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VÌSTNÍK �IDOVSKÝCH NÁBO�ENSKÝCH OBCÍ
V ÈESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Ilustrace Zdeòka Seydla z knihy Ptactvo Velké Prahy.
(K textu na stranách 10�11 a 15.)



VOLBY DO SVÌTOVÉHO 
�IDOVSKÉHO KONGRESU (WJC)
Souèástí agendy 16. plenárního zasedání
Svìtového �idovského kongresu, které se
uskuteènilo on-line 25. kvìtna leto�ního
roku, byla volba vedení této instituce,
sdru�ující �idovské komunity a organiza-
ce z více ne� sta zemí. Do èela WJC byl
na pøí�tí období opìtovnì zvolen Ronald
S. Lauder, pøedsedou správní rady se stal
David de Rothschild, pokladnicí Chella
Safra, pøedsedou rady pro politiku prezi-
dent Evropského �idovského kongresu
Moshe Kantor a jako spolupøedsedu poli-
tické rady zvolilo plénum Roberta Goota.
V pìtièlenném výkonném výboru malých
komunit WJC, slo�eném z reprezentantù
Bulharska, Finska, �výcarska a Venezue-
ly, má svého zástupce také ÈR � jeho èle-
nem byl zvolen pøedseda F�O Petr Pa-
pou�ek.                                                     jd

DEN �IDOVSKÝCH PAMÁTEK 
Více ne� padesát vybraných �idovských
památek v Èechách, na Moravì a ve
Slezsku bude otevøeno v nedìli 8. srpna
2021 v rámci ètvrtého roèníku Dne �i-
dovských památek v ÈR. Náv�tìvníci
budou moci zhlédnout také høbitovy
a synagogy, které nejsou volnì pøístup-
né, nebo pro�ly v posledních letech ná-
kladnou rekonstrukcí. 

�Aèkoliv je Den �idovských památek
zamìøen pøedev�ím na regionální pa-
mátky, v Praze budou moci náv�tìvníci
zdarma nav�tívit Jeruzalémskou syna-
gogu, kde jsou umístìny expozice doku-
mentující obnovu �idovských høbitovù
a synagog po roce 1990,� uvedl Pavel
Veselý, hlavní koordinátor akce. 

Novinkou leto�ního roèníku je obnove-
ná a zpøístupnìná synagoga v Polici, která
pro�la nároènou rekonstrukcí.

Do Dne �idovských památek je zapo-
jeno i 15 nedávno rekonstruovaných ob-
jektù z projektu Revitalizace �idovských
památek 10 hvìzd, které bude mo�né
nav�tívit za zvýhodnìné vstupné. Památ-
ky budou pøístupné vìt�inou od 10 do 17
hodin. Pokud celodenní otevøení není
z rùzných dùvodù mo�né, bude památka
pøístupná alespoò v èásti uvedeného
èasu. Akci poøádá �idovská obec v Praze
ve spolupráci se Správou budov a høbito-
vù a. s. Matana, Federací �idovských
obcí v ÈR a s dal�ími regionálními part-
nery. Konání Dne �idovských památek je
podpoøeno pøíspìvkem Nadaèního fondu
obìtem holocaustu. (Více informací na
stranì 25.)                                               f�o

KAMENY ZMIZELÝCH 
Mìsto Turnov se v loòském roce roz-
hodlo, �e se pøipojí k øadì mìst, ve kte-
rých se nacházejí tzv. kameny zmize-
lých. Tìmito kameny se pøipomínají
osudy lidí, kteøí se stali obìtí nacistické-
ho re�imu.

Projekt na polo�ení kamenù zmize-
lých se v Turnovì setkal s mimoøádným
ohlasem z øad veøejnosti, která mìla
mo�nost pøispìt na výrobu kamenù fi-
nanèní èástkou. Bìhem krátké doby se
podaøilo shromá�dit pøes 88 000 Kè.
V souèasné dobì je za�ádáno v Nìmec-
ku o výrobu 32 kamenù s vytipovanými
jmény. Pietní akt polo�ení kamenù je
plánován na druhou polovinu záøí leto�-
ního roku. V jednání je i úèast rabína
z liberecké �idovské obce.

Nìkolik kamenù bude polo�eno i ne-
daleko synagogy v Turnovì, která se od
roku 2009 pravidelnì otevírá náv�tìvní-
kùm. Ka�doroènì se v ní pøes léto poøá-
dají rùzné koncerty, pøedná�ky, besedy
a pravidelné výstavy, které jsou instalo-
vané na �enské galerii. Mimo synagogu
se v Turnovì nachází i �idovský høbitov,
o který je prùbì�nì peèováno.              eg

BOJOVNÍCI ZA SVOBODU 
Èeský svaz bojovníkù za svobodu
(ÈSBS) i nadále povede jako pøedseda
Jaroslav Vodièka. Èlenové ústøedního
výboru si ho zvolili v sobotu 10. 7. na
jedenáctém sjezdu, nad kterým pøevzal
zá�titu prezident Milo� Zeman. Na sjezd
dorazili také zástupci dvou parlament-
ních stran: Úsvit reprezentoval Tomio
Okamura, KSÈM Milan Krajèa. Vodiè-
ka èelil v minulosti kritice napøíklad za
projev na terezínské tryznì v roce 2016,
který kvùli pasá�i o uprchlících oznaèi-
ly �idovské obce za xenofobní. Èást sa-
mospráv odmítá na provoz svazu nadále
finanènì pøispívat.                                jd

UHERSKÉ HRADI�TÌ 
Bývalou synagogu v Uherském Hradi�ti,
sídlo Knihovny Bedøicha Bene�e Buch-
lovana, zøejmì èeká velká promìna. Rad-
nice chystá kromì obnovy rozpadající se
fasády také zmìnu barev, a i kdy� jde
v obou pøípadech teprve o zámìr, u� dnes
se o tom vedou diskuse. Fasádu kulturní
památky v souèasnosti zdobí rù�ová
a bílá a podle øeditele knihovny Rado-
vana Janèáøe by u toho mìlo zùstat
i v budoucnu. Naproti tomu památkáøi
navrhují zmìnu. Knihovnu chtìjí natøít
�edomodrou barvou a pøidat bílé ozdob-
né prvky. �Podrobnosti, jak pøesnì by
mìla fasáda knihovny vypadat, v�ak pøi-
nese a� projekt na obnovu plá�tì budovy,
který vznikne v ideálním pøípadì je�tì le-
tos,� upozornil mluvèí Uherského Hra-
di�tì Jan Pá�ma. Øeditel knihovny Janèáø
podotýká, �e pokud by se knihovnì mìla
vrátit pùvodní barva synagogy, tak by se
musela zvolit okrová. Knihovna za svoji
dlouholetou historii (pùvodnì novoro-
mánská stavba pochází z roku 1875) u�
nìkolikrát zmìnila barvu. 

Za mnohem dùle�itìj�í ne� debatu
o barvì fasády pova�uje øeditel její opra-
vu. Èlenitá budova nese spoustu dekora-
tivních prvkù, které se drolí. Nejviditel-
nìj�í �rány� jsou smìrem k panelové
zástavbì. �Je nejvy��í èas na obnovu.
Symbolicky je za pìt minut dvanáct,�
upozornil Janèáø, jen� nedávno øe�il rov-
nì� zatékání do støechy. �Poslední opra-
va se uskuteènila pøed devatenácti lety
a na fasádì je to stále více znát.�          mf
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Týdenní ètení z tøetí knihy Moj�í�ovy,
které zahrnuje kapitoly 21�24, konèí
slavnou pasá�í, která dnes mnoha
�moderním duchùm� mù�e pøipadat
promlèená. Jemné jazýèky si �ádají
èerstvìj�í stravu a v na�em kontextu
nachází jejich vybraná chut� samu sta-
robu Starého zákona.

Zákone odplaty, kolik zbo�ného
hnìvu vyvolává� ve svì-
tì, kde ostatnì vládne u�
jen mírnost a láska!
�Kdy� nìkdo ubije èlovì-
ka, musí zemøít. Kdo ubi-
je dobytèe, nahradí je.
Kdy� nìkdo zmrzaèí své-
ho bli�ního, bude mu zpùsobeno, co
sám zpùsobil: zlomenina zlomeninu,
oko za oko, zub za zub; jak zmrzaèí
èlovìka, tak at� se stane jemu. Kdo
ubije dobytèe, nahradí je; kdo ubije
èlovìka, zemøe. Budete mít jednostej-
ná práva, jak pro hosta, tak pro domo-
rodce. Já jsem Hospodin, vá� Bùh.�

TVRDÁ SLOVA
Tvrdá slova! Jak vzdálená tìm, která
vyzdvihují neprotivení se zlu. Jistì se
vám pøi nich vybavila jiná stránka
Písma: spravedlivý, jen� �nastaví
svou tváø tomu, kdo ho bije a potu-
pou se sytí�. Tuto pasá� také pozná-
váte a vzpomínáte si na odkaz: je to
Pláè Jeremiá�ùv, 3. kapitola, 30. ver�.
Jen jiný zlomek stejného, tak starého
zákona!

Zlomenina za zlomeninu! Tvrdá
slova, obsahují ale vzne�ený po�ada-
vek. Pøísný pøíkaz, v nìm� se v�ak
obrá�í veliká mravní vý�e. Obdivuje-
me aspoò onu závìreènou vìtu, která
vyhla�uje jednotu lidského pokolení.
Poselství univerzalismu tu zaznìlo
døív, ne� prùmyslový vìk odhalil èi
vnutil lidstvu lidskou solidaritu. Je-
den jediný zákon pro v�echny; to je
princip, který nám Starý zákon v peè-
livì zvá�ených a strohých øádcích
prvního Svitku opakuje témìø pade-
sátkrát. Nelze se proto domnívat, �e
by my�lenka, která se v dobì kmenù
a rodù vznesla a� k vidinì jednotné-
ho lidstva, mohla zùstat u zákona po-
msty.

Chtìl bych vám ukázat, jaká moud-
rost nachází výraz v jejích tajemných
slovech a jakému dramatu odpovídají.
Existuje toti� drama zlid�t�ující se

spravedlnosti. Oko za oko, zub za zub
� to není princip teroru. Není to chlad-
ný realismus, který se sna�í o úèinné
jednání a nesná�í sentimentální výle-
vy, pøenechávaje morálku dìtem; není
to vyná�ení hrdinného a nadlidského
�ivota, z nìho� by bylo nutno vypudit
srdce a slitování; ani to není záliba
v krutosti, v ní� si mu�ná existence

hoví jako v lázni. Tyto momenty byly
v Písmu v�dy cizí. Pocházejí od poha-
nù. Pocházejí od Machiavelliho, po-
cházejí od Nietzscheho.

SPRAVEDLNOST
Upokojte se, princip zdánlivì tak kru-
tý, který zde Bible hlásá, usiluje jen
a jen o spravedlnost. Je souèástí tako-
vého spoleèenského uspoøádání, kde
ka�dý, i ten nejmírnìj�í trest se ukládá
podle soudního výroku. Rabíni tento
starozákonní text nikdy nevykládali
ani neuplatòovali doslova. Chápali jej
ve svìtle ducha, který prolíná celou
Bibli. Tato metoda porozumìní se na-
zývá Talmud. Uèitelé Talmudu pøedja-
li to, k èemu dospívá moderní mravní
cítìní: zub za zub � to znamená penì-
�itý trest, pokutu. Èást textu o hmotné
náhradì materiálních �kod, kterou
Bible ukládá za ztrátu dobytka, nesou-
sedí s pøíkazem odplaty pro nic za nic.
Vybízí nás, abychom èetli ver�e o zra-
nìní zpùsobeném èlovìku tak, jako by
otázka �kod mìla u soudce zvítìzit
nad vzne�eným hnìvem, který zloèin
vyvolává. Násilí budí násilí. Tuto øetì-
zovou reakci je v�ak tøeba zastavit.
Proto je tu spravedlnost. To alespoò je
její úlohou, bylo-li zlo u� spácháno.
Lidskost se v èlovìku rodí tou mìrou,
jakou doká�e pøevést smrtelné urá�ky
v právní spory, trest v nápravu toho,
co je�tì napravit lze a v pøevýchovu
zloèince. Èlovìk potøebuje víc ne� jen
spravedlnost bez vá�nì. Potøebuje
spravedlnost bez kata.

Zde se v�ak drama znovu zaplétá.
Spravedlnost míru a lásky, která má
odpor ke krvi, spravedlnost nutná
a dnes jedinì mo�ná � ochraòuje je�tì

vùbec èlovìka? V�dyt�je to �iroká, po-
hodlná cesta bohatých! Kdo má dost
penìz, mù�e platit vylámané zuby,
oslepené oèi, bolestné rány, které zpù-
sobil. Urá�ka a zranìní získávají tr�ní
cenu, pøíchut� penìz. A tento rozpor
není vlastní jen zákonu, který nahra-
zuje utrpení pokutou. V�echno, co
platíme s lehkým srdcem, bez tìlesné-

ho utrpení a s nedotèe-
ným zdravím, má pro nás
povahu pouhé pokuty.
A finanèní �zranìní� ne-
bývá smrtelné. Svìt tak
zùstává pohodlným pro
silné, pokud mají i silné

nervy. Vývoj spravedlnosti v�ak ne-
smí vést k odmítnutí ve�keré sprave-
dlnosti, k pohrdání èlovìkem, jeho�
èest má hájit. Zmìní-li se litera záko-
nù, je tøeba uchovat jejich ducha.
A Bible nám pøipomíná ducha mírnos-
ti.

Bible urychluje pohyb, který nám
jednou pøinese svìt bez násilí. Kdyby
v�ak omluvy a peníze mohly v�e na-
pravit a uklidnit svìdomí, �el by po-
hyb opaèným smìrem. Ano, oko za
oko. Celá vìènost ani v�echno zlato
svìta nemohou vyvá�it køivdu spá-
chanou na èlovìku. To je rána prov�-
dy krvácející; jako by jen stejné utr-
pení dokázalo tento vìèný tok krve
zastavit.

*  *  *

EMMANUEL LÉVINAS (1906�1995) se naro-
dil v Kaunasu v ortodoxní �idovské rodi-
nì. V roce 1923 pøesídlil do �trasburku,
kde studoval filosofii. V letech 1928�1929
se ve Freiburku setkává a Husserlem a He-
ideggerem, r. 1930 získává francouzské
obèanství a studuje na Sorbonnì. Válku
pøe�il jako francouzský voják v nìmec-
kém zajetí. Po válce pøedná�el filosofii na
univerzitách v Poitiers, v Nanterre a na
Sorbonnì. Patøí k nejvýznaènìj�í filoso-
fùm 20. století, pro kterého je filosofie
�odvozena z nábo�enství�. Jeho nejzná-
mìj�í knihou je Totalita a nekoneèno
(1982, è. 1997). Jako brilantní talmudický
exeget hluboce zakotvený v tradici si Lé-
vinas získal uznání a respekt v kontextu
�idovského my�lení sbírkami výkladù
a komentáøù k Talmudu. Úvahu Zákon od-
platy (v pøekladu V. Dvoøákové a M. Rej-
chrta, samizdatová edice Výbor z krat�ích
textù E.L., 1988) je dobré si pøeèíst a pro-
myslet zejména v elulu, mìsíci, jen� pøed-
chází dnùm soudu a smíøení.

Emmanuel Lévinas

ZÁKON ODPLATY



ZKOU�KA A ODMÌNA
(para�at Ree)

Povstal-li by ve tvém nitru prorok nebo
snílek snu a urèil znamení nebo úkaz, øí-
kaje ti, pojïme za jiným bohem, kterého
jsi neznal, a slu�me mu, pak i kdyby se
to znamení a ten úkaz staly, slova tako-
vého proroka nebo takového snílka snu
neposlouchej, to vás Hospodin, vá� Bùh,
zkou�í, aby vyzkou�el, zda milujete Hos-
podina, svého Boha, celým svým srdcem
a celou svou du�í! A takový prorok nebo
snílek takového snu budi� usmrcen, pro-
to�e o Hospodinu, va�em Bohu, vyvádì-
jícím vás ze zemì Micrajim, jen� vás vy-
koupil z domova otrokù, mluvil scestnì,
aby vás svedl z cesty, po ní� ti Hospodin,
tvùj Bùh, pøikázal jít, a tak to zlo odstra-
ní� ze svého nitra! (5M 13,2�6) 

Otázka, proè má být prorok nebo vy-
kladaè snu popraven, jestli�e sám Bùh
jeho prostøednictvím zkou�el svùj lid,
vyplývá z ver�e, který tento text uvádí:
Ka�dé slovo hleïte konat tak, jak vám je
pøikazuji, nepøidávejte k nìmu a neují-
mejte z nìho! (5M 13,1) To znamená, �e
je na na�í svobodné vùli konat tak, jak
Bùh chce, anebo tak nekonat. Pøidat
nebo ubrat v textu slovo je nejlep�ím
zpùsobem, jak svádìt k jinému bohu,
ne� je ten, jen� pøíkaz vyslovil. Pøíkaz
nepøidávejte a neubírejte má sice mno-
hem �ir�í platnost, ale tím spí�e platí pro
proroka, jeho� prostøednictvím má být
slovo pøedáno ostatním lidem od Boha. 

Mo�e rabenu se k tomu vrací v para�at
�oftim, kdy� zdùrazòuje nezastupitelnou
funkci proroka v Izraeli. Obrací se k lidu
a øíká: Kdy� jsi Hospodina, svého Boha,
v den shromá�dìní na Chorevu prosil, øí-
kaje, nemohu déle naslouchat hlasu Hos-
podina, svého Boha, a více zøít tento
mocný oheò a nezemøít, Hospodin mi
øekl: Dobøe uèinili, kdy� takto mluvili!
Dám pro nì povstat ze støedu jejich bra-
tøí prorokovi, jako jsi ty, a dám svá slova
do jeho úst a on k nim bude mluvit v�ech-
no, co jim pøiká�u! (5M 18, 2�6)

Naskýtá se ov�em záva�ná otázka:
Jak ale poznám slovo, které prorokovi
nepovìdìl Hospodin? Jak poznat proro-
ka, jen� pøekroutil smysl Bo�ích slov
a svévolnì mluvil, co Bùh nepøikázal
øíci? A odpovìï zní, �e slovo, které
bude ten prorok povídat jménem Hospo-
dinovým, a ta vìc se nestane a nepøijde,
takové slovo Hospodin nevyslovil, ten
prorok je povídal svévolnì, tak z nìho
nemìj strach! (5M 18,16�22) 

Není to v�ak v rozporu s tím, �e i kdy-
by se to znamení a ten úkaz dostavily,
slova takového proroka nebo takového
snílka snu neposlouchej, to vás Hospo-
din, vá� Bùh zkou�í? 

Traktát Sanhedrin 89 a/b nás uèí èíst po-
zornìji a v�imnout si, �e znamení a úkazy
(od Boha) patøí do jiné kategorie, ne�li
samo Bo�í slovo, samotný obsah proroc-
tví. Znamením nebo úkazem prokazuje
i skuteèný prorok dùvìryhodnost proroc-
tví, vztahujícího se k budoucnosti. Zda se
znamení uká�e nebo ne, je nìco jiného
ne� prorokované �slovo� o nìm. R. Mo�e
ben Nachman zl. (Ramban, 13. stol.) se ve
svém komentáøi k 5M 13,2�6 ) vìnuje
v této souvislosti zkou�ce, jí� Bùh zkou�í
Izrael, aby vyzkou�el, zda milujete Hospo-
dina, svého Boha, celým svým srdcem
a celou svou du�í. Upozoròuje, �e
o zkou�ce lze mluvit jen z hlediska zkou-
�eného, a odkazuje na svùj komentáø
k 1M 22,11, ��e zkou�ející, buï po�e-
hnán, pøikazuje èlovìku touto zkou�kou
podstoupit, aby prokázal svou dobrou vùli
skutkem a získal odmìnu za dobrý skutek
a ne jen za dobré srdce. A vìz, �e Ha�em
zkou�í spravedlivého (� 11,5), ponìvad�
ví, �e vykoná jeho vùli� a nezkou�í høí�-

níky, kteøí ho nesly�í. Tak�e ka�dá zkou�-
ka v Tóøe je pro dobro zkou�eného.� 

Navazuje na výklad Talmudu (Sanhed-
rin 89), kde je øeè o zkou�ce, jí� Bùh pod-
robil praotce Avrahama, kdy� ho po�ádal
obìtovat Jicchaka. My�lenka obìtovat na
oltáøi lidskou bytost byla v rozporu se
v�ím, co Avraham o Bohu vìdìl. Pøesto si
pøivstal, ustrojil svého osla a vydal se na
cestu k místu, které mu Bùh ve snu slíbil
ukázat. Ale �e spatøil to místo zdálky je�tì
neznamenalo, �e ho Bùh nezkou�í dál.
Sanhedrin proto uvádí na scénu zkou�ky
Satana, jen� po�adoval dùkaz, �e Avraha-
mova láska k Bohu je tak mocná, �e splní
i takový po�adavek od Boha, který popí-
ral v�e, v co vìøil. 

Avraham, ne� s Jiccchakem vystoupili
na horu, ujistil v�ak oba své prùvodce, kte-
ré nechal dole s oslem, �e a� na hoøe splní
svou povinnost, oba se k nim vrátí, jinými
slovy, �e Ha�em uká�e smysl této zkou�ky.
Zkou�ka tak trvala a� do okam�iku, kdy
Bùh zadr�el jeho ruku, sahající po obìtním
no�i, a teprve tehdy pøi�la chvíle Bo�ího
slova. Pro tuto vìc, kterou jsi uèinil, �es mi
neodepøel svého syna, svého jediného, ti
budu �ehnat a rozmno�ím tvé sémì atd.
a za to, �es byl poslu�ný mému hlasu, bude
tvé potomstvo po�ehnáním pro v�echny ná-
rody na zemi!� (1M 22, 12�18) Prokázal
svùj potenciál dobré vùle a odmìnou mu
bylo potvrzení jeho vize budoucnosti. 

Celý text akedat Jicchak pak uzavírá
vìta, �e kdy� se Avraham vrátil ke svým
mládencùm, vstali a vydali se spoleènì do
Bér�evy, ponìvad� Avraham bydlil v Bér-
�evì. Dvì vìci jsou tu zará�ející: jednak,
�e se Avraham vrátil sám, a za druhé,
k èemu je informace, zdùraznìná je�tì
opakováním, �e bydlil v Bér�evì? Odpo-
vìï nalezneme u Rambama (Mo�e ben
Majmun, 12. století), podle nìho� (v More
nevuchim) se celý pøíbìh udál v Avraha-
movi a nikoliv mimo nìj. Tóra to podtrhu-
je tím, �e zdùvodòuje, proè se Avraham
s obìma mládenci vydal do Bér�evy. Po-
nìvad� Avraham bydlil v Bér�evì zname-
ná, �e tam bydlil v tomto snu, a ne v dobì,
kdy mu Bùh sen seslal. Následující text
o koupi pohøebi�tì od chetitského Efrona
po Sáøinì smrti v Chevronu, to potvrzuje.
Proto se vrátil k oslu a k obìma mláden-
cùm bez Jicchaka, který s ním byl ve snu,
a procitl z prorocké vize. Dar prorockého
ducha je nejvy��í stav od hmotného tìla
opro�tìné lidské du�e, a Tóra to naznaèuje
rolí osla, ponìvad� �chamor� je synony-
mem pro hmotu, �chomer�. 

EFRAIM K. SIDON
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Marc Chagall: Abrahamova zkou�ka.



SPRÁVNÁ SPOLEÈNOST
(Ree, 5M 11,26-16,17)
Kdy� Moj�í� narýsoval hlavní zásady
smlouvy mezi Hospodinem a lidem Izra-
ele, soustøedil se na �smluvní detaily�,
které zaujímají vìt�inu knihy Dvarim.
Ne� se pustil do jednotlivostí, vyøkl nej-
zásadnìj�í prohlá�ení celé Páté knihy:
�Hleï, pøedkládám vám dnes po�ehnání
a kletbu. Po�ehnání, jestli�e budete po-
slu�ni pøíkazù Hospodina, svého Boha,
je� vám má dnes pøikazuji, a kletbu nebu-
dete-li poslu�ni pøíkazù Hospodina, svého
Boha, a odboèíte z cesty, ji� vám dnes pøi-
kazuji, a budete chodit za jinými bohy,
které jste nepoznali.� (5M 11,26�28)

Kdy� se budete chovat správnì, povede
se vám dobøe. Pokud se budete chovat ne-
správnì, dopadnete �patnì. Správné cho-
vání znamená ctít smlouvu s Bohem, dbát
na jeho slova a jednat v souladu s jeho pøi-
kázáními. To je podstata národa, kterého
z otroctví vysvobodil Hospodin a kterému
byl sám Stvoøitel také zákonodárcem,
vládcem, soudcem a obráncem. 

Ano, Hospodin vùèi vám obèas proje-
ví milosrdenství, chesed, ale nespolé-
hejte na to, varoval Moj�í� shromá�dìné
lidi. Pokud chcete pøe�ít, zùstaòte vìrni
své víøe a svému poslání, sna�te se být
�královstvím knì�í a svatým národem�.

Jinými slovy, jak zasejete, tak sklidíte.
Svobodná spoleènost je morální výkon.
Paradoxnì platí, �e spoleènost je silná,
pokud se doká�e postarat o své slabé, je
bohatá, kdy� se stará o chudé, a odolná,
kdy� se stará o zranitelné. Bejn adam le-
makom a bejn adam le-chavero � povin-
nosti, které máme k Bohu, jsou stejné,
jaké máme ke svým bli�ním. O tom, jak
vypadá svìt bez víry v Boha a bez morál-
ky, máme nane�tìstí jasnou pøedstavu:
Neexistují zábrany, které by krotily lid-
skou touhu po moci a penìzích, morálka
se a� pøíli� èasto øídí individuálními zá-
jmy nebo zájmy �firmy�.

Dobrá spoleènosti se nepozná podle
své vojenské, ekonomické nebo demo-
grafické kapacity, ale podle toho, jak etic-
ky se chová. Správná spoleènost se sama
od sebe nestvoøí. A nestvoøí ji sám od
sebe ani stát nebo trh. Svými morálními
volbami ji vytváøíme neustále v�ichni �
smìrem k po�ehnání, nebo k prokletí. Jak
øíká Moj�í�: �Nebesa a zemi si dnes beru
za svìdky, �e jsem ti pøedlo�il �ivot
a smrt, po�ehnání a prokletí, abys �il ty
a tvé sémì a zvolil �ivot.� (5M 30, 19)
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse

vybrala a pøelo�ila A. Marxová.) 
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách v srpnu 2021

av/elul 5781
Nadále je nutné nosit respirátory nebo rou�ky 

a dodr�ovat rozestupy dva metry.

Staronová synagoga
6. 8. pátek zaèátek �abatu 20.19 hodin
7. 8. sobota REE 5M 11,26�16,17

hf: Iz 54,11�55,5
konec �abatu 21.32 hodin

8. 8. nedìle 1. den Ro� chode� elul
9. 8. pondìlí 2. den Ro� chode� elul

zaèátek troubení na �ofar
13. 8. pátek zaèátek �abatu 20.07 hodin
14. 8. sobota �OFTIM 5M 16,18�21,9

hf: Iz 51,12�52,12
konec �abatu 21.18 hodin

20. 8. pátek zaèátek �abatu 19.53 hodin
21. 8. sobota KI TECE 5M 21,10�25,19

hf: Iz 54,1�10
konec �abatu 21.02 hodin

27. 8. pátek z aèátek �abatu 19.39 hodin
28. 8. sobota �ABAT SLICHOT

KI TAVO 5M 26,1�29,8
hf: Iz 60,1�22

konec �abatu 20.46 hodin
29. 8. nedìle 1. den Slichot
3. 9. pátek zaèátek �abatu 19.24 hodin
4. 9. sobota NICAVIM 5M 29.9�30,20

hf: Iz 61,10�63,9
konec �abatu 20.30 hodin

V sobotu a svátcích �achrit (ranní modlitba) od 9 hodin.

Vysoká synagoga
Ve v�ední dny �achrit (ranní modlitba) v 8.30 hodin, 

mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin, sobotní mincha ve 13.30 hodin.
6. 8. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 19.30 hodin

13. 8. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 19.30 hodin
20. 8. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 19.30 hodin
27. 8. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 19.30 hodin
28. 8. sobota 1. slichot 22.00 hodin
3. 9. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 19:24 hodin

Jeruzalémská synagoga
Bohoslu�by se konají ka�dou sobotu a o svátcích od 8.45 hodin.

Bejt Simcha
Kabalat �abat ka�dý pátek od 17.00 hodin
prostøednictvím on-line platformy Skype.

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



JINDØICH TOMAN (nar. roku 1944 v Praze)
je profesorem slovanských jazykù a litera-
tur na Michiganské univerzitì, Ann Arbor,
USA. Kromì pedagogické èinnosti se vì-
nuje odborným publikacím zamìøeným na
Pra�ský lingvistický krou�ek, moderní èes-
kou kni�ní kulturu, èeskou meziváleènou
fotografii a fotomontá� v tiskových médi-
ích. Je zastoupen i v katalogu výstavy, kte-
rá do poloviny srpna probíhá ve Vald�tejn-
ské jízdárnì v Praze a je vìnována malíøce
Toyen a jejímu umìleckému a pøátelskému
okruhu, pøièem� k jejím nejbli��ím pøáte-
lùm patøil básník Jindøich Heisler, bratr
Tomanovy matky. (K výstavì a tématu Toy-
en viz té� on-line debatu NGP On Air � To-
yen. Snící rebelka � Momenty odvahy, 10.
6. 2021.) 

Nedávno také vy�la v nakladatelství Ka-
rolinum anglická edice básnì Jiøího Weila
�alozpìv za 77 297 obìtí, k ní� Jindøich
Toman napsal doslov.

Pane profesore, na Toyen a na svého
strýce Jindøicha Heislera se z dìtství
tì�ko pamatujete, nebo vám nìjaká
raná vzpomínka utkvìla?
Toyen byla jedním z mých prvních rebe-
lantských uèitelù. Vozila mì prý v koèárku
a podle dùvìryhodných svìdkù mì nabá-
dala: �Øekni hovno!� 

Ale to byly malièkosti, proto�e jinak je
pro mì osobnì Toyen samozøejmì dùle�itá
jako stateèná �ena, která strýce ukrývala za
okupace.

Øekl byste o tom pár slov?
Jindøich Heisler byl od roku 1938 èlenem
èeské surrealistické skupiny, její� èlenové
se mohli je�tì zaèátkem protektorátu nìjak
poloveøejnì ukazovat. Pak se strýc rozhodl
vyhnout povolání k deportaci do koncent-
raèního tábora kvùli neárijskému pùvodu.
Ignoroval povolání k registraci a zaèal se
skrývat. Na tom, �e se mìl kde schovat,
mìla velký podíl Toyen, ale i dal�í èlenové
skupiny: urèitì Karel Teige. Heisler i ti,
kdo ho ukrývali, mìli a� zázraèné �tìstí. 

Hrozilo prozrazení úkrytu?
Za heydrichiády byly domovní prohlídky
a jedna prohlídka dorazila i do domu na
�i�kovì v Krásovì ulici, kde mìla Toyen
svou garsonku a v ní i ateliér. U� sly�eli,
jak jde komando po domì, a tak si Heisler
vzal kabát, otevøel dveøe, se�el po scho-

dech a pak ven z domu. Komando se asi
domnívalo, �e u� je zkontrolovaný� Pak
�el k sestøe, tedy mojí mámì, do Vr�ovic
a skrýval se u ní nìkolik dní. A i do jejího
domu ve Vr�ovicích dorazila domovní
prohlídka! Zase sly�eli, jak postupuje do-
mem. Vzali se za ruce, vy�li na balkon
a øekli si, �e kdy� zazvoní, skoèí. Tedy
bylo to v pátém patøe� A stal se dal�í zá-
zrak � nikdo nezazvonil. Do garsoniér
v pátém poschodí z nìjakého dùvodu ne�li.

Dnes si to vyprávíme jako dramatické
pøíbìhy, ale tohle byly reálné momenty
a vy�adovaly ohromnou stateènost. Já jsem
o tom pøemý�lel v souvislosti s rebelií, kte-

rá je na výstavì Toyen zmiòována, je i v je-
jím názvu: Snící rebelka. Øekl bych, �e exi-
stuje je�tì dal�í stupeò, a to je odvaha.
Proto�e tohle byla rozhodnutí na �ivot a na
smrt. Kdyby nedo�lo ke zmínìným zázra-
kùm, Toyen, Heisler i celá skupina, v�ichni
by byli znièeni. Podobnou odvahu projevi-
la, kdy� se v témìø padesáti letech rozhodla
roku 1947 emigrovat do Francie.

Nechtìli vá� strýc a Toyen emigrovat u�
pøed válkou?
Chtìli. Po bøeznu 1939 to je�tì bylo krátce
mo�né, a tak se moje máma, Jindøich Heis-
ler a jejich matka, tedy moje babièka, a To-
yen rozhodli, �e vycestují do Ji�ní Ameri-

ky. Dali hodnì penìz nìjakému konzulovi,
který jim mìl obstarat víza do Brazílie.
A ten konzul pak zmizel. Nìkdo mi pøed
pár lety øíkal � Ví�, takových konzulù teh-
dy bylo v Praze nìkolik� Tak�e je nìkdo
podvedl. 

V èeském kulturním prostøedí je známý
dal�í pøípad odvahy, kdy neteø Franze
Kafky Vìra Davidová s man�elem Kar-
lem Projsou ukrývali novináøe Jiøího
Weila a Weil byl souèasnì jeden z tìch,
kdo mohli Toyen a va�emu strýci pøiblí-
�it skuteènou podstatu stalinistického re-
�imu, a to svou knihou Moskva-hranice.
Mo�ná. Babièka øíkávala: �Jindra to mìl
v�ecko naètený.� To byla taková zkratka,
ale babièka mìla svým zpùsobem pravdu.
Oni se pohybovali ve spoleèenských kru-
zích, v nich� se vìdìlo, co se dìje v Rusku,
a potom hlavnì v èeskoslovenské politice,
a jistì nebyli jediní, kdo to tak chápal. Ale
mìli tu odvahu odjet u� roku 1947 a nikdo
nepochyboval, �e to byla politická emigra-
ce. Vrátit se nechtìli. 

Na jaøe vy�el v nakladatelství Karoli-
num anglický pøeklad Weilova �alozpì-
vu za 77 297 obìtí. První pøeklad údajnì
vznikal s pomocí Josefa �kvoreckého
a Jiøího Koláøe. Víte o okolnostech této
jejich práce?
Myslím, �e vydání v Karolinu je význam-
ný pokus zpøístupnit tuto Weilovu prózu
mezinárodnímu ètenáøskému publiku.
Kní�ka vy�la v jejich pøekladové øadì Mo-
dern Czech Classics, tedy v systematickém
pøekladovém projektu, kde u� máme skoro
dva tucty pøelo�ených titulù od Jirotky po
Basse nebo Hrabala. Osobnì jsem byl do-
jat, �e do øady byl zaèlenìn i Jiøí R. Pick,
tedy jeho Spolek pro ochranu zvíøat, co� je
velmi subtilní titul, který teï dávám na se-
znam èetby, kdy� uèím èeskou literaturu
nebo èeskou literaturu �oa. Weila tam mám
ov�em také. O pokusu �kvoreckého a Ko-
láøe sly�ím poprvé, byl to jistì ten pøíslo-
veèný správný krok, a jak bych se odvá�il
spekulovat asi z Koláøovy iniciativy, ale
v ti�tìné podobì ho neznám. Myslím, �e
do tisku ten projekt nedovedli. Bylo by ale
zajímavé vìdìt, kdo byl pøekladatel.

Jak vám pøipadá pøevod �alozpìvu od
Davida Lightfoota?
David Lightfoot vystudoval slavistiku na
torontské univerzitì, kde také napsal diser-
taci o Weilovi, myslím snad jedinou na
americkém kontinentu. Pøedpokládám, �e
jeho pøeklad je pùvodní, ale k publikaci se
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REBELIE A ODVAHA
Rozhovor s lingvistou Jindøichem Tomanem o Toyen a Jiøím Weilovi

Toyen s Jindøichem Heislerem v Praze, 1939. 
Z katalogu k výstavì Toyen v NGP.



musel trochu revidovat � ka�dý zkrátka
potøebujeme ty své editory. V tomto smys-
lu ho pova�uji za zdaøilý.

Ke knize jste psal doslov. Èím v�ím je
podle vás toto Weilovo dílo zajímavé? 
Ten doslov má pøedev�ím podat ètenáøi zá-
kladní rámec � badatelsky by se tam jistì
dalo ledacos dopilovat. Nazval jsem Wei-
lovu publikaci esejisticky �pøíle�itostný
tisk�, tedy tisk, který mìl evidentnì sou-
vislost s pracemi v Pinkasovì synagoze na
konci padesátých let. Tato souvislost je
podtr�ena tím, �e na obálce pùvodního vy-
dání je fotografie èásti zdi se jmény obìtí,
na které tehdy Václav Bo�tík a Jaromír
John pracovali. Také hned na první stránce
Weil mluví o jménech 77 297 obìtí, která
jsou vepsána na zdech Pinkasovy synago-
gy. Weil tedy samozøejmì o tomto pamìt-
ním projektu do detailu vìdìl. Výraz �pøí-
le�itostný tisk� jsem pou�il i proto, �e ten
pùvodní tisk ani není �poøádná� kniha.
Jsou to dvì tiskové slohy volnì vlo�ené do
jakéhosi papírového pøebalu s tou ji� zmí-
nìnou fotografií. 

Tenhle tisk má ale ohromnou sílu a je
pøes v�echny technické nedostatky pøe-
svìdèivý a dùstojný, nemluvì o Seydlo-
vých grafikách. Pøi anglickém vydání se
muselo vyøe�it, jak z tìchto nemnoha listù
udìlat knihu. To se ale myslím povedlo.
Z �idovského muzea pøi�ly fotografie Pin-
kasovy synagogy, je tam také mnoho
snímkù onoho ji� zmínìného seznamu
jmen obìtí. 

Lze tuto Weilovu báseò zaøadit do èes-
kého �idovského kontextu?
Ano, okam�itì nás asi napadne elegie rabí-
na Avigdora Kary V�echna ta ne�tìstí, kte-
rou rabín napsal na pamìt��idù zavra�dì-
ných ve velkém pogromu v pra�ském
�idovském Mìstì o Pesachu roku 1389.
Kara tento pogrom za�il. I kdy� je znám
jako autor vznosných liturgických básní,
pijutù, do tohoto �alozpìvu vepsal syrový
záznam autentických událostí. Karova ele-
gie se ète ve Staronové synagoze na Den
smíøení a není vylouèeno, �e se její struk-
turou i nìkterým detaily nechal Jiøí Weil
inspirovat.

Jakým zpùsobem?
Ve Weilovì �alozpìvu jsou tøi roviny:
obecná, která shrnuje osud èeských �idù
za holokaustu, pak rovina faktická, kterou
tvoøí konkrétní mikropøíbìhy rùzných po-
stav. Weil popisuje pøízraèné scény, v ni-
ch� rùzní �idé umírají bìhem procesu se-

gregace a pøíprav na deportaci: Rudolfa Ja-
kerleho raní mrtvice, proto�e si nemù�e
vybrat z úètu svou penzi, Maxe Opperma-
na zatkne gestapo o pøestávce na (�idùm
zapovìzeném) koncertì, proto�e ho tam
zahlédl a udal bývalý kolega atd. Tøetí ro-
vinu tvoøí starozákonní citáty a citáty

z �almù. Ale zatímco Kara pou�ívá biblic-
ké citáty, aby prokázal svou rétorickou
zbìhlost, Weil je pou�ívá spí� jako komen-

táø k prvním dvìma rovinám: jednak jako
by vyjadøoval pochyby o tom, �e by tako-
vým ne�tìstím Bùh trestal �idovské høí�ní-
ky, a jednak v nadìji, �e �idovská dìjinná
linie pøesto pøese v�echno pokraèuje. 

A lze �alozpìv zaøadit do kontextu èeské
moderní poezie?

Jiøí Orten napsal za války cyklus Elegie
a o nìco døív Pláè Jeremiá�ùv. Ale Weila
víc ovlivnil literární kontext pováleèný, pa-
desátých let, kdy se v básních zdùrazòovala
fakticita a potlaèovaly se emoce, co� odpo-
vídalo pojetí poezie, které vyjádøil T. W.
Adorno svým známým úsudkem, �e po
Osvìtimi u� nelze psát básnì. A nezapo-
meòme, �e blízkým Weilovým pøítelem byl
Jiøí Koláø, autor sbírky Èerná lyra, v ní�
jsou básnì zachycující váleèné osudy, vèet-
nì tragédie rodinného tábora. Báseò 1944
napsal Koláø na základì vzpomínek dvou
osvìtimských vìzòù Ericha Kulky a Oty
Krause Továrna na smrt a tento styl defino-
val jako �autentickou poezii�, básnì bez
�básnické mlhy�, co� by se hodilo i na
Weilùv �alozpìv, na faktickou rovinu
v nìm obsa�enou. My�lenka autentické po-
ezie Weila nepochybnì ovlivnila.

Vyjde v Karolinu i originální verze s no-
vým, tedy s va�ím doslovem?
Myslím, �e Karolinum èeskou edici ne-
chystá, ale osobnì se domnívám, �e by ta-
ková edice mìla vyjít. Text je samozøejmì
dostupný v novìj�ích èeských edicích, ale
�e je krátký, tak se vìt�inou pøiøazuje k ji-
ným Weilovým prózám. Myslím, �e to je
text silný, kompoziènì neobvyklý, a kon-
cepènì urèitì ne jen nìjaký dodatek nebo
pøíva�ek. Samostatné publikace by se mìl
nìkdo urèitì ujmout. Jestli bych ho s nìèím
kombinoval, � ale nutné by to jistì nebylo �
tak mo�ná právì s Koláøovou Èernou ly-
rou. Koláø a Weil byli pøátelé, a tak by snad
spolu pøátelsky �ili i v takovéhle edici.
V ka�dém pøípadì mì neudivuje, �e Koláø
a �kvorecký, tehdy oba v emigraci, uva�o-
vali o anglickém pøekladu �alozpìvu.

Byla do angliètiny pøelo�ena i jiná díla
Jiøí Weila? Ètete je se svými studenty na
University of Michigan, a pokud ano,
jak je vnímají?
Vy�el �ivot s hvìzdou, a to v pøekladu Rity
Klímové a Roslyn Schlossové a s pøed-
mluvou Philipa Rotha, co� u� je klasika,
kniha kterou v kurzech probíráme. Také
vy�el román Na støe�e je Mendelssohn.
Snad se doèkáme i pøekladu románu Mos-
kva�hranice, který by otevøel na Weila dal-
�í pohled. 

Pøipravujete nìjakou dal�í publikaci?
Ano, ano, dokonèil jsem knihu o èesko-�i-
dovském devatenáctém století, má ètyøi sta
stránek, tak�e o tom snad, a� vyjde � teï
u� ji nemohu ani vidìt�

Alice Marxová
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Toyen, J. Heisler a F. Kiesler v Paøí�i, 1947.
Z katalogu k výstavì Toyen v NGP.

Obálka vydání Weilovy básnì z roku 1958.



V roce 2014 byla dokonèena stavebnì
restaurátorská èást dosud nejvìt�ího
projektu na záchranu a zpøístupnìní
�idovských památek v Èeské republi-

ce, nazvaného
Deset hvìzd. Ná-
v�tìvníkùm se
otevøely dlouho-
dobì uzavøené
a chátrající syna-
gogy a rabínské
domy, obohacené
o stálé tematické
expozice i èaso-
vì omezené vý-
stavy, pøedná�ky

a koncerty Postupnì se Deset hvìzd
(www.10hvezd.cz) dostalo do povìdo-
mí veøejnosti a celý projekt úspì�nì
naplòuje svùj zámìr � pøedstavit �i-
dovskou historii a judaismus v èes-
kých zemích v autentickém prostøedí
jako celek.

ÈTYØICET DVA HVÌZD
Deset hvìzd nyní následuje a svým zpù-
sobem s nimi koresponduje publikace,
vydaná na konci minulého roku Støedo-
èeskou vìdeckou knihovnou v Kladnì,
která má v názvu hvìzd hned 42. Jedná
se o prùvodce po stopách �idovských
autorù Støedoèeského kraje, který se
jmenuje 42 hvìzd mezi nebem a zemí.
Pøedmìtem jeho zájmu jsou díla, která
sice �nepodlehnou ohni ani meèi�, ale
zato jsou obèas zapomínána nebo se
z pamìti vytrácejí i spolu se svými auto-
ry. Ètyøicet dva èesky a nìkdy také nì-
mecky pí�ících autorù, kteøí se v rùz-

ných obcích èi
mìstech Støedo-
èeského kraje na-
rodili nebo tam
dlouhodobì �ili,
je v knize seøaze-
no chronologicky
v generaèních
okruzích od 19.
století a� po sou-
èasnost. Najdeme
mezi nimi spiso-

vatele známé, jako jsou Franti�ek Gell-
ner, Vojtìch Rakous, Otokar Fischer, Jiøí
Orten, Jiøí Weil èi Ota Pavel, tvùrce
ménì známé � sem patøí tøeba Camill
Hoffmann, Josef Popper-Lynkeus nebo

Gisa Picková-Saudková, autorka knihy
Hovory s Otokarem Bøezinou � spolu
s autory u� víceménì zapomenutými: Mo-
ritzem Hartmannem, mnichovohradi�t�-
ským rodákem Leopoldem Kompertem,
Hansem Janowitzem, Josefem Körnerem,
Isidorem Hellerem, Emilem Flusserem
a dal�ími. 

USPOØÁDÁNÍ
Uspoøádání jednotlivých kapitol reflek-
tuje okolnosti, které tvorbu autorù pro-
vázely a mìly podstatný vliv na jejich
osudy. Po úvodní kapitole Devatenácté
století se druhá vìnuje Pøelomu století
a období první a druhé republiky, v tøetí
najdeme autory tøicátých let, jejich� �i-

voty poznamenala emigrace, ètvrtá za-
hrnuje obìti holokaustu, zatímco pátá se
soustøeïuje na tvùrce, kteøí nacistické
pronásledování pøe�ili. Ty, kdo se naro-
dili po válce a bývají oznaèováni jako
post-holokaustová generace, zastupuje
mezi nebem a zemí pouze spisovatelka
Irena Dousková.

Ve 42 hvìzdách najdou spolehlivé
a souèasnì srozumitelné základní in-
formace na dané téma nejen regiona-
listé a lokální patrioti, ale i mnozí
dal�í, mezi nimi v neposlední øadì
studenti a mo�ná �e obèas i jejich uèi-
telé. Navíc jsou texty doplnìny mno�-
stvím fotografií a reprodukcí, èasto
unikátních a dobøe vyti�tìných. Je
také tøeba ocenit, �e editoøi nezapo-

mnìli ani na takové autory, jako byl
Petr Lampl, kolínský rodák a spiritus
agens mnoha spontánních podnikù,
odehrávajících se v �edesátých a ze-
jména sedmdesátých let minulého sto-
letí v pra�ských hostincích i jinde.
V�dyt�Lampl napsal v podstatì jednu
jedinou, zato ale zcela pozoruhodnou
sbírku básní, kte-
rá si zaslou�í tr-
valé pozornosti. 

LOKALITY
Cenná je rovnì�
sedmá kapitola,
která ètenáøe se-
znamuje s místy,
kde se autoøi na-
rodili nebo �ili,
s �idovskou his-
torií tìchto míst, pøípadnì i s dal�ími
�idovskými památkami, jako jsou sy-
nagogy, �idovské høbitovy, pokud se
dochovaly. Díky výzkumu v �idov-
ských matrikách i pøímo v terénu se
podaøilo najít a fotograficky zdoku-
mentovat vìt�inu rodných domù uve-
dených spisovatelù. 

Od Bu�tìhradu Oty Pavla, Dobøí�
kde pùsobil Siegfried Kapper, Kolín
(Petr Lampl, Otokar Fischer, Camill
Hoffmann) pøes Kosovu Horu, kde se
narodil básník a pøekladatel Fried-
rich Adler, Kutnou Horu bratøí Or-
tenù, Mladou Boleslav Franti�ka
Gellnera a� po Praskolesy, odkud po-
cházel Jiøí Weil, Václavice Richarda
Federa a Zbraslav, kde bydlel Jiøí
R. Pick. 

42 hvìzd lze bez nadsázky oznaèit za
dobrého prùvodce na cestách literární
krajinou støedních Èech, krajinou èás-
teènì skuteènou a èásteènì imaginární,
prùvodce, který
pozornému ètená-
øi poskytuje pøíle-
�itost nahlédnout
do její celkem ne-
dávné minulosti
z �idovské per-
spektivy literární
i historicko-kul-
turní. 

Jako ukázku
pøetiskujeme hes-
lo z kapitoly Obìti holocaustu, vìno-
vané Gise Pickové-Saudkové, a heslo
Praskolesy z oddílu Lokality, kde se
narodil pøehlí�ený a dodnes nedocenì-
ný Jiøí Weil.                                      jd
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MEZI NEBEM A ZEMÍ
Prùvodce po stopách �idovských autorù støedních Èech

Moritz Hartmann.

J. R. Pick.

Josef Popper-Linkeus.

Vojtìch Rakous.
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GISA PICKOVÁ-SAUDKOVÁ
21. února 1883 Kolín
prosinec 1943 Osvìtim-Bøezinka, Polsko
�Lidská my�lenka je �iva jen v mozcích,
v lidech. Psaná, ti�tìná my�lenka neète-
na zùstala by mrtva.�
(z knihy Hovory s Otakarem Bøezinou)
�IVOT
Gisa Picková, rozená Gisela Saudková,
se narodila do významné rodiny Saud-
kù. Nejstar�í bratr MUDr. Ignaz Saudek
(1875�1930) �il v Brnì a byl lékaøem.
Druhý bratr Robert Saudek (1880�
1935) byl pøekladatelem, publicistou
a významným grafologem. Picková-
Saudková studovala v Kolínì na støední
�kole a pozdìji nav�tìvovala soukromé
hodiny v Praze a v Berlínì. Ji� v Kolínì
se zapojovala do kulturního a spoleèen-
ského �ivota. Byla aktivní v místním
Sokole, byla èlenkou Strany národnì soci-
alistické a posléze Národní strany práce,
organizovala literárnì poznávací akce.

V roce 1911 se vdala za zvìrolékaøe
Richarda Picka. Man�el se narodil
v roce 1878 v Tøe�ti, ale od roku 1907
byl obvodním a mìstským zvìroléka-
øem v Jaromìøicích nad Rokytnou. Gi-
sela se za man�elem pøestìhovala do Ja-
romìøic nad Rokytnou, kde �ili v bytì
na Komenského námìstí è. p. 59/60
v domì, v nìm� sídlila Obèanská a hos-
podáøská zálo�na (dnes zdravotní støe-
disko a lékárna).

11. dubna 1912 se jí narodila v Jaromì-
øicích dcera Jiøina Picková, 22. listopadu
1916 se jí narodil v Praze syn Pavel.

V roce 1921 si man�elé Pickovi ob-
jednali návrh vily od známého pra�ské-
ho architekta Pavla Janáka, který se
v�ak bohu�el nezrealizoval. Roku 1924
se ohlásila choroba Richarda Picka
a zhruba za rok, v lednu
1925, Pick zemøel pøi po-
bytu ve Vídni. Giselin
man�el byl pohøben na �i-
dovském høbitovì v Mo-
ravských Budìjovicích.
Picková-Saudková se
s dìtmi pøestìhovala zpìt
ke své rodinì do Kolína.

Po smrti man�ela psala
èlánky do rùzných èasopi-
sù a novin. Mnohdy pou�ívala pseudo-
nym Karel Vávra. �ivobytí jí zaji�t�o-
valy honoráøe za èlánky a penze po
man�elovi. Rodina na�tìstí vlastnila
v Kolínì dùm. Picková-Saudková spo-
lupracovala také s listem Polabská strá�.
Vìnovala se sociálním otázkám a pro-

blematice postavení �en ve spoleènosti.
Vnitønì byla spjata jak s kulturou èes-
kou, tak �idovskou.

S nástupem nacismu byla celá rodina
perzekvována a Picková-Saudková mu-
sela nastoupit do kolínského transportu
smìøujícího do Terezína. V Terezínì na-
psala divadelní hru pro dìti, ale je�tì
pøed jejím provedením byla odeslána se
synem Pavlem 15. (nebo 18.) prosince

1943 transportem do koncentraèního tá-
bora v Osvìtimi. Zahynula na konci
roku 1943. Syn Pavel, kterému v dobì
deportace bylo 27 let, se pravdìpodobnì
z Osvìtimi dostal do koncentraèního tá-
bora Schwarzheide, kde zemøel.

Dcera Jiøina dostala místo na �idov-
ské obecné �kole v Jáchymovì ulici
v Praze a souèasnì pùsobila i v pøe�ko-
lovacích kurzech �idovské nábo�enské
obce. �kola v Jáchymovì ulici byla po-
slední mo�ností studia pro �idovské dìti

z celé Prahy. Kdy� byla i tato �kola uza-
vøena a dìti se nesmìly uèit vùbec, Jiøi-
na Picková vedla dìtský útulek pro �i-
dovské dìti, co� byly jakési �kolní
dru�iny. Byla èlenkou ilegální komunis-
tické strany, èinná byla té� v Petièním
výboru Vìrni zùstaneme. V souvislosti

s èlenstvím v ilegální komunistické stra-
nì byla zatèena a uvìznìna v Praze na
Karlovì námìstí a na Pankráci. Za svou
èinnost byla popravena.

DÍLO
V Jaromìøicích �il od roku 1901 básník
Otokar Bøezina, s ním� se Gisela velmi
spøátelila. Od srpna 1914 a� do roku
1928 si zaznamenávala výroky Otokara
Bøeziny a hovory s ním, které po Bøezi-
novì smrti publikovala kni�nì pod ná-
zvem Hovory s Otokarem Bøezinou
(1929). 

Tato kniha zùstala jediným publikova-
ným dílem Pickové-Saudkové. V její po-
zùstalosti se dochovaly rukopisy dramat
Pan okresní �kolní inspektor Marhold, Za
denním chlebem, Pane �éf a Ve starobním
útulku a také autobiografický román De-
ník �idovské dívky (1897�1910), který zo-
brazuje jak postavení �idù, tak postavení
�en ve spoleènosti na pøelomu století.

ZAJÍMAVOST: V roce 1928 Picková-
Saudková obdr�ela Grabowského cenu
za divadelní hru Za denním chlebem.

Výbìrová bibliografie: Hovory s Otoka-
rem Bøezinou, Praha, S. V. U. Mánes
1929

PRASKOLESY (okres Beroun)
Obec le�ící v okrese Beroun, asi 3 km
jihovýchodnì od obce �ebrák.

V Praskolesích existovala malá �idov-
ská komunita pøidru�ená k vìt�ím Hoøovi-
cím. Høbitov byl zalo�en ve druhé polovi-
nì 19. století pro �idovské nábo�enské
obce v Praskolesích a Hoøovicích a byl
pou�íván do druhé svìtové války. Docho-
valo se zde 94 náhrobkù klasicistního

a moderního typu, nejstar�í
z doby zalo�ení høbitova,
nejmlad�í z roku 1950.

Osobnost: Praskolesy
jsou rodi�tìm spisovatele
Jiøího Weila (1900�1959).

(Alexandra Blodigová, Kate-
øina Mikulcová, Kateøina Vo-
borská a kol.: 42 hvìzd mezi
nebem a zemí � Po stopách

�idovských autorù Støedoèeského kraje.
Vydala Støedoèeská vìdecká knihovna
v Kladnì, p. o. v roce 2020, 160 stran, foto-
grafie a barevné reprodukce v textu, mìkká
obálka. Kniha vznikla v rámci stejnojmen-
ného projektu uskuteènìného SVK v Klad-
nì v roce 2019, www.svkkl.cz) 

Gisa Picková-Saudková.

Rodný dùm Jiøího Weila è.p. 3 mezi Praskolesy a Kotopeky.
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Jak se uvádí v ka�dé uèebnici dìjepisu, ra-
kousko-uherská monarchie pøestala exi-
stovat na podzim roku 1918. Ale mnohé
nasvìdèuje tomu, �e zánik a zmizení Cis-
lajtánie a Translajtánie z politické mapy
svìta je�tì neznamenalo její skuteènou
anihilaci. Staré mocnáøství poté, co svùj
rozpad pøetvoøilo v nostalgii po sobì sa-
mém a v alianci této nostalgie se støední
Evropou, která jako side effect tohoto roz-
padu vznikla, dalo vzniknout staronovému
dualistickému a souèasnì pouhým okem
neviditelnému státnímu útvaru, který nás
obklopuje u� víc ne� jedno století. Zahrnu-
je vìt�inu historických celkù zvìènìlého
mocnáøství i znaènou èást jeho obyvatel-
stva, respektive jejich potomkù, at� u�
o tom vìdí nebo (vìt�inou) nevìdí. Svému
pøedchùdci a demiurgovi se tento útvar
podobá do té míry, �e v podstatì pøejímá
jeho hlavní formální znaky: vypjatý zem-
ský patriotismus, mnohojazyènost, mírný
antisemitismus, propracovaný byrokratic-
ký systém, tendenci k centralismu, nábo-
�enskou toleranci a rozsáhlý policejní
aparát, který je pøedev�ím od toho, aby
vyjmenované, pøípadnì i dal�í hodnoty
byly ve�kerému obèanstvu k dispozici.

Èím se odli�uje zejména, je pøiznání v�ech
práv (i povinností) mnohem �ir�ímu okruhu
tvorù, kteøí se na jeho území nacházejí, ne�
tomu v Rakousku-Uhersku, byt� i jen teore-
ticky, kdy bývalo. Subjektem práva jsou zde
vedle fyzických osob, právnických osob, stá-
tu a územních samosprávných celkù také
dal�í savci, ptactvo, hlodavci a oboj�ivelníci.
Nìkteøí mají dokonce volební právo. K vol-
bám ov�em dochází jen málokdy.

V poslední dobì, jak potvrdily mate-
riály, které unikly na veøejnost v sou-
vislosti s pøípadem Baum-Storch, se
pozornost policie a výkonné moci ve
staronovém soustátí zamìøuje pøede-
v�ím na ptactvo. To, zejména pak to stì-
hovavé, je nyní pøedmìtem do jisté míry
oprávnìných pochybností co do jeho
loajality. Svùj zemský patriotismus sice
stìhovaví dosti pøesvìdèivì dokládají
tím, �e se s ka�dým jarem znovu a znovu
do soustátí vracejí, stejnì tak ale svým
ka�doroèním odletem do cizích krajù
opakovanì vzbuzují, zejména na vy��ích
místech, nedùvìru a podezøení. Hlá�ení
policejního sledování ptactva, urèená

k utajení a souèasnì podléhající zákonu
litera scripta manet o dostupnosti poli-
cejních záznamù pro veøejnost, byla
v nedávné dobì rozpoznána v doslovech
k nejrùznìj�ím románùm i básnickým
sbírkám, v návodech k pou�ití, pøíbalo-
vých letácích lékù, a dokonce i v pøed-
mluvách. V souvislosti s tímto pøece jen
pomìrnì kuriosním zpùsobu zveøejnìní
se v�ak nelze zbavit dojmu, �e se tak

dìje, jak se øíká na Bukovinì, �aby se
koza napásla a vlk si pochutnal�.

Nìkteré z takto identifikovaných reser-
vátù Ti, laskavý ètenáøi, který doslovy ne-
ète�, pøedmluvy pøeskakuje� a návody
a pøíbalové letáky zahazuje�, tímto pøed-
kládáme. Nebot� se skrze nì � opìt aktuál-
ní � artikuluje otázka, v jaké podobì
a míøe je nenahraditelná èinnost policej-
ního sboru je�tì státotvornou a kdy u� se
stává brilantním, ale souèasnì i samoú-
èelným lartpourlartismem, konèícím jed-
nou gilotinou, jindy lepem ptáèníkovým.

*  * *
Hlá�ení 31: Prahu obývá nový druh holu-
bù, který se u nás teprve pøed nedávnou
dobou usadil. Je to jihoevropská a maloa-
sijská hrdlièka zahradní (Streptopelia de-
caocto), která se plavým zbarvením hodnì
podobá èasto chované hrdlièce chechtavé.
Roz�íøila se z Balkánského poloostrova
pøes Maïarsko do støední Evropy. Postup-
nì osídlila vìt�inu pra�ských zahrad, po-
kud jsou v nich star�í stromy, a stala se
v Praze zcela hojným ptákem. Upozoròuje
na sebe hlavnì houkavým hlasem, charak-
teristicky tøíslabièným a velmi rytmic-
kým, který zní jako �hu hrùù huk� stále
opakované. Hnízdí po zpùsobu svých pøí-

buzných na stromech, ale na rozdíl od
nich na zimu neodlétá, nýbr� jako nestì-
hovavý pták pøeèká u nás i tuhé mrazy
a pøi�ivuje se pak ponejvíce na dvorech
u zásypù drùbe�e.

Hlá�ení 35: Nevelké hnízdi�tì bøehulí
je na Císaøském ostrovì proti Tróji.
Podle sdìlení agenta �tìpánka hnízdíva-
ly bøehule kdysi i na Vinohradech, cel-
kem daleko od vody. Men�í kolonie
byla u statku Horní Stromky na Vino-
hradech a dal�í vìt�í sídli�tì bylo v pís-
kové stìnì za vr�ovickým høbitovem.
Nejpodivuhodnìj�í hnízdi�tì bøehule mi
ukazoval informátor Bla�ka roku 1946
za Bílou horou u Øep, kde bylo asi 25
hnízd úplnì v polích, v úzké jámì, asi
3�4 m hluboké a jenom asi 2 m �iroké. 

Hlá�ení 43: Vrèala (Turdus musicus)
objevuje se jako host v Praze èastìji, po-
nejvíce na jarním tahu ve Stromovce,
kde jsem na pø. vidìl hejno deseti kusù;
agent Wahl vidìl hejna èítající dokonce
padesát a� dvì stì exempláøù.

Hlá�ení 45. Sýèek (Athene noctua) býval
pøed deseti a� patnácti lety pravidelným
obyvatelem Vinohrad, kde hnízdíval, nej-
spí�e v blízkosti Vinohradské nemocnice.
Nìkolikrát jsem ho vidìl sedìt na høebe-
nech støech ve Státním zdravotnickém
ústavì a dvakrát jsem ho vylovil z vìtrací
�achty jedné z budov, do které pøi svých
noèních toulkách spadl a zùstal v ní uvìz-
nìn. Hladem zubo�eného vìznì jsem pak
rychle zase vykrmil laboratorními my�mi
a krysami, které zbývaly po pokusech na
vìzních. Nepochybuji, �e si sýèek dodnes
zachoval pra�skou pøíslu�nost

Hlá�ení 46: Kalous (Asio otus) se koncem
dubna 1945 zdr�oval v zahradách a na
høbitovech v okolí Vinohradské nemocni-
ce. Pozoroval jsem ho ze vzdálenosti nì-
kolika krokù na zahradì Státního zdravot-
nického ústavu a agent Matìjka ho vidìl
v tìch�e dnech na Vinohradském høbitovì.

Hlá�ení 47: Výskyt modøinky sibiøské
èi lazurové (Parus cyaneus) nebyl v Èe-
chách pozorován celé pùl století. Dobrý
znalec ptákù, èlen Ès. ornithologické
spoleènosti a spolehlivý informátor Hejl,
pozoroval v Letenských sadech dvì
modøinky tohoto druhu z bezprostøední
blízkosti, tak�e se nemohl v urèení zmý-
lit. Lze litovat, �e není dokladu pro toto
nové a velmi vzácné zji�tìní.

Hlá�ení 49: Babka luzní (Parus atrica-
pillus) byla na území Velké Prahy pøisti-

AGENT J. FELIX SLY�EL V NOCI 
VE 22,30 KØEPELÈÍ VOLÁNÍ
Nìkterá hlá�ení, vztahující se k avifaunì pra�ského území
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�ena také pozdìji. Dle hlá�ení Wahla se
na podzim a v zimì roku 1943 zdr�ova-
la del�í dobu na území pra�ské zoo.

Hlá�ení 61: Za období
dvaceti let jsem zazna-
menal jarní pøílet zvo-
nohlíka (Serinus cana-
ría) do Prahy ve druhé
polovinì mìsíce bøez-
na jenom dvakrát, ji-
nak se na hnízdi�tích
uvnitø mìsta (zahrady
na Vinohradech) obje-
vil nejèastìji teprve
v prvé tøetinì dubna.
Pøezimování zvono-
hlíkù v Èechách je vý-
jimeèným zjevem, dosud jen zøídka zazna-
menaným. Na území Prahy se událo je�tì
v Braníku (podle poruèíka Kadlece ojedi-
nìlý kus).

Hlá�ení 65: V souèasné dobì v pra�-
ských parcích a starých zahradách roz-
hodnì z datlù pøeva�uje �luna �edá (Pi-
cus canus). Její pokøik zaznívá ji�
v lednu, jakmile je teplej�í slunný den.
Ve vnitøním mìstì se pravidelnì zdr�uje
v Botanické a v Kateøinské zahradì.

Hlá�ení 67: Pìnice slavíková (Sylvia
borin) zpívala døíve i ve staré Kateøin-
ské zahradì, tedy zcela uprostøed mìsta.
V té�e zahradì se pravidelnì vyskytuje
i èernohlávek (S. astricapilla).

Hlá�ení 69: O pìnici vla�ské (Sylvia niso-
ria) mi sdìlil zajímavé zprávy informátor
F. Hejl, který pí�e: �Mìl jsem zajímavou
podívanou v Divoké �árce. V korunì jablo-
nì, pod ní� jsem sedìl, krmila samièka pì-
nice vla�ské vzletné
mládì. Po chvíli pøiletìl
krutihlav s plným zobá-
kem hmyzu a krmil to-
té� mládì pìnice. Jednu
chvíli se setkali u mlá-
dìte oba, pìnice vla�-
ská i krutihlav. Nejdøíve
nakrmila pìnice, naèe�
odlétla a nakrmil kruti-
hlav! Pozoroval jsem to
zblízka triedrem a ne-
vím, co si mám o tomto
pøípadì myslit.� K tomu dodávám, �e zku-
�ený informátor F. Hejl je èlenem Sboru
národní bezpeènosti a �e u� jaksi ze slu�eb-
ní povinnosti musí mít o ka�dém pøípadu
jasno. Proto podávám vysvìtlení, které jistì
bude zajímat i pana policejního øeditele.
Pozorování názornì dokazuje, �e ptáci jed-

nají pøi krmení mláïat pudovì. Nekrmí
z nìjaké rodièovské lásky k svým dìtem,
jak si lidé èasto myslí, pøipisujíce zvíøatùm

lidské vlastnosti. Ptáci
jsou vedeni pouze
svým pudem a v urèi-
tou dobu musí krmit.
Je to pro nì naprostá
potøeba, ukájí to jejich
pud a jim samotným
to dìlá dobøe. Podnì-
tem ke krmení je otev-
øený zobáèek mládìte
a jeho pi�tìní. Èasto je
jedno, o jaké mládì
jde, pták nakrmí tøeba
i cizí, jen kdy� rozvírá

zobáèek hodnì do�iroka. 

Hlá�ení 69: Hnízdìní pìnice modré
(Prunella modularia) na území Velké
Prahy prokázal agent Limberk nálezem
opu�tìného hnízda
se ètyømi vajíèky
v Cibulkách v Mo-
tole, nevysoko na
smrèku. Agent Wahl
udává, �e pìnice
modrá hnízdí v �árce
a ve Stromovce. Do-
klady v�ak o tom ne-
máme, proto�e hníz-
da jsou dobøe ukrytá
v hustých smrèinách
a nesnadno se hledají.

Hlá�ení 75: Dne 22. kvìtna 1946 se potu-
lovala kukaèka (Cuculus canorus) uvnitø
mìsta po zahradì Státního zdravotnického
ústavu v Praze XII a dokonce si tu zaku-
kala. To je uvnitø Prahy výjimkou. V po-

sledních letech v�ak
policisté zaznamena-
li v nìkolika pøípa-
dech pomì�tìní ku-
kaèky v západním
Nìmecku. Jednotlivé
kukaèky se tam usa-
dily pøímo ve mìs-
tech, pozbyly své
vrozené plachosti
a kukaly pak dokon-
ce i na mìstských
ulicích.

Hlá�ení 47: Za tahu byl v Praze v posled-
ních letech nìkolikrát zasti�en lejsek malý
(Muscicapa parva), vzácný a nenápadný
ptáèek. Byl v�dy chycen spolupracovníky
na�í stanice. Mám v záznamech tyto pøí-
pady: poruèík Kadlec chytil mladou sa-
mièku lejska malého na �tvanici, rytmistr

Hájek polapil do sítì jeden kus v Ïáblic-
kém háji a dobrovolní spolupracovníci
V. Kruis a dr. Halík mladého sameèka rov-
nì� v Ïáblicích.

Hlá�ení 88: Tuhýk obecný (Lanius col-
lurio) hnízdil v letech 19388�1941 uv-
nitø Prahy na zahradì Státního zdravot-
nického ústavu.

Hlá�ení 90: Vidìl jsem ba�antí slepici
(Phasianus colchicus) a� ve støedu mìs-
ta, v kateøinské zahradì v Praze II. Byl
to zjev jistì neobvyklý.

Hlá�ení 102: Koroptve (Perdix perdix) je�-
tì pøed patnácti lety pravidelnì zaletovaly
do sousedství Vinohradské nemocnice, kde
byla mezi Vinohrady a Vr�ovicemi veliká
nezastavìná plocha vojenského cvièi�tì.
Ka�dý rok se zdr�ovaly i na rozlehlé zahra-
dì Státního zdravotnického ústavu a do-
konce tu i hnízdily. Dnes obývají pouze

okraje mìsta, tam, kde
konèí souvislé zasta-
vìné plochy. Leckdy
v�ak pøeletují i nad
moøem pra�ských
domù, co� je pro nì
prostøedí tak nezvyklé,
�e to nìkdy vede ke
zvlá�tním pøíhodám.
Tak podle sdìlení
agenta Veselovského
spadla jedna do vìtrací

�achty v budovì Zoologického ústavu Kar-
lovy university u Botanické zahrady. Infor-
mátor Hanzák zase vidìl, jak pobíhala ko-
roptev po støe�e Národního divadla, odkud
pak odlétla s hlasitým èiøikáním.

Hlá�ení 103: Je�tì nyní se køepelky (Co-
turnix coturnix) objevují v Praze, nìkdy
pøímo ve mìstì. Agent J. Felix sly�el
v noci ve 22,30 køepelèí volání v okolí
Smíchovského nádra�í; v letních mìsících
tloukla køepelka èasto v noci na rùzných
místech v okolí pra�ské porodnice.

Hlá�ení 109: Racek bouøní (Larus canus)
pøezimuje v posledních letech v malém
mno�ství zcela pravidelnì mezi racky
chechtavými na Vltavì. Z mnohých mých
pozorování je zatím vidìt, �e se tu zdr�ují
od konce listopadu a� do zaèátku dubna.
Souèasnì bylo pozorováno nejvý�e devìt
kusù. Ponejvíce nás nav�tìvují mladí ptáci
v prvém roce �ivota. Z jiných u moøe �ijí-
cích rackù jsem pozoroval na Vltavì do-
spìlého racka �lutonohého (Larusfascus)
u Støeleckého ostrova, který se tu zastavil
pouze na jediný den.

(pokraèování na str. 15)
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V leto�ním roce budou ve východoèes-
kém mìsteèku Lu�e opìt polo�eny stol-
persteiny neboli kameny zmizelých.
K loni polo�eným ètrnácti pamìtním dla-
�ebním kostkám jich pøibude dvanáct
a pøí�tí rok pak zbývající èást, tak aby
byly pøipomenuty v�echny zdej�í obìti
holokaustu. Jedna z adres, na kterou ka-
meny v záøí umístíme, je v Husovì ulici
pøed domem èp. 247. �ily v nìm dvì ro-
diny, kterým se v pøedváleèné Lu�i daøilo
a mìly ji rádi. Jejich osudy známe hlavnì
díky vzpomínkám významného pøekla-
datele a rozhlasového re�iséra a herce Jo-
sefa Schwarze-Èervinky, jen� právì tom-
to domì vyrùstal.

OTEC BYL �ÉFEM PODNIKU, 
STRÝC ADMINISTRÁTOREM 
Zmínìný dùm v Husovì ulici patøil po
desetiletí rodinì Schwarzových a As-
chermannových. Spoleènì ho ve dvacá-
tých letech minulého století zakoupili
�vagøi Ludvík Aschermann a Viktor
Schwarz. Oba pánové se do Lu�e pøi�e-
nili, pojali za man�elky dcery Josefa
a Marie Èervinkových. Rodina Èervin-
kova byla znaènì rozvìtvená a v Lu�i
�ila po staletí, se jménem Èervinka se
mezi lu�skými �idy setkáváme ji�
v roce 1689. Její pøíslu�níci patøili mezi
vá�ené èleny zdej�í �idovské nábo�en-
ské obce, nìkdo z Èervinkù se nìkoli-
krát stal pøímo jejím pøedstaveným.
Svìdèí o tom i publikace �idé a �idov-
ské obce v Èechách v minulosti a dnes
z roku 1934 od Hugo Golda, kde na
dvoustranì vìnované Lu�i nalezneme
krom fotografií synagogy portréty �esti
lidí, a pìt z nich jsou pøíslu�níci Èervin-
kova �klanu�. Mezi nimi právì pánové
Viktor Schwarz a Ludvík Aschermann.

Rodina Èervinkova, Schwarzova
a Aschermannova se v Lu�i nìkolikrát
stìhovala. Od sedmdesátých let 19. sto-
letí �ili Èervinkovi v domì èp. 95 v Ko-
menského ulici, zde vyrostly jejich dìti
a provozovali zde obchod se smí�eným
zbo�ím, Marie Èervinková i výèep liho-
vin (je�tì v roce 1910). 

První se v roce 1905 provdala star�í
dcera Johanna za Ludvíka Aschermanna,
sòatek mlad�í Emilie a Viktora Schwarze
následoval za ètyøi roky poté. Rodiny
obou sester i rodièù �ily v blízké pospo-
litosti. Obì dcery se po sòatku nastìho-

valy do rozlehlého domu èp. 124 v Jero-
nýmovì ulici v bývalé �idovské ètvrti
(dùm Èervinkových v Komenského uli-
ci byl na druhé stranì mìsteèka). Nejpr-
ve zde od roku 1905 bydlela Johanna
s man�elem, od sòatku v listopadu 1909
zde �ili i man�elé Schwarzovi. Rodièe
se k dcerám nastìhovali �na dùchod�
nìkdy po roce 1910, a Josef Èervinka
zde v roce 1915 zemøel. 

Josef, nejmlad�í syn Emilie a Viktora
Schwarzových, na toto sou�ití rodin
vzpomíná: Domácnost jsme sdíleli s ro-
dinou matèiny sestry Jany (tedy tetièky
�andy) Aschermannové. Se strýcem
Ludvíkem a dvìma bratranci, Karlem

a Jarkem, a babièkou nás nìkdy bývalo
u stolu deset. Nikdo z nich u� ne�ije.
Kdy� mi bylo devìt, pøestìhovali jsme se
do nového domu, vlastnì vily, kterou
otec koupil i s malou továrnou, a funkce
byly rozdìleny: otec byl �éfem podniku,
strýc jakýmsi administrátorem, který se
staral i o velkou zahradu, teta peèovala
o domácnost a maminka vedla výrobu �
byla �du�í podniku�, jak otec øíkával.
A já jsem ten trvalý rodinný soulad, jin-
de dost vzácný, pro�íval, jako kdybych
mìl ne dva, ale ètyøi rodièe.

FIRMA ASCHERMANN 
A SCHWARZ
�vagøi provozovali pro zdej�í oblast ty-
pickou obchodnì-výrobní èinnost �i-
dovských rodin: zprostøedkovávali ruèní

vy�ívání. Viktor v roce 1921 uvádí jako
obchodní èinnost �obchod se støi�ním
zbo�ím�, Ludvík èistì �ruèní vy�ívání�.
Obchod spoèíval v tom, �e zprostøedko-
vatelé získávali zakázky, nakoupili ma-
teriál a mìli sít�domácích vy�ívaèek. Ty
podle vzorù, které zprostøedkovatelé zá-
kazníkovi nabízeli, pøíslu�né zakázky
vyrobily. Tyto vzory byly cennou sou-
èástí firemního obchodního tajemství
a v rámci firmy byli zamìstnáni té� je-
jich tvùrci, kteøí vyrábìli pro vy�ívaèky
�mustry�. Prádlo se vy�ívalo nejen pro
soukromé úèely � typicky dívkám na
svatební výbavy �, ale té� pro vìt�í zá-
kazníky, napø. láznì, hotely nebo restau-
race, které chtìly mít na lo�ním prádle
èi ubrusech vy�ité logo nebo název pod-
niku. O tom, �e se jednalo o výhodný
byznys, svìdèí fakt, �e podobných firem

v blízkém okolí známe mnoho a zjevnì
nemìly problém se u�ivit. Zároveò bylo
v okolí dost vesnických vy�ívaèek, které
dokázaly vyrobit po�adované vý�ivky
v nále�ité kvalitì. Èervinkovi byli dokon-
ce pøíbuzensky spojeni s rodinou Weisso-
vých z nedalekých Kamenièek, která ne-
oficiálnì provozovala i vy�ívaèskou �kolu.

Josef Schwarz ve své knize dále
vzpomíná, jak se v roce 1924 obì rodiny
i s babièkou stìhovaly do nové vily èp.
247, kterou spoleènì Viktor Schwarz
a Ludvík Aschermann zakoupili a vyu-
�ili k expanzi vlastní firmy, z faktorství
pøe�li na továrnickou výrobu �dámské-
ho, lo�ního a stolního prádla� a jeho
ruèní vy�ívání. Podnik prosperoval, pøe-
èkal i velkou hospodáøskou krizi, jeho
konec pøivodil a� pøíchod nacistù.

KDY� SE V LU�I VY�ÍVALO
O rodinách Viktora Schwarze a Ludvíka Aschermanna

Lu�e v roce 1931. Vlevo je vidìt èást domu èp. 247, v nìm� �ili a provozovali továrnu na �ití a vy�ívání prádla
Aschermannovi a Schwarzovi. Foto ze sbírek Regionálního muzea ve Vysokém Mýtì.
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RODINA SCHWARZOVA
O �ivotì rodiny Schwarzovy máme ze
v�ech lu�ských rodin asi nejvíce infor-
mací. Nejmlad�í syn Schwarzových �
Josef � zaznamenal �ivot rodiny i blíz-
kých pøátel a èásteènì i místní �idovské
komunity ve svých memo-
árech, z nich� jsme ji� cito-
vali. Vy�ly nejprve v roz-
hlasové podobì, pozdìji
(roku 2003) v pra�ském
nakladatelství Torst pod
stejným titulem: Trpìlivì
obno�ené tìlo. 

Z knihy se dozvídáme,
jak rodina pro�ívala nábo-
�enský �ivot, slavila svát-
ky, zda dodr�ovala ko�er
pravidla stravování, celko-
vì i poznáváme povahy je-
jích èlenù � vá�eného, pøi-
tom veselého otce Viktora,
laskavou a odpou�tìjící
maminku �Milku� (Emi-
lii), nezbedné kluky Pepíka
a Ottu, i nositelku tradic
babièku Èervinkovou.
Z vyprávìní dýchá i �ivot
Lu�e, jejích uèitelek, �i-
dovských lékaøù, kteøí se
anga�ovali v kulturní ob-
lasti a poøádali komorní koncerty, jed-
notlivých øemeslníkù, s nimi� chlapec
pøicházel do kontaktu. 

Pestrý �ivot rodiny i komunity v mìs-
teèku tragicky znièila nacistická okupa-
ce. Man�elé Schwarzovi mìli tøi dìti:
dceru Al�bìtu, øeèenou Ella, a syny Ottu
a Josefa � Pepíka. Dìti byly v dobì oku-
pace ji� dospìlé � dceøi bylo v dobì pøí-
chodu nacistù 24 let, byla to krásná mla-
dá �ena. Nejstar�ím dítìtem byl Otta,
narozený v roce 1912. Ten se je�tì pøed
okupací staèil o�enit s Evou Pickovou
z Vysokého Mýta. Mladí man�elé �ili a�
do roku 1941 v Lu�i, oba pracovali v ro-
dinné firmì, potom v�ak nastalo nucené
sestìhovávání �idovských rodin. Své
domy museli opustit, obsadili je èasto
novì pøíchozí nìmeètí správci èi jiní na-
cistiètí prominenti. Mladí Schwarzovi �
Otto a Eva � se museli vystìhovat ze
svého �domeèku pod Chlumkem�, jak
ho Otto nazývá v dopisech, v listopadu
1941. I rodièe Schwarzovi s dcerou El-
lou museli vyklidit rodinnou vilu èp.
247 a nakonec na�li útoèi�tì v jedné
místnosti domku Èeèetkových v Jeroný-
movì ulici, hned vedle domu èp. 124,
kde kdysi bydleli. Otto s Evou se z Lu�e

pøestìhovali do Mýta k Evinì mamince
Olze Pickové.

NEJMLAD�Í BYL PEPÍK
Nejmlad�ímu synovi Pepíkovi bylo
v dobì pøíchodu Nìmcù 23, �il a pracoval

v Praze. Rodièe pro nìj pùvodnì plánova-
li profesní dráhu úøedníka, ale ji� za studií
na vícero gymnáziích (�ádné nedokonèil)

se ukázalo, �e nebude mít na tuto kariéru
patøiènì �usazený� temperament. Oslo-
vovalo ho naopak umìní a brzy objevil
své herecké nadání a recitaèní schopnosti.
Pøed válkou studoval herectví na pra�ské

konzervatoøi. Zde se seznámil a bydlel
s Jiøím Ortenem, pøátelil se s mnoha èleny
pra�ské pøedváleèné kulturní obce, také
s Pavlem Tigridem. 

S Tigridem se také odhodlal k útìku
do emigrace bezprostøednì po pøíchodu

Nìmcù 15. bøezna 1939.
Dobrodru�nì se jim poda-
øilo uniknout na motorce
pøes Nìmecko do Holand-
ska a dostat se do Velké
Británie. V Londýnì se do-
stal do zahranièního vysí-
lání BBC pro Èeskoslo-
vensko, po válce a návratu
domù pak pùsobil v Èes-
koslovenském rozhlase
jako herec, dramaturg a re-
�isér, a také se díky vyni-
kající angliètinì uplatnil
jako pøekladatel. 

Od roku 1947 pøelo�il
z angliètiny více ne� �edesát
prozaických knih a divadel-
ních her. Jeho profesní �ivo-
topis by vydal na samostatný
èlánek. V rozhlase vystupo-
val pod dívèím pøíjmením
své matky � Èervinka, pøe-
klady podepisoval Schwarz
a po pádu komunismu pøí-

jmení spojil do Schwarz-Èervinka.
V Èeskoslovenském a pozdìji Èeském
rozhlase strávil s krátkou pøestávkou, kdy
dostal roku 1952 z politických dùvodù
výpovìï, pøes 56 let. Prezident Václav
Havel mu roku 2002 udìlil medaili Za zá-
sluhy za vynikající umìlecké výsledky. 

RODINA ASCHERMANNOVA
Johanna Èervinková se provdala v roce
1905 za Ludvíka Aschermanna, který do
Lu�e pøi�el z Kluèenic, obce v okrese
Pøíbram, dnes nedaleko vodní nádr�e
Orlík. Man�elùm se narodili dva syno-
vé: Karel (1906) a Jaroslav (1910). 

Ludvík Aschermann zemøel krátce po
zaèátku války. Jak vzpomíná v dopise
bratrovi po válce Otto Schwarz: �Snad jsi
dostal je�tì zprávu, �e strýèek Ascher-
mann zemøel 10. øíjna 1939, tehdy se jeho
pohøbu zúèastnila celá Lu�e a myslím, �e
to byl poslední normální, lidský po-
høeb�� Ludvík se bohu�el nedo�il ani
sòatku svého syna Jaroslava se Zdeòkou,
rozenou Reiterovou z Lu�e, který se ko-
nal v lu�ské synagoze 27. øíjna 1940.
Man�elùm Jaroslavovi a Zdeòce se pak
v záøí 1941 narodila dcerka Hana. 

(pokraèování na str. 14)

Hugo Gold, �idé a �idovské obce v Èechách v minulosti a dnes, výøez stránky vìnované Lu�i.

Synagoga v Lu�i, souèasný stav. Foto Eva Skálová.
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(dokonèení ze str. 13)
Star�í syn Aschermannových Karel mìl za
man�elku rovnì�
Zdeòku, rozenou Po-
láèkovou, která pochá-
zela z Opatovic nad
Labem. Také v tomto
man�elství za války
pøivítali první dìt�átko
� 4. bøezna 1942 se jim
narodil synek Petr.

Rodina Karla As-
chermanna �ila s je-
ho maminkou Janou
a Schwarzovými
v domì èp. 247 (pøed
nuceným stìhová-
ním), rodina Jarosla-
va Aschermanna �ila
u Reitrových, tedy
v rodinì jeho man-
�elky Zdeòky. Tato
èást rodiny dostane
stolpersteiny v pøí�tím roce spoleènì
s Reitrovými.

LU�E � PARDUBICE � TEREZÍN
� OSVÌTIM
Obì rodiny spoleènì postihl stejný osud:
2. prosince 1942 opustily nucenì své domo-
vy a vydaly se na shroma�di�tì �idù z okre-
sù Chrudim, Vysoké Mýto a Chotìboø do
Pardubic, které bylo v budovì Obchodní
akademie. Ta se nacházela se nedaleko ná-
kladního nádra�í, a mìla tak pro nacistické
zámìry ideální polohu. Zde Emilie, Viktor,
Ella, Otto a Eva Schwarzovi a Johanna, Ja-
roslav a Zdeòka a Hana, Karel a Zdeòka
a Petr Aschermannovi strávili první dva dny,
bìhem nich� u� byli pøipraveni o cennosti, kte-
ré si s sebou do neznámého nového domova
vezli. 5. prosince pak byli nahnáni do transpor-
tu s oznaèením Cf, který je odvezl do Terezína.

VTerezínì strávili rùznì dlouhý èas � nej-
døíve postihla deportace do Osvìtimi rodinu
Schwarzovu. Ji� v únoru 1943 byla deporto-
vána Ella, v záøí tého� roku pak její rodièe
transportem, který byl umístìn v novì vy-
tvoøeném tzv. rodinném táboøe v Osvìtimi-
Birkenau. Schwarzovi svou dceru v�ak ji�
v Osvìtimi nepotkali. Neznáme ani pøesné
datum èi místo, kde byla Ella zavra�dìna.
Osud rodièù se Otto dozvìdìl poté, co sám
do Osvìtimi v kvìtnu 1944 pøijel. Setkal se
zde s nìkterými lu�skými pøáteli z transpor-
tù z roku 1943. Jednou z nich, vzdálenou

pøíbuznou Schwarzových, byla Irma Kop-
perlová, rozená Èervinková, která Ottovi

povìdìla o jeho rodi-
èích. 

Citujme z Ottova
dopisu Pepíkovi: Irma
Kopperlova mnì po-
zdìji, kdy� jsem pøijel
do Birkenau, vypravo-
vala, �e tatínka ji� ne-
zastihla, to zemøel na
vyèerpání, úplavici
a hladem nìkdy zaèát-
kem prosince. Mamin-
ka se stra�nì trápila,
pøestávala pomalu
doufat v mo�nost shle-
dání se svými dìtmi, a�
9. ledna 1944 v Birke-
nau � Osvìdèínì, lágru
BII b blok 13 kóje 1
skonala. Z tety Ascher-
mannové prý byla èilá,

scvrklá staøenka, je� to v�echno pomìrnì
nejlépe nesla, zemøela té� v Birkenau v úno-
ru 1944, tak�e jsem ji ji� nezastihl. Nevím, co
by bylo bývalo hroznìj�í, ale osud tehdej�ího
transportu, jím� odejeli na�i z Terezína, byl
stejnì zpeèetìn. Tento transport èítal pùvod-
nì 5000 lidí, do 7. bøezna 44 zbylo z tohoto
transportu 2800 lidí a ti byli tohoto dne na-
lo�eni do aut a zmizeli nav�dy. Jak jsme se
pozdìji dozvìdìli, byli zavleèeni do plyno-
vých komor. 

Z rodiny Schwarzovy
a Aschermannovy pøe�ili
pouze dva synové Vikto-
ra Schwarze � Otto
Schwarz pro�el lágry a se
�tìstím pøe�il a pøe�ila
i jeho �ena Eva; jeho bra-
tr Pepík, jak bylo øeèeno,
emigroval do Anglie. 

PO VÁLCE
Otto a Eva Schwarzovi
se po válce nastìhovali
do domu po rodièích
a Otto se pokusil znovu
rozbìhnout rodinnou to-
várnièku. Ji� na Vánoce
1946 pøivítali do rodiny
první dìt�átko � syna
Honzíka. Mladí man�elé se synem chtìli
v Lu�i navázat na pøetrhané vazby a pokra-
èovat v rodinné tradici tovární výroby. Ve

firmì pracovala a uèila se �vadlenou také
pøíbuzná � patnáctiletá Ilonka Huschová,
nejstar�í dcera po válce brutálnì zavra�dìné-
ho Johanna Husche z Hroubovic (o jeho tra-
gickém osudu jsme psali v �idovské roèence
5780).

Brzy v�ak se zaèalo ukazovat, �e pováleè-
ný vývoj nebude pro soukromé podnikání
pøíznivý. Mimoto pro Schwarzovy musela
být je�tì otøesnìj�í zku�enost s tím, �e antise-
mitismus ze spoleènosti nezmizel. Pøímo
v Lu�i na bále se odehrála pøíhoda, �e na Evu
(dva roky po návratu z lágru) se nìkdo obo-
øil: �Co tady dìlá ta �idovka?� Eva byla vý-
bu�né povahy a po onom èlovìku hodila pùl-
litrem. Poøadatel se sice Schwarzovým za
incident omluvil, ale oni radìji hned ode�li.
Podobnì jako mnoho dal�ích pøe�iv�ích se
v pùvodní vlasti ji� necítili v bezpeèí, a roz-
hodli se proto pro emigraci do Izraele. Úno-
rový komunistický puè toto rozhodnutí je�tì
stvrdil. Ode�li tedy s dvouletým Honzíkem. 

POKLÁDÁNÍ STOLPERSTEINE
Po mnoha letech se autorce tohoto textu po-
daøilo nalézt kontakt s rodinou Otty a Evy
Schwarzových. Rod na�tìstí pøe�il a jeho
strom se zelená mnoha novými ratolestmi:
Kromì Honzíka, z nìho� se v Izraeli stal
Benjamin, se Ottovi a Evì narodil ji� v Izra-
eli je�tì syn Michael. Oba synové mají dnes
u� dìti a vnouèata. Benjamin se stal archi-
tektem, v 80. letech pøesídlil s rodinou do
USA, kde pùsobil jako profesor na univerzi-
tì v Missouri. Jeho bratr Michael �ije v Izra-
eli a je veterináø. 

Pepík Schwarz se z váleèné emigrace ve
Velké Británii vrátil
domù a v Èeskosloven-
sku zùstal. Zemøel roku
2003 a i po nìm zùstala
rodina, dvì dcery, vnuci
i pravnuci. Potomci Vik-
tora a Emilie se právì le-
tos pøi pøíle�itosti polo-
�ení kamenù setkají
a Lu�i nav�tíví, aby-
chom se pro�li po sto-
pách pøedkù a místech,
kde �ili. Snad nám pan-
demie nezhatí plány.

Pøipomínkové setkání
a polo�ení stolpersteine
probìhne v Lu�i v nedìli
12. záøí. Sejdeme se v 16
hodin na námìstí a pù-
jdeme po stopách nav�-

dy ztracených rodin mìsteèka. Ztracených,
ale ji� ne zapomenutých.

MGR.AL�BÌTA LANGOVÁ

KDY� SE V LU�I VY�ÍVALO
O rodinách Viktora Schwarze a Ludvíka Aschermanna

Eva a Otto Schwarzovi. Foto rodinný archiv.



(dokonèení ze str. 11)
Hlá�ení 119: První modráèci (Lascinia
svecica) protahují v okolí Prahy køovi-
nami podél Vltavy a dolní Berounky
hlavnì v posledním týdnu mìsíce bøez-
na; podzimní tah je zcela nenápadný.
Modráèek byl dokonce
pozorován na zarost-
lém pobøe�í pøed ka-
várnou Slavií, tedy
uprostøed Prahy.

Hlá�ení 120: Je�tì jed-
nou byl chøástal malý (Porzana parva) pøi-
sti�en na tùních pøi Vltavì v Modøanech.
Dne 3. dubna 1952 byl pozorován chøástal
stále se ukrývající v køovinách pøi tùni,
tak�e mohl být øádnì prohlédnut a urèen
jenom po násilném vyhnání z úkrytu. Do
lapacích sítí se v�ak nedal zahnat.

Hlá�ení 124: Sokol (Falco peregrinus)
není v Praze vzácností. Nav�tìvuje ji
ov�em jenom v zimním období, kdy
v mìstì pohodlnì pøezimuje. Pøihlí�el
jsem, jak ulovil nad Vltavou u Støelec-
kého ostrova racka a letìl s ním nìkam
nad Staré Mìsto, aby v klidu poobìdval
na nìkteré vysoké staromìstské vì�i.
Pár sokolù se zdr�oval na svatovítské
vì�i na Hradèanech, ale zøejmì tu neza-
hnízdil, jak se oèekávalo

Hlá�ení 126: Ostøí� (Falco subbuteo) je
v Praze vzácným hostem; je to pták
lesù, kterému mìstské prostøedí nevyho-
vuje, pøesto�e by se v Praze jako lovec
zpìvných ptákù lehce u�ivil. Jednoho
jsem vidìl lovit na zahradì Státního
zdravotnického ústavu v Praze XII.
Nìkolik dní nato protáhl jeden starou
zahradou nadstrá�mistra Richtra, nad
zámeckými schody na Hradèanech; pak
se tam v kvìtnu a v èervnu objevoval
pravidelnì po dobu asi tøí týdnù skoro
ka�dý veèer. Byl to sameèek, a jednou
tam roztrhal vla�tovku: Najisto byli
pra�skými pøíslu�níky ti ostøí�i, kteøí
podle Felixova zji�tìní hnízdili v chu-
chelském lese u Velké Chuchle. Po prvé
tu vyvedli tøi mladé, ale v následujícím
roce jim hnízdo spadlo a mláïata se pá-
dem zabila. Od tìch dob jejich hnízdìní
v Praze nebylo zji�tìno.

Hlá�ení 127:. Ojedinìlé páry po�tolek
hnízdí v Praze stále, jak vysvítá z novìj-
�ích pozorování. Informátor Hejl mnì
pøinesl doklady o hnízdìní po�tolky na

øímse budovy Èernínského paláce na
Hradèanech. Pár po�tolek vyhnízdil
podle sdìlení agenta Svobody také v ne-
pøístupném vìtracím otvoru budovy mi-
nisterstva dopravy na nábøe�í v Praze II;
mláïata pak vyskákala do dvora budo-

vy, kde byla schytána.
Podle Hejla zdr�ovalo
se jich v zimì na vì�i
svatovítské na Pra�-
ském hradì a� sedm
souèasnì. 

Hlá�ení 128: Orla køiklavého (Aquila
pomarina) pozoroval informátor Hejl
triedrem pøímo na území Prahy ve
Hvìzdì. Zahlédl ho, upozornìn varov-
ným pokøikem sojek, �lun, sýcù a jiných
ptákù, kdy� si orel v ranním slunci pro-
bíral peøí na starém dubu; po ètvrt hodi-
nì orel zase odtáhl smìrem k Ruzyni.

Hlá�ení 145: Ze ètyø druhù potápìcích
kachen rodu nyroca (poláci) se v Praze
objevuje polák malý (Nyroca nyroca).
Sám jsem se s ním nikdy ani nesetkal,
ale jeho výskyt pøímo v Praze je mi
znám z jediného pozorování strá�mistra
Richtra. Jinak jsem se s nimi nesetkal.

Hlá�ení 146: Hoholi (Bucephala clan-
gula) se u nás vyskytují jenom v zimì
a také na Vltavì v Praze se objeví v�dy
po nìkolika letech jednotlivé kusy nebo
malá hejnka. Nejvíce hoholù jsem vidìl
v zimì v Hole�ovicích od ledna do kon-
ce února v hejnku asi tøinácti kusù. 

Hlá�ení 149: Roháè velký (Podiceps cris-
tatus) pøezimuje dost pravidelnì v jednot-
livých exempláøích na Vltavì u Chuchle.
Jednou vidìl informátor
Felix dokonce dva rohá-
èe. Mezi Podolím a Ji-
ráskovým mostem se
potuloval roháè ne-
schopný letu. Na Vltavì
u Chuchle jsem v�ak
s na�ím informátorem
Felixem zastihl vzácné-
ho severoevropského
roháèe �lutorohého (Po-
diceps auritus), který je ve svém nenápad-
ném zimním �atì vìt�inou zamìòován
s jinými druhy jiných roháèù.

Hlá�ení 156 Pár havranù se usadil v jedné
ze zahrad, zarostlé vysokými stromy, na
Vinièných horách na Hanspaulce. O rok

pozdìji se pøidalo dal�ích nìkolik párù
a nakonec tam u� hnízdilo na ètyøicet hav-
ranù. Kdy� se v�ak na jaøe dal�ího roku
chystali opìt k hnízdìní, jeden nìmecký
generál, který obýval blízkou vilu, je pro
zábavu sestøeloval, tak�e havrani toto
pra�ské hnízdi�tì zase opustili.

Hlá�ení 155: Kavky (Coloeus monedu-
la) mizí z vnitøní Prahy nejpravdìpo-
dobnìji proto, �e stále vzrùstá vzdále-
nost pra�ského centra od periferie. Je�tì
na jaøe loòského roku jsem pozoroval
dva páry na potulkách v rùzných mís-
tech v okolí Karlova námìstí v Praze II.

Hlá�ení 164: Za poèetné invase do støední
Evropy se køivky (Loxia curvirostra) nì-
kolikrát objevily a� na okrajích Prahy
v Hluboèepích, v cibuleckém háji v Moto-
le a u Roztok. Vidìl jsem táhnout hejnko
hlasitì vábících køivek nad Botanickou
zahradou, tedy pøímo ve mìstì.

Hlá�ení 165:. Známe nìkolik pøípadù,
kdy hýlové (Pyrrhula pyrrhula) v Praze
zahnízdili, co� je u tohoto ptáka èistì
lesního vzácností. Jinak bývají hýli po-
zorováni v dobì hnízdìní na rùzných
místech Prahy; jsou to ojedinìlí ptáci,
kteøí snad byli pùvodnì chováni v kleci
a pak pu�tìni na svobodu. Tak se v létì
potuloval hýl v zahradì Státního zdra-
votnického ústavu a samec byl pozoro-
ván v Botanické zahradì.

Hlá�ení 166:. Za silnìj�ích invasí je
mo�no pozorovat brkoslavy (Bombycil-
la garrulus) v Praze i v jejím blízkém
okolí skoro v�dy. Z pozorování pøímo
na území mìsta Prahy uvádím toto:
v zimì vidìl øeditel Rozum dva kusy
v �árce, agent Wahl hejnko �esti brko-
slavù u Jiráskova mostu a asi desetièlen-

né hejnko v zoologické
zahradì v Tróji. Øeditel
Rozum vidìl také na
své zahrádce na Oøe-
chovce ojedinìlého br-
koslava a dva kusy pøe-
létly nad botanickou
zahradou.
Z archivních materiálù

sestavil jd.
(Zájemce o podrobný

ilustrovaný rozbor postavení a zemských
práv na�eho ptactva odkazujeme na knihu
majora Georga Bauma Ptactvo Velké Pra-
hy s dodatky Dr. W. Schwartze, odkud jsme
získali øadu dùle�itých informací. Také
pou�ité ilustrace Z. Seydla pocházejí z této
u�iteèné publikace.)
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V srdci Ji�ního Williamsburgu, které je
jedním z center newyorské ultraortodoxní
satmarské komunity, otevøela v polovinì
èervna Shtetl Art Gallery. Je první svého
druhu v New Yorku, nebot�se soustøeïuje
výhradnì na umìní chasidských �idù.

Na Franklin Avenue, ru�né tepnì této
pøevá�nì prùmyslové èásti Brooklynu,
která vede a� do známé ètvrti Crown
Heights, jako bychom se ocitli v kni-
hách Chaima Potoka èi J. B. Singera.
Náhodný chodec si zde mù�e pøipadat
jako v New Yorku poloviny 20. století:
názvy obchodù, kaváren, komunitních
center, je�iv èi nápisy na inzertních plo-
chách s plakáty jsou výhradnì v jidi�. Ji-
di� sly�íme i na ulici, at� u� se jedná
o veselý køik chasidských �kolákù, èe-
kajících na �lutý �kolní autobus, nebo
sousedské debaty pøed poèetnými ko�er
pekárnami východoevropského støihu.

Shtetl Art Gallery se nachází ukryta
v suterénu luxusního hotelu Condor. Ná-
v�tìvník sejde po úzkých schodech, mine
hotelovou prádelnu a neèekanì se pøed
ním objeví prostorná, spoøe osvìtlená
místnost plná umìleckých artefaktù, pù-
vodnì taneèní sál. Galerie se otevøela
v èervnu a byla to velká událost, které se
se zúèastnili jak pøedstavitelé místní ko-

munity a lidé z umìlecké bran�e, tak nì-
kolik zástupcù vy��ích politických kruhù,
napø. brooklynský primátor Eric Adams,
jen� vyhrál demokratické primárky a bude
kandidovat na newyorského starostu. 

TORZO NENÍ MODLA
Galerii zalo�il a zároveò v ní vystavuje
Zalmen Glauber, vystudovaný psycho-

log a povoláním (nyní ji� bývalý) realit-
ní developer. Mnoho satmarských umìl-
cù, vyrùstajících v tradièní, ultrakonzer-
vativní a prakticky zcela uzavøené
komunitì nemìlo dlouho �ádný pøí-
stup k figurativnímu umìní, co� je
právì Glauberùv
pøípad; jeho rodina
má maïarsko-pol-
ské koøeny (jeho
matka Miriam Lef-
kovits, dcera
pøe�iv�ích holo-
kaust, je na výstavì
rovnì� zastoupena).
Glauberovo sochaø-
ské dílo s judaistic-
kými a biblickými
motivy je silnì spja-
to i s newyorským
prostøedím, resp.
právì s Ji�ním Wil-
liamsburgem, kde
v sedmdesátých letech 20. století vyrù-
stal. Dvì sochy zpodobòující tuté� po-
stavu �umaøe s houslemi o tom jasnì vy-
povídají: newyorský �umaø hraje svùj
nový newyorský song lehce a vesele,
naprosto odli�nì od tì�ké a smutné me-
lodie, kterou kdysi hrával na støe�e

v ukrajinském �tetlu. 
Tvorba soch, resp.

zpodobòování Boha
nebo èlovìka, je ale
v Toøe zakázáno, je-
liko� mù�e být nahlí-
�eno jako pokus
o vytvoøení modly.
A to je dùvodem,
proè lze chasidské
sochaøe spoèítat na
prstech jedné ruky.
Glauberovy sochy
jsou ov�em èasto
pouhá torza, nebo
jim chybí drobnìj�í
èásti tìla, napø. oèní

bulvy èi ucho, co� nìkteré rabínské au-
tority pova�ují za dostateèné øe�ení, ne-
bot� torzo není pova�ováno za modlu.

Øeditel galerie Mayer Kohn øekl, �e
Glauber je prvním z místní satmarské
komunity, kdo se odhodlal pøijít s tak ra-
dikální my�lenkou jako otevøít umìlec-
kou galerii, a svùj zámìr � s velkou
man�elèinou podporou � také uskuteè-

nil. Trvalo to sice nìkolik let, ale nako-
nec se jeho sen splnil a výstavní prostor
je na svìtì. Galerie byla obecnì pøijata
kladnì, Kohn sám chválí její umìleckou
rozmanitost.

SEDM UMÌLCÙ
Na výstavì je zastoupeno celkem sedm
umìlcù reflektujících pøevá�nì spirituální
judaistická témata. Rosa Katzenelson,

jedna ze dvou umìlkyò, jejich� dílo je ve
Shtetl Art Gallery k vidìní, vystavuje své
expresionistické olejomalby, mimo jiné
triptych znázoròující pøechod Rudého
moøe. Jako úspì�ná malíøka pùsobí ji�
více ne� dvacet let, vystavuje v Evropì
i Ji�ní Americe a je dr�itelkou mnoha
ocenìní. V rozhovoru pro newyorský list
Hyperallergic v�ak vzpomínala, jak to
v zaèátcích jako �ena umìlkynì nemìla
jednoduché a jak ji mnozí lidé z Chabad-
lubavièské komunity (její� je èlenkou)
kritizovali. Instalace, která vévodí celému
prostoru galerie, se jmenuje Difference in
Harmony a vytvoøil ji rovnì� Zalmen
Glauber. Dílo èítá osmnáct stejných ob-
jektù � houslí a rozlièné �idovské pokrýv-
ky hlavy (vèetnì klasické baseballové
k�iltovky NY Yankees), které mají zpo-
dobòovat rùzné podoby judaismu a jejich
jednotu: ��idé rùzných smìrù zpívají
v harmonii tuté� píseò.�

Zoomorfní instalace konceptuálního
umìlce Jaye Waldy pøíjemnì naru�ují kla-
sická �idovská a biblická témata, je� jsou
jinak na výstavì prezentována v hojném
poètu. Napø. Perfectly Broken je objekt
slo�ený z rùznobarevných ptaèích skoøá-
pek. Wald vyu�ívá i dal�í pøírodní materi-
ály � dikobrazí bodliny nebo ostny moø-
ských je�ovek, èi dokonce pozùstatky
ucha velryby, co� jeho tvorbu èásteènì
pøibli�uje totemickému umìní indián-
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CHASIDSKÁ PALETA BAREV
V Brooklynu otevøela galerie vystavující chasidské umìlce

Jay Wald: Dokonale rozbité.

Zalmen Glauber: Rùznost v harmonii.



ských kmenù. Zaujala mì i výrazná vel-
koformátová surrealistická plátna (pøede-
v�ím obraz Kiddush levana), jejich� auto-
rem je mladý Lipa Schmeltzer. Pochází
z malé vesnice New Square, izolované
chasidské enklávy na severu státu New
York, a stal se svìtoznámou a velmi po-
pulární chasidskou popovou hvìzdou.
Schmeltzer, pøezdívaný �Lady Gaga cha-
sidské hudby�, tu svou rytmickou výtvar-
nou tvorbu vystavuje vùbec poprvé.

Nejmlad�ím umìlcem na výstavì pre-
zentovaným je Hillel Weiser (je mu 22
let), èlen místní satmarské komunity, je-
ho� vizuální jazyk je velmi distingova-
ný. Jeho akvarely reflektují i události
nedávné doby, napø. pøipomíná obìti ne-
dávné tragédie pøi oslavách Lag be-
omer na hoøe Meron na severu Izraele.

Shtetl Art Gallery hodlá pøiblí�it cha-
sidské umìní �ir�ímu okruhu zájemcù,
zejména tìm mimo prostøedí místní cha-
sidské komunity, a v neposlední øadì
poukázat na umìlecký potenciál a diver-
zitu i v rámci této homogenní skupiny
ortodoxních �idù. Aèkoli díla zastoupe-
ná na výstavì jsou rùzné kvality, galerie
je nepochybnì vítaným a zdá se, �e i ús-
pì�ným pokusem otevøít se svìtu. Je
zøejmé, �e pøinesla mnoho radosti
a nové energie jak vystavujícím umìl-
cùm, tak náv�tìvníkùm z rùzných (ne-

jen) �idovských komunit, které do jisté
míry sblí�ila a umo�nila tak �ir�í a jistì
potøebnou diskuzi o souèasném chasid-
ském umìní i prostøedí. 

Více informací naleznete na: https://
www.shtetlartgallery.com.

Text a foto MONIKA HANKOVÁ, 
New York

Pøed 20 lety, 12. srpna 2001, v po-
sledních hodinách bojù mezi Izraelem
a Hizballáhem, krátce pøed uzavøením
pøímìøí zahynul URI GROSSMAN. Jeho
otec, spisovatel David Grossman, na-
psal k výroèí synovy smrti následující
zamy�lení.

* * *
Po prvních letech, kdy je bolest proni-
kavá a dìsivá, nastanou léta, bìhem
nich� se rána zaène pokrývat vrstvami
reality a ka�dodennosti. Máme úkoly,
které je tøeba vy-
konat. Máme prá-
ci, vztahy s rodi-
nou a pøáteli.
Máme tolik �ivot-
ních povinností
a máme také �i-
votní radosti. Je tu
koronavirus a po-
litika � a truchlící
rodina se roz�iøuje
o narozená mimin-
ka. Pøicházejí roz-
ptýlení od bolesti. 

Tu a tam se zdá,
jako by èlovìk za-
pomnìl, �e se to
kdy stalo. 

Pomalu, bìhem nekoneèného doha-
dování se s �ivotem se zjeví cesta, jak
s tou ztrátou �ít. Jako by skuteènost
nad na�í ránou, nad na�í soukromou
propastí rozprostøela slabounkou
pru�nou látku a my, pozùstalí, se uèí-
me, jak po té látce, která je nata�ena
nad propastí, kráèet.

A kráèíme po ní kupøedu. Ú�asnì.
Dalo by se snad øíct, �e stateènì.

Témìø v�echny truchlící rodiny,
které znám, �ijí stateènì.

Ano, �ijeme ze v�ech sil. Plníme ve�-
keré povinnosti, v rodinì, v práci, ve
�kolách a ve v�ech �ivotních oblastech.
Mnozí z nás pomáhají lidem, kteøí to po-
tøebují, jsme aktivní a anga�ovaní a tvùr-
èí.

Ale ve skuteènosti �ádná látka nad
propastí neexistuje.

Pøedstíráme, �e tam je � ale není tam. 
V�echny ty správné a dùle�ité skut-

ky, které dìláme, abychom zùstali nad
propastí, nedoká�ou zru�it propast
a sílu, s ní� nás zasahuje.

Øíkám �propast�, proto�e jiné slo-
vo, kterým bych to popsal, nenalé-
zám. Tu absolutní prázdnotu, to mrtvé
odsávání.

Je nemo�né to popsat, nemo�né po-
chopit.

Proto�e tam, kde existuje smrt, není
logika. Smrt, a hlavnì smrt mladého
èlovìka se s na�í obvyklou logikou
nesluèuje. Nedoká�u pochopit skuteè-
nost, �e Uri, mùj syn, nav�dy ode�el.
To je prostì nepochopitelné. V mých

oèích, v oèích
otce, jím� jsem
mu byl, v oèích
v�eho, co pro mì
znamená být ot-
cem a matkou, to
nedává smysl.

Je to nepøijatelné
v tom nejdoslov-
nìj�ím významu.

A i kdy� ten fakt
chápu, vím, �e
zemøel, ve skuteè-
nosti ho nechápu.
Ne tak, jako chápu
jiná �ivotní fakta.
Tento fakt je ne-
prody�nì uzavøe-

ný, nepropustný. Jeho dosah si uvìdo-
mím na zlomek vteøiny a pak se znovu
roztøí�tí ve støepinách nepochopení.

Nìkdy pøemý�lím o tom, �e kdyby-
chom se odvá�ili naplno pochopit, co
se stalo na�im milovaným, kdyby-
chom se jen na okam�ik celou svou
bytostí dotkli podstaty té skuteènosti,
kdybychom si dovolili pohlédnout na
ni bez jakékoli obrany � propast by
nás v jednom úderu srdce pohltila.

I my bychom se stali nicotou.
To je mo�ná ná� nejvìt�í úkol, úkol na-

�ich �ivotù, �ivotù tìch, kdo za�ili tako-
vouto ztrátu: nauèit se jít vpøed po látce,
která nás chrání pøed pádem do propasti.

A vìdìt, �e �ádná taková ochranná
látka neexistuje.

A pøesto jít dál,
obèas spadnout,
ale pøesto pøese v�echno jít dál.
Jít dál,
i bìhem pádu,
i v samotné propasti. 

(Z angliètiny pøelo�ila am.)
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Zalmen Glauber: �umaø na støe�e.

David Grossman: NAD PROPASTÍ

Hrob Uriho Grossmana na vojenském høbitovì 
na Herzlovì hoøe v Jeruzalémì. Foto archiv.
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Následující text je úryvkem ze tøetí kapito-
ly knihy amerického historika vìdy Mi-
chaela D. Gordina s názvem Einstein in
Bohemia (Princeton University Press,
2020). Autor se v ní zabývá pra�ským po-
bytem slavného fyzika od jara 1911 do léta
1912: tím, jak jej Einstein a jeho man�elka
Mileva pro�ívali, jak vnímali pra�skou nì-
mecko-èesko-�idovskou spoleènost, s kým
se v Praze Einstein stýkal, co pro nìj a jeho
práci pobyt a titul øádného profesora na
pra�ské Nìmecké univerzitì znamenal;
poslední èást knihy se vìnuje èeské recep-
ci Einsteinovy osobnosti. (Obsáhlou re-
cenzi Gordinovy publikace od V. a A. Tuc-
kerových jsme otiskli pøed rokem, v Rch
8/2020; k tématu viz té� text A. Paøíka
v Rch 6/2011). Tøetí kapitola má název
Anti-Prague a pøiná�íme ji ve zkráceném
a pro potøeby Rch upraveném znìní. 

* * *
V pozdìj�ích letech Einstein projevoval
k Èeskoslovensku, které vzniklo z pope-
le habsburské øí�e, náklonnost. Tyto
zpìtné sympatie zøetelnì pøibarvovaly
pøíbìhy, které o dobì, ji� strávil v Praze,
vyprávìl pøátelùm, rodinì a prvním pi-
satelùm svých �ivotopisù. Vzbuzoval
tak dojem, �e tøi semestry, po které pù-
sobil na Nìmecké univerzitì, probìhly
nanejvý� spokojenì. V biografii z roku
1930 Einsteinùv nevlastní syn z man�el-
èiny strany Rudolf Kayser, pí�ící pod
jménem Anton Reiser, vykreslil poetic-
kou pøedstavu Prahy, která nese rysy
rozhovorù, z nich� autor zøejmì èerpal:

Ocitl se v provinèním Rakousku, zemi
národnostních bojù; v historickém ro-
mantickém mìstì s katolickou tradicí.
Prastaré budovy, temné ulice, magické
zboøeniny evokovaly atmosféru veskrze
umìleckého druhu. Náhrobky na Starém
�idovském høbitovì vyprávìly tisíciletý
pøíbìh jeho rasy. Einsteinova umìlecká
povaha byla tímto v�ím pohnuta. 

Do nového domova se vypravil se stra-
chem i pochybnostmi. Brzy si na nové
podmínky zvykl; mìsto ho naplnilo nad-
�ením. Na rozdíl od svých raných zku�e-
ností v Curychu se mu v práci líbilo. 

Také Phillipp Frank, Einsteinùv nej-
významnìj�í �ivotopisec a jeho nástup-
ce v pozici profesora fyziky na Nìmec-
ké univerzitì, zmínil, �e Einstein �èasto
s potì�ením vzpomínal na pobyt v Pra-

ze, kde se nauèil vá�it si rakouského ná-
roda. Nikdy mu nebyly vlastní pruské
pøedsudky vùèi Raku�anùm.� I Hans Al-
bert, Einsteinùv star�í syn, který byl
dost starý na to, aby si na Prahu uchoval
vlastní vzpomínky, opravil v sedmdesá-
tých letech minulého století jednoho
èeskoslovenského novináøe s tím, �e je

omyl myslet si, �e se Einsteinovi ve
mìstì nelíbilo: �Pokud øíkají, �e mùj
otec nebyl z Prahy nad�ený, hluboce se
mýlí. Miloval Prahu a i øadu let pozdìji
o ní hovoøil nad�enì.�

Se v�í úctou k Hansi Albertovi a ostat-
ním je nutno konstatovat, �e Einsteinova
dobová korespondence podává zcela odli�-
ný obrázek. Zaèíná povrchními exotickými
pøedstavami a konèí nevrlými stí�nostmi.
Tento proces zaèal jeho prvním dopisem
z 5. dubna 1911 do Curychu, v nìm� nové
dobrodru�ství líèí s velkým oèekáváním:
�Dorazili jsme sem po únavné cestì & oka-
m�itì jsme na�li byt. Ale kdy� èlovìk pøije-
de do tak odli�ného a neznámého prostøedí
musí pøekonat nesmírné mno�ství obtí�í.�
O dva dny pozdìji, poté, co se pøestìhovali
z hotelu do bytu v Tøebízského ulici [dnes
Lesnické], poslal Einstein psaní svému
blízkému cury�skému pøíteli, lékaøi Heinri-
chu Zangerrovi. Mìsto v nìm popisuje
jako krajinu malebných památek a horkých
národnostních vá�ní:

Praha je nádherné mìsto. Lidé jsou,
ka�dý podle svého údìlu, arogantní,

om�ele honosní, podlézaví. Jsou mistrní
kuchaøi. V mnoha lze rozpoznat urèitou
eleganci. Domy & okolí jsou ponìkud �pi-
navé & zchátralé. Nevra�ivost mezi Nìmci
& Èechy je zøejmì veliká. Pøíklad. Zeptal
jsem se vrátného v na�em ústavu, kde si
lze koupit vlnìné deky. Kdy� se mùj pøed-
chùdce � Herr Lippich � dozvìdìl, �e nám
portýr doporuèil obchod, který vlastní
Èech, okam�itì k nám poslal slu�ku, aby
mi povìdìla, abych deky nakoupil v �nì-
meckém� obchodì.

Útoèný nacionalismus byl mezi lidmi
�ijícími v Èechách spí�e výjimkou ne�
pravidlem, ale Einstein nemìl �anci se
to dozvìdìt. Vztah k mìstu formovaly
debaty s jeho pøedchùdcem. Aè nikdy
nepøijal Lippichovu nacionalistickou ré-
toriku, ne� nastal listopad, psal s na-
prostou samozøejmostí Zangerrovi, �e
Èe�i jsou opravdu nepoctiví.

Einstein ve skuteènosti neustále osci-
loval mezi povzná�ející spokojeností,
ji� za�íval ve své nové funkci, a napros-
tou zlostí, kterou nezøídka zamìøoval na
Pra�any � pøitom se rozumí, �e se jedna-
lo o pøíslu�níky èeské vìt�iny. V dopise
Michele Bessovi Einstein v úvodu vy-
chvaluje svùj nádherný Pøírodovìdecký
ústav a vyjadøuje nadìji, �e pøes léto vy-
koná spoustu práce, aby pak bez jakého-
koli pøechodu sklouzl ke stí�nostem, �e
v Praze �jsou mi lidé cizí�. �To nejsou
lidé s pøirozenými vztahy; panuje u nich
bezcitnost a podivná smìs stavovské je-
�itnosti a servilnosti, postrádající laska-
vosti k bli�ním. Nafoukaný pøepych
vedle bídy na ulici. My�lenková pou�t�
prostá víry.�

TEMNÁ STRANA
Náv�tìvníci mu s sebou pøiná�eli známé
prostøedí a èasto situaci zhor�ovali tím,
�e pøipomínali, jak pøíjemnì se �ije jin-
de. Témìø po roce pobytu v Praze na-
psal do sdílného dopisu rodinným pøáte-
lùm, Alfredovi a Kláøe Sternovým,
rozsáhlý výpad proti mìstu:

V zimì mì nav�tívila matka a jeden
pøítel ze �koly & tak�e jsem se nále�itì
seznámil s architektonickými krásami
Prahy. Krátký pobyt v Praze � jen pro
radost � je mimoøádná zále�itost. Ale
kdy� tu èlovìk �ije, pozná nepøíjemnou,
temnou stranu. Není tu pitná voda. (...)
Spousta bídy a souèasnì vychloubání
a arogance. Tøídní pøedsudky. Jen málo
ryzí kultivovanosti (Bildung). V�echno
je zkostnatìlé a ovládané církvi. Mùj
star�í medvídek musí chodit na hodiny

KOUZELNÁ A ZAOSTALÁ
Úryvek z knihy Michaela D. Gordina Einstein v Èechách

Albert Einstein okolo roku 1910. Foto archiv.
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katolického nábo�enství a � horribile
dictu � do kostela. Papírování v kance-
láøi nebere konce � a vypadá to, �e
v�echno se dìje jen proto, aby se nìjak
názornì zdùvodnila existence tlupy pí-
saøù ve státních úøadovnách. (Tahle
vìta není �patná; kdyby se vytiskla, mo-
hla by se uchovat v Tvé pìkné sbírce.)
Kdy� vejdu do ústavu, ukloní se servilní
osoba páchnoucí alkoholem a pronese:
�Vá� nejposlu�nìj�í slu�ebník.� Cosi
jako individualita tu neznají, a tì�ko na
ni èlovìk narazí i u studentù. Je jisté, �e
ji nále�itì pokazili u� císaø�tí gymna-
ziální profesoøi. Pøesto mám mezi stu-
denty pár naprosto ú�asných chlapíkù.

Nemusíme zdùrazòovat, �e tato pre-
zentace mìsta a jeho oby-
vatel není spravedlivá, ale
o nìèem vypovídá. V�im-
nìme si, �e Einstein �il ve
mìstì ji� nìkolik mìsícù
a nena�el si pøíle�itost, aby
se seznámil s jeho hlavní-
mi pamìtihodnostmi �
teprve matèina náv�tìva ho
pøimìla, aby se vydal na
jejich prohlídku. Neznalost
mìstských zajímavostí ne-
bránila tomu, aby se u�
mìsíc po pøíjezdu nesna�il
pøilákat Bessa. Kdy�
o nìco pozdìji psal Zan-
gerrovi, lze z psaní vyèíst
povrchní obrazy u� zakalené nespokoje-
ností s lidmi: �Tak doufám, �e Ti uká�u
kouzelnì nádherné mìsto tìchto barba-
rù. Lidé tu jsou opravdu kulturnì zao-
stalí. Zatím jsem u svých kolegù neobje-
vil skuteèné vìdecké zájmy, jen urèitou
namy�lenost.� (Oba pøátelé nakonec pøi-
jeli na náv�tìvu.)

Einsteinovy názory na �ivot v Praze
se zakládaly na povrchních dojmech, na
tom, �e na základì setkání s nìkolika
lidmi zobecòoval vlastnosti celých spo-
leèenských tøíd. Aby èlovìk nìjaké mìs-
to poznal, musí v nìm strávit øadu let.
Tato povrchnost poznamenala i jeho pøí-
chod do Bernu, který nav�tívil, ne� na-
stoupil do práce v patentovém úøadì.
�Je tu v Bernu krásnì. Historické, neu-
vìøitelnì malebné mìsto, ve kterém
mù�e èlovìk �ít úplnì stejnì jako v Cu-
rychu,� napsal své snoubence Milevì
Mariæové. �Po obou stranách ulice se
prostírají skuteènì stará podloubí, tak�e
i v nejprud�ím de�ti lze projít z jednoho
konce mìsta na druhé, ani� by èlovìk
nìjak moc promokl. V domech je výji-

meènì èisto, kdy� jsem vèera hledal po-
koj, vidìl jsem, �e je to tak v�ude.�

PROTIKLADY
Praha takovéto �t�astné asociace nevy-
tváøela. Ètenáø vnímá jeho nespokoje-
nost s kolegy, s kvalitou studentù
a s tím, jak pomalu postupuje výzkum
obecné relativity. To v�e pøispívalo
k jeho podrá�dìnosti. �I kdy� se tu mám
v povrchní rovinì dobøe, nemohu se
zbavit pocitu, �e jsem v jakémsi vy-
hnanství,� napsal na poèátku února
1912 Karlu Schröterovi, profesoru bota-
niky na Technické univerzitì (ETH).
�Kdy� èlovìk pro�ije formativní roky
v demokratické spoleènosti, nedoká�e si

úplnì zvyknout na kastovní systém, kte-
rý tu panuje. Poøád se musím smát tìm
nesmyslùm s dùstojností a urozeností.
Od doby, co tu jsem, teprve nále�itì
oceòuji hodnotu prostých a zdravých
zpùsobù a zvyklostí �výcarù. Chybí tu
i �ivý zájem o vìdu, jaký mìli studenti
v Curychu.� Èeská metropole se zkrátka
nemohla rovnat obrazu jeho pøedchozí-
ho bydli�tì ve mìstì u jezera.

Je�tì døív, ne� si zaèal pohrávat
s my�lenkou na návrat do Curychu, za-
èal Einstein toto mìsta stavìt do proti-
kladu s Prahou, a to témìø v ka�dé
zmínce. Kdy� si Curych pøedstavoval
èistý, líèil Prahu �pinavou; kdy� byl Cu-
rych v pøedstavì moderní, byla Praha
podána jako zaostalá. Kde pova�oval
Curych za �nìmecký�, byla Praha ozna-
èena jako �slovanská�. �Moc se mi tu
líbí, i kdy� Praha není �ádný Curych,�
napsal asi tøi týdny po pøíjezdu. �Mùj
ústav má pomìrnì dobrou knihovnu
a nevy�aduje mnoho úøedních povin-
ností. V ústavu u� pracuji celý den,
v souèasné dobì se zabývám pohybem

molekul v pevných látkách. Plánuji
i nový výzkum týkající se radiaèní teo-
rie. Jinak je tu ale v�e jiné ne� v Cury-
chu. Vzduch je plný sazí, voda je �ivotu
nebezpeèná, lidé jsou povrchní, plytcí,
neomalení, i kdy� se zdá, �e vìt�inou
dobrosrdeèní.� (...)

Einsteinova reakce na nové prostøedí
byla velice pøedsudeèná a plná stereoty-
pù, ale souèasnì naprosto lidská. On
a jeho mladá rodina byli vìt�inou sami.
Ocitli se bez pøátel a spoleèenských va-
zeb ve mìstì, kde i nákup v obchodì
èasto pøedstavoval jazykový problém.
Bylo pøirozené, �e srovnával Prahu
s Curychem, jediným mìstem ve svém
potulném �ivotì, kde se (stejnì jako

jeho man�elka) cítil sku-
teènì doma. Pøesto Einstei-
novo setrvalé vykreslování
Prahy jako zaostalého
mìsta významnì pøekrucu-
je urèitá fakta. Zaprvé,
vzhledem k tomu, �e mìla
pøes pùl milionu obyvatel,
byla mnohem vìt�í ne�
Curych. Einsteina, který
v tak velkém mìstì ne�il
od dob dospívání v Mni-
chovì, jeho velikost zara-
zila. Praha mìla i moderní
infrastrukturu: Kdy� Ein-
steinovi �ili v Bernu, mu-
seli si doma svítit petrolej-

kou; v Curychu pou�ívali plyn; v Praze
u� svítili elektøinou (a také mìli slu�eb-
nou, která s nimi bydlela). (...) A stejnì
jako v Curychu, ve�kerý jeho spoleèen-
ských okruh v Praze sestával a� na výjim-
ky z lidí, kteøí se vnímali jako �Nìmci�. 

INAUGURAÈNÍ PØEDNÁ�KA
Pro èlovìka v jeho postavení byla první
významnou spoleèenskou událostí inau-
guraèní pøedná�ka. Dne 23. kvìtna
1911, asi mìsíc a pùl po Einsteinovì
pøíjezdu do Prahy a zaèátku jeho první-
ho vyuèovacího semestru, otiskl nìmec-
ko-jazyèný list Bohemia inzerát, �e na-
zítøí v sedm hodin veèer budou míti ti,
kdo zavítají do pøedná�kové sínì kated-
ry fyziky na univerzitì (my�lena byla
samozøejmì Nìmecká univerzita) pøíle-
�itost �setkat se s novým teoretickým
fyzikem na�í univerzity, profesorem
Einsteinem, který promluví na téma
z oblasti svého výzkumu, o principu re-
lativity, v nìm� dosáhl pozoruhodných
výsledkù�. Aby zaujal a pøimìl k úèasti
vzdìlanou vrstvu nìmecké elity, inzerát

Dobová pohlednice z roku 1912.
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obsahoval i dal�í zajímavost: �Na závìr
pøedvede vídeòský zástupce firmy Zeiss
z Jeny nìkolik nádherných pokusù s no-
vým filtrovacím pøístrojem ultrafialové-
ho svìtla.�

Pøepis Einsteinovy pøedná�ky, v ní� ho-
voøil o speciální teorii relativity, se neza-
choval, ale podle v�ech svìdectví se velice
povedla. Gerhard Kowalewski, nový pro-
fesor matematiky na Nìmecké technice
v Praze, jen� èasem patøil k Einsteinovu
relativnì malému spoleèenskému okruhu,
byl nad�ený: �Ve�kerá pra�ská inteligence
se se�la a zaplnila nejvìt�í posluchárnu
Pøírodovìdeckého ústavu... Mnohý z po-
sluchaèù �asl, jak je teorie relativity jed-
noduchá. Einstein vysvìtlil vzdìlanecké-
mu okruhu svou
teorii mistrným zpù-
sobem.� Einsteinovi
se zase zalíbil Ko-
walewski, a kdy� se
otevøela volná pozi-
ce matematika na
Nìmecké univerzitì,
dal ho na seznam tøí
kandidátù, spolu
s vídeòským uèen-
cem Hansem Hah-
nem, jen� patøil k zakládajícím pøedstavi-
telùm a motorùm filosofického hnutí,
z nìho� se vyvine Vídeòský kruh. 

OKRUH ZNÁMÝCH A PØÁTEL
Kowalewski byl jednou z mnoha zná-
mostí, které Einstein za �estnáct pra�-
ských mìsícù navázal a je� se k nìmu po-
zdìji obracely v nadìji, �e s ním obnoví
dávné kontakty. Èetnost tìchto pokusù
stojí za zmínku a poukazuje na nìco vý-
znamného. Pøes Einsteinovy stí�nosti to
nebylo tak, �e by pøijel do Prahy, pracoval
tu na obecné relativitì a pak zase odjel.
Opak je pravdou: úèastnil se pomìrnì ak-
tivnì rozmanitých akcí v rámci spoleèen-
ského �ivota, který byl pro tehdej�í dobu,
spoleènost a místo typické. Profesorem
Nìmecké univerzity nebyl jen podle titu-
lu, vykonával i kulturní roli své funkce.
Praha pro Einsteina nebyla jen jednou ze
zastávek na cestì. Vybudoval si tu sít�pøá-
tel. Pøedev�ím ho zajímali ti, s nimi�
mohl hrát na housle. Jeho kolega mate-
matik Georg Pick mìl kvartet, s ním�
Einstein hrál (jak víme od Kowalewské-
ho), ale fyzik vyhledával dal�í mo�nosti,
kde by se mohl zapojit do hudební spo-
leènosti. Právì tímto zpùsobem se sezná-
mil s Bertou Fantovou a náv�tìvníky její-
ho salonu, k nim� patøil Max Brod, Hugo

Bergmann a obèas i Franz Kafka. (...)
Diskuse u Berty Fantové uvedly Einstei-
na do svìta sionismu a v jejím salonu se
mo�ná seznámil i s tehdy populárními
my�lenkami Sigmunda Freuda. Úèastnil
se také debat o Kritice èistého rozumu od
Immanuela Kanta. V èísi vzpomínce na
tuto debatu se Einstein projevuje jako ost-
rý kantovec, co� by ho asi pobavilo. 

Do salonu se Einstein vracel hlavnì
kvùli hudbì a právì hudbu si bude vy-
bavovat pozdìji, kdy� se mu ostatní
vzpomínky na aktivity v okruhu lidí
u Berty Fantové vytratí z pamìti. Jed-
nou ho pøi hraní doprovázel Brod, ale
nejdùle�itìj�í hudební známost, kterou
díky salonu navázal, byla Ottilie Na-

gelová. Nagelová
byla nadaná pia-
nistka a �vagrová
Morize Winternit-
ze, profesora san-
skrtu na Nìmecké
univerzitì, s ním�
se Einstein velice
spøátelil. Zatímco
Einstein vzpomínal
v souvislosti s Fan-
tovými hlavnì na

mo�nost hrát na housle, reminiscence
ostatních hudbu pøíli� neobsahují. Místo
toho si vybavují pøedná�ku o teorii rela-
tivity, ji� Einstein pronesl ke shromá�-
dìným intelektuálùm. (...) Nikdo z pa-
mìtníkù Fantova salonu si nevybavil
fyzikovu man�elku Milevu. Ta v Praze
vedla zcela odli�ný �ivot ne� její chot�.

MILEVA EINSTEINOVÁ
Øíkejme jí Einsteinová, proto�e v Praze
skuteènì byla v postavení Einsteinovy
man�elky. Milevì Einsteinové se do
Prahy nechtìlo. Pøátelùm psala o chy-
staném stìhování, shánìla informace
o této cizí, exotické metropoli. Svým
zpùsobem jí pøitom mìsto a� tak cizí ne-
bylo. Narodila se v srbské rodinì v ma-
ïarské èásti rakousko-uherské øí�e, tak-
�e vyrùstala v habsburském prostøedí
(její otec byl ni��í státní úøedník). Habs-
burské území znamenalo habsburská
pravidla, vèetnì toho, �e dìvèata ne-
smìla studovat na gymnáziu, a tak ji
otec poslal do Srbska, kde mohla získat
vzdìlání. Od dìtství mluvila nìmecky �
jazykem sociální mobility � a vydala se
do Curychu, aby na Technické univerzi-
tì (ETH) získala vy��í vzdìlání ve fyzi-
ce. (Tato univerzita umo�nila studium
�enám od roku 1876, první �ena absol-

vovala obor fyziky roku 1894.) Sezná-
mila se se spolu�ákem Albertem Einste-
inem, sblí�ili se a roku 1903 se vzali.
(Dítì, které se narodilo o rok døíve, dali
k adopci do Nového Sadu v Srbsku.)
Mileva následovala Einsteina do Bernu
a pak zpìt do Curychu.

Praha se Einsteinové vùbec neza-
mlouvala. Èásteènì ze stejných dùvodù,
které uvádìl Einstein: kvùli �tìnicím
a �patné vodì. Èásteènì to vyplývalo
z naprosto konvenèního uspoøádání ro-
dinných rolí. �ena se musela starat o do-
mácnost, zvládat nákupy a slu�ebnou,
zajistit, aby bylo doma dost pitné vody
a vìnovat se dìtem. Rozsah domácích
prací se v Praze je�tì roz�íøil, proto�e
mìli vìt�í byt a postavení jejího man�e-
la si �ádalo nároènìj�í �ivotní styl. Ro-
dina byla poèetnìj�í. Hans Albert u�
chodil do �koly, ale malý Eduard (které-
mu doma øíkali Tete nebo Teddy, medví-
dek) byl slo�ité dítì, èasto churavìl
a hodnì zlobil. Zatímco Einstein cesto-
val, Einsteinová byla stále v Praze.
Mìla sice nárok na �výcarský pas, ale
nedostala ho a musela cestovat na man-
�elùv. Kdy� odjel, zùstávala doma.

Nìkolik jejích dopisù, které se z tohoto
období zachovaly, prozrazuje, jak moc se
tì�ila na rozptýlení od ka�dodenních do-
mácích povinností. Ale Einstein od rodi-
ny èasto odcházel, i kdy� byl ve mìstì.
Kromì práce v ústavu a výuky trávil
spoustu èasu, nìkdy celé nedìle, s rodi-
nou Winternitzù. Z Prahy vyrazil fyzik
v dubnu 1912 do Berlína, aby nav�tívil
kolegy. Byla to náhodou jeho první cesta
do tohoto mìsta a kontaktoval tam svou
sestøenici, jménem Elsa Löwenthalová,
rozená Einsteinová, která se nedávno roz-
vedla s Maxem Löwenthalem. Témìø
okam�itì se do sebe zamilovali.

Einstein se velice sna�il, aby pomìr pøed
Einsteinovou utajil. V prvním milostném
dopise Löwenthalovou prosil, aby mu psa-
la do úøadu: �Sci. Institute Weinberggasse.
Praha. Bude�-li moci, napi� mi znovu, ale
jen pokud Ti to dìlá radost. V�dycky Tvé
dopisy znièím, jak sis pøála. Ten první u�
jsem znièil.� Kdy� se pozdìji Einsteinovi
vrátili do Curychu, vzdálenost mezi milen-
ci se zvìt�ila, ale korespondence pokraèo-
vala. Einstein nalezl jinou adresu, skrytou
pøed man�elèinýma oèima. I v Curychu
pronikla do vztahu pra�ská stopa. Kdy� si
Löwenthalová v dubnu 1913 pøála, aby jí
Einstein poslal svou podobenku, uèinil tak
� je na ní vyfotografován kousek od Vác-
lavského námìstí.                 Pøipravila am.

Stavba pomníku sv. Václava v Praze, 1912. Foto archiv.



Kdyby dìjiny kráèely v�dy smìrem, kte-
rý odpovídá náladì médií, Izrael si teï
mìl u�ívat revoluci. V zemi, kde po 12 le-
tech nepøetr�ité vlády pøestal být premié-
rem Benjamin Netanjahu, mìlo být náhle
v�e jinak � vstøícnìj�í, otevøenìj�í, s vý-
hledem na jasnìj�í budoucnost. Ale ve
skuteènosti je toho �jinak� jen pomálu.

Co� neznamená nic definitivního. Ten-
to text vznikal mìsíc poté, co vládu pøe-
vzal Naftali Bennett. Tedy døíve, ne�
nový premiér mohl uskuteènit zásadnìj�í
kroky. Vznikal pár týdnù poté, co prezi-
dentské volby v Íránu vy-
hrál Ebráhím Raísí, poklá-
daný za reprezentanta tvrdé
a protiizraelské linie. Leè
ani on se nestaèil usídlit
v úøadì, nato� ovlivnit jed-
nání ve Vídni s delegáty
USA, kteøí pracují na nové
verzi jaderné dohody s Te-
heránem.

Pøes tyto nejistoty je Naf-
tali Bennett v médiích spí�e
veleben, co� je zajímavé.
Staèí se jen letmo podívat
na jeho �ivotopis a politic-
kou dráhu, aby se èlovìk
vsadil, �e liberální tisk to-
hoto mu�e zkritizuje, ode-
pí�e, ba rituálnì rétoricky
poplive.

ÈERNÝ PUNTÍK 
U� NEPLATÍ
Bennett je rodák z Izraele (narodil se 25.
bøezna 1972 v Haifì) jako teprve druhý
premiér po Bibim. V�ichni jejich pøed-
chùdci se narodili buï mimo Svatou
zemi, anebo v ní, ale pøed vznikem Státu
Izrael. Po rodièích, kteøí se pøistìhovali
tìsnì po �estidenní válce ze San Francis-
ka, je Amerièan, èím� se mezi premiéry
�idovského státu té� vymyká. Názorovì
je pravièák, co� není novinka u� od Me-
nachema Begina. Jen�e Bennett byl i èel-
nou osobností osadnického hnutí, co�
v úøadì premiéra nové je. I kdy� politic-
ky zaèínal v Likudu jako �éf týmu Bibi-
ho, i kdy� ode�el do byznysu a pak zalo-
�il stranu Jamina (Pravice), zásadním
bodem v jeho �ivotopisu je fakt, �e v le-
tech 2010�2012 pøedsedal Radì Judeje,
Samaøska a Gazy, co� je nejvy��í orgán
�idovských osad na teritoriích. Bennett
byl na �pici osadnického hnutí a politicky

lobboval proti zmrazování výstavby èi
roz�iøování osad.

Právì toto znamená pro liberální svìt,
liberální Izraelce i liberální �idy èerný
puntík, cejch politika, se kterým nechtìjí
nic mít. Jen�e Bennettùv èerný puntík
nìjak vy�umìl. Proè? Zde jednoznaèná
odpovìï schází. Mo�ná proto, �e Netan-
jahu získal èerný puntík arogantního po-
pulisty a vy�lo najevo, �e má-li být Bibi
z úøadu premiéra vy�típán, tak jeho po-
pulistický èerný puntík musí vá�it více
ne� Bennettùv osadnický èerný puntík.

Anebo je to jinak. Jisté je, �e Bennettovi
jeho cejch osadníka a pravièáka nikdo
nepøedhazuje.

Jisté je také to, �e v praxi není jisté nic.
Bennettova vláda se opírá o úèelovì po-
slepovanou koalici (vèetnì islamistické
strany Raam) s vìt�inou jednoho hlasu.
Mù�e kdykoliv padnout. I proto Bennett
nezkou�í ideologické výpady. Místo toho
se stylizuje do role svorníku vlády, státu
i celé spoleènosti a lze øíci, �e zatím to
dìlá docela úspì�nì. Pár ukázek:

Kdy� Bennett zahajoval první zasedání
vlády, ve své øeèi zabrousil do historie.
Zmínil ikonu izraelské pravice Jicchaka
�amira i jeho zásluhy v odboji, v Mosadu,
v Knesetu a vládì. Ale málo se prý pøipo-
míná, �e �amir s labouristou �imonem
Peresem v roce 1984 ustavili první rotaèní
vládu, takovou, kdy se lídøi v polovinì
mandátu vystøídají. Touto spoluprací se
jim podaøilo vyvést Izrael z hyperinflace
v osmdesátých letech i vojáky z Libano-

nu. A v roce 1988, kdy to matematicky u�
ani nebylo nezbytné, �amir s Peresem
ustavili dal�í vládu národní jednoty.

Z toho celkem neskrývanì plyne, �e
Bennett by se rád vidìl jako nový �amir,
který sice byl tvrdým pravièákem, ale
v pøípadì potøeby dokázal spoluvládnout
se sokem a ideologickým protivníkem Pe-
resem. I takto se èlovìk mù�e zapsat do
dìjin, zvlá�tì kdy� jeho hlavní výhoda
spoèívá v tom, �e se nejmenuje Netanjahu.

Dal�í ukázka. Josi Melman (nar. 1950)
patøí k veteránùm izraelských médií, vì-
nuje se strategii a bezpeènosti, je odpùr-
cem okupace teritorií a je spjat s listem
Ha�arec. Jako takový by mìl Bennetta ha-

nìt, ale místo toho ho chválí,
�e jmenoval Ejala Hulatu
�éfem Rady národní bezpeè-
nosti (�u� je to dávno, co
jmenování do vysoké vládní
pozice provázel potlesk�).
Nìco na tom bude.

Za pozornost stojí i zprá-
va o tom, �e premiér Ben-
nett tajnì jednal v Ammánu
s jordánským králem Ab-
dalláhem. �lo �jen� o do-
dávky vody z Izraele, o nic
pøelomového. Ale faktem
je, �e lídøi obou zemí spolu
osobnì nejednali u� øadu
let. Bennett to napravil.

MOSAD 
MLUVÍ NA ROVINU
A teï k tomu, co se nemìní,

k hrozbì Íránu a vztahu k ní. Jak u� bylo øe-
èeno, nový íránský prezident Raísí se je�tì
plnì neujal úøadu, ale i tak Izrael nemá dù-
vod svùj dosavadní pøístup mìnit. A proto-
�e v této vìci je politické spektrum zajedno,
tím zajímavìji pùsobil rozhovor Josiho Co-
hena pro televizní stanici Kanál 12.

Josi Cohen byl pìt let øeditelem Mosa-
du. Vystøídal ho David Barnea. Pøipomeò-
me, �e teprve pøed 25 lety byl zru�en zá-
kon zakazující zveøejnit i toto�nost �éfù
tajných slu�eb. A nyní si odcházející �éf té
nejproslulej�í slu�by dovolí velmi otevøe-
nì mluvit do kamery. Dovolí si vylíèit de-
taily známé akce, kdy Izrael 31. ledna
2018 získal íránský jaderný archiv. De
facto pøiznat, �e za zabitím vìdce Fachrí-
zádeha stál Izrael: �Má-li ten mu� schop-
nosti ohrozit �ivoty obèanù Izraele, musí
pøestat existovat.� Proè mluví tak otevøe-
nì? Má to jediné mo�né vysvìtlení. Izrael
chce, aby to Írán vìdìl a pochopil.

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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Josi Cohen v neèekanì otevøeném rozhovoru pro televizní stanici Kanál 12. Foto archiv.



Jiøí Rejzek ví, �e u �tohoto tématu je nutné
propojení jazykovìdy s historií a archeo-
logií�, a taky na to dbá. Z historických
a archeologických poznatkù dovede vy-
brat a lapidárnì podat to podstatné, tøeba
fakt, �e �najít jasnì ohranièenou pravlast
Slovanù je v podstatì
nemo�né�. Obèas ne-
odolá hypotézám,
které sám nepova�u-
je za pøesvìdèivé,
nicménì jaksi pro
poøádek je zachytí,
tøeba tu, �e kupec
Sámo, náèelník slo-
vanského kmenové-
ho svazu v 7. století,
�byl pùvodem �id
a jeho jméno je vari-
antou k Samuel�,
uvádí J. Slomek v re-
cenzi knihy Jiøího
Rejzka Zrození èe�ti-
ny. (Týdeník Echo, 8. 7.) !! Spiritualita
NENÍ vnìj�ková zbo�nost! Pro ryze vì-
decky orientované lidi mù�e problematiku
spirituality osvìtlit poznání Newberga
a Waldmana, které øíká: �Není úkolem
neurovìd dokazovat, zda Bùh existuje,
nebo ne, nesporné v�ak je, �e v na�em
mozku má své místo... Ná� výzkumný
tým prokázal, �e Bùh je souèástí na�eho
vìdomí a �e èím více na Boha myslíte, tím
více mìníte své neuronální okruhy ve spe-
cifických oblastech mozku. A nezále�í na
tom, jestli jste køest�any, �idy, muslimy,
hinduisty, ateisty èi agnostiky... Nìkteré
nábo�enské rituály neposkytují více ne�
relaxaci, jiné napomáhají soustøedìní
a zvý�ení bdìlosti a nìkteré se jeví jako
cesta k transcendenci a mystickým zá�it-
kùm, které mohou zcela zmìnit �ivot�,
mù�eme si mimo jiné pøeèíst v èlánku
Radkina Honzáka. (Revue 50plus, 8. 7.)
!!Fascinující døevìná rozhledna postave-
ná èeským týmem architekta Martina Raj-
ni�e se stala dominantou Svatého mìsta
Jeruzaléma. Pøipomíná kvetoucí kaktus.
Tato stavba je výjimeèná nejen svým tva-
rem a umístìním, ale také symbolikou se
silným pøíbìhem. Opìt se potvrdilo, �e
Èe�i umí dìlat krásnou, kvalitní a svìtovì
uznávanou práci. A platí to i pro døevo-
stavby! Ve Svatém mìstì vyrostla �estnác-
timetrová rozhledna ve tvaru kaktusu, kte-
rá zkrá�luje západní èásti Jeruzaléma

v zahradách Hansen House. Celý proces
návrhu i realizace probíhal v re�ii Èechù.
(drevostavitel.cz, 21. 7.) !! �idovský
høbitov v Uherském Ostrohu (Zlínský
kraj) byl zalo�ený roku 1862, ale nìkteré
hroby zde byly pøemístìny z pùvodního

pohøebi�tì (z roku
1635). Areál høbitova
se nachází na pro-
stranství mezi ulice-
mi Veselská a Nád-
ra�ní. Od okolního
svìta ho oddìluje ka-
menná zeï. Roku
1994 byl prohlá�ený
za národní památku,
která je dokladem
osídlení �idovské ko-
munity na na�em
území a také památ-
kou obìtí nacistické-
ho re�imu. Høbitov je
vzornì udr�ovaný

a volnì pøístupný veøejnosti. �idovská ko-
munita obývala malé mìsteèko na Morav-
ském Slovácku ji� od 15. století. Svým
pùsobením významnì pøispìla k rozvoji
obchodu a øemesel v regionu. �idovskou
ètvrt�(dne�ní ulice Kostelní) tvoøilo cel-
kem 35 domù a postupnì se rozrùstala.
V roce 1800 se podle dochovaných histo-
rických zdrojù nacházela ve mìstì také �i-
dovská synagoga,
která se bohu�el ne-
dochovala do dne�-
ních dnù. �idé se vel-
kou mìrou podíleli na
ekonomické prospe-
ritì mìsta. Uherský
Ostroh mìl svùj pivo-
var, moderní válcový
mlýn a dokonce i prv-
ní moravskou továrnu
na tu�ky. V�e zmìni-
la okupace a váleèný
rok 1941, kdy do�lo
k deportaci �idovské-
ho obyvatelstvo do
sbìrných a následnì koncentraèních tábo-
rù. (autovýlet.cz, 22. 7.) !!Jakýkoli kovo-
vý tovar ètenáøe napadne, ten Kolbenka
mezi válkami vyrábìla. Napøíklad auto-
mobily Praga nebo tzv. bílou techniku �
praèky, sporáky, �ehlièky. V roce 1936 vy-
jel první trolejbus a první tank. (Lehký
tank Praga LT38 patøil mezi nejlep�í na

svìtì a ve �výcarské armádì slou�il a� do
roku 1976.) Tajemník ÈKD z let 1935�
1939 Jiøí Hejda vystihl portfolio koncernu
trefnì: �Dva tisíce artiklù, od lokomotiv
po brusle, od cukrovarù po chladnièky.�
Od podzimu 1938 doporuèoval Kolbeno-
vi kdekdo, aby emigroval. Dcera Gréta
s rodinou utéci stihla, její otec se bránil
stále tou� floskulí: �Mnì, Kolbenovi, ne-
smí a nemù�e nikdo nièeho zlého uèiniti.�
�lo o fatální omyl; nacisté nebrali zøetel
na postavení, pro nì to byl prostì �id.
V èervnu 1943 se dostavili esesáci v pøe-
vleku za zdravotníky, a zatímco jim osm-
desátiletý staøec hlasitì spílal, vynesli ho
do sanitního vozu. Emil Kolben zemøel 3.
èervence 1943 v Podmokelských kasár-
nách, èásti terezínského ghetta. Zbyl po
nìm jen kuføík s osobními vìcmi � a 180
akciemi ÈKD. (Týdeník Echo, 22. 7.) !!
V katastru obce Pístina, dva kilometry ji�-
nì od mìsteèka Strá�e nad Ne�árkou je �i-
dovský høbitov s nejstar�ím èitelným náh-
robkem, datovaným do r. 1847. Jsou zde
pochováni �idé ze zmiòovaného mìsteè-
ka, z Tøebonì, Chlumu u Tøebonì, Lomni-
ce nad Lu�nicí a dal�ích obcí. Høbitov
v Pístinì se nachází na typicky odlehlém
místì a dochoval se v prvotní rozloze
s mnoha cennými náhrobky, jejich� vý-
zdoba patøí k tradièním �idovským umì-
ním. (Chataø & chalupáø, 23. 7.) !! Ve
vìku 100 let zemøel ve ètvrtek 22. 7. v Iz-
raeli váleèný veterán Josef Müller. Müller
se v dobì druhé svìtové války úèastnil
bojù u Kyjeva èi na Dukle, byl nositelem

dvou èeskosloven-
ských váleèných køí-
�ù. Narodil se 18. øíj-
na 1920 v Èopu na
území dne�ní Ukraji-
ny do �idovské rodi-
ny. Zaèátkem druhé
svìtové války musel
nastoupit slu�bu v �i-
dovské pracovní jed-
notce, která èistila
minometná pole, ko-
pala pøíkopy èi po-
høbívala zavra�dìné
civilisty. Po bitvì
u Stalingradu se

Müllerovi podaøilo utéct pøes øeku Don
a dostat se k jednotkám Rudé armády.
V kvìtnu 1943 se oficiálnì stal èeskoslo-
venským vojákem, pøesto�e neumìl jediné
slovo èesky. Jazyk se brzy nauèil, získal
hodnost svobodníka, desátníka i èetaøe.
V roce 1948 emigroval do Izraele. (Právo,
24. 7.)                         jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Pøed 20 lety, 3. srpna 2001, zemøela
v Kirjat Chajim u Haify hereèka a re�isér-
ka VLASTA (VAVA) SCHÖNOVÁ, její� izra-
elské jméno znìlo Vava �an. Narodila se
v Praze 1. 9. 1919 do herecké rodiny �
maminka Magdalena ji od malièka brala
do Vinohradského divadla, kde dostávala
dìtské role. Pøi studiu na gymnáziu zaèala
spolupracovat s avantgardním Divadel-
ním kolektivem mladých, soustøedìným
kolem Pavla Tigrida. Je�tì po nìmecké
okupaci patøila k za-
kladatelùm divadla po-
ezie D 99, v jeho� sou-
boru hrál mj. Jiøí Orten
a re�íroval v nìm Gu-
stav Schorsch). Pro D
99 nastudovala svùj
nejsilnìj�í text, mo-
nodrama Jeana Cocte-
aua Lidský hlas. V èer-
venci 1942 byla celá
rodina Schönových
deportována do Terezí-
na, s rodièi a sestrou
Annou u� se Vlasta po
válce neshledala. Za-
pojila se do kulturní
èinnosti v ghettu: hrála
(Lidský hlas, Gogolo-
va �enitba), recitovala (francouzskou poe-
zii v pøekladu Karla Èapka), re�írovala
loutková pøedstavení pro dìti. Roku 1948
emigrovala do Izraele. 

Zaèátky v nové zemi nebyly jednodu-
ché: Vava �an se pokusila uspìt v diva-
dle Habima, ale neumìla se pøizpùsobit
tehdy velmi kolektivnímu duchu. �ila
v kibucu, vychovávala malou dceru,
roku 1956 v�ak dostala z Habimy i z ki-
bucu výpovìï. Pak se nìkolik let se �i-
vila na vlastní pìst: s rekvizitami cesto-
vala po osadách a vesnicích a hrála
monodramata, která si sama re�írovala.
Od �edesátých let pak vystupovala
v mìstském divadle v Haifì. Svùj neleh-
ký a stateènì pro�itý �ivot popsala v kni-
ze Chtìla jsem být hereèkou (1993). Vy-
stupuje té� v dokumentu A. Goldflama
a K. Fuksy Domov ztracený, domov na-
lezený (1996).

Pøed 100 lety, 11. srpna 1921, se
v Jindøichovì Hradci narodil malíø RO-
BERT PIESEN. Jeho otec Richard Piesen
pocházel z �idovské rodiny, která se
údajnì pøistìhovala do Èech v 19. století
ze �panìlska; v Jindøichovì Hradci vlast-

nil továrnu na umìlá hnojiva. Kdy� se ro-
dièe rozvedli, Robert se spolu s otcem
a bratrem pøestìhoval do Brna. Po absol-
vování mì�t�anské �koly studoval na �ko-
le umìleckých øemesel v Brnì u profeso-
ra F. V. Süssera. Po dvouleté pøípravce
vystudoval grafickou specializaci.

Bìhem okupace se sna�il uniknout
deportaci do koncentraèního tábora.
Nejprve �il v podnájmech, které èasto
støídal. Pozdìji získal fale�né dokumen-
ty a v roce 1942 byl totálnì nasazen
v Berlínì. Zde pracoval v nakladatelství
Deutsche Verlag, musel ale té� pracovat

pøi odklízení trosek
po náletech. Tyto zá-
�itky ho ovlivnily na
celý �ivot a projevily
se i v jeho obrazech.
Byl jedním ze tøí èle-
nù rodiny, kteøí pøe�i-
li 2. svìtovou válku.

Po válce krátce po-
býval v Brnì, ale pak
se usadil v Praze. Zde
se seznámil se svou
celo�ivotní partner-
kou Pavlou Mautne-
rovou. V roce 1957
mìl svou první samo-
statnou výstavu v Ga-
lerii mladých v Praze.
Tého� roku se zúèast-

nil výstavy skupiny Máj 57 v Obecním
domì. V roce 1962 se zúèastnil kon-
frontaèní výstavy Argumenty I. ve Var-
�avì (spolu s ním vystavovali J. Balcar,
Vl. Boudník, J. Istler, J. Koblasa, M.
Medek, A. Veselý). 

V lednu 1965 odjel do Curychu
k úèasti na mezinárodní výstavu v Gale-
rii Bürdecke. Do Èeskoslovenska se ne-
vrátil a emigroval. Ode�el nejprve do
Vídnì a pak do Izraele. Zde se usadil
spolu s Pavlou Mautnerovou v umìlec-
ké vesnici Ejn Hod. Zemøel na srdeèní
infarkt 20. ledna 1977 bìhem pøípravy
výstavy v Jeruzalémì a je pohøben
v Haifì.

V raných Piesenových obrazech se
objevují krajiny, do nich� promítal ne-
jen bezprostøední vjemy, ale také fan-
taskní a biblické pøedstavy; od konce
padesátých let se odpoutal od znakù
a figur a pøe�el k abstraktnímu zobrazo-
vání (stejnì jako jeho vrstevníci a pøáte-
lé Medek, Balcar nebo Istler). Postupnì
pøecházel v èistou imaginaci, která vy-
vrcholila cykly Gehinom a Prostor in-
existence.                                             (am)

KAROL GROSSMANN,
FRITZ LANG A LJUTOMER
Pokud se v pùli èervence nìkdy ocitnete ve
slovinském mìsteèku Ljutomer na severový-
chodì zemì, tì�ko pøehlédnete výrazný pla-
kát oznamující konání filmového a vinného
festivalu. Letos se konal po sedmnácté. Fil-
my se pøi nìm promítají �ánrové, hlavnì hor-
rory a fantasy, vína se pijí místní, tedy svì�í
a vynikající. Diváci se pøi projekci (i ochut-
návkách) maskují za zombie a pøí�ery èi obì-
ti pøí�er, a tak jim pøi popíjení trèí ze zkrvave-
ných hlav tu sekyra, tu nechutný bolák. 

Festival je pojmenován po dr. Karolu
Grossmannovi, jen� je pova�ován za prùkop-
níka slovinské kinematografie. Narodil se
roku 1864, vystudoval práva ve �týrském
Hradci a pak se usadil v Ljutomeru, kde pro-
vozoval advokátskou praxi. Na poèátku 20.
století ho zaujala nová média fotografie
a film. Zakoupil si 17,5 mm filmovou kame-
ru a natoèil snímky Odchod ze m�e v Ljuto-
meru, Trh v Ljutomeru a S rodinou doma na
zahradì. V�echny lze zhlédnout na internetu. 

Ke Karolu Grossmanovi je na festivalo-
vém webu uveden je�tì tento pøíbìh: V jeho
domku se roku 1915 ubytoval poddùstojník
dìlostøelectva rakouskouherské armády. Byl
to Fritz Lang, jen� se pozdìji po váleèném
zranìní zotavoval v rodné Vídni a zaèal psát
scénáøe. Do dìjin kinematografie se posléze
zapsal expresionistickými, temnì ladìnými
filmy (Metropolis, Závìt�doktora Mabuse èi
Vrah mezi námi). Roku 1933 odmítl Goeb-
belsovu nabídku, aby øídil øí�skou filmovou
produkci, a vèas emigroval do USA. 

Ale zpìt do Ljutomeru, kde si Lang
zpestøoval èas debatami s dr. Grossma-
nem. Advokát pravdìpodobnì projevil své
výteèné znalosti filmové techniky, a tak
není vylouèeno, �e alespoò zèásti ovlivnil
Langovu umìleckou dráhu.                  (am)
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Robert Piesen v mladých letech. Foto archiv.

Foto Jiøí Daníèek.



Jiøí Weil
REPORTÁ�E A STATI 1920�1933
! První svazek publicistiky Jiøího Weila,
jím� nakladatelství Triáda zahájilo vydává-
ní jeho Spisù, pøedstavuje práce od autoro-
vých poèátkù a� po odjezd do Moskvy
v létì 1933. Weil tam byl v povìøení Ko-
munistické strany Èeskoslovenska vyslán,
aby pracoval jako pøeklada-
tel a lektor základních dìl
marxismu-leninismu. Tato
raná publicistika Weilùv
komunistický zápal odrá�í
� o to tvrdìji na nìj pak pøi
pobytu v Rusku dolehne
skuteènost�. 

Práci na Spisech Jiøího
Weila øídí literární historik
a editor Michael �pirit, edi-
ce je naplánována na tøináct
svazkù: 1. Reportá�e a stati
1920�1933; 2. Gogol a an-
glický román 18. století
(1928); 3. Reportá�e a stati 1933�1937; 4.
Moskva-hranice (1937); 5. Døevìná l�íce
(1938); 6. Makanna, otec divù (1945); 7.
Povídky (Barvy, 1946, Mír, 1949); 8. Stati
a reportá�e 1938�1956; 9. �ivot s hvìzdou
(1949); 10. Harfeník (1958); 11. �alozpìv
za 77 297 obìtí (1958); 12. Na støe�e je
Mendelssohn (1960) a 13. Paralipomena.
V brzké dobì má vyjít svazek 4, tedy ro-
mán Moskva-hranice.

Vydalo nakladatelství Triáda v Praze
roku 2021. Uspoøádal, k vydání pøipravil,
edièní poznámku a komentáøe napsal Mi-
chael �pirit. 1008 stran, men�í formát, dop.
cena 587 Kè (pøi odbìru v nakl. 499 Kè). 

Angelo Ara, Claudio Magris
TERST
Identita na hranici
! Terst je, mo�ná více ne� jiná mìsta, sym-
bolizován svou literaturou, svou kulturou.
Angelo Ara a Claudio Mag-
ris se rozhodli bádat právì
o zvlá�tnostech �terstského
pøípadu�, studovat jeho his-
torii a literární svìdectví.
Pøedstavují nám tuto jedi-
neènou a èasto mytizovanou
køi�ovatku, která odrá�í ev-
ropské tendence a spojuje �
mnohdy dramaticky � roz-
dílné kultury a etnika a na
které mohou spolu �ít ire-
dentismus i kult Franti�ka
Josefa, kosmopolitismus
i municipální uzavøenost.
Na stránkách knihy o�ívají významné terst-
ské i mezinárodní osobnosti 20. století:
Svevo, Saba, Slataper, bratøi Stuparichové,
Michelstaedter, Joyce a mnoho dal�ích. 

Vydalo nakl. Academia v Praze roku
2021. Z ital�tiny pøelo�ila Lenka Kovaøíko-
vá, doslov napsal Martin C. Putna. 296 stran;

doporuèená cena 385 Kè
(v e-shopu nakl. 308 Kè).

Tim Postovit
MOTÝLÍ PAVILON
! Tim Postovit se narodil
v Kyjevì, rané dìtství strávil
v Izraeli, od �esti let �ije
v Èechách. Básnì psal nej-
døíve v mateøské ru�tinì, od
�estnácti let tvoøí èesky. Nyní
studuje ruskou filologii na
Filozofické fakultì Univerzi-
ty Karlovy, z ru�tiny rovnì�
pøekládá. Debutoval básnic-

kou sbírkou Magistrála (Pointa, 2019), ver�i
z ní byl zastoupen v roèence Nejlep�í èeské
básnì. Je èinný na platformì
Slam poetry CZ (prezentující
poezii, ji� autoøi co nejvýraz-
nìji pøedná�ejí èi deklamují).
Jeho nová sbírka básní pùso-
bí na první     dojem surreál-
nì, ve skuteènosti v�ak pøes-
nými metaforami míøí
k podstatnému a nechybí v ní
generaèní perspektiva. 

Vydalo nakl. Host v Brnì
roku 2021. 64 stran, dop.
cena 229 Kè (v e-shopu
nakl. 195 Kè).

Steven Levitsky, 
Daniel Ziblatt
JAK UMÍRÁ DEMOKRACIE
! Uvedená kniha není novinkou, ale její té-

ma je èím dál aktuálnìj�í,
a vlastnì je varovné i to, �e
se ocitla mezi zlevnìnými
publikacemi. Její autoøi Ste-
ven Levitsky a Daniel Zib-
latt, profesoøi Harvardovy
univerzity, se pøes dvacet let
zabývají rozpadem demo-
kracií v Evropì a Latinské
Americe i ve Spojených stá-
tech. Domnívají se, �e demo-
kracie u� dnes neumírá s vý-
støely � bìhem revolucí nebo
vojenských puèù �, ale po-
malu, neustálým ochabová-

ním �hlídacích psù demokracie�, tedy justice
a tisku, a rostoucí erozí základních politic-
kých norem. Je�tì stále v�ak máme mo�nost
cestu k autoritáøskému re�imu opustit. Levit-

sky a Ziblatt staví na desítkách let výzkumù
a �iroké øadì historických a globálních pøíkla-
dù sahajících od Evropy tøicátých let k dne�-
nímu Maïarsku, od Turecka a Venezuely a�
po americký Jih bìhem platnosti zákonù Jima
Crowa. Ukazují na nich, jak demokracie umí-
rá � a jak mù�e být je�tì zachránìna.

Vydalo nakl. Prostor v Praze roku 2018.
Z angliètiny pøelo�il Jaroslav Veis. 336
stran, cena po slevì 97 Kè.

Laureen Nussbaumová, Karen Kritleyová
�IDOVSKÁ HVÌZDA
! Za nìmecké okupace Nizozemska v letech
1940 a� 1945 bylo v�em �idùm naøízeno,
aby se pøihlásili k nábo�enství svých pøedkù.
Øí�ský komisaø Arthur Seyss-Inquart najal
mladého právníka Hanse Calmeyera, aby
rozhodoval o �sporných pøípadech�. Calme-
yer si svùj úkol vylo�il po svém a podaøilo se
mu pøed deportací a jistou smrtí zachránit ne-
jménì 3700 lidí �idovského pùvodu (tedy
dvakrát více, ne� dokázal Oskar Schindler).
Autorka knihy Laureen Nussbaumová � rod-
ným jménem Hannelore Kleinová � vdìèí za

svùj �ivot právì tomuto sta-
teènému nìmeckému úøed-
níkovi. V knize �idovská
hvìzda. Pøíbìh Hanse Cal-
meyera, který zachránil tisí-
ce �idovských rodin, vèetnì
té mé vypráví pøíbìh o tom,
jak Calmeyer prohlásil její
matku za Ne�idovku, vy�krtl
ji i její rodinu z deportaèních
seznamù a díky nìmu v�ich-
ni válku pøe�ili. Calmayero-
vy osudy se s pøíbìhem au-
torèiny rodiny a jejího
pøítele, pozdìj�ího man�ela
Rudiho Nussbauma, proplé-

taly také v pováleèném období a budeme je
sledovat a� do jejich smrti. V knize se také
doèteme o Annì Frankové, k její� rodinì
mìla autorèina rodina blízko. 

Vydalo nakladatelství Brána v Praze
roku 2021. Z angliètiny pøelo�ila Jitka
Ondryá�ová. 264 stran, dop. cena 299 Kè.

Lucie Vopálenská, Michal Plzák 
PRO SMRT UDÌLÁNO
/ projekt knihy rozhovorù /
! Nakladatelství Kalich vydává knihu rozho-
vorù s 26 pøedními èeskými osobnostmi z nej-
rùznìj�ích prostøedí (mezi nimi s vrchním ra-
bínem a spisovatelem Efraimem Karolem
Sidonem). Téma rozhovorù není jednoduché:
editoøi M. Plzák a L. Vopálenská toti� s tìmi,
kdo pøijali pozvání k rozhovoru, mluvili
o smrti a zále�itostech s koncem �ivota spjatý-
mi. Vydání knihy lze podpoøit objednávkou
publikace na portálu www.Hithit.cz, kde na-
leznete i video a bli��í informace.
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DIKTÁTOR V ABC
! V srpnu pøedstavuje pra�ské divadlo
ABC premiéru divadelní adaptace filmu
Charlieho Chaplina Diktátor. Re�ie
a jevi�tní adaptace se ujal Martin
Èièvák, v hlavní roli vystupuje Filip
Bøezina. Protiváleèná satira se stala
jedním z nejúspì�nìj�ích Chaplino-
vých filmù. Slavný pøíbìh vypráví
o �idovském holièi, který se díky
podobnosti s vùdcem Adenoidem
Hynkelem (alias Adolfem Hitlerem)
ocitne pøed rozvá�nìnými a boje-
chtivými davy a má rozpoutat váleè-
nou vøavu. Hraje se v �apitó Azyl 78
(stanu pro 500�800 divákù umístì-
ném v zadní, parkové èásti Výsta-
vi�tì Praha vedle Stromovky). Ter-
míny pøedstavení: 14. 8. (premiéra), 15.,
16. a 17. srpna v�dy od 19.30. 
! Toté� divadlo uvádí na konci srpna
slavné drama Arthura Millera Smrt ob-
chodního cestujícího, za které autor zís-
kal Pullitzerovu cenu. Pøeklad: Luba
a Rudolf Pellarovi, re�ie Michal Doèe-
kal, v hlavních rolích Miroslav Donutil
a Zuzana Kronerová. Hraje se v 30.
a 31. srpna od 19.00. 

Více informací o pøedstaveních a on-
line nákup vstupenek na www.mestka-
divadlaprazska.cz.

VIKTOR PIVOVAROV
MOSKEVSKÁ GOTIKA
! V pra�ské Národní galerii v budovì
ve Veletr�ním paláci pokraèuje výstava
obrazù a kreseb Viktora Pivovarova
s názvem Moskevská gotika (viz Rch
7/2021). 11. 8. od 17 hodin se koná ko-
mentovaná prohlídka pro pedagogy; ko-
mentovaná prohlídka pro veøejnost se
uskuteèní 29. 8. od 15 hodin (vstupné
200 Kè / 130 Kè). V obou pøípadech pro-
vází výstavou kurátorka Má�a Èerná.

LETNÍ VÍKENDY V TØEBÍÈI
! Místo festivalu �amajim se v leto�ní
léto v Tøebíè konají víkendové kulturní
programy pøed Zadní synagogou. 
! 7. 8. Schimmerle Klezmer Kabaret �
klezmer v�eho druhu. Na dvorku domu Si-
ligmanna Bauera pøedstaví Jan Kratochvíl
historické fotografické techniky. Zahraje
Jocheved, taneèní soubor z Tøebíèe.
! 15. 8. od 16.00 se uskuteèní pøedná�ka
Jakuba Szántó o práci zpravodaje na Blíz-
kém východì. (V nakladatelství Argo vy�ly
Szántóovy knihy Z Izrastiny s láskou � Re-
portérem mezi dvìma zemìmi a Zpravoda-
jem nejen na Blízkém východì.)

! 28. 8. a 29. 8. se pøedstaví slovensko-
èeské kvarteto a hudba inspirovaná chu-
tìmi �idovské kuchynì s názvem Hudba
na talíøi. Více informací naleznete na
www.mkstrebic.cz.

KONCERTY AIDY MUJAÈIÆ
! Koncerty Aidy Mujaèiæ, pøi nich� zpí-
vá bosenské sefardské písnì v ladinu, se
konají 8. 8. od 17 hodin v Galerii sboru
èeských bratøí v Mladé Boleslavi (v rám-
ci vernisá�e výstavy malíøe Miroslava
Konráda) a poté 8. 9. od 19.30 v synago-
ze Na Palmovce v Praze � Libni.

STARÁ SYNAGOGA V PLZNI
! 3. 8.: Koncert skupiny Rejbele, která
hraje �ivelný klezmer a tklivé balkánské
melodie. Vstupné 120 Kè.
! 12. 8.: Koncert Junior Dixielandu,
jen� vás provede jazzovými �ánry ragti-
me, boogie-woogie a� po jazzrock.
Vstupné: 150 Kè / 120 Kè.
! 25. 8.: Koncert kytarového dua Soni
Vimrové a Miroslava �áry hrajícího
�panìlské flamenko i argentinské tango.
Vstupné dobrovolné.
! 26. 8.: Pøíbìhy hudby v synagogách.
Hraje Atlantis collegium. Vstupné: 180 Kè
/ 150 Kè. Koncerty zaèínají v 19 hodin.

Dal�í akce v rekonstruovaných �idovských
objektech naleznete na www. 10hvezd.cz.

SYNAGOGA TURNOV
! Ve støedu 4. 8. od 18 hodin se koná kon-
cert studentù letních kurzù hry na housle
Jany Kubánkové. Kromì sólových skladeb
klasického houslového repertoáru èekají
diváky i �Turnovské fantazie� � prezentace
vlastní kreativní tvorby, inspirované Turno-
vem a jeho krásným okolím, která vznikla
pøímo na místì bìhem letních kurzù. 

! Výstava: od 7. 8. do 19. 9. lze na galerii
synagogy zhlédnout panelovou výstavu
s názvem Záhadné pouto, která atraktivní

grafickou formou mapuje vztahy
mezi èeským a �idovským národem
od støedovìku po souèasnost. Poøá-
dáno ve spolupráci s Velvyslanec-
tvím Státu Izrael.

DEN �IDOVSKÝCH PAMÁTEK
! Leto�ní Den �idovských pamá-
tek se koná 8. srpna ji� poètvrté
a v rámci nìj se zájemcùm otevøe
zdarma nìkolik desítek �idov-
ských objektù (viz informace na
stranì 2). Nìkteré poøádají i do-
provodný program. V dobì uzá-
vìrky tohoto èísla byl znám pro-

gram v následujících místech: 
! Pacov, Èernovice, Radenín: 10.00�
12.00: prohlídka �idovského høbitova
v Radenínì (s výkladem). 13.00�14.45:
prohlídka bývalé pacovské synagogy
a rabínského domu. 15.15�17.00: pro-
hlídka památníku obìtem holokaustu
a �idovského høbitova v Èernovicích
u Tábora s odborným výkladem tvùrce
památníku Michaela Deimla a hebraisty
a etnologa Tobiá�e Smolíka. Náv�tìvníci
Èernovic dostanou jako dárek a pomùc-
ku k prohlídce høbitova kní�ku Èernoviè-
tí �idé, kameny a lidé. Od 19.00 se bude
konat v zahrádce pacovského komunitní-
ho centra koncert skupiny Schimmerle
Klezmer Kabaret.

Kromì uvedených akcí se v sobotu 7.
srpna v 19.00 uskuteèní v Pacovì za pøí-
tomnosti autora vernisá� a slavnostní
spu�tìní svìtelné instalace Restlicht ne-
boli Zbytek svìtla. Instalace pøipomíná
obìti holokaustu a vytvoøil ji nìmecký
sochaø èeského pùvodu Werner Mally.
! Prostìjov: Od 15.00 se koná komento-
vaná prohlídka Nového �idovského høbi-
tova (sraz pøed vchodem z Brnìnské uli-
ce). Souèástí bude i prohlídka obøadní sínì
s instalovanou výstavou Zaniklé zahrady
�ivota a náhrobkù ze zdevastovaného Sta-
rého �idovského høbitova, které se postup-
nì daøí nalézat a navracet zpìt. To v�e ve
spolupráci se spolem Hanácký Jeruzalém. 
! Tøebíè: Bìhem dne od 9.30 do 17.30
taneèní vystoupení tøebíèského souboru
Jocheved pøed Zadní synagogou.
! Turnov: Komentované prohlídky syna-
gogy a høbitova (vèetnì høbitovního dom-
ku). Prohlídky zaèínají v 10.00 a 14.00. 

Prùbì�nì aktualizované údaje nalez-
nete na adrese: www.sites.google.com/
site/denzidovskychpamatek.
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Interiér Staré synagogy v Plzni. Foto J. Stach, www.10hvezd.cz.



LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! L� se ji� chystají na zahájení �kolního
roku 2021/2022. V souvislosti s pandemií co-
vidu-19 je pravdìpodobné, �e bìhem první-
ho týdne èekají �áky a studenty 3x antigenní
testy a pak pravidelné testy v závislosti na
poètu pozitivních pøípadù i dal�í opatøení.
! Na stránkách www.lauder.cz naleznou ro-
dièe a zájemci link na vyjádøení vakcionolo-
gické a pediatrické spoleènosti ÈLS JEP
k problematice oèkování dìtí proti viru. 
! Aè v�ichni uèitelé a dìti a studenti doufají,
�e pøí�tí rok se bude odehrávat pøímo ve �kole,
L� pro jistotu modernizovaly vnitøní datovou
sít�a zvý�ily propustnost pro distanèní výuku.

NA POMOC MORAVÌ
! �idovská obec v Praze se rozhodla vìnovat
ve�kerý výtì�ek ze vstupného do Staronové
a Jeruzalémské synagogy vybraného od 28.
èervna do 7. èervence na pomoc obyvatelùm
a rodinám, které zasáhlo nièivé tornádo v ob-
lasti Bøeclavska a Hodonínska. Podaøilo se
získat 160 tisíc Kè. Èástka byla prostøednic-
tvím sbírky SOS MORAVA spoleènosti Èlo-
vìk v tísni poslána na nejpotøebnìj�í místa.

POZVÁNÍ DO BZENCE
! Federace �idovských obcí v ÈR a Libor
Kuchaø srdeènì zvou na slavnostní otevøení

zrekonstruované �idovské obøadní sínì v jiho-
moravském Bzenci. Uskuteèní se 14. srpna ve
14 hodin na adrese ulice Karla Èapka 816.
Akce se koná v rámci bzenecké pouti. Libor
Kuchaø pronese pøi této pøíle�itosti pøedná�ku
na téma �idé ve Bzenci v letech 1900�1945.

KAMENY ZMIZELÝCH 
NA PARDUBICKU
! V leto�ním roce pøibudou stolpersteiny,
kameny zmizelých, v dal�ích sedmi mìstech
a obcích v Pardubickém kraji. Ji� v èervenci
byly osazeny dva stolpersteiny na pamìt�
man�elù Neumannových v Holicích, v pùli
záøí pak bude polo�eno dal�ích 57 kamenù: 

Program na nedìli 12. záøí: v 9.30 si v Mi-
øeticích pøipomeneme jedinou �idovskou ro-
dinu z obce � Krausovy; v 11. 00 v Proseèi
u Skutèe pøibude 9 kamenù za rodinu Breiten-
feldovu; ve 14.00 budou umístìny stolperstei-

ny ve Vysokém Mýtì ve Vladislavovì ulici
pøed dùm rodiny Pickù, kde pøibude 6 kame-
nù pro Pickovy a Schwarzovy; v 16.00 zaène-
me na první adrese na námìstí v mìsteèku
Lu�e, kde bude polo�eno na tøech místech
celkem 12 kamenù (viz text na str. 12�14).
! V pondìlí 13. záøí: ve 14.00 budou následo-
vat místa v Chrudimi: na �irokých schodech,
kde pøibude 10 kamenù za rodinu Goldschmi-
dovu a Traubovu, a poté jeden kámen za Annu
Pelikánovou v Palackého ulici pøed domem
èp. 370. Tého� dne, 13. záøí, zaèneme od 16
hodin s pokládáním kamenù v Pardubicích
v Polské ulici za rodinu Kaèerovu a dále bu-
dou polo�eny kameny na tøech adresách za ro-
diny Freundovu, Österreicherovu, Bauerovu,
Markétu Zenkerovou a Gottliebovy. 
! Na v�ech uvedených místech se uskuteèní
malá pietní shromá�dìní, pøi nich� si pøipome-
neme ztracené �ivoty na�ich nìkdej�ích souse-
dù. Zazní modlitba za zemøelé, kterou pronese
kantor pra�ské �idovské obce Daniel Vanìk. 

Za organizátory zve Mgr.Al�bìta Langová.

VÝZVA
! Vítek Formánek prosí pana Roberta Götz-
lingera, syna Viléma Götzlingera, navigátora
311 Sq, aby se mu ozval. Jde o pøipravovanou
knihu o RAF. Dìkuji. Kontakt: vitekforma-
nek@seznam.cz.
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

PEÈUJME SPOLEÈNÌ O �IDOVSKÉ PAMÁTKY
�idovská obec v Praze se obrací na v�echny zájemce o �idovské památky s prosbou o pomoc pøi financování je-
jich oprav a údr�by. V dùsledku pøetrvávající epidemiologické situace do�lo k dramatickému poklesu mo�ností, jak
tyto èinnosti provádìt z vlastních zdrojù, co� se v nìkterých pøípadech mù�e jevit jako nedostatek zájmu vlastníka.
Opak je v�ak pravdou. 

O 180 na�ich høbitovù a 30 synagog, které se nacházejí na území bývalých krajù Jihoèeského, Støedoèeského, Vý-
chodoèeského a Hlavního mìsta Prahy, se sna�íme peèovat s daleko vìt�ím úsilím ne� døíve, aby výpadek nebyl to-
lik patrný. Nedostatek finanèních prostøedkù v�ak nevyrovnáme, a to ani ve spojení s dobrovolnickými aktivitami.

Máte-li zájem o podporu, kontaktujte, prosím, pøímo na�i správu památkových objektù, zeptejte se na v�e, co Vás
v souvislosti s pomocí zajímá, a dohodnìte se na konkrétních podmínkách. Finanèní podpora je v tomto pøípadì dle zá-
kona è. 586/1992 Sb. odpoèitatelnou polo�kou z daòového základu dárce, úèel daru mù�e být konkrétnì specifikován,
jeho vyu�ití dolo�eno pøesným vyúètováním. Pokud se rozhodnete zaslat finanèní dar na uvedený bankovní úèet (è. ú.
1936566399/0800), laskavì nás kontaktujte, abychom pøede�li potí�ím s neidentifikovanou platbou. Stejné podmínky
a naléhavá potøeba pomoci platí samozøejmì i pro objekty ve vlastnictví Federace �idovských obcí v ÈR.

Kontakt: Mojmír Malý, tel. è.: 00420 604 234 136; 00420 603 305 711, 00420 226 235 211; 
e-mail: sbh@matana.cz; www.pamatky.kehilaprag.cz.

Golèùv Jeníkov Nový �idovský høbitov, PrahaHabry



�NO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blaho�eláme na�im èlenom, ktorí
v mesiaci august slávia sviatok svojich
narodenín: pán Juraj Turèan, nar. 9.8. � 83
rokov; pani Mária Strelingerová, nar.
10.8. � 74 rokov; pán Ervín Dolný, nar.
14.8. � 72 rokov, a pán Ladislav Wel-
ward, nar. 17.8. � 85 rokov. V�etkým
úprimne prajeme ve¾a zdravia, spokoj-
nosti a pohody. Ad mea veesrim �ana!

�NO BRATISLAVA
V mesiaci august oslávia narodeniny:
pán Ing. Michal Bednár � 77 rokov; pán
MUDr. Vladimír Cupaník � 72 rokov;
pán Juraj Drobný � 81 rokov; pán Ond-
rej Engel � 75 rokov; pani Mgr.Viera
Fischerová � 78 rokov; pán Ing. Egon
Gál � 81 rokov; pán Jack Händler � 74
rokov; pani MUDr. Soòa Händlerová �
71 rokov; pán PhDr. Ivan Kamenec � 83
rokov; pani Eva Kozmová � 84 rokov;
pán Ing. Pavol Lager � 73 rokov; pani
�aneta Maklaková � 82 rokov; pani Ma-
rianna Maruniaková � 75 rokov; pani
Daniela Mokrá � 70 rokov; pani Mária
Neme�ová � 83 rokov; pán Franti�ek
Rajecký � 78 rokov; pán Igor Reich �
70 rokov; pani Eva Reichová � 86 ro-
kov; pani Ing. Eva Skalická � 70 rokov;
pán Ing. Peter Szalai � 83 rokov; pani
Lýdia �ándorová � 60 rokov; pani Laura
�pániková � 99 rokov; pani Natália Ta-
gerová � 88 rokov; pán MUDr. Pavel
Unger � 70 rokov, a pán Igor Zelina � 75
rokov. V�etkým prajeme ve¾a zdravia.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V mìsíci srpnu oslaví své narozeniny:
pan Peter Fischer, nar. 29. 8. � 75 let; paní
Veronika Klaudie Flasarová, nar. 8. 8. �
20 let; paní Maya Harel, nar. 5. 8. � 38 let;
paní Tereza Hoikhman Balbinderová, nar.
1. 8. � 36 let; pan Benjamin Samuel Ond-
ra, nar. 15. 8. � 25 let; paní Zuzana Prudi-
lová, nar. 17. 8. � 66 let; pan Franti�ek
Redlich, nar. 9. 8. � 89 let; pan Ido Sadeh,
nar. 25. 8. � 32 let; pan Tadeá� Natanael
Selinger, nar. 13. 8. � 22 let, a paní Mile-
na Schwoiserová, nar. 12. 8. � 65 let.
V�em pøejeme dobré zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V srpnu oslaví jubileum na�i èlenové:
pan Jakub Boøkovec � 74 let; paní Irena
Dousková � 57 let; pan MUDr. Vladimír
Kovtun � 57 let; pan Pavel Malina � 78
let; paní Martina Paletová � 50 let; paní

Kaethe Hana Pelzmann � 69 let; paní
Isabela Santusová � 64 let; pan
MUDr. Bohumil Skála, PhD. � 66 let,
a paní Elise Speváková � 23 let. Jubilan-
tùm pøejeme dobré zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v au-
guste oslávia sviatok narodenín: pán Ju-
raj Adamec � 69 rokov; pán PhDr. Ivan
Kamenský � 80 rokov; pán ¼udovít
Laufer � 79 rokov; pani MUDr. Judita
�tecová � 91 rokov; pani PhDr. Jana
Te��erová � 73 rokov; pani Irena Vasil-
ková � 99 rokov; pani MUDr. Katarína
Ackermannová � 63 rokov, a pani Eva
Skljarszka � 95 rokov. V�etkým praje-
me ve¾a zdravia a pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V srpnu oslaví narozeniny: paní Ing.
Kateøina Bure�ová, nar. 9.8. � 71 let; pan
Michal Abraham, nar. 10.8. � 71 let, a pan
Jindøich Steindler, nar. 11.8. � 98 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V srpnu oslaví jubileum: paní Marie
Bínová, nar. 9.8. � 83 let; pan Jindøich
Buxbaum, nar. 30.8. � 68 let; paní Si-
mona Dorazilová, nar. 7.8. � 49 let; paní
Jaroslava Gregorová, nar. 24.8. � 75 let;
paní Milu�ka Ottová, nar. 19.8. � 78 let;
pan Milan Hein, nar. 13.8. � 75 let,
a pan �imon Hrbek, nar. 30.8. � 26 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V srpnu oslavili narozeniny: paní Libu�e
Bártová, nar. 31.8. � 75 let; pan David
Färber, nar. 13.8. � 46 let; pan Pavel Fär-
ber, nar. 29.8. � 72 let; paní Milada Filipo-
vá, nar. 29.8. � 47 let; pan Rudolf Gross,
nar. 1.8. � 75 let; paní Lidia Kohutková,

nar. 4.8. � 81 let; pan Ing. David Marko-
viè, nar. 21.8. � 41 let; paní Drahomíra Ni-
cielniková, nar. 29.8. � 76 let, a pan Vladi-
slav Roman, nar. 21.8. � 74 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V srpnu oslaví narozeniny: paní Eva Ko-
èová � 37 let; pan Karel �ubrt � 72 let; pan
Ing. Jiøí Tanzer � 84 let; pan Radek Uhel �
46 let; paní Eva Válková � 92 let, a paní
JUDr. Jindøi�ka Weiniger � 70 let. V�em
na�im jubilantùm pøejeme hodnì zdraví,
�tìstí a osobní spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V srpnu oslavují narozeniny: paní Eva
Èepelková, nar. 15.8. � 87 let; paní Cecilie
Dobiá�ová, nar. 17.8. � 94 let; paní Jana
Dubová, nar. 30.8. � 95 let; paní Libu�e
Dudková, nar. 22.8. � 90 let; paní Vìra
Egermayerová, nar. 14.8. � 81 let; pan
Petr Hebák, nar. 9.8. � 81 let; paní Zuzana
Ledvinová, nar. 5.8. � 91 let; paní Marian-
na Müllerová, nar. 16.8. � 101 let; pan
Jindøich Steindler, nar. 11.8. � 98 let; paní
Marieta �molková, nar. 10.8. � 100 let;
pan Peter Vítek, nar. 26.8. � 75 let; pan
Petr Vogel, nar. 12.8. � 84 let; pan Jozef
Wagner, nar. 30.8. � 81 let; pan Igor Was-
serbeger, nar. 1.8. � 84 let; pan Charles
Wiener, nar. 15.8. � 81 let, a pan Michael
Wiener nar. 15.8. � 81 let. V�em oslaven-
cùm pøejeme pevné zdraví a hodnì �tìstí. 

Ad mea veesrim �ana!

�NO PRE�OV
V mesiaci august sa do�ívajú jubileí títo
na�i èlenovia: pán Ing. Denis Tomko �
50 rokov; pani MUDr. Katarína Kri��á-
ková � 70 rokov; pán PaedDr. Peter
Chudý � 71 rokov; pán Ing. Albín Baz-
ler � 73 rokov; pani PhDr. Mariana Fus-
ková � 74 rokov, a pani Valéria Oltz-
nauerová � 81 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V srpnu oslaví své narozeniny: paní
Renata Becková, nar. 25.8. � 43 let; pan
Tomá� Pulc, nar. 20.8. � 52 let, a pan
Michal Leboviè, nar. 13.8. � 58 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V srpnu oslaví narozeniny paní Renata
Lanèová. Stálé zdraví a osobní pohodu
jí pøeje celá obec.

Ad mea veesrim �ana!
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PØIPOMÍNKA POGROMU
Rumunský premiér Florin Citu pøipomnìl
osud patnácti tisíc �idù, zavra�dìných
pøed 80 lety, 29. èervna 1941, pøi pogro-
mu v severovýchodním mìstì Jasy. Aè-
koli rumun�tí pøedstavitelé se podíl míst-
ních obyvatel na vra�dìní �idù sna�í
spí�e popírat, Citu se zachoval jinak. Pøi
schùzi parlamentu, na kterou pozval po-
slední pøe�iv�í masakru, prohlásil: �Jako
národ si musíme otevøenì pøiznat, �e na�e
minulost nebyla v�dy skvìlá.� Zmínil
�nepøedstavitelnou krutost a barbarství�,
jim� byli vystaveni �idé od rumunských
policistù a vojákù, vykonávajících rozka-
zy mar�ála Antoneska. Antonescu, popra-
vený za váleèné zloèiny v roce 1946, pøi-
tom zùstává pro øadu Rumunù hrdinou.

LABOURISTÉ
A ANTISEMITISMUS
V rámci snahy øe�it problémy s antisemi-
tismem ve vlastních øadách zakázala brit-
ská Labouristická strana (LP) své ètyøi
krajnì levicové frakce. Pøíslu�níci tìchto
frakcí podporovali bývalého stranického
vùdce Jeremyho Corbyna a ke stylu jejich
práce patøilo zlehèování a tolerance anti-
semitských projevù mezi straníky. Labou-
risté souèasnì zavedli nový proces reakce
na stí�nosti týkající se antisemitismu a ra-
sismu � mají se jimi zabývat nezávislí
právníci. Budoucí kandidáti za LP pro-
jdou �kolením, v nìm� se nauèí øe�it pro-
blémy s proti�idovskými projevy.

ZEMØEL HARRY ROSENFELD
Ve vìku 91 let zemøel v èervenci v Albany
ve státu New York bývalý editor zpravo-
dajství v listu Washington Post (WP) Har-
ry Rosenfeld. Do historie se zapsal pøede-
v�ím tím, �e pomohl dvìma reportérùm
zveøejnit výsledky pátrání, které vedly
k aféøe Watergate a pádu prezidenta Ri-
charda Nixona. V dobì, kdy Bob Wood-
ward a Carl Bernstein pøi�li na stopu toho,
kdo stál za vloupáním do kanceláøí kam-
panì Demokratické strany v hotelu Water-
gate ve Washingtonu, rozhodl tehdej�í �éf
WP Bradlee, �e zmínìné reportéry nahradí
zku�enìj�ími. Rosenfeld se jich zastal
a svou práci pak mohli dokonèit. 

Rosenfeld pocházel z Berlína, kde se roku
1929 narodil a kde za�il nástup nacismu
a køi�t�álovou noc; roku 1939 se jeho otci po-
daøilo zajistit pro rodinu americká víza. Byl
známý jako úporný redaktor, který s reporté-
ry nejednal v rukavièkách a neváhal zveøej-
nit sebevýbu�nìj�í materiál. Zemøel na kom-
plikace spojené s nemocí covid-19.

ZÁKON PROTI KATUMBIMU
V èervenci rozhodli právníci loajální kon�-
skému prezidentu Felixi Tshisekediovi, �e
kandidátem na prezidentskou funkci se
mù�e stát jen èlovìk, jeho� oba rodièe jsou
rodilí Kon�ané. Tento zákon míøí hlavnì
na Moiseho Katumbiho, obchodníka
a opozièního politika v zemi, jen� zatím
neúspì�nì usiluje o prezidentskou funkci
a progresivnìj�í vedení zemì.

Katumbiho otec byl sefardský �id
z Rhodosu, který uprchl pøed holokaustem
do Konga, kde se o�enil s dcerou jednoho
z místních náèelníkù. M. Katumbi doká-
zal zalo�it úspì�nou firmu na zpracování
potravin, stal se guvernérem provincie
Katanga, v ní� získal znaènou popularitu,
mj. tím, �e podporuje fotbalový klub a fot-
balovou akademii. �ance na jeho kandida-
turu v�ak zmínìný zákon komplikuje.
Podle znalcù jsou chabé i jeho pøedstavy
na zlep�ení podmínek zemì, která sice
vlastní velké nerostné bohatství, ale panu-
je v ní korupce, je zmítaná chudobou, trpí
nízkou úrovní zdravotnictví a �kolství
i útoky islamistických milic.

OMLUVA ZA SYNOD
Pøí�tí rok plánují pøedstavitelé britské ang-
likánské církve omluvu za antisemitské
zákony, vydané roku 1222. Stane se tak
u pøíle�itosti 800. výroèí Oxfordského sy-
nodu, který vydal soubor zákonù, omezu-
jících �idovská práva. Anglikánská církev

vznikla a� roku 1534, a tak tímto gestem
pøebírá odpovìdnost za køest�anský antise-
mitismus obecnì. Zákony vydané syno-
dem nakonec vedly roku 1290 k vyhnání
�idù z Anglie, pøièem� oficiálnì se smìli
vrátit a� roku 1656. Dìdictví støedovìké-
ho antisemitismu v�ak v dìjinách zemì
pøetrvávalo a mnohdy pøetrvává. 

TØETÍ DÁVKA
Aèkoli je vìt�ina obyvatel Izraele plnì oè-
kována proti nemoci covid-19, v zemi ros-
te poèet pøípadù naka�ených tzv. mutací
delta. Rizikové skupiny osob se proto mo-
hou oèkovat ji� tøetí dávkou, která by
mìla zaruèit ochranu i pøed novou varian-
tou viru. K tomuto kroku byli vyzváni na-
pøíklad lidé �ijící s transplantovanými or-
gány a dal�í osoby s oslabenou imunitou.

DEMONSTRACE NA KUBÌ
Na Kubì, komunistickém �ostrovì svobo-
dy�, vypukly nejvìt�í obèanské protesty od
roku 1959, kdy se moc chopil Fidel Castro.
Lidé v ulicích protestují proti bídì, vý-
padkùm, elektøiny, nedostatku lékù a ne-
zvládnutí pandemie covidu. Alan Gross,
americký �idovský vývojový pracovník,
upozoròuje, �e organizaci tìchto protestù
napomohl fakt, �e zhruba polovina Kubán-
cù ji� má doma soukromé pøipojení k inter-
netu, co� bylo do roku 2018 zakázáno.
Gross sám byl roku 2009 za pokus pøivézt
místní �idovské komunitì potají techniku
k pøipojení k síti uvìznìn a v �aláøi strávil
pìt let. �Demonstrace by ale vypukly stejnì,
lidé u� mají v�eho dost, pøístup k internetu
byl jen jedním z faktorù,� dodává.        (am)
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V Izraeli se oèkuje u� tøetí dávkou. Foto archiv.


