, jak ta hluchá ženská
usmlouvala lepší cenu
masa, a když jí prodavaè vyhovìl, rozmyslela si to a handrkovala se o další slevu, až
zaèal øezník vidìt
rudì a rozzuøenì hulákal, at’ už do krámu
nikdy neleze; pak slevil
podruhé a s hnìvem
Achilla a sprostými
nadávkami mumlanými pod vousy porcoval své nejlahodnìjší
maso a mrskal jeden
Autobus školy z rue Memphis, 40. léta, Alexandrie.
plátek po druhém na
lit, jak se na ni urážlivì podíval, zakøe- váhu. Když koneènì všechno balil do
nil se a pøitom sledoval, zda ho vidí pøá- tlustého šedivého papíru, matka mu porutelé. Zarazila se, praštila s nákupy, èila, aby ho neumazal svýma zakrvavenýnaøídila mi, at’na ni poèkám u pokladny, ma rukama, protože její syn, který stál tiše
a než staèil mladík mrknout, vší silou opodál, na nìj rád maluje. Øezník byl tak
mu vlepila pár facek. Než se vzpamato- št’astný, že odcházíme, že když jsem se
val, popadla ho za hlavu, mrštila s ním plížil za matkou a se strachem èekal, co se
o zem a neustále do nìj bušila, nejprve stane, až se otoèíme zády, podal mi další
kus papíru.
pìstí a pak vším, co jí pøišlo do ruky.

HLUCHÁ ŽENA
Následující text je první èástí kapitoly
Ples ke stým narozeninám (Centennial
Ball) knihy Z Egypta (Out of Egypt)
amerického spisovatele Andrého Acimana, který se roku 1951 narodil a dospíval
v turecko-italské židovské rodinì v Alexandrii. Jeho vzpomínky, vydané roku
1996, zaznamenávají poeticky i s ironií
osudy svérázných pøíbuzných v Egyptì
(a øadì dalších zemí) i nejednoduché
soužití s místní vìtšinovou spoleèností.
Rodina musela nakonec kvùli antisemitské a protiizraelské atmosféøe a perzekuci roku 1965 z Egypta odejít, Aciman se
posléze usadil, vystudoval a prosadil
jako spisovatel ve Spojených státech. Pùsobí jako univerzitní pedagog a je autorem nìkolika knih, z nichž nejznámìjší
(Dej mi své jméno) z roku 2007 byla též
zfilmována. Acimanova matka byla neslyšící, a právì jí je vìnován náš úryvek.
Celou kapitolu naleznete v Židovské roèence na pøíští rok 5782.
***
Nejprve zaznìl chuchvalec slov, nìkdo
vykøikl a nìkdo jiný mu odpovìdìl, pak
nastala chvíle ticha, iluze, že se vrátil
klid. A potom to pøišlo.
Vøískot, který otec léta slýchal, køik,
který se dral mocnými plícemi jako prastaré, uhranèivé, lkavé kvílení, jež proøízlo den a vystoupalo nad rue Memphis
a všední hluk ètvrti Ibrahimije.
Jednoho dne zjistil, že takhle vyje
hluchý èlovìk, když ho nìco bolí, když
se hádá, když naøíká, když mu selžou
slova a nevychází z nìj nic než vøískavé
chrchly, které znìjí spíš jako skøípot autobusové flotily, brzdící za krásného,
pro pláž stvoøeného sluneèného nedìlního rána, než hlas té, s níž se oženil.
Lidé na ulici jí øíkali al-tarša, hluchá
žena, a Arabové na trhu s taršou spojovali všechny a všechno v její domácnosti: existoval otec hluché, domov hluché,
její služka, jízdní kolo, auto, její manžel. Motorka, na které na poèátku ètyøicátých let vyhrála exhibièní závody
v Corniche a kterou pozdìji prodala
sousedovi, byla známa jako taršin mutusikl. Když jsem vyrostl natolik, abych
mohl sám chodit po ulicích Ibrahimije,
zjistil jsem, že mi øíkají taršin syn. Mùj
arabský holiè v Ibrahimiji – bývalý Alekùv pomocník, nyní vlastník salonu – se
nikdy neptal, co dìlá otec, ale vždycky,
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Když jsme veèeøeli, nevnímal jsem nic
než ozvìny øezníkova øevu, jak vyhrožoval,
že tu židovskou èubku na místì zabije, a jak
má matka odvìtila svým šíleným ohlušujícím jekotem a prohlásila, že jestli je oprav-

Poulièní ruch v centru Alexandrie, 30. léta.

du chlap, at’to udìlá, a nabídla, že mu podá
ze stolu øeznický sekáèek. Za chvilku se
všichni s úlevou rozesmáli, navzájem se politovali, matka odložila sekáèek, který pøedtím popadla v divadelní sebeobranì; øezník
si ukazoval na uši a naznaèoval, že ji nezavraždil jen proto, že už ji Hospodin potrestal
dost, a protože je koneckoncù správná a politováníhodná žena, maskina. Byl to chlap,
který ji jednoho dne, když mu oznámí, že
odjíždíme z Egypta, s pláèem obejme a pokolébá v náruèí a své zakrvácené zástìøe.
Ale její vøískot té noci neutichal. Byl to
ohavný, hrubý, vyšinutý skøek, a at’jsem
se snažil sebevíc, at’jsem myslel na cokoli
a chtìl ho pøehlušit jiným zvukem, ten
úporný, pronikavý hukot v mých uších nedokázalo nic utlumit.
Jak jsem závidìl ostatním jejich matky,
ty jemné slyšící mámy, které braly telefon,
otevøely vám dveøe a vždycky poznamenaly nìco pøíjemného o vašich šatech,
o tom, jaký je den, nebo o filmu, který už
každý vidìl. Matky, které mluvily s uèiteli
a nepotøebovaly tlumoèníka. Matky, které
hrály na klavír, podaly vám ruku, poslouchaly, co jim øíkáte, a odpovídaly pìknì
strukturovanými krátkými vìtami. Matky,
které se nehádaly se služebnictvem, ale
místo toho je propustily, matky, které vás
vykázaly do patøièných mezí nìkolika tichými, ostrými, pøiléhavými slovy, a ne
bláznivým jekotem, matky, které èekaly,
že se jim omluvíte, které øíkaly „Mám tì
ráda“, jako by to byl kompliment a nikoli
požadavek, matky, kterými jste se chtìli
pochlubit, a ne je nìkam schovat.
Maminèin hlas byl silnìjší a vyšší, než
bylo obvyklé, a rozléhal se do daleka, a tak

zahlédl známou tváø ze školy – což se stalo témìø pokaždé, protože v Alexandrii
chodili v pátek do kina všichni. Protože
jsem nenašel odvahu pøedstavit ji jako
svou tetu, jediné, na co jsem se zmohl,
bylo, že jakmile jsem zahlédl, že se k nám
blíží nìjaký spolužák, ztuhl jsem, nasadil
vyhýbavý a nepøítomný výraz a pøedstíral,
že jsem nikoho nevidìl.
Jakmile film skonèil, chtìl jsem vždycky
co nejrychleji odejít, daleko od hluèící
vstupní haly, kde se všichni motali a rozmýšleli se, kam veèer vyrazí. Jenže rodièe nespìchali, postávali kolem našich sedadel, vyprávìli si o filmu a trvali na tom, abych si
okamžitì, a ne až pak, natáhl svetr, nebo hledali pod sedadly cosi, o èem matka tvrdila,
že se jí tam zakutálelo; pokaždé èekali, až se
uvolní ulièky a naøídili mi, abych poèkal,
i když já jsem si pøál jediné – zmizet pryè.
Pak jsem se roztøásl.
„Podívej se, celý se rozklepal,“ øíkávala
otci, když mi pomáhala navléknout ruce do
rukávù pletené vesty. Cítil jsem, jak mi drkotá brada a tuhnou lokty.
„Musel to být nìkdo ze školy.
Urèitì zas uvidìl nìkoho ze
školy.“ Máma vždycky uhádla,
co si myslím, èeho se bojím.
Otec se pøísnì rozhlédl,
pátral oèima v davu po tváøi,
které jsem se snažil vyhnout.
„Nemùžeš se takhle chovat,
nikdo tì pøece neukousne.“
„Já vím,“ zamumlal jsem.
„Tak co se dìje?“
To jsem nevìdìl. Ale trnul
jsem, že se mnou mluví tímhle tónem, když jsou lidi ze
školy v doslechu.
„Stydí se za mì,“ usoudila
matka a zapínala mi knoflíky
u svetru. „Vím to.“
„Nesmysl, nikdo se za
tebe nestydí,“ odvìtil táta
s neteèným a podráždìným
výrazem, kterým se vždycky
snažil zklidnit její hnìv –
pøedstíral únavu a rozmrzeAutorova široká rodina, 50. léta. Foto na této dvoustranì archiv.
lost.
„Jak to mùžeš vìdìt? Ty se za mì taky
køikovala ve vodì, když jsme spolu plavali
a její hlas tlumený zvukem vln pozbyl své stydíš.“
„Buï tak hodná a nekøiè tolik!“
hrubosti a znìl pøívìtivì jako hlas racka.
„,Nekøiè tolik‘ – a co bys chtìl, abych
***
Protože jsem nevìdìl, jak kamarádùm pøi byla i nìmá?“
„Jde se,“ øekla a popadla mì za ruku.
pøedstavování vysvìtlit její hlas, radìji
jsem je pøestal zdravit. Když byla v bio- „Aspoò ještì neumí lhát, což se o tobì
grafu pøestávka, snažil jsem se od ní vzdá- øíct rozhodnì nedá,“ prohlásila a vrhla
lit, vysmeknout svou ruku z její nebo pøe- na otce významný pohled.
(pokraèování na str. 18)
rušit rozhovor v pùli slova, kdykoli jsem
když jsem ráno nastupoval do školního autobusu a ona se vyklánìla z okna a louèila
se, díval jsem se na druhou stranu a pøedstíral jsem, že ji neslyším; když mì zahlédla,
jak se vracím z pláže, naklonila se pøes zábradlí a zavøeštìla na mì mou pøezdívkou.
Chlapci, se kterými jsem se právì spøátelil,
z toho vypadali zaraženì, nebot’nevìdìli,
že to je moje máma, a nikdo netušil, že to,
co slyšeli, je má pøezdívka, protože èlovìk
si na její zpùsob mluvy musel zvyknout.
Vzhlédl jsem a usmál se náhodné poznámce, kterou jsem snad zaslechl; ten úsmìv
jsem použil jako zpùsob pozdravu nìkomu,
kdo byl opodál a kdo pøesnì pochopil, proè
se usmívám tak neurèitì. A ten nìkdo mi
hned vzápìtí odpustil, a když jsme za tìch
letních odpolední sedìli v jídelnì a jedli
ovoce, protože nic jiného se v tom horku
jíst nedalo, vydával ze sebe láskyplná slova, kterým nikdo nerozumìl, protože to nebyla ani slova, jen zvuky sahající až dávno
do jejího dìtství, do doby, kdy ještì ani neumìla mluvit – útržky slov, jež obèas vy-
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ZÁPAS S ORIENTACÍ V ÈASE
(dokonèení ze str. 15)
Nalezla jste v tabulkách i nìjaká zajímavá slovní spojení?
Texty na tabulkách jsou standardizované,
na nìjakou vìtší kreativitu na nich nebyl
prostor. Vždycky mì ale zaujmou pøípisky pozùstalých, jako napøíklad na tabulce
paní Resi Pick, kde vidíme u spodního
okraje pøípis truchlících dcer: „Gewidmet von ihren trauernden Töchtern Babi
Weinberger. geb. Pick, und Lotti Pick“
(Vìnováno jejími truchlícími dcerami
Babi Weinberger, rozenou Pick, a Lotti
Pick).

zahranièní židovské organizace rozesílají na žádost e-mailem upozornìní na
blížící se jarcajt zesnulého pøíbuzného,
umožní vám i zapálit virtuální svíèku,
která vám pak 24 nebo 25 hodin „hoøí“
na obrazovce.
I u nás pozoruji oživení zájmu o jarcajty a jejich dodržování. Podporu nabízejí jednotlivé obce. Jarcajt je totiž nejen záležitost domácí obøadnosti, ale
právì i komunitní. Dodnes jsou v nìkterých synagogách, vèetnì Staronové, jarcajtová tabla se jmény a elektrickými
svìtýlky, která se
rozsvìcují na jarcajt
i u jiných pøíležitostí.

Zanechaly tyto tabulky i stopu v liteA má tato on-line
ratuøe?
výstava
nìjakou
Pøímo o jarcajtových
souvislost se soutabulkách jsem v lièasnou epidemií,
teratuøe zmínky nenebo jste ji chystala
našla. O jarcajtu se
už dávno?
ale zmiòuje tøeba
Máte pravdu, byla to
Vojtìch Rakous ve
atmosféra pandemie
své hoøké povídce
a toho náhlého všuRozsvítil a byl v kosdypøítomného stratele, kterou otiskl
chu ze smrti, která
v roce 1907 v týdenímì k tématu jarcajtu
ku Rozvoj. Vypráví
pøivedla. Jarcajtové
v ní o židovském
tabulky mi opravdu
mladíkovi, kterému
pøipadaly v této soujeho matka v dopise
vislosti útìšné. A tapøipomíná dvì poké jsme v muzeu hlevinnosti, které má
Jarcajtová tabulka paní Julie Klein.
dali možnosti, jak
vyplnit na jarcajt
Inv. è. ŽMP P1995/0538.
využít virtuální prosvého
zesnulého
otce, tedy zapálit svíèku a vystoupit stor a možnosti našeho on-line katalogu.
v synagoze k Tóøe a pronést kadiš. Zá- Do budoucna chceme tento formát urèipletka spoèívá v tom, že šámes, správce tì využívat èastìji.
synagogy, za mladíkem po skonèení bohoslužby bìží, aby mu pøipomnìl, že Které tabulky se vám osobnì nejvíce
nezaplatil. Mladík dá za dodržení jarcaj- líbí?
tu své poslední peníze, jenže pak už Nejradìji mám tabulky, na kterých ne„mu ani nezbylo na lístek, aby matce nechali pozùstalí prázdné místo pro fotmohl oznámiti, že vykonal svoji povin- ku, ale nalepili na nì podobenku zemøelého nebo zemøelé. Kdykoli berete do
nost, že rozsvítil a že byl v kostele“.
ruky nìjaký pøedmìt ze sbírky muzea,
Existují moderní varianty jarcajto- musíte pøemýšlet nad tím, kdo ho držel
tøeba 100 let pøed vámi, kdo ho používých tabulek?
V souèasné dobì už nejsou jarcajtové val, na èí poèest nebo památku ho netabulky potøeba, existují totiž snadno chal nìkdo vyrobit. A pøi pohledu na tadostupné on-line konvertory, které vám bulku s fotografií mají tito lidé najednou
zdarma a okamžitì pøevedou jakékoli tváøe.
A pak mám ráda tabulky s rùznými
hebrejské datum do obèanského kalendáøe i naopak. Fungují sice hlavnì ang- chybami a škrty. Na nich je krásnì vidìt
licky, ale jsou opravdu velmi jednodu- ten zápas s orientací v èase, pro který
ché. Moderní technologie ale zasáhly do mám velmi silné pochopení.
ALICE MARXOVÁ
jarcajtu i jinak. Kromì toho, že nìkteré

HLUCHÁ ŽENA
(dokonèení ze strany 17)
Pak se vøítila do tlaèenice a k východu
dorazila mnohem døív než táta.
Všichni øíkali, že jsem její uši. Nemohla telefonovat, a tak jsem musel volat za
ni. Když jsem se chtìl z povinnosti vykroutit, lhal jsem a tvrdil, že èíslo její pøítelkynì je obsazené. Když jsem ji chtìl
pozlobit, pøísahal jsem, že nìkdo zvoní
u dveøí, i když jsem vìdìl, že ví, že lžu.
Znala moje myšlenky a já jsem znal její.
Když jsem se v noci bál, zatahal ji za ruku
a probudil ji, dávno pøedtím, než ve tmì
rozeznala mé rty, vìdìla, co øíkám. A já
podle toho, jak se smála vtipu nìjakého
hosta, poznal, že vùbec nepochopila pointu a smìje se jen ze zdvoøilosti, aèkoli
všichni kolem by pøísahali, že žertu rozumìla do puntíku. Když obèas veèer zhasla
svìtla, nebìžel nahodit pojistky náš kuchaø Abdu, ale ona. A když jsem slyšel,
jak se št’ourá v drátech, cosi vytahuje a zašupuje, odpovídá na mé nevyslovené otázky a prosí, abych se ani nehnul, nebo se
srazíme, až poleze po žebøíku dolù, doufal
jsem, že ta tma potrvá vìènì a bude jako
dlouhá noc bez spánku, a myslel jsem jen
na to, že mi máma lhala, že mi lhali
i všichni ostatní, že nikdy nebyla tak hluchá, jak o sobì prohlašovala.
Až tehdy jsem pochopil, jak to má doopravdy s ušima, že bude vždycky hluchá,
nikdy neuslyší hudbu, neuslyší smích
a mùj hlas. A až tehdy mi došlo, co to znamená být na svìtì sám, a rozbìhl jsem se
za ní v tom velkém domì, který byl v noci
tak tichý, tak prázdný a tak strašlivì temný, protože po soumraku byla naše èást
Alexandrie vždycky chmurná a tmavá,
a to tím víc, když se táta vracel domù pokaždé tak pozdì. Rozsvítili jsme v domì
všechna svìtla, ne proto, abychom zahnali
pomyslné zlodìje, ale abychom se dívali
z okna a spatøili v okenních tabulkách odrazy svých tváøí.
Každý veèer se z temnoty ozývalo
ïábelské kvílení prodavaèe jogurtù,
který dokola provolával dlouhé houkavé
„joguuuuurt… joguuuuurt!!!“, až došel
na konec bloku a zahnul do kopce k malým kasárnám, odkud obèas znìly salvy
cvièných støel protiletadlových zbraní.
S povdìkem jsem pak zaslechl matèin
hlas, jak se nesl tmou, když hulákala
v kuchyni na Abdua, který se už chystal
domù, ale ona ho ještì hodinu zdržela,
protože zapomnìl vyèistit troubu.
Pøeložila am.
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ROZHOVORY S PAMÌTNÍKY
O jedineèné sbírce orální historie v Židovském muzeu
Židovské muzeum v Praze od roku 1990
systematicky nahrává, shromažïuje a zpøístupòuje pro vìdecké, studijní a badatelské
úèely autentická osobní svìdectví pamìtníkù šoa a jejich potomkù. Za tøi desetiletí
vznikla úctyhodná sbírka orální historie,
která v souèasné dobì èítá témìø 1750
rozhovorù. Tato kolekce svým rozsahem
i významem nemá v Èeské republice
konkurenci. Zahrnuje rozhovory nejen
s pøeživšími šoa, ale také s jejich potomky
z tzv. druhé generace. Základ tvoøí dvì
hlavní sbírky Rozhovory s pamìtníky
a Rozhovory s pamìtníky o pováleèném
období, které jsou doplnìny ještì nìkolika
menšími podsbírkami.
SVÌDECTVÍ O DVOU
TOTALITÁCH
Dlouhodobým cílem našeho orálnì-historického projektu je zachování židovské
pamìti, která je nedílnou souèástí moderních èeskoslovenských dìjin. Zaznamenáváme proto osobní svìdectví a osudy
pøíslušníkù židovské komunity nejen
v prùbìhu druhé svìtové války, ale dokumentujeme také jejich pováleèný život.
Poøízené rozhovory jsou cenným svìdectvím o praktikách obou totalitních režimù
– nacistického i komunistického. Tímto
zpùsobem se nám daøí nejen mapovat
a dokumentovat dìjiny 20. století z pohledu židovského obyvatelstva, ale navíc
historii zalidòujeme a vyplòujeme osudy
konkrétních jednotlivcù. V rozhovorech
se tak èasto objevují mnohdy marginalizovaná témata a opomíjené dìjiny každodennosti. Od pamìtníkù získáváme kromì osobních výpovìdí také doprovodné
materiály z rodinných archivù, které se
stávají integrální souèástí sbírky pod názvem Materiály nasbírané v souvislosti
s nahráváním rozhovorù s pamìtníky.
Tvoøí je pøedevším prameny osobní povahy, jako jsou rodinná alba, fotografie, deníky, zápisníky a další dokumenty, které
dokreslují jednotlivé pøíbìhy vypravìèù
a slouží také pro studijní, výstavní, publikaèní èi osvìtové úèely.
Na sbìru rozhovorù se také podílejí externí spolupracovníci ŽMP, kteøí rozhovory natáèejí a pøepisují nahrávky. Kromì
vlastního nahrávání nových rozhovorù se
intenzivnì vìnujeme zpracování a katalogizaci stávajícího fondu v rámci digitálního katalogu CollectiveAccess.

Orálnì-historický projekt je financován
pøevážnì z muzejního rozpoètu a prostøednictvím grantu Židovská pamìt’ve
20. století, který každoroènì poskytuje
Nadaèní fond obìtem holocaustu. V menší míøe je podpoøen i soukromými dary od
jednotlivcù.
NAHRÁVÁNÍ ROZHOVORÙ
Nahrávání rozhovoru vždy pøedchází vyhledávání potencionálního narátora (pamìtníka). Kontakty získáváme na základì
doporuèení nebo prostøednictvím židovských obcí, z periodického tisku, literatury apod. Po navázání kontaktu seznámíme pamìtníka s cílem našeho projektu.
Natáèení je vždy realizováno na základì
Dohody o úèasti na projektu orální historie Židovského muzea v Praze a o poskytnutí práv. V rámci dohody si narátor sám
urèí budoucí podmínky nakládání se
svým rozhovorem. Je mu mimo jiné zaruèeno právo na autorizaci textu a anonymizaci osobních údajù.
Vlastní natáèení rozhovoru probíhá na
diktafon èi kameru v místì a termínu, které
si zvolí sám narátor.
Natáèení probíhá v souladu s principy orální
historie. Židovské muzeum v Praze se pøi natáèení pamìtnických
rozhovorù øídí etickými
pravidly, jež vycházejí
z principù Etického kodexu Èeské asociace orální historie. Vždy dbáme o pohodlí
pamìtníka, proto preferujeme natáèení interview v domácím prostøedí, kde se pamìtník cítí dobøe. Záznamy rozhovorù poøizujeme jak v Èeské republice, tak
v zahranièí. Natáèení rozhovoru je ovšem
také možné pøímo v prostorech muzea.
Délka samotného rozhovoru je velmi individuální, ale zøídkakdy pøesáhne tøi hodiny.
Rozhovor je zpravidla uveden vzpomínkami na meziváleèné období, pøípadnì na
historii narátorovy rodiny. Pamìtníci hovoøí o svém dìtství, rodinném zázemí, národnostním, politickém a náboženském
smýšlení, dodržování èi nedodržování
židovských svátkù a tradic, aktivitách
v rámci židovských spolkù, pomìru
k sionismu apod. Následuje popis zážitkù spojených s druhou svìtovou válkou:
Transport do Terezína, každodenní život
v terezínském ghettu, pøípadnì i v dalších

koncentraèních a pracovních táborech,
vzpomínky na represe, selekce, chování
dozorcù, otrocké práce, prodìlané choroby, hlad, útìky, mezilidské vztahy v táborech, osudy blízkých èi zpùsoby pøežití.
Zaznamenáváme také pováleèné osudy
židovských rodin. Vìnujeme se pøedevším vzpomínkám na dobu omezené demokracie v letech 1945–1948, nástupu
komunistické strany k moci, dále údobí
kultu osobnosti, politickým procesùm
v padesátých letech a otázkám oficiální
antisemitské rétoriky, každodennímu životu v socialistickém Èeskoslovensku,
dobì spoleèenského uvolnìní v rámci
pražského jara a následné normalizaci.
Po nahrání rozhovoru je proveden pøepis a editace. Editovaný pøepis rozhovoru
posíláme pamìtníkovi ke kontrole a pøípadným pøipomínkám. Po jejich vypoøádání následuje autorizace rozhovoru, která je provedena ve formì souhlasu se
znìním textového pøepisu rozhovoru.
Zvukový záznam vèetnì pøepisu rozhovoru jsou trvale uloženy v Dokumentaci
šoa v Židovském muzeu v Praze. Badatelùm poskytujeme pouze editovaný a autorizovaný textový pøepis rozhovoru, takže
vlastní zvukový záznam není badatelské
veøejnosti zpøístupnìn. Pøípadný zájemce
o studium rozhovorù
musí vždy vyplnit registraèní list a pøi studiu dbát jednotlivých
ustanovení Øádu pro
studium a využívání
sbírky orální historie
„Rozhovory s pamìtníky“ Židovského muzea v Praze. Naši
sbírku využívají badatelé z øad studentù
i vìdeckých pracovníkù.
VÁŠ ŽIVOTNÍ PØÍBÌH
Natáèení rozhovorù úspìšnì pokraèuje navzdory koronavirové pandemii. Bìhem
loòského roku jsme natoèili celkem sedmnáct rozhovorù s pamìtníky. Letos bìhem
prvních ètyø mìsícù dalších sedm. V posledních týdnech se nám podaøilo navázat
kontakt se zamìstnanci DSP Hagibor, kteøí
byli ochotni s námi sdílet výzvu pøi hledání
pamìtníkù, za což jim velice dìkujeme.
V neposlední øadì bychom rádi i touto formou oslovili pamìtníky z øad první i druhé
generace, kteøí by s námi byli ochotni sdílet svùj životní pøíbìh. V pøípadì zájmu
nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: shoahhistory@jewishmuseum.cz nebo na telefonním èísle: 222 749 238.
TOMÁŠ BÌLOHLÁVEK, ANTONÍN KUROVEC
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NA DOHLED OD SOCHY SVOBODY
O bývalé venkovské synagoze na Governors Island
V blízkosti ostrova Manhattanu se nachází
pár menších ostrovù, které mimo jiné slouží Newyorèanùm jako únik pøed ruchem
centra a jeho povìstnými davy. Jedním
z nich je Governors Island, nevelký ostrov
ve tvaru zmrzlinového kornoutu, který je
situován nedaleko pobøeží Brooklynu,
osm minut jízdy parníkem z nejjižnìjšího
cípu Manhattanu. Otevírá se veøejnosti
vždy na zaèátku kvìtna a je pøístupný až
do konce øíjna.
Governors Island (neboli Paggank, jak
se mu øíkalo v jazyce pùvodních indiánských obyvatel z kmene Lenapù) má mezi
newyorskými ostrovy výjimeèné postavení: v dobì americké války za nezávislost
sloužil jako vojenská základna a od šedesátých let 20. století byl centrálou pobøežní
stráže. Když odtud vojenská pobøežní hlídka v roce 1996 odešla, zùstal Governors Island ponechaný víceménì svému osudu, polorozpadlé historické budovy zely
prázdnotou a ostrov zùstal nepøístupný.
Situace se však zaèala mìnit v roce
2005, kdy se ostrov opìt otevøel veøejnosti
a postupnì, v nìkolika fázích, byl jeho terén architektonicky upraven, zalesnìn
a revitalizován a opravy se doèkala øada
pùvodních budov. Koná se tu spousta kulturních akcí, festivaly souèasného umìní,
koncerty, letní kino, dìtské tábory apod.
Ostrov si však stále zachoval své venkovské kouzlo, pøibyly zde parky, cesty
a stezky i ekologické farmy a stal se vyhledávaným výletním místem zejména rodin s dìtmi. Na ostrovì si lze vypùjèit si
kola, šlapadla èi vozítka pro celou rodinu
a užívat si jedineèného terénu a úžasných
výhledù na panoráma Manhattanu, a pøedevším na sochu Svobody, která se nachází na sousedním Liberty Island.
MALÝ ŽLUTÝ DOMEK
Na Governors Island stojí velké množství
mohutných vojenských historických budov, vèetnì pùvodního opevnìní ostrova,
budovy rùzných institucí a øada klasických rodinných venkovských domù s terasami. Ke svému pøekvapení jsem zde
však objevila nevelkou budovu, lišící se
od ostatních nejen svým vzhledem, ale –
jak jsem záhy zjistila – pøedevším pùvodním úèelem. Malý, svìtle žlutý domek
s bílými zapeèetìnými dveømi, jenž se nachází ve východním cípu ostrova, jako by
vypadl z fotografie novoanglického ven-

kova poloviny 20. století. Jedná se však
o bývalou synagogu, jejíž styl se od jiných
newyorských svatostánkù výraznì liší.
Tento rurální, jednopatrový dùm ve stylu klasického ranèe patøí k onìm desítkám opuštìných synagog, o nichž brooklynská historièka a pedagožka Ellen
Levitt napsala dvì knihy The Lost Syna-

svažujícímu se terénu s urèitými obtížemi
nahlédnout dovnitø. V interiéru je patrná
police s knihami a pár dalších pùvodních
pøedmìtù. Synagoga je ale jinak prázdná,
šindelová støecha má trhliny, nìkterá okna
jsou rozbitá.

RODINNÁ ATMOSFÉRA
V roce 1996, kdy byl Governors Island demilitarizován, museli všichni obyvatelé ostrova odejít. Rabíni, kteøí na ostrovì sloužili,
byli absolventy konzervativního Židovského náboženského semináøe na Manhattanu
a posledním z nich byl vojenský rabín William (Bill) Kloner, jenž s sebou vzal svitek
Tóry, který v roce 1993 na ostrov pøivezl.
Nabídku, aby zastával zdejší rabínský post,
prý dostal v neèekaný moment, a sice pøi
hraní golfu, kterého se mnoho èlenù kongregace pravidelnì zúèastòovalo. Když odešel
do penze, byl jmenován admirálem a nadále
zastával rabínskou funkci v komunitì Beth
Emeth ve ètvrti Flatbush v Brooklynu; zemPohled z Governors Island na Manhattan.
øel v roce 2017 ve vìku 89 let. David Gabelgogues of Manhattan a The Lost Synago- man, další z èlenù kongregace, který na ostgues of Brooklyn.
rovì sloužil jako zubaø, v rozhovoru pro
Templ na Governors Island, sídlo kon- èasopis Forward vzpomínal na rodinný chagregace Shaare Shomayim, sloužil vý- rakter zdejší židovské komunity a na smuhradnì vojákùm a jejich rodinám, které na tek, když museli ostrov opustit. I další èlenoostrovì také bydlely. Elegantní rodinné vé kongregace, pøedevším uèitelé, si
zachovali hluboký vztah k místu svého starého pùsobištì a na
ostrov se s nostalgií vracejí.
Na Governors Island lze nalézt také tøi kostely, respektive
kaple, pøièemž jedna z nich se
v souèasné dobì užívá pro dìtské letní tábory (zajímavostí
je, že exteriéry vìtšiny budov
na ostrovì jsou oznaèeny za
národní památku, ale jejich interiéry nikoli, a proto mohou
být použity pro rùzné úèely).
Vzhledem k tomu, že Governors Island je oblíbeným výMalý žlutý domek, v nìmž bývala synagoga. Foto na této stranì autorka.
letním místem mnoha ortodomy se nacházejí hned za synagogou, doxních židovských rodin s dìtmi a øady
stejnì jako ohromná budova vojenské ko- studentù newyorských ješiv, stálo by za
leje. Synagoga byla postavena za první úvahu vrátit domku jeho pùvodní úèel. Žel,
svìtové války a pùvodnì sloužila jako synagoga Shaare Shomayim však zatím
skladištì. Jako templ se zaèala používat patøí k budovám, které zùstávají opuštìné,
nejspíše v roce 1950 (o konkrétním datu a lze tìžko øíci, zda se v dohledné dobì plázaložení se vedou spory). Mìla tehdy vit- nuje jejich obnova.
rážová okna s motivy spjatými s moøem
Doufejme, že s postupující revitalizací
z Knihy žalmù, která již neexistují. Na sy- celého ostrova dojde i na rekonstrukci tonagoze jsou však stále patrné židovské hoto zajímavého místa, které vypovídá neprvky, situované zejména u vstupních jen o židovské pøítomnosti na Governors
dveøí (menora, Davidova hvìzda a hebrej- Island, ale obecnì také o židovské historii
ský nápis „bejt kneset“). Skrze modro-bílé širšího New Yorku a osudech jednotlivcù.
závìsy je možné èásteènì a vzhledem ke
MONIKA HANKOVÁ, New York
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IZRAEL: Gaza po sedmi letech
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dronem. Kde Hamás bere tak sofistikované zbranì? Ty v garáži nevyrobí. Z Íránu, odkud pochází dotyèná technologie
i peníze (tìmi pøispívá i Katar). Což je
problém, zvláštì v situaci, kdy se snaží
zlepšit vztahy s Íránem Bidenova Amerika. Ještì zásadnìji ale pùsobí posuny
spoleèenské. Bývaly èasy, kdy Hamás
ovládal Pásmo Gazy, leè Palestinci na
Západním bøehu Jordánu (pod Fatahem)
a ještì víc izraelští Arabové s ním nechtìli mít nic spoleèného. Teï je to jinak.
Støet nezaèal kvùli Gaze, ale kvùli Jeruzalému. Kvùli obèanskoprávním detailùm, jako je chystané vystìhování ètyø
arabských rodin z domù èi restrikce shromažïování u mešity al-Aksá. A když zaèaly z Gazy létat rakety Hamásu, vznikla
jakási druhá, vnitøní fronta tohoto konfliktu. K protižidovskému násilí se uchýlili
izraelští Arabové a vlastním násilím na
to odpovìdìli izraelští
Židé. Je to nìco, co pøimìlo k ostré reflexi lídry všech politických
stran, nìco, co pøineslo
závan obèanské války.

Toto je struèné shrnutí kvìtnových
Chceme-li shrnout to hlavní z izraelského kvìtna, mùžeme ocitovat vìtu ze událostí v Izraeli. Není ještì úplné, ale
sedm let starého srpnového Rch. „Když v dobì psaní tohoto textu lze øíci, že lezaènou ve velkém létat rakety z Pásma tošní kvìten si vyžádal ménì obìtí než
Gazy, èlovìk má chtì nechtì pocit déjà èervenec a srpen 2014. Tehdy, když Cavu. Prostì už to zažil, dokonce vícekrát, hal podnikl do Gazy pozemní operaci, se
uvádìlo na stranì Izraele 73 mrtvých (67
a dokáže odhadnout scénáø.“
Ta vìta reflektovala události èervence vojákù a 6 civilistù) a v Gaze 2125 mrt2014, ale vystihuje i události kvìtna vých (podle Hamásu 2310). Teï je na
2021. Alespoò tak, jak se na pohled jeví. stranì Izraele 12 mrtvých (jen civilisté,
Izrael po sedmileté pauze opìt zasypáva- z toho jeden v Lodu pøi poulièním násilí),
ly rakety. Jenže to neznamená, že událos- v Gaze 200–300 mrtvých (militantù plus
ti se jen opakují. Na to, že v Pásmu Gazy civilistù), na Západním bøehu Jordánu 26
vládne od roku 2007 teroristický Hamás, mrtvých Palestincù a v Lodu jeden mrtvý
si Izrael i svìt už zvykl. I na to, že obèas izraelský Arab pøi poulièním násilí.
odtamtud létají rakety na civilní cíle v IzNicménì toto vše je prvoplánová inraeli. Také na to, že Izrael cílí leteckou formace zakrývající øadu dùležitých vìcí,
odvetu na zdroje hrozby – na sklady, jež sice mohou pùsobit jako detaily, leè
montovny i odpalištì
raket a pøedevším na sít’
podzemních tunelù v Gaze (v armádní hantýrce
se jí øíká metro). Právì
ta umožòuje rychle,
úèinnì a pøitom nepozorovanì organizovat
KDE SE STALA
útoky na Izrael.
CHYBA?
K tradici patøí i to, že
To vše bylo pøekryto rajde o modelový pøípad
ketovou palbou Hamáasymetrického konfliksu a izraelskými nálety
tu. Na jedné stranì je
proti ní. Leè s pøímìøím
Stát Izrael, který nese
uzavøeným 20. kvìtna
odpovìdnost za své obetnické èi náboženské
èany, ale i za odvetné
pnutí nezmizí. Po kažútoky na zdroje hrozby,
dém konfliktu, který IzObranný izraelský systém Železná klenba s 90 % úèinností likviduje útoèné rakety. Foto archiv.
což má háèek. Zdroje
rael pøekvapil, se provojenské hrozby jsou v Gaze tak promí- ukazují, jakým smìrem se situace od léta vádí vyšetøování. Hledá se odpovìï na
chány s civilní strukturou vèetnì škol èi 2014 posunula.
otázku, kde se stala chyba. Potom se nanemocnic (nahoøe se uèí nebo léèí, dole
pravují rùzné kiksy v osobních rozhodje vstup do tunelu èi rakety), že v praxi S TECHNIKOU Z ÍRÁNU
nutích, systémech èi obecnì managenelze vést válku proti raketám a pøitom K onìm „detailùm“ patøí technologický mentu obrany. Ale toto je nìco jiného.
zcela vylouèit škody na civilních živo- pokrok. Ponìkud pøekvapivì spíše na
Izrael byl skuteènì pøekvapen výbutech èi majetcích. I když se do recepcí stranì Hamásu. Ten už je schopen zasa- chem násilí v ulicích etnicky smíšených
tìch budov pøedbìžnì telefonují výstra- hovat nejenom jihozápadní kout Izraele, mìst, jako je Lod, Ramla èi Akko. Probhy, i když se pøi prvním náletu použijí jen ale celé jeho populaèní jádro vèetnì Tel lém je, že tady nejde chybu hledat v tom
slabé rakety, aby jejich výbuchy odkryly Avivu, Jeruzaléma èi Haify.
èi onom osobním rozhodnutí èi soudním
skuteèné cíle, a až na ty se pak použije
Co se týèe Izraele, svìtová média ob- verdiktu. Je tìžké ukázat prstem na jedplná síla.
sáhle informují o protiraketovém systé- noho viníka, jde o celkovou atmosféru
Naproti tomu Hamás nebo Palestinský mu Železná klenba. Nicménì ètenáøi Rch v zemi a vyhrocování spoleèenského naislámský džihád reprezentují to, èemu se vìdí už z léta 2014, že systém byl nasa- pìtí. Ten problém houstne i v USA, ve
øíká „nestátní entita“. Prostì síla, která zen už tehdy a jeho úspìšnost se odhado- Francii èi jinde. A víra, že zmizí s odchonenese odpovìdnost za nic. Ani za vlast- vala na 90 %, tak jako teï.
dem jednoho nepopulárního politika, ze
ní obèany (dost Palestincù zahyne pøi neCo se týèe Hamásu, už neplatí, že pri- kterého se udìlá hromosvod všeho zla,
zdaøených odpalech raket), ani za útoky mitivní rakety s dostøelem 10 kilometrù politika, jakým je v Izraeli premiér Benna civilní cíle a životy v Izraeli. Zato se montuje nìkde po garážích. Nové doletí jamin Netanjahu èi jakým byl v USA
dovedou pøed znaènou èástí svìta úspìš- skoro na 200 kilometrù. Navíc Cahal od- prezident Donald Trump, je naivní.
nì stylizovat do role obìtí.
vrátil pokus o útok z moøe podvodním
ZBYNÌK PETRÁÈEK
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PRAVDÌ DO OÈÍ ...a další události
/Vybráno z èeských médií/

Pøi procházce po mìstì Bechyni si jistì
každý povšiml, že se pøestavuje bývalá
drogerie na rohu Libušiny a Široké ulice. A víte, kdo vlastnil tento dùm? Byl
to baron Jaromír Stach Èernín. Je to již
deset let, co JUDr. et PhDr. Jaromír
Stach Èernín zemøel. Stach byl kunsthistorik, soudní znalec, èlen mnoha
organizací, spolkù i velký znalec historie, èasto pøednášel
a své poznatky
publikoval. Stal se
rytíøem Rytíøského
øádu sv. Václava,
èlenem heraldické
spoleènosti, rytíøem mezinárodního
Øádu svatého Konstantina a èlenem
Spolku za starou Prahu. Zabýval se
i historií svého domu v Bechyni, kdy
vypracoval zajímavou studii židovského
osídlení tohoto domu i podle vyprávìní
svých pøedkù – Stachù. Dle ústní tradice
byla v salonu tohoto domu v prvním
patøe židovská modlitebna. (Bechyòský
mìstský zpravodaj, 1. 5.) !! V nedávné
dobì získalo Milevské muzeum od kolegù z Prácheòského muzea starou
židovskou kuchaøskou knihu. Knížka
vyšla roku 1898 v Praze u Jakoba Brandeise a její nìmecký název zní Vollständiges israelitisches Kochbuch (Úplná
kuchaøská kniha židovská). Podtitul knihy uvádí, že tato kuchaøka obsahuje na
800 receptù francouzských, anglických,
maïarských a èeských, jakož i recepty
sváteèní. Autorkou této knížky je Marie
Kaudersová, u níž je v knize uvedeno:
Witwe (vdova). V knížce je vloženo také
nìkolik ruènì psaných receptù, které
tam založila peèlivá paní domu a jež
jsou psány èesky i nìmecky, jak bylo
v tehdejších židovských rodinách bìžné. Knížka byla pùvodnì majetkem milevské židovské rodiny Ferdù. Pan
František Ferda (1893–1943) patøil
v Milevsku ke známým osobnostem.
Provozoval zde obchod s obilím, vejci,
máslem a dalšími zemìdìlskými produkty. Celá Ferdova rodina byla zaøazena už do prvního transportu, který odjel
z Milevska 12. listopadu 1942 do Terezína. Odtud pak vedla jejich další cesta
už jen do plynových komor v koncentraèním táboøe Osvìtim. Tato jinak vcel-

ku nenápadná kuchaøská kniha se stala
v Milevském muzeu váleèným mementem, jedinou dochovanou památkou na
jednu vyvraždìnou milevskou rodinu
a její smutný osud. (Milevský zpravodaj, 3. 5.) !! Synagoga v Jirkovì èeká
po témìø roèní rekonstrukci na slavnostní otevøení. Radnice ho chce uskuteènit
ihned po rozvolnìní protiepidemických
opatøení. Oprava
židovské památky
z první poloviny
19. století vyšla na
8,3 milionu korun,
polovinu pokryla
dotace. Budovu odkoupil Jirkov od
soukromého vlastníka za dva miliony
korun. „Synagogu nejprve èeká slavnostní otevøení, které je plánované
hned, jak to epidemická situace dovolí.
Pak se chci domluvit s jirkovským kinem na tom, že by v objektu promítalo
artové filmy,“ uvedla Broumská. Následnì chce dát možnost místním školám, aby v synagoze poøádaly svá vystoupení. Podle starostky mìsta Dariny
Kováèové (ANO)
se opravou židovské modlitebny podaøilo zachovat kus
dìjin Jirkova. „Na
historii bychom nemìli zapomínat,
spojuje staré èasy
s novými. Pøejeme
si, aby se v bývalé
synagoze i souèasný návštìvník cítil
pøíjemnì a zároveò mu pøipomínala pøíbìhy lidství
a
èlovìèenství,“
øekla Kováèová. (Náš region Mostecko-chomutovsko-Lounsko, 6. 5.) !!
Vystrèení nahého zadku není rozhodnì
soudobý nevycválaný zvyk hvìzd
showbyznysu, jež na sebe chtìjí strhnout pozornost, nebo odpùrcù politického režimu, kteøí tímto projevem symbolizují hluboký protest. Jeho koøeny
sahají až do starovìkého Øíma. Tohle
gesto, které mluví samo za sebe, prý poprvé použil øímský voják a vìnoval ho
Židùm slavícím Pesach. Když chtìjí

Maorové na Novém Zélandu nìkoho
urazit, udìlají totéž. Èeská Kanada byla
vždycky drsný kraj, a proto se neleknìte, až se budete toulat lesy kolem rozhledny U Jakuba na Havlovì hoøe se zábavnì nauèným lesoparkem pro dìti.
Znièehonic stanete pøed obrovskou kamennou zadnicí, kterou tu prý nestydatì
špulí samotný ïábel. Kuriózní žulový
balvan trùní poblíž osady u Panského
lesa nedaleko rybníka Zvùle. Však pohlédnìte pravdì do oèí sami. (Reflex,
20. 5.) !! Pobìžovický èi spíše ronšperský židovský høbitov je opuštìný. Naposledy se na nìm snad pohøbívalo nìkdy
pøed køišt’álovou nocí. Je zarostlý bøeèt’anem. Øada jeho náhrobkù skonèila
v základech pobìžovických domù nebo
jako ozdoba místních zahrádek. V dobách socialismu tu bývala dokonce vojenská støelnice. Høbitov v roce 2007
upravilo a veøejnosti zpøístupnilo obèanské sdružení Abrahám, jehož èlenové i pøíznivci odpracovali na jeho úpravì množství brigádnických hodin.
(Domažlický deník, 20. 5.) !! „A samozøejmì nechybí ani zmínka o rudolfínské dobì. Praha se stala centrem vìd
a umìní a také židovským centrem Evropy. Dokonce se mluví o tom, že Židé
zde zažili zlatý vìk,“ pøipomnìli autoøi
výstavy vládu císaøe Rudolfa II. Nevynechali ani slavnou legendu o Golemovi,
která se stala i souèástí èeského národního pøíbìhu. Židovské a èeské dìjiny
tak jedineèným zpùsobem spojila. Rabi
Löw vidìl útlak svého lidu a pøemýšlel,
jak se mu bránit.
Jednou ve snu slyšel záhadnou vìtu
z deseti po sobì
jdoucích slov. Stvoøil Golema z hlíny
se svými žáky a spoleènì jej oživili. Golem pozdìji pomohl napøíklad odvrátit
pogrom na Židy, když odhalil skuteèného
vraha dítìte. Naopak když navzdory radám Löwyho paní požádala Golema, aby
pøinesl jablka, ten neumìl mluvit a na
trhu nedokázal vysvìtlit, co chce. Popadl
tedy stánek i s trhovkyní a donesl ho rabínovì ženì,“ píše se v MF v textu vìnovaném výstavì Záhadné pouto na námìstí Míru v Praze 2. (22. 5.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium

Pøed 5 lety, 6. èervna 2016, zemøel ve
Frankfurtu nad Mohanem nakladatel a politik TOMÁŠ KOSTA. Narodil se roku 1925
Pøed 115 lety, 18. dubna 1906, se v Praze v rodinì Oskara Kosty (pùv. jm. Kohna),
v židovské rodinì narodil ERIK KOLÁR, profesora nìmeckého gymnázia v Praze,
loutkáø, kritik, teoretik a pedagog, zakla- a Pavly (roz. Löwyové). Jeho rodièe se
datel moderního èeského loutkáøství. rozvedli, otec stihl vèas emigrovat do VelLoutkovému divadlu se vìnoval už od ké Británie. Šestnáctiletý Tomáš byl roku
gymnaziálních studií i bìhem studia na 1941 deportován do Terezína, pak do
právnické fakultì. V roce 1924 byl spolu- Osvìtimi a Buchenwaldu. Tam vstoupil
zakladatelem Studentské scény, kde pùso- do komunistické strany. Konec jeho kobil jako herec i režisér a spolupracoval munistickým ideálùm uèinil pak rok 1951,
i s Loutkovým divadlem umìlecké vý- kdy byli oba rodièe zatèeni a ve vykonchovy na Královských Vinohradech. struovaném procesu odsouzeni za špioZ rasových dùvodù musel divadlo za náž, a on se jako syn politických vìzòù
okupace opustit. Díky
živil manuálnì. Po sosmíšenému manželství
vìtské okupaci roku
se naèas vyhnul trans1968 emigroval, usadil
portu a mohl se vìnose ve Spolkové republivat pedagogické práci
ce Nìmecko a získal
se skupinou dìtí ze žimísto øeditele v mnidovského sirotèince.
chovském nakladatelSkupinka si øíkala Náství Kindler-Verlag,
moøníci a èítala tøináct
kde (stejnì jako v daldìtí ve vìku 10–13 let.
ších institucích, v nichž
Erik Kolár s nimi napùsobil) zaèal vydávat
zkoušel pohádku na moknihy, kterými pomáhal
tivy K. J. Erbena Plavápronásledovaným autoèek. Koncem války byl
rùm v normalizovaném
Tomáš Kosta. Foto archiv.
deportován do Terezína
Èeskoslovensku. V lea své zážitky vylíèil ve filmové povídce tech 1972–1987 byl øeditelem nakladatelCesta, kterou pod názvem Daleká cesta na- ství Bund-Verlag a Europäische Verlagtoèil v roce 1948 režisér Alfréd Radok.
sanstalt v Kolínì nad Rýnem. Navázal
Po válce se Erik Kolár k loutkovému di- pøátelské vztahy s nìmeckými intelektuávadlu vrátil a podílel se na jeho profesiona- ly i s pøedními nìmeckými politiky a stal
lizaci. V roce 1952 spoluzakládal loutkáø- se jednou z nejvýznamnìjších osobností,
skou katedru Divadelní fakulty AMU, což podporujících èeskoslovenskou exilovou
byla de facto vùbec první katedra svého literaturu a disidenty.
druhu na svìtì; takøka dvacet let tu pøedPo pádu komunistického režimu v rodnášel režii a dramaturgii a pro své studenty né zemi se snažil jednak o rozvoj èeskovytvoøil i nìkolikerá skripta. Zároveò byl nìmeckých vztahù (podílel se na vyjednádramaturgem a režisérem pražského vání Èesko-nìmecké deklarace v roce
Ústøedního loutkového divadla a v rozmezí 1997) a jednak o rozvoj kulturní: stál
let 1957–1972 byl èlenem pøedsednictva u zrodu brnìnského nakladatelství AtlanUNIMA. Jako èlen Svazu spisovatelù pod- tis, první nezávislé divadelní agentury
nítil k tvorbì pro loutky øadu autorù (napøí- Aura-Pont, byl pøedsedou pøedstavenstva
klad J. Kainara, J. Brdeèku, L. Aškenazyho, týdeníku Respekt. Byl poradcem tøí sociálJ. Vladislava, V. Provazníkovou, J. Hiršala nìdemokratických premiérù a ministra zanebo Fr. Pavlíèka). Zasloužil se též o vznik hranièí K. Schwarzenberga. V roce 2002
a význam festivalu amatérských loutkáøù obdržel od prezidenta Havla státní vyznaLoutkáøská Chrudim.
menání medaile Za zásluhy (2. stupnì).
Po roce 1968 Erik Kolár otevøenì kri- V roce 2009 byl jedním z klíèových úèasttizoval invazi vojsk Varšavské smlouvy níkù Konference k osudu majetku obìtí
– byl vylouèen ze strany i z DAMU holocaustu, v letech 2010–2013 byl èlea podruhé v životì mu byla zakázána ja- nem správní rady Nadaèního fondu obìkákoli veøejná èinnost. Zemøel 16. ledna tem holocaustu. S jeho názory se lze se1976 ve švýcarském Nyonu.
známit v knize Rozhovor pøes dvì
Roku 2006 jeho dílo pøipomnìla vel- generace od Vladimíra Mlynáøe. Tomáš
ká výstava v Lobkovickém paláci na Kosta je pochován na Novém židovském
Pražském hradì.
høbitovì v Praze.
(am)

PRÙKOPNÍK
HUDEBNÍ AVANTGARDY
Pøed 15 lety, 12. èervna 2006, zemøel
ve Vídni skladatel GYÖRGY SÁNDOR LIGETI, jehož osud a tvorbu ovlivnila pohnutá historie Evropy minulého století.
Narodil se roku 1923 v maïarsko-židovské rodinì v transylvánské èásti Rumunska, vyrùstal v sedmihradském Kološváru (dnešní Kluži) a od dìtství ho
(k velkému zklamání jeho otce) fascinovala hudba. Od 16 let komponoval, roku
1941 zaèal studovat na klužské konzervatoøi. Roku 1943 byl zatèen a nasazen
do židovského pracovního oddílu, odkud se mu podaøilo utéct. Nasazení mu,
jak posléze zjistil, zachránilo život, nebot’jeho blízké mezitím nacisté deportovali do koncentraèních táborù (z široké
rodiny pøežil jen on a jeho matka).
Po válce Ligeti studoval a uèil na
Akademii Ference Liszta v Budapešti,
kde se seznámil s hudbou A. Schoenberga, A. Berga a A. Weberna. Jeho vlastní
pokusy prezentovat avantgardní hudbu
narážely na sílící represe komunistických cenzorù. Mìsíc po sovìtské invazi
do Maïarska se Ligetimu a jeho manželce podaøilo v úkrytu v poštovním
vlaku uprchnout do Vídnì.
Na Západì si pøipadal jako „v ráji“, pobýval v Rakousku, Nìmecku, v USA a ve
Švédsku a nalezl svou osobitou hudební
øeè. Jeho koncertní, komorní, operní skladby, smyècová kvarteta a klavírní etudy
mají pøesvìdèivou,
vytøíbenou formu
a originální rytmy.
Ligeti nezná sentiment a s filosofickým pohledem,
ironií a smyslem
G. S. Ligeti. Foto archiv.
pro grotesku transformuje balkánský folklor, Bartókùv modernismus, neoklasicismus, dvanáctitónovou školu, minimalismus S. Reicha
a T. Reillyho, mikrotonální stupnice H.
Partche, ale i africkou a indonéskou polyrytmiku. Inspiroval se též filmem
(groteskami), literaturou (L. Carrollem),
matematikou a filosofií, jeho skladby zaznìly i ve filmech S. Kubricka. K nejznámìjším Ligetiho dílùm patøí Poéme Symphonique pro sto metronomù (1962),
Apparitions (1959) èi Clocks and Clouds
(1973), vize šoa byly inspirací ke skladbì
Requiem (1965).
Z nekrologu Jiøího Zavadila
pro Rch 8/2006.
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42 HVÌZD MEZI NEBEM A ZEMÍ
! Knihu, jejíž podtitul zní Po stopách židovských autorù Støedoèeského kraje, sestavily Alexandra Blodigová, Kateøina
Mikulcová a Kateøina Voborská a kolektiv
autorù (Irena Dousková, Ivona Kasalická,
Ivan Kraus, David Venclík), úvod k ní napsal prof. Jiøí Holý.
Pøehledným zpùsobem a mnoha fotografiemi pøedstavuje osudy židovských
autorù (spisovatelù, básníkù, dramatikù,
novináøù, rabínù, filosofù atd.), jejich životy, díla i místa, kde se narodili (vyrùstali, pracovali, pobývali) a zároveò popisuje
historický kontext a dobu, ve které žili.
Kniha je rozèlenìna do šesti chronologicky øazených kapitol (19. století; pøelom
19. a 20. století, první republika; tøicátá
léta – emigrace; obìti holokaustu; pøeživší; generace po holokaustu). Sedmá kapitola je vìnována lokalitám, v nichž autoøi
žili, a v nìkterých místech jsou dokonce
nìjakým zpùsobem (pamìtní deskou, názvem ulic ad.) pøipomenuti. Kromì známých spisovatelù (Vojtìch Rakous, Otakar
Fischer, Jiøí Orten, Ota Pavel, Jiøí Weil aj.)
zahrnuje svazek desítky dalších, ménì povìdomých èi pozapomenutých.
Útlá kniha ilustruje, jak zásadní souèástí
èeské pøedváleèné kultury byli literáti židovského pùvodu, a pøedevším mladší generaci
inspiruje k novému pohledu na støedoèeská
mìsta a mìsteèka. Souèástí knížky jsou nápaditì pøipravené pracovní listy s ukázkami
textù šestnácti vybraných osobností.
Vydala Støedoèeská vìdecká knihovna
v Kladnì roku 2020 (ta také vyøizuje objednávky, viz www.svkkl.cz). 160 stran,
ilustrace, fotografie, pracovní listy.
Philippe Sands
KRYSÍ STEZKA
Láska, lži a zloèiny
nacistického uprchlíka
! Pøi pátrání po osudech vlastních pøedkù,
kteøí v ukrajinském Lvovì padli za obìt’
holokaustu, se syn židovských rodièù Philippe Sands seznámil s Horstem Wächterem, synem rakouského prominentního
nacisty Otta von Wächtera, jenž v letech
1942–1944 zastával ve Lvovì funkci okupaèního guvernéra.
Bylo jisté, že Horstùv otec mìl podíl na
osudu Sandsových pøíbuzných, kteøí za
jeho vlády až na jedinou výjimku pøišli
o život. Avšak v synovì srdci stále zaujímá
spoleènì s matkou zvláštní místo. Autor je
britsko-francouzský spisovatel a právník,
odborník na mezinárodní právo.
Vydalo nakladatelství Prostor v Praze
roku 2021. Z angliètiny pøeložil Martin
Pokorný. 576 stran, doporuèená cena 497
Kè.
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

Èasy se mìní. Bob Dylan zùstává. Foto archiv.

Daniel Jonah Goldhagen
ÏÁBEL, KTERÝ NIKDY NEUMÍRÁ
Vzestup a hrozba
globálního antisemitismu
! D. J. Goldhagen, bývalý profesor Harvardovy univerzity a autor mnoha knih
(nejznámìjší je Hitlerovi ochotní katani),
provokativnì zkoumá, èím pøesnì je antisemitismus v 21. století. Zabývá se rozmìry této hrozby, vysvìtluje, jak nové technologie pøiživily oheò, jenž pøed nástupem
nového tisíciletí jen doutnal.
Goldhagen analyzuje, jak se antisemitismus mezinárodnì prosadil v institucích,
jako jsou OSN a pøední nevládní organizace, i v široké koalici nepøátelských státù,
jak antisemitismus po celém svìtì podnìcují média i akademická sféra.
Vydalo nakladatelství Academia v Praze
roku 2021. Z angliètiny pøeložila Petruška
Šustrová. 644 stran, doporuèená cena
650 Kè.
Will Brownell, Denise Drace-Brownell
PRVNÍ NACISTA
Erich Ludendorff – generál,
který umožnil Hitlerùv nástup k moci
! Kniha se vìnuje dnes nepøíliš známé
osobnosti Ericha Ludendorffa, jednoho
z nejvlivnìjších nìmeckých vojenských
pøedstavitelù za první svìtové války, který
byl do znaèné míry zodpovìdný za neúprosné vedení bojù plynoucích z pøehnaných ambic nìmeckých pøedstavitelù, které zapøíèinily vysoké ztráty na životech.
Autoøi sledují poèátky jeho kariéry, úspìch v bitvì u Lutychu, spolupráci s Hindenburgem i nezdaøené ofenzivy provázené diplomatickými skandály.
Ludendorff byl vlivným šiøitelem konspiraèních teorií a uvedl do obìhu legendu
o ránì do zad, podle níž Nìmecko nebylo
poraženo, nýbrž zrazeno Židy. Autoøi
pøedstavují Ludendorffa coby muže, jenž
dodal vznikajícímu nacistickému hnutí le-

gitimitu a nasmìroval Nìmecko do další
svìtové války. Nejde o tradièní životopis,
autoøi se soustøedí na vybrané okamžiky
Ludendorffova pùsobení a zasazují je do
širšího kontextu evropského dìní.
Vydalo nakl. Academia roku 2020. Z angliètiny pøeložila Zuzana Gabajová. 262
stran; doporuèená cena 365 Kè (v e-shopu
nakl. 292 Kè).
BOB DYLAN NA VLTAVÌ
! Dne 24. kvìtna oslavil básník, skladatel,
písnièkáø Bob Dylan, nositel Nobelovy
ceny za literaturu, osmdesátiny.
Èeský rozhlas stanice Vltava pøipravil
øadu poøadù pod souhrnným názvem
Èasy se mìní. Bob Dylan zùstává, narozeniny legendárního písnièkáøe, v nichž
zaznìly Dylanovy písnì a komentáøe
k nim z rùzných úhlù pohledu. Zamìøily
se mj. na domácí stopy hudby Boba Dylana èi na nenápadné otisky v èeské próze
a na vzpomínky na jeho památné koncerty v Praze.
O literárních kvalitách Dylanových textù a jejich pøekladech hovoøil Josef Rauvolf, zatímco Michal Plzák se zamìøil na
osudové i duchovní symboly jeho písní.
V premiéøe zaznìla èetba z Dylanových
vzpomínek Kroniky. Øadu zmínìných poøadù si lze poslechnout ještì v èervnu na
www.vltava.rozhlas.cz.
LEOPOLDSTADT V BRNÌ
! V Mahenovì divadle v Brnì se 19. èervna koná premiéra nejnovìjší hry britského
dramatika Toma Stopparda s názvem Leopoldstadt. Drama líèí pøíbìh jedné rodiny
v letech 1899–1955. Je to pøíbìh Židù,
Vídnì, Evropy, a pøedevším silného rodinného pouta, které pøetrhaly teprve hrùzy
holokaustu. Hra se zakládá zèásti na autobiografickém základu, sám Stoppard unikl
pøed nacistickým terorem z rodného Zlína
do Velké Británie na sklonku války (více
Rch 9/2020). Leopoldstadt pøeložil Pavel
Dominik a režie se ujal Radovan Lipus.
Další pøedstavení se koná 22. èervna, více
viz www.ndbrno.cz.
F. R. KRAUS
V KNIHOVNÌ V. HAVLA
! Dne 28. èervna od 19.00 se v Knihovnì
Václava Havla pøedstaví kniha èeského židovského novináøe a spisovatele Františka
R. Krause s názvem A pøiveï zpìt naše
roztroušené. Jedná se o soubor reportáží
o dobì holokaustu a jedno z prvních zveøejnìných (1946) svìdectví o tragickém
osudu (nejen) èeských Židù v letech nacistické okupace. Poøad se uskuteèní on-line
a mùžete ho sledovat na Havel Channel
a na Facebooku Knihovny VH.
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KULTURNÍ
POØADY

na našeho krajana, brnìnského rodáka AlfODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
reda Neumanna, který ukáže neuvìøitelné
A KULTURU
možnosti architektury. Prohlídka: Starý žiŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE
dovský høbitov. Vstupné 70 Kè.
! Do èervnového programu veèerních
poøadù OVK ŽMP opìt zaøazujeme 18., 19. a 20. století, napø. W. A. Mozarta, Pro zájemce o sledování poøadù on-line:
akce, které bude možné navštívit osob- Dariuse Milhauda èi Ervína Schulhoffa. ! Zašlete laskavì e-mail na adresu: lunì, a to jak v Auditoru OVK (Maiselova Vstupenky lze zakoupit v pøedprodeji cie.krizova@jewishmuseum.cz, a to nej15, Praha 1, 3. patro), tak v Maiselovì v Maiselovì synagoze, v Informaèním pozdìji do 12 hodin v den pøednášky. Do
synagoze (Maiselova 10, Praha 1).
a rezervaèním centru muzea (Maiselova pøedmìtu, prosím, napište PØENOS ON! Akce se uskuteèní pouze za pøíznivé 15), v síti Ticket Art, Prague Ticket Office LINE a datum poøadu. V den poøadu Vám
epidemiologické situace a dle aktuál- a na webových stránkách ŽMP. Vstupné bude zaslán odkaz, jímž se budete moci
v reálném èase pøipojit k pøednášce; v prùních opatøení. Pro detailní informace 230 Kè/ 150 Kè.
sledujte laskavì naše webové stránky.
! 21. 6. od 19.00, Maiselova synagoga + bìhu pøednášky bude možné klást dotazy
! Poøady, které budou vysílány on-line, on-line: Letos v èervenci by spisovatel formou on-line chatu, který je souèástí
jsou stále spojené pro pražskou a br- Ota Pavel oslavil 91. narozeniny. Tøebaže aplikace.
nìnskou poboèku OVK ŽMP. Dìkuje- s námi není už témìø pùl století, jeho knížŽIDOVSKÉ MUZEUM
me za pochopení.
OPÌT OTEVØENO
! 2. 6. od 18.00 v Auditoriu
OVK: Židovská pamìt’ v uli! Po mnohamìsíèní pøestávce
cích Brestu. Letos v kvìtnu do
vynucené pandemií covidu-19
Prahy pøicestovala na krátký
se pro návštìvníky zaèalo
tvùrèí pobyt bìloruská režisérv kvìtnu postupnì otevírat Žika, hereèka a zakladatelka Svodovské muzeum v Praze. Zábodného divadla v bìloruském
jemci již mohou navštívit proBrestu Aksana Haiko. V prùbìslulý Starý židovský høbitov
hu veèerního poøadu pøedstaví
a Španìlskou synagogu s nosvùj projekt The Brest Stories
vou expozicí o dìjinách Židù
Guide, který se vìnuje znièení
v èeských zemích v 19. a 20.
židovské komunity v Brestu
století. Otevøeno je každý den
v letech 1941–1942. Projekt na
od 10 do 17 hodin kromì sobopomezí umìní, kulturního dìty a dalších židovských svátkù.
dictví a historické pamìti je
Všechny tyto památky lze naZ pøedstavení Proces dle Franze Kafky. V roli Josefa K. Aksana Haiko (uprostøed).
výsledkem spolupráce mnoha
vštívit jednotlivì nebo v rámci
odborníkù – historikù, badatelù místních ky jsou stále velmi oblíbené. O nelehkém sníženého spoleèného vstupného. Dle
židovských organizací a hercù. O vzniku životì Oty Pavla (1930–1973) a o jeho ne- vládního naøízení platí omezení, že v bui budoucnosti projektu bude autorka hovo- stárnoucích pøíbìzích bude øeditel Praž- dovì mùže být maximálnì 44 osob a skuøit s pøekladatelkou a odbornicí na souèasné ského literárního domu David Stecher roz- pinové prohlídky jsou zakázány.
ruské drama Terezou Krèálovou. V ruštinì mlouvat se spisovatelem a pamìtníkem
Souèasnì Židovská obec v Praze otevs konsekutivním pøekladem. Vstup volný. Josefem Moníkem a se spisovatelkou øela Staronovou synagogu, kterou lze
(Rozhovor s A. Haiko viz strany 6–7.)
a publicistkou Markétou Mališovou. jako další objekt samostatnì pøipojit k návštìvì Španìlské synagogy a Starého ži! 10. 6. od 18. v Auditoriu OVK: Souèas- Vstup volný.
ný izraelský film: Cukráø. Pátá èást cyklu ! 23. 6. od 18.00 v Auditoriu OVK + on- dovského høbitova.
Židovské muzeum jako celek patøilo
filmové historièky Alice Aronové ukazuje line: Osobnost Pavla Olivy. Pavel Oliva
nové téma homosexuality, kterou ve svém (1923–2021) byl jedním z nejvýznamnìj- dlouhodobì k nejnavštìvovanìjším kulturfilmu Cukráø (Izrael, Nìmecko 2017, 104 ších èeských historikù antického starovì- ním institucím v ÈR, v roce 2019 jej navmin) decentnì zachytil izraelský režisér ku a jedním z mála domácích humanitních štívilo témìø 680 000 osob. To se však raOfir Raul Graizer. Poetické drama o síle vìdcù, kteøí se prosadili v celosvìtovém dikálnì zmìnilo v dùsledku uzavøení
lásky bylo v roce 2017 ocenìno na karlo- mìøítku. Za druhé svìtové války pøežil na- muzea kvùli pandemii. Výpadek pøíjmù ze
varském festivalu Cenou ekumenické po- cistické koncentraèní tábory Terezín, vstupného, který je pro celkové výnosy
roty. Vstup volný.
Osvìtim a Schwarzheide. Pøednáška dlou- muzea rozhodující, èinil v porovnání s ro! 16. 6. od 19.00 v Maiselovì synagoze + holetého kolegy doc. Václava Marka z FF kem 2019 celkem 84,09 procenta, a to
on-line: O židovství s lehkostí a humorem. UK pøedstaví významné momenty jeho ži- v pøímé souvislosti s meziroèním pokleBeseda s tvùrci projektu Už tam budem, vota a posoudí jeho zásadní podíl na èes- sem návštìvnosti ŽMP o 81,37 procenta.
Mojžíši? Pavlínou Šulcovou, øeditelkou kém bádání v oblasti dìjin starovìku Celkové výnosy za rok 2020 se oproti
roku 2019 propadly o 78,24 procenta.
kulturnì komunitního centra JCC Prague, a klasické filologie. Vstup volný.
ŽMP se tak stalo jednou z mnoha institucí,
a Davidem Kalikou (Kakalíkem), výtvar- Nedìlní dílny pro rodièe s dìtmi
níkem, ilustrátorem a animátorem. Besedu ! 6. 6. on-line: Medvídek Dubi a housliè- které u nás v dùsledku pandemie koronamoderuje Jan Fingerland. Vstup volný.
ky. Pohádkový ateliér medvídka Dubiho viru postihl dramatický propad turistické! 17. 6. od 19.00 v Maiselovì synagoze: se rozlouèí posledním pøíbìhem z knihy ho ruchu.
Více informací o souèasném provozu
Podmanivá barva dechu / Trifoglio. Kon- pohádek Ilse Weber Josel na houslièky.
cert komorního dechového souboru Tri- ! 13. 6. v dílnì OVK: Lvíèek Arje rýsuje muzea a další informace vèetnì øady onfoglio ve spolupráci s pøedním fagotistou v poušti. Tentokrát lvíèek Arje dìti prove- line výstav naleznete na www.jewishmuJiøím Hudeèkem. Na koncertu zazní díla de horkem Negevské pouštì, v níž narazí seum.cz.
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LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Oslava svátku Šavuot: Bìhem týdne
pøed svátkem Šavuot se do tøíd již vrátilo
mnoho žákù, a tak bylo možné alespoò
èásteènì oslavit svátek ve škole. Vìtšina
tøíd se vystøídala ve školní kuchyòce a vyzkoušela nejrùznìjší sváteèní recepty.
Krabicový tým pøipravil historicky první
šavuotový košík, který obsahoval šavuotovou kuchaøku, sadu na výrobu labne,
soferský set s husím brkem, kvìtinu a komiks o Noemi a Rut k dotvoøení.
! Podìkování zdravotníkùm: Sexta se
celý jeden den vìnovala výrobì pøáníèek,
psaní dopisù, peèení a rozvozu napeèených výrobkù zdravotníkùm. Studenti
sami dojednali pøedání ve tøech domovech
seniorù a v covidovém centru motolské
nemocnice. Odezva personálu byla velmi
pøíznivá a akce se opravdu vydaøila.
! Seminární práce: Napsat seminární
práci patøí ke každoroèním úkolùm studentù vyššího gymnázia. V posledním
roèníku, oktávì, si studenti vybírají z témat spjatých se Státem Izrael nebo s židovstvím obecnì. Obhajoba této práce je
souèástí maturitní zkoušky.
Jednou za studium si studenti LŠ mohou
vybrat jako svou seminární práci pøeklad.
Dominik Pavlík, student letošní 8. G, si
k pøekladové seminární práci vybral a zdaøile pøeložil dva eseje významného britského rabína Jonathana Sackse (èasem by mìl
být pøidán na webovou stránku rabbisacks.org). Johana Zezuláková se zabývala
otázkou smíšených židovsko-nežidovských manželství v èeské židovské komunitì. Sledovala tento fenomén inspirována
výzkumem Paw Research Center z roku
2013, který stejný jev a jeho dùsledky pro
další život židovské komunity sledoval
v americkém prostøedí. Františka Drozdeková se zabývala básnickým dílem Jakuba
Demla. Položila si otázku, zda je možné
s potìšením èíst dílo autora, jehož antisemitské výroky nelze vysvìtlit pouze dobovým katolickým antisemitismem. Helena
Preissová se zabývala rùznými zpùsoby,
jak zachytit rodinnou historii. Významnou
èást teoretické èásti práce tvoøily poznatky
z oblasti orální historie, respektive struktura rozhovorù s pamìtníky. Hlavním cílem
práce bylo vytvoøit tøi komiksy, které rodinné pøíbìhy zachycují. Anna Hoffmannová psala, tradiènì pod vedením Šárky
Kvasnièkové, práci s názvem Je libo krátkou, nebo dlouhou cestu?. Spojila tak velmi zajímavým zpùsobem dvì jinak velmi
odlišná témata: moderní diskrétní matematiku a organizaci (v urèitém smyslu „nej-
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

lepších“) výletních okruhù po známých,
respektive památných místech Izraele. Ve
své práci pomocí TSP (Travelling Salesman Problem), jinak „problém obchodního cestujícího“, plánovala Anièka okružní
trasy po Izraeli.
! Biologická olympiáda: I letos máme
radost z výsledkù našich úèastníkù krajského kola biologické olympiády. Školu úspìšnì reprezentovali Filip Meszároš (3. G),
Metodìj Stránský a Žofie Strunecká (oba
2. G) a Rebeka Huková (6. G). Nejlepším
umístìním bylo 10. místo Metodìje Stránského a 13. místo Žofie Strunecké v kategorii D z celkového poètu 77 úèastníkù.
Gratulujeme všem olympionikùm.
! Kavárna pro rodièe: Docent Marek
Preiss proslovil pøednášku v rámci cyklu
vzdìlávací kavárny LŠ na téma Transgeneraèní pøenos traumatu. Zabýval se otázkou pøenosu traumatu mezi generacemi,
zamìøil se hlavnì na pøenos traumatu pøeživších šoa. Pøedstavil mechanismy, kterými je trauma pøenášeno, napø. termín
konspirace mlèením (conspiracy of silence), který se stal snad nejrozšíøenìjším
pojmem pro fenomenologii rodinné dynamiky pøeživších.
ip
KAMENY ZMIZELÝCH V DOBØÍŠI
! Ve støedoèeské Dobøíši letos poprvé položí

stolpersteine, tzv. kameny zmizelých. Také
v tomto mìstì v záøí a v øíjnu 1942 zasáhla
násilná deportace témìø sto židovských obyvatel. „První kameny chceme vytvoøit pro rodinu lékaøe Richarda Frankla, jeho ženy Viktorie a dcery Jiøiny, kteøí bydleli v domì
è. p. 106. Doktor Frankl byl váženým obèanem mìsta, oblíbeným lékaøem, èlenem
mìstské rady,“ uvedla zastupitelka mìsta Jitka Urbanová. A dodala, že mìsto uvítá, pokud by se ozvali dosud neznámí pøíbuzní této
rodiny. Kontakt: urbanova@mestodobris.cz.
INZERCE
! Levnì prodám knihy Osmnáct století
Izraele od Michaela Kruppa a Dìjiny
Židù od Kurta Schuberta. Kontakt: derys
@seznam.cz.

VIKTOR PIVOVAROV
VE VELETRŽNÍM PALÁCI
Do listopadu je v Národní galerii ve Veletržním paláci pøístupna rozsáhlá výstava
obrazù Viktora Pivovarova, ruského židovského malíøe, žijícího v Praze. Jmenuje se
Moskevská gotika a zkoumá zásadní témata umìlcova díla, poèínaje místy, kde strávil dìtství, nebo tajemstvími minulosti
a konèe erotikou a groteskou. Na více než
dvou stech dìl vytvoøených v prùbìhu padesáti let expozice pøedstavuje Pivovarovu
bohatou životní dráhu v plné šíøi, od surrealistických a konceptuálních obrazù, kreseb
a alb vytvoøených v Moskvì v sedmdesátých letech 20. století a po pøestìhování do
Prahy v roce 1982, až po jeho podmanivá
nová díla, která jsou vystavena poprvé. Výstava je rovnìž vzácnou pøíležitostí spatøit
nìkteré Pivovarovovy nejvýznamnìjší obrazy, exkluzivnì zapùjèené z Ruska. K této
významné události se ještì vrátíme.
ZEMØELA LUDMILA VRKOÈOVÁ
Dne 1. dubna zemøela v rodném Táboøe
ve vìku 83 let muzikoložka a redaktorka
Ludmila Vrkoèová, jedna z prvních, kdo
se snažil vnést do povìdomí skladatele,
kteøí byli vìznìni v terezínském ghettu.
Po maturitì na gymnáziu v Táboøe
v roce 1955 studovala obory dìjiny hudby
u Mirka Oèadlíka a filosofii u Milana Machovce na Filosofické fakultì Karlovy univerzity v Praze. V letech 1960–1965 pùsobila jako redaktorka v Supraphonu. Externì
spolupracovala s Èeskoslovenským (posléze Èeským) rozhlasem v redakci hudby
a publicistiky na stanicích ÈRo 3 Vltava
a ÈRo 2 Praha. V letech 1989–2003 spolupracovala s redakcí Rádia Svobodná Evropa (publicistické relace Hlasy a ohlasy
a Otázky naší doby). Roku 1992 založila
své nakladatelství, v nìmž vydávala pøedevším vlastní práce. Pro Èeskou televizi pøipravila mimo jiné poøad o skladateli Hansi
Krásovi. Pøipravila k vydání LP desku Jaroslav Ježek se vzpomínkami Jana Wericha, Karla Vacka, Ljuby Hermanové, Václava Holzknechta a dalších.
Terezínským umìlcùm vìnovala knihy
Hudba terezínského ghetta (Jazzová sekce, Praha 1983) a Requiem sami sobì.
Hudební život v terezínském ghettu (Arkýø, Praha 1993).
Vlastním nákladem vydala napøíklad
Slovníèek hudebních osobností (3. vydání
2008) èi knihu rozhovorù Svìdectví. Osudy politických vìzòù 1947–1976 (2007).
Rodinì, pøátelùm, ètenáøùm a posluchaèùm bude velice chybìt.
(am)
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ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blahoželáme našim èlenom, ktorí
v mesiaci jún slávi sviatok narodenín: pán
Juraj Strelinger, nar. 13.6. – 72 rokov,
a pán Ivan Belan, nar. 26.6. – 76 rokov.
Úprimne jim prajeme ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO BRATISLAVA
V mesiaci jún oslávia narodeniny: pani
MUDr. Eva Janovicová – 84 rokov; pani
Edita Kamenická – 71 rokov; pani Jana Malovièová – 60 rokov; pani Viera Mayerová –
74 rokov; pani PhDr. Gabriela Mencerová –
80 rokov; pán Ing. Jozef Neumann – 75 rokov; pán Pavol Novák – 73 rokov; pán Otto
Šimko – 97 rokov; pán Pavel Weiss – 76 rokov, a pán Štefan Zobel – 72 rokov.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtie
So zármutkom oznamujeme, že v máji
zomrela pani Erika Brániková a pani Magdaléna Hradská. Nech je ich duša zviazaná
vo zväzku veèného života.
Zichronan livracha!
ŽO BRNO
V èervnu oslaví narozeniny tito naši èlenové: paní Kateøina Bartošová, nar. 9. 6. –
29 let; pan Zdenko Brandejs, nar. 29. 6. –
86 let; paní Rùžena Hanáèková, nar. 9. 6.
– 71 let; paní Judita Havelková, nar. 20. 6.
– 61 let; paní Marcela Høebíèková, nar. 16.
6. – 92 let, pan David Mayer, nar. 2. 6. –
42 let, Maxmilián Mayer, nar. 21. 6. – 6
let, pan Josef Ondra, nar. 11. 6. – 63 let;
pan Petr Pisk, nar. 28. 6. – 47 let; paní Kateøina Rusòáková, nar. 8. 6. – 39 let; paní
Veronika Ruth Slavíková, nar. 17. 6. – 37
let, a paní Iva Vlèková, nar. 25. 6. – 40 let.
Všem pøejeme pevné zdraví.
Ad mea veesrim šana!
ŽO DÌÈÍN
V èervnu oslaví jubileum naši èlenové:
pan RNDr. Tomáš Bartoò – 59 let; paní
Ing. Olga Bauerová – 44 let; pan Vladimír
Erban – 69 let; pan Ladislav Faigl – 34 let;
Jakub Frejlach – 11 let; pan ThDr. Ivan
Kohout – 37 let; pan Ing. Daniel Malý –
53 let; paní Jana Palkovièová – 71 let; pan
Oleksandr Shytyi – 60 let; paní Channa
Šimonová – 36 let; paní Nadìžda Tyrpaková – 27 let; paní Lyubov Tyrpaková –
61 let, a pan Petr Wellemín – 70 let. Srdeènì blahopøejeme.
Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V èervnu oslaví narozeniny: paní MUDr.
Rùžena Möstlová, nar. 5.6. – 72 let; pan
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Chaim Koèí, nar. 7.6. – 44 let; pan
Ing. Petr Lewi, nar. 15.6. – 88 let, a pan
Ing. Hanuš Hron, nar. 18.6. – 96 let. Pøejeme jim pevné zdraví.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
Blahoželáme našim èlenom, ktorí v júni
oslávia sviatok narodenín: pán Mgr. Róbert Bayer – 58 rokov; pán JUDr. Alexander Fuchs – 73 rokov; pani MUDr. Edita
Gánoczyová – 69 let; pán Pavol Grossmann –68 rokov; pani MUDr. ¼udmila
Grossmannová – 64 rokov; pán Robert Ílles – 59 rokov; pán Ing. Pavol Jesenský –
60 rokov; pani Mgr. Katarína Kamenská –
68 rokov; pán Gabriel Klein – 82 rokov;
pán PhMr. Peter Novák – 69 rokov; pán
Ing. Ivan Vesel – 76 rokov; pani Kristína
Schleger Gati – 51 rokov, a pani Katarína
Hermelová – 69 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO LIBEREC
V èervnu oslaví narozeniny: paní Margit
Pøíborská, nar. 4.6. – 94 let; pan Pavel
Gerö, nar. 6.6. – 75 let; paní Olga Hronová, nar. 9.6. – 45 let, a pan Michal Hron,
nar. 18.6. – 72 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V èervnu oslaví jubileum: paní Mgr. Zuzana Talášková, nar. 25.6. – 56 let; paní
Daniela Zavadilová, nar. 23.6. – 83 let;
paní Monika Janáèek, nar. 10.6. – 47 let,
a pan Julius Meinl, nar. 9.6. – 62 let. Pøejeme jim hodnì zdraví a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V èervnu oslaví narozeniny: paní Ing. Tereza Kohoutová – 35 let; paní Iva Kinclová – 60 let; paní Dagmar Löwyová – 41
let; pan Ing. Ivan Martin – 73 let, a pan
Jan Schwarz – 74 let. Všem pøejeme pevné zdraví a dobrou mysl do dalších let.
Ad mea veesrim šana!

ŽO PRAHA
V èervnu oslavují narozeniny: paní Vìra
Èeòková, nar. 4.6. – 95 let; paní Albertina
Farská, nar. 5.6. – 100 let; paní Eva Formánková, nar. 24.6. – 85 let; paní Hana
Hnátová, nar. 20.6. – 97 let; paní Helena
Horáèková, nar. 4.6. – 87 let; paní Josefa
Kaèenová, nar. 8.6. – 83 let; pan Jiøí Koráb, nar. 17.6. – 81 let; paní Eva Lišková,
nar. 30.6. – 92 let; pan Jiøí Navrátil, nar.
5.6. – 75 let; paní Franciska Pelc, nar.
12.6. – 89 let; pan Jiøí Reiner, nar. 7.6. –
82 let; paní Karla Reková, nar. 24.6. – 98
let; pan Petr Riesel, nar. 3.6. – 88 let; paní
Etti Minaševna Shaer, nar. 10.6. – 86 let;
paní Nadìžda Sikytová, nar. 27.6. – 86 let;
paní Liduška Lea Skácelová, nar. 18.6. –
88 let; paní Alena Šourková, nar. 6.6. – 93
let; pan Tomáš Veselý, nar. 27.6. – 81 let;
pan Gustav Vlèek, nar. 5.6. – 80 let; paní
Zuzana Závadová, nar. 12.6. – 83 let,
a paní Myra Zelinková, nar. 29.6. – 83 let.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
S lítostí oznamujeme, že v pátek 23. dubna zesnula ve vìku 95 let paní Hana Trávová. Necht’ je její duše vevázána do svazku vìèného života. Zichrona livracha!
S lítostí oznamujeme, že 10. kvìtna
pøed pùlnocí zemøela ve vìku 97 let paní
Vìra Milcherová. Se zesnulou jsme se
rozlouèili 13. 5. na Novém židovském
høbitovì v Praze. Zichrona livracha!
ŽNO PREŠOV
V júni oslávi narodeniny: pán Peter Èerveòák – 33 rokov; pán Ing. Bernhard Eckhaus – 67 rokov; pán PhDr. Miloš Kriššák,
Ph.D. – 40 rokov, a pán MUDr. Ivan
Schvalb – 64 rokov. Jubilantom prajeme
z celého srdca všetko najlepšie, ve¾a zdravia a pohody v kruhu najbližších.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V èervnu oslaví své narozeniny: paní Drahomíra Krásová, nar. 5.6. – 66 let, a paní
Alena Šplíchalová, nar. 30. 6. – 71 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TRENÈÍN
V mesiaci jún oslávia narodeniny: pani
Eva Héberová – 72 rokov; pani O¾ga Rumanovská – 79 rokov, a pani Ing. Natalia
Kazatsker – 67 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V èervnu oslaví narozeniny pan Daniel
Narwa a paní Michaela Fišerová. Pøejeme
jim pevné zdraví a osobní pohodu.
Ad mea veesrim šana!
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„OHLASY“ NA GAZU
V souvislosti s kvìtnovými útoky èlenù
palestinského Hamásu v Gaze a odvetou
izraelské armády se již tradiènì, jako
bìhem každé války v Gaze, konaly
v arabských, západoevropských a amerických mìstech protiizraelské protesty;
demonstrace na podporu Palestiny se
uskuteènily také na Novém Zélandu,
v Turecku èi v africké Keni. Pochody
svolávali i podporovatelé Izraele a jeho
práva na sebeobranu: konaly se v New
Yorku, ale také v Londýnì, Paøíži èi Øímì.
Velký poèet propalestinských a protiizraelských demonstrací zaznamenala Velká
Británie, v Londýnì zaznìly od lidí z davu
tak brutální urážky židovského státu a
Židù, že se proti nim – jako proti „nepøijatelnému podnìcování k protižidovské nenávisti“ – ohradil starosta, èerstvì znovuzvolený Sadiq Khan. Newyorský guvernér
Andrew Cuomo pak kvùli èetným antisemitským útokùm naøídil zesílenou policejní ochranu židovských ètvrtí.
NA DEMONSTRACE
BEZ HVÌZDY
Felix Klein, nìmecký povìøenec pro boj s
antisemitismem, žádá, aby zemì pøijala
zákaz nošení Davidovy hvìzdy pøi demonstracích proti pandemickým opatøením. Klein zdùrazòuje, že když si lidé na
demonstracích pøipínají židovské hvìzdy
a srovnávají tak hygienická opatøení bìhem pandemie s protižidovskými zákazy
bìhem holokaustu, vede to k umenšování
tragédie vyvražïování Židù bìhem nacistického režimu. Nìkterá mìsta, jako napøíklad Mnichov, nosit Davidovu hvìzdu
na demonstrace již zakázala. Klein také
upozornil na to, že døíve nepropojené
antisemitské skupiny nyní našly spoleèné
téma: protižidovské konspiraèní teorie
o vzniku a šíøení koronaviru.
TRAGÉDIE U LAGO MAGGIORE
V kvìtnu zpravila média o tragédii, která se
stala na zcela neèekaném místì: v horách
nad italským jezerem Lago Maggiore. Za
krásného slunného bezvìtrného dne se zøítila lanovka vedoucí z mìsteèka Stresa na
horu nad jezerem. „Jdeme k lanovce. Je tu
jako v ráji,“ napsal v SMS pøátelùm italský
pár. Mezi 14 mrtvými byli Italové a také
pìt èlenù izraelské rodiny Biranových:
Mladí manželé Amir, jenž studoval na Univerzitì v Pavii a byl aktivní v milánské židovské komunitì, jeho žena Tal Peleg,
dvouletý syn Tom a Talini rodièe Barbara
(71) a Jicchak (83) Cohenovi. Katastrofu s
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Jaroslav Róna v Madridu. Foto Stanislav Škoda.

mnoha zranìními pøežil druhý syn, pìtiletý
Eitan. Pøíèina neštìstí se vyšetøuje.
IZRAEL BEZ ROUŠEK
Izraelský ministr zdravotnictví rozhodl,
že v èervnu by se zemì mohla vrátit z velké èásti k normálnímu životu a odložit respirátory a roušky, a to i ve vnitøních prostorách. S více než polovinou obyvatel
naoèkovanou a minimálním výskytem
nových pøípadù si Izraelci tedy budou
moci skuteènì vydechnout a do zemì budou smìt od poloviny mìsíce i skupiny
turistù, èítajících maximálnì 30 osob. Po
pøíletu do Izraele absolvují test.
ANTISEMITISMUS
V ÈÍNSKÉ TELEVIZI
Izraelské velvyslanectví v Èínì kritizovalo
„bezostyšný antisemitismus“ èínské státní
televize CCTV, která vysílá globálnì v angliètinì. Moderátor mluvil o „mocné židovské lobby v USA“ a prohlásil, že „Židé
v USA kontrolují finance, média a internet“.
Poøad se týkal války v Gaze. Podle mluvèího ambasády nemá velvyslanectví k vìci
co dodat a od provozovatele televizního kanálu CCTV neobdrželo žádnou reakci.
NA POÈEST KRÁLOVNY
Na oslavu 70. výroèí trvání vlády královny Alžbìty II. (na trùn britského Spoleèenství národù nastoupila v únoru 1952)
se mj. chystá projekt nazvaný Green Ca-

nopy (Zelený baldachýn èi Zelená nebesa): Od podzimu 2021 do konce následujícího roku budou jedinci, komunity, školy a organizace sázet „jubilejní stromy“.
Plán podpoøili i náboženští pøedstavitelé.
Vrchní rabín Ephraim Mirvis prohlásil:
„V židovské tradici jsou stromy jako lidé,
oba mohou být požehnáním a ochranou
prostøedí.“ Tento zpùsob, jak uctít platinové výroèí královniny vlády, pochválili
i arcibiskup canterburský a islámští, hinduistiètí a další duchovní.
Díky baldachýnu se upozorní na 70
vzácných starých lesù v Británii a lidé
se nauèí rozpoznat 70 starých døevin.
RÓNA V MADRIDU
Autor proslulého pomníku Franze Kafky
na Starém Mìstì v Praze a jezdecké sochy
Jošta Lucemburského v Brnì vystavuje své
práce vùbec poprvé ve Španìlsku. Výstava
nazvaná Jaroslav Róna: Sochy a obrazy
bude k vidìní v madridské galerii Centro
Sefarad od 1. èervna do 23. èervence. Výstavu pøipravilo Èeské centrum Madrid ve
spolupráci s Rónovou manželkou Lucií,
architektkou a kurátorkou. Na pøípravì se
podílely Velvyslanectví ÈR ve Španìlsku
a galerie Centro Sefarad Israel.
Kulturní provoz ve Španìlsku se sice
v postcovidovém období ještì nerozjel na
plné obrátky, øada galerií, divadel a koncertních sálù se však zaèíná otevírat veøejnosti. Výstava Jaroslava Róny tak je první
pøehlídkou výtvarného umìní otevøenou
pro veøejnost v galerii Centro Sefarad Israel na madridské ulici Calle Mayor po
rok a pùl dlouhé pauze.
(am, sš)
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