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

Amedeo Modigliani: Krásná cukráøka, 1916 (detail).
(K textu na stranách 14�15.)



CENTRUM HOLOKAUSTU
Jihomoravský kraj se zapojí do pøípravy
Dokumentaèního centra holokaustu na
Moravì. Memorandum o spolupráci po-
depsal hejtman Jan Grolich (KDU-ÈSL)
s øeditelem nadaèního fondu, který za
plánem stojí, Martinem Reinerem. Cent-
rum má stát v Bene�ovì ulici v Brnì
a pøiblí�í jak holokaust, tak dìjiny mo-
ravských �idù obecnì. Memorandum
platí tøi roky a neobsahuje konkrétní èást-
ku, kterou by kraj mìl pøispìt, poèítá se
zhruba s pùl milionem korun na provozní
náklady. Pøíprava centra potrvá je�tì øadu
let, uvedl Martin Reiner.                         èr

KON�PIRÁTOR ODSÚDENÝ
Koncom októbra 2021 vyniesol Najvy��í
súd SR (NS SR) koneèný verdikt v kauze
Tibora Rostása, vydavate¾a a �éfredakto-
ra kon�piraèného èasopisu Zem a Vek.
Predmetom �aloby bol Rostásom publi-
kovaný antisemitský èlánok s titulom
�Klin �idov medzi Slovanmi�. Zverejne-
nie èlánku viedlo k podaniu �aloby pre
preèin hanobenia národa, rasy a presved-
èenia v súbehu s preèinom podnecovania
národnostnej, rasovej a etnickej nenávis-
ti. (Bli��ie viï Rch z februára 2020.)

�iroko medializované trestné stíhanie
sa prvostupòovo skonèilo 16. decembra
2019, keï samosudca �pecializovaného
trestného súdu v Pezinku uznal Rostása
vinného zo �írenia extrémistických ma-
teriálov a z hanobenia rasy a národa.
Rostás dostal trest peòa�nej pokuty
4000 eur, prípadne náhradný trest odòa-
tia slobody vo výmere troch mesiacov.
Odsúdený sa odvolal a odvolanie podal
aj prokurátor, ktorému sa rozsudok javil
ako nedostatoèný. 

Prípad sa dostal pred senát NS SR 26.
októbra 2021, teda po takmer dvoch ro-
koch. Senát Najvy��ieho súdu na verej-
nom zasadnutí zamietol odvolania oboch
strán (ob�alovaného aj prokurátora) pro-
ti verdiktu �pecializovaného trestného
súdu a potvrdil pôvodný rozsudok z de-
cembra 2019. Zástupca �alujúcej strany,
prokurátor Úradu �peciálnej prokuratú-
ry Tomá� Honz komentoval vynesený
rozsudok slovami:

�Bol uznaný (Rostás) za vinného zo
spáchania trestného èinu hanobenia náro-
da, rasy a presvedèenia s tým, �e aj tento
súd (NS SR) kon�tatoval, �e Rostás svo-
jím èlánkom v èasopise Zem a Vek ha-
nobil �idovskú komunitu v Slovenskej
republike, èím sa v podstate sna�il vy-
volat� negatívne my�lienky, negatívne

postoje voèi tejto komunite, èo je v rám-
ci slovenského trestného poriadku trest-
ným èinom.� 

Rozhodnutie NS SR je právoplatné
a nie je mo�né do�adovat� sa jeho revízie
na vy��ej in�tancii. Je v�ak mo�né pou�it�
mimoriadny opravný prostriedok, tzv. do-
volanie. Túto mo�nost� avizoval advokát
obvineného. Rostás sám vyhlásil, �e sú-
dom ulo�ený peòa�ný trest nezaplatí a pô-
jde rad�ej na tri mesiace do väzenia.        

jf

PØEDPLATNÉ RO� CHODE� 2022
Vá�ené ètenáøky, vá�ení ètenáøi,

velice si vá�íme Va�eho zájmu o èasopis
Ro� chode�. Pokud si mìsíèník pøedplatíte,
podpoøíte na�i snahu sledovat �idovská té-
mata v nejrozmanitìj�ích oblastech v mi-
nulosti a souèasnosti. Rádi pøivítáme Va�e
pøipomínky èi námìty

Pøedplatné pro ÈR � klasické papíro-
vé vydání
! Pøedplatné pro Èeskou republiku za-
ji�t�uje výhradnì distribuèní firma
SEND. Pøedplatné èasopisu si lze objed-
nat (nebo obnovit) on-line na èasopiso-
vém portálu www.send.cz takto: vpravo
nahoøe zadáte do okénka �hledání� Ro�
chode�, naskoèí Vám mo�nost objedná-
ní vyplnìním formuláøe. 

Objednat si èasopis lze v Sendu i tele-
fonicky pøes call centrum 225 985 225
(mobil 777 333 370) nebo zasláním
e-mailu na adresu send@send.cz. Platit
lze on-line kartou, pøevodem i slo�en-
kou, kterou distributor zasílá.

Pøedplatné pro ÈR je 480 Kè za rok;
240 Kè za pùl roku. Èasopis je posílán
v neprùhledné fólii.

Pøedplatné do zahranièí � klasické pa-
pírové vydání
! Pøedplatné do zahranièí vyøizuje
redakce Ro� chode�. Objednávky zasí-

lejte laskavì na e-mailovou adresu:
roschodes@sefer.cz.
! Roèní pøedplatné do Evropy stojí
800 Kè. Pro úhradu ekvivalentu èástky
v EUR nebo v Kè je èíslo úètu: 030031-
1936511339/0800 (IBAN CZ14 0800
0300 3119 3651 1339; BIC GIBACZPX)
u Èeské spoøitelny, a. s.; variabilní sym-
bol: 122022; údaj pøíkazce: jméno pøed-
platitele.
! Roèní pøedplatné do zámoøí je 1000 Kè.
Pro úhradu ekvivalentu èástky v USD je èís-
lo úètu: 030031-1936511339/0800 (IBAN
CZ14 0800 0300 3119 3651 1339; BIC
GIBACZPX) u Èeské spoøitelny, a. s.;
variabilní symbol: 122022; údaj pøíkaz-
ce: jméno pøedplatitele.

Pøedplatné pro zasílání Rch e-mailem
ve formátu PDF
Objednávky zasílejte laskavì na e-mail
roschodes@sefer.cz. Roèní pøedplatné
stojí 300 Kè. Platební údaje: èíslo úètu:
030031-1936511339/0800 u Èeské spo-
øitelny, a. s. (IBAN CZ14 0800 0300
3119 3651 1339; BIC GIBACZPX)
u Èeské spoøitelny, a. s.; variabilní sym-
bol: 122022; údaj pøíkazce: jméno pøed-
platitele.

Vá�ené ètenáøky, vá�ení ètenáøi, dìkuje-
me Vám, �e jste bìhem roku 2021 èasopis
Ro� chode� odebírali. A budeme velmi
rádi, pokud Vá� zájem o ná� mìsíèník
bude pokraèovat i v roce 2022.

Redakce
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Na dùle�itost památkové péèe existují
rozmanité názory, které èasto závisejí na

tom, zda je dotyèný èlovìk nebo instituce
k památce ve vztahu tak øeèeno
platonickém, tedy �e pro ni a její
záchranu horuje a agituje, ale kon-
krétnì ho to nic nestojí, nebo zda
ji vlastní èi je nìjakou jinou for-
mou zavázán tuto ochranu a péèi
uskuteèòovat a financovat nebo
alespoò spolufinancovat. Ostatnì
i sám stát je èasto v podobné situa-
ci, kdy� na jedné stranì vlastníkùm uklá-
dá, co, jak a kdy mají nebo musí s památ-
kou udìlat, a sám toho obèas není
schopen, proto�e na v�echno prostì
nemá. Ale i v pøípadì ochrany a záchrany
památek obecnì platí, �e kdy� se chce,
tak to jde, i kdy� nìkdy ztì�ka a slo�itì.

SMÌR I ORIENTACE
Nemusíme chodit ani moc daleko. Za mi-
nulých tøicet let se na pùdì Federace �idov-
ských obcí v ÈR vícekrát vedla zásadní de-
bata, v jaké míøe mají být souèástí rozpoètu
výdaje spojené s památkami, zda tam vù-
bec patøí. Èasem se ti, kdo za daných po-
mìrù pova�ovali takové výdaje za nepøi-
mìøený luxus, sjednotili pod heslem
�dávejme peníze do lidí, a ne do kamene�.
Nìkomu to zní mo�ná sympaticky a ro-
zumnì, ale ve skuteènosti je to velká dema-
gogie. Památky, které nám na�i pøedchùdci
pøedali a svìøili, nejsou �ádná hromada ka-
mení ani jiného materiálu. Pøedstavují pev-
nou pùdu, na které stojíme, a ukazují smì-
rem k budoucnosti, ve které bychom bez
nich mohli ztratit smìr i orientaci. Pro fede-
raci i pro jednotlivé �idovské obce je dob-
rým vysvìdèením, �e krátkozraký postoj
smìrem k památkám se nikdy nestal posto-
jem vìt�inovým a �e v mezích mo�ností
bylo od pádu totality pro jejich záchranu
vykonáno u� hodnì práce. 

CENA PRO F�O
Vedle velkých záchranných projektù,
podporovaných EU i èeským státem

(napøíklad 10 hvìzd), a údr�by mnoha
desítek høbitovù je ze strany F�O, pøede-
v�ím prostøednictvím Nadaèního fondu
Zecher, vìnována pozornost i men�ím
a obèas i beznadìjnì zanedbaným ne-
movitým památkám, spojeným s �idov-
skou historií. Za celkovou obnovu jedné
z nich, unikátní venkovské synagogy,
postavené roku 1759 ve stylu venkov-
ského baroka v Polici u Jemnice (okres
Tøebíè), o které jsme toho v minulosti
u� hodnì napsali, byla 9. listopadu le-
to�ního roku Federaci �idovských obcí
v ÈR na slavnostním veèeru v budovì
Nové scény Národního divadla udìlena

cena Patrimonium pro futuro v kategorii
obnova památky. Pøi obnovì v letech
2012�2020 byla synagoga zbavena no-
vodobých stavebních zásahù. Kromì zá-
chrany samotné stavební substance
stavby, která byla ohro�ována zejména
zvý�enou vlhkostí, byla v interiéru res-
taurována a z velké èásti rekonstruová-
na výzdoba nástìnnými malbami a �tu-
kovým dekorem. Nález zbytkù základu
centrálního øeèni�tì ve vrstvì historické
podlahy umo�nil její rekonstrukci, která
je analogicky odvozena od podobných,
jinde øídce zachovaných prvkù. Podob-
nì podle nálezù kamenných patek slou-

pù bylo pøi západní stìnì interiéru mo�-
no rekonstruovat �enskou galerii v hod-
novìrné podobì blí�ící se pùvodní.

EUROPA NOSTRA
Cenu Národního památkového ústavu
Patrimonium pro futuro s podtitulem
Spoleèenské ocenìní pøíkladù dobré
praxe vyhla�uje a udìluje ústav od roku
2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout,
co se v oblasti památkové péèe podaøilo,
a ocenit ty, kteøí se o úspì�né dílo pøièi-
nili. Za ka�dý kraj mohou odborníci
z NPÚ, garantující památkovou péèi
v jednotlivých regionech, vybrat zá-

stupce, kteøí se budou ucházet
o ocenìní v nìkteré ze základ-
ních kategorií: obnova památky;
restaurování; památková konver-
ze; objev, nález roku; prezentace
a popularizace; záchrana památ-
ky; pøíkladná správa a prezenta-
ce památkových objektù. 

Do kategorie obnova památky
polickou synagogu nominoval Kraj Vy-
soèina, jeho� Národní památkový ústav
v Telèi mìl nad obnovou památkový do-
hled, který podstatnì pøispìl k tomu, �e
se synagogu v Polici podaøilo tak pøí-
kladnì obnovit. 

A tím mo�ná je�tì v�echno nekonèí.
Národní památkový ústav doporuèil ob-
novu polièské synagogy k nominaci na
Evropské ceny za kulturní dìdictví (ceny
Europa Nostra, obdoby Patrimonia pro
futurum v evropském mìøítku) s odùvod-
nìním, �e �synagoga je souèástí celého
urbanistického komplexu �idovské ulice,
vystavìné v letech 1723�1728, který se
v Polici dochoval v témìø kompletním
stavu. Zejména pro jedineènost pøesahuje
její památková hodnota rámec støední
Evropy.� 

Federace �O dìkuje v�em, kdo se
o úspìch, který pøispívá k dobrému jmé-
nu �idovské pospolitosti v ÈR, zaslou�i-

li. A zve nej�ir�í veøejnost (v pøí�tí sezo-
nì) do Police (u Jemnice). jd

PATRIMONIUM
PRO FUTURO

Cena NPÚ pro Federaci �O v ÈR

Synagoga v Polici, stav pøed obnovou.

Rekonstrukce interiéru. Foto Jiøí Daníèek.

Synagoga po obnovì. 



A JAAKOV �IL
(Par�at �Vajechi�)
Rabi Chajim ben Mo�e Eter klade ve
svém komentáøi k Tóøe otázku, jak si
vylo�it souvislost a smysl toho, o èem
ná� praotec Jaakov hovoøil s Josefem,
kdy� onemocnìl a Josef se svými dvì-
ma syny ho nav�tívil. Jaakov øekl Jose-
fovi: �Bùh �adaj se mi ukázal v Luz
v zemi Kenaan a po�ehnal mi. Pravil:
Hleï, uèiním tì plodným, rozmno�ím tì
a zalo�ím tì v obec národù, a tuto zemi
dám tvému semeni po tobì do vìèného
dr�ení!� Kdy� nato Jaakov mluví
o svém rozhodnutí Josefovy syny adop-
tovat, souvisí to zøejmì s podílem bu-
doucího Josefova potomstva na dìdic-
tví zemì Izraele. Dva tvoji synové,
kteøí se ti narodili v zemi Micrajim,
jsou moji, Efraim a Mena�e mi budou
jako Reuven a �imon. Vzápìtí nato
v�ak Jaakov pokraèuje, jako by vypadl
z kontextu: A já� Rachel mi zemøela
na cestì pøi mém pøíchodu z Padan
v zemi Kenaan nedaleko od Efraty a já
ji tam pohøbil pøi cestì do Efraty, to je
Bejt Lechem.� Na to nedává pøímou
odpovìï ani pokraèování textu: Tu Jis-
rael spatøil Josefovy syny a øekl: �Kdo
je to?� A Josef øekl: �To jsou mí syno-
vé, které mi zde dal Bùh!�, a on pravil:
�Vezmi jej ke mnì a já jim po�ehnám.� 

Rabi Chajim Eter ve svém komentáøi
Or Hachajim pro toto tì�ko vysvìtlitel-
né vypadnutí z kontextu nalézá oporu
ve dvou textech. Jednak ve støedovì-
kém výkladu Ra�iho, a jednak ve staro-
vìkém proroctví o Rachel, oplakávající
své ztracené dìti. V prvním pøípadì ho
v�ak zará�í, proè by se Jaakov Josefovi
omlouval, �e jeho matku nepohøbil na
rodinném pohøebi�ti v Chevronu, a od
nìj nyní �ádá, aby ho tam pohøbil,
i kdy� to znamená cestu mnoha dní.
Pøitom by jeho povzdychnutí �A já
atd.� dávalo smysl, kdyby o tom s Jo-
sefem mluvil u� pøedtím, pøi jejich mi-
nulém setkání, kdy� ho zapøísahal, aby
ho pohøbil tam, a ne v Egyptì. Omlu-
vou by naopak bylo zmínìné proroctví
(Jirmejahu 31,14): Tak pravil Hospo-
din: �Na výsosti je sly�en hlas, bìda,
pláè hoøkosti, to Rachel oplakává své
syny, a nedá se utì�it, proto�e nejsou!� 

Or Hachajim se pøitom mù�e opírat
o midra�, �e pøesto�e ji Bùh prosí, za-
dr� svùj hlas od pláèe, a slibuje jí, �e se
její synové navrátí ze zemì nepøítele,

neutì�itelný náøek Rachel stoupá z její-
ho hrobu k nebesùm nadále, proto�e
vidìla dìti Izraele vleèené do zajetí,
odkud se ani po staletích nevracejí. Vý-
klad, �e kdy� u� nikdo jiný, alespoò
Rachel bude za nì orodovat, patøí k pi-
líøùm �idovské víry a tradice a nevzta-
huje se samozøejmì jen na kmeny Ef-
raim a Mena�e, ale na celý Izrael. Je-li
to spojováno s Jaakovovou omluvou
Josefovi, vycházel by ze stejného pra-
mene jako prorok Jirmejahu, proto�e
sám byl prorok a mìl na mysli osud
a smysl celého národa. A právì proto
Josefovy syny pøijal za své, a jestli�e
pohøbil Rachel pøi cestì do Efraty, a ne
v jeskyni Machpela v Chevronu, udìlal
to s plným vìdomím, co to znamená. 

Po tomto setkání s Josefem, kdy po-
�ehnal jeho synùm, Jaakov svolal své
syny a pravil: �Shromá�dìte se a já vám
povím, co se vám pøihodí v posledních
dnech. Shromá�dìte se a sly�te, synové
Jaakovovi, naslouchejte Jisraeli, svému
otci!� Rabínská exegeze je zajedno
v tom, �e se tato po�ehnání netýkala po-

sledních dnù, proto�e od nìj odstoupila
Bo�í prozøetelnost. Samotná Tóra je ko-
mentuje tak, �e ne�ehnal jedincùm, Jaa-
kovovým synùm, nýbr� kmenùm Izrae-
le: V�ech kmenù Jisraele je dvanáct,
a toto je, co jim øekl jejich otec, kdy� jim
ka�dému �ehnal dle jeho po�ehnání. 

�e nemluvil o posledních dnech, kdy�
od nìj ustoupila Bo�í pøítomnost, v�ak
neznamená, �e by o posledních dnech
nic nevìdìl. Tomu nasvìdèuje text, ná-
sledující po doznání, �e pohøbil Rachel
pøi cestì do Efraty. Kdy� dal Bùh stáøím
u� slepému Jaakovovi spatøit Efraima
a Mena�eho, øekl: dal mi spatøit i tvé
sémì, urèuje tím kmenùm Efraim a Me-
na�e, které vzejdou z obou Josefových
synù, zvlá�tní místo a dává jim zvlá�tní
po�ehnání. A Jisrael vztáhl pravici a po-
lo�il ji na hlavu Efraima, toho mlad�ího,
a levici na hlavu Mena�eho, úmyslnì
zkøí�il ruce, proto�e prvorozený je Me-
na�e. A �ehnaje Josefovi, pravil: �Ten
Bùh, pøed jeho� tváøí chodívali mí otco-
vé Avraham a Jicchak, Bùh, jen� je mým
pastýøem od mých poèátkù a� dodnes,
ten andìl, jen� mne vykupuje ze v�eho
zla, necht� v mém jménu a ve jménu
mých otcù Avrahama a Jicchaka �ehná
tìmto chlapcùm a rozmno�í je jako ryby
uvnitø té zemì!� 

Kdy� se praotec Jaakov obrací k Jose-
fovi a zapøísahá ho, aby jej pohøbil
v Machpele, a ne v Egyptì, øíká mu: chci
le�et se svými otci, a kdy� toté� pøikazuje
ostatním synùm, nemluví jen o otcích,
nýbr� o jeskyni, kam pohøbili Avrahama
a jeho man�elku Sáru, kde pohøbili Jic-
chaka a jeho man�elku Rivku, a kde jsem
já pohøbil Leu. Pro nì v�echny vèetnì
jeho samého tak platí toté�, co Bùh slíbil
Avrahamovi, klid a mír po smrti, zatím-
co pro Rachel to neplatí, ta pokoj nenalé-
zá a po zbytek dìjin Izraele naøíká pro
své ztracené dìti, pøinejmen�ím pro ty,
které mohla pøivést na svìt, kdyby ne-
zemøela pøi porodu Benjamina. Proto
mu, umírajíc, dala jméno Ben oni, syn
mého zármutku, zatímco otec jej nazval
Synem pravice. Pøed svou smrtí mu pro-
to po�ehnal slovy: vlk roztrhá, ráno sní
koøist a naveèer bude rozdìlen lup. Mlu-
ví o smrti a o tom, �e to, co pohltí, se na-
konec opìt vrátí, a nazývá jej Synem
pravice, proto�e v pravici vidí symbol ji-
stoty, �e zlo nakonec jenom slou�í dobru
jako levá ruka pravé. 

Efraim K. Sidon
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KOMENTÁØ
K TÓØE

PRO TENTO 
MÌSÍC

M. Chagall: Jaakov �ehná Josefovým synùm, 1931.



�ENY JAKO VÙDKYNÌ 
�emot (2M 1,1�6,1)
Para�a na tento týden by se mohla jmeno-
vat zrození vùdce. Sledujeme v ní Mo�e-
ho, kterého adoptovala faraonova dcera,
jak dospívá v egyptského prince i jako
mladíka, který si uvìdomí, �e patøí k utla-
èovanému národu. Neváhá, a kdy� je po-
tøeba, zastane se lidí, ji� trpí; jedná, co� je
znak skuteèného vùdce. Kdy� k nìmu
Hospodin promluví z hoøícího keøe a vy-
zve ho, aby vyvedl svùj lid z otroctví,
váhá, ale nakonec se této úlohy ujme. To
je klasické podání zrození hrdiny.

Pod tímto pøíbìhem je ov�em jiný, stej-
nì pozoruhodný pøíbìh. Má hned �est hr-
dinek, �est stateèných �en, bez nich� by
�ádný Mo�e neexistoval. Nejprve Joche-
ved, man�elka Amrama a matka tøí lidí,
z nich� se stali velcí vùdci Izraelitù: Miri-
am, Arona a Mo�eho. V dobì, kdy egypt-
ské pronásledování vrcholilo, mìla Joche-
ved odvahu porodit dítì, tøi mìsíce
chlapce schovávat, vymyslet plán pro jeho
záchranu a uskuteènit ho. O její odvaze
a prozíravosti nelze pochybovat. Druhou
hrdinkou je Miriam, Mo�eho star�í sestra.
To ona dohlédla na dìt�átko, které plulo po
øece, a navrhla faraonovì dceøi, aby ho
vychovaly hebrejské �eny. Prokázala ne-
smírnou odvahu a duchapøítomnost.

Tøetí a ètvrté �eny jsou porodní báby
�ifra a Pua, které sabotovaly faraonùv
první pokus vyhladit �idy, nebot� neupo-
slechly jeho rozkaz hebrejské chlapeèky
zabít. Je to první zaznamenaný pøípad,
kdy judaismus vyjadøuje my�lenku, �e
existují pøíkazy, které nelze vykonat.

Pátou �enou je Cipora, Mo�eho man-
�elka. Aè byla dcera midjánského knì-
ze, rozhodla se doprovázet Mo�eho na
jeho cestì do Egypta, i pøesto, �e jí pøi
tom hrozila smrt. Sama obøezala jejich
syna a zachránila tak Mo�emu �ivot.

A nakonec jsem si nechal faraonovu
dceru. To ona mìla odvahu zachránit
hebrejské dítì a vychovat ho jako vlast-
ní v tomté� paláci, v nìm� její otec pøi-
pravoval zkázu �idovského národa. Lze
si pøedstavit, �e by dcery Hitlera,
Eichmanna nebo Stalina dokázaly nìco
takového? V její jemnì naèrtnuté posta-
vì cítíme hrdinství i u�lechtilost. 

V�echny tyto �eny se staly vùdkynìmi
nikoli proto, �e zastávaly nìjakou oficiální
funkci (faraonova dcera dokonce navzdo-
ry svému postavení), ale pro svou odvahu
a svìdomí. 
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse

vybrala a pøelo�ila A. Marxová.)
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách prosinec 2021/kislev/tevet 5782

Na bohoslu�by je nutné se registrovat a dolo�it oèkovací certifikát 
nebo PCR test ne star�í ne� 72 hodin v den bohoslu�by.

Nadále je nutné nosit respirátory a dodr�ovat rozestupy dva metry.

Staronová synagoga
28. 11. nedìle erev Chanuka � rozsvícení 1. svìtla !
29. 11. pondìlí 1. den Chanuka � rozsvícení 2. svìtla !!
30. 11. úterý 2. den Chanuka � rozsvícení 3. svìtla !!!
1. 12. støeda 3. den Chanuka � rozsvícení 4. svìtla !!!!
2. 12. ètvrtek 4. den Chanuka � rozsvícení 5. svìtla !!!!!
3. 12. pátek 5. den Chanuka � rozsvícení 6. svìtla !!!!!!

zaèátek �abatu 15.44 hodin
4. 12. sobota �abat 1. den Ro� chode� tevet � 6. den Chanuka

MIKEC 1M 44,1�44,17
mf: 4M 28,9�15; hf: Zach 2,14�4,7

konec �abatu 16.57 hodin
rozsvícení 7. svìtla                               !!!!!!!

5. 12. nedìle 7. den Chanuka � rozsvícení 8. svìtla !!!!!!!!
6. 12. pondìlí 8. den Chanuka

10. 12. pátek zaèátek �abatu 15.42 hodin
11. 12. sobota VAJIGA� 1M 44,18�47,27

hf: Ez 37,15�28
konec �abatu 16.57 hodin

14. 12. úterý pùst 10. tevet 6.07�16.42 hodin
17. 12. pátek zaèátek �abatu 15.42 hodin
18. 12. sobota VAJECHI 1M 47,28�50,26

hf: 1Kr 2,1�12
konec �abatu 16.57 hodin

24. 12. pátek zaèátek �abatu 15.45 hodin
25. 12. sobota �EMOT 2M 1,1�6,1

hf: Iz 27,6�28,13; 29,22�23
konec �abatu 17.01 hodin

31. 12. pátek zaèátek �abatu 15.51 hodin
1. 1. sobota VAERA 2M 6,2�9,35

hf: Ez 28,25�29,21
konec �abatu 17.06 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.
3. 12. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 15.44 hodin

10. 12. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 15.42 hodin
17. 12. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 15.42 hodin
24. 12. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 15.45 hodin
31. 12. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 15.51 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 hodin (Praha 1, Maiselova 18, 3. patro),

nebo prostøednictvím on-line platformy Skype.
Více informací na kehila@bejtsimcha.cz.



ANDREA ERNYEIOVÁ (nar. 1973 v Londý-
nì) vystudovala Fakultu humanitních stu-
dií UK v Praze, v mládí �ila v Izraeli, ve
Francii a Velké Británii. Roku 2012 zalo-
�ila spolu se svou sestrou zpìvaèkou Pet-
rou palaèinkárnu Galetka, èerpající pøe-
dev�ím z bretaòské kuchynì. Absolvovala
øadu kuchaøských kurzù (mj. Chef�s Mas-
ter Class v restauraci Maze Gordona
Ramsayho v Londýnì), posléze vystudo-
vala hotelovou �kolu, obor kuchaø. 

Fotografka, politolo�ka (absolventka
UK a roèního programu na Univerzitì
v Haifì), kulturní mana�erka a vedoucí
JCC Prague (�idovského komunitního
centra v Praze) PAVLÍNA �ULCOVÁ (nar.
1978 v Praze) je pøekvapivì také absol-
ventkou støední hotelové �koly. Díky
mnohaletému studijnímu a pracovnímu
pobytu v Izraeli, kam udìlala aliju a kde
pùsobila mimo jiné jako zástupkynì øedi-
tele Èeského centra v Tel Avivu, zná vel-
mi dobøe tamní pestrou kuchyni.

Spoleènì sestavily �idovskou kuchaøku
s názvem Nebojte se gefilte fi�. 

Andreo, Pavlíno, proè jste se rozhodly
sepsat a vydat �idovskou kuchaøku?
A v èem se ta va�e li�í od pøedchozích,
které jsou dostupné v èe�tinì? Je jich
celkem hodnì�
P�: Zaèalo to bìhem covidu, kdy byly za-
vøené restaurace i ko�er jídelna na obci,
lidé vaøili doma, shánìli recepty, vymìòo-
vali si je na facebookových skupinách,
a my jsme v JCC uvedly s Andreou pro-
jekt j-deli. Andrea je�tì pøipravovala na
Zoomu vaøení pro Lauderovy �koly, co�
byly sice populární akce, ale konaly se pro
uzavøenou skupinu a probíhaly v urèitém
èase, tak�e ne v�ichni je stíhali. Chtìla
jsem, aby recepty byly dostupné komuko-
li a kdykoli. Pro JCC jsme pøipravily pìt
dílù on-line vaøení, a to byl vlastnì základ
budoucí knihy. Na kuchaøce jsme pak pra-
covaly od leto�ního jara, dokonèily ji na
podzim, vèetnì fotografování. A co se
týèe pøedchozích kuchaøek: Myslíme si,
�e jich není dost, �e jsou k dispozici pøe-
klady z pol�tiny a angliètiny, ale pùvodní
souèasná èeská kuchaøka tu chybí.

Sváteèní �idovská kuchaøka od Aleny
a Terezy Krekulových je pùvodní, ale
máte pravdu, vy�la pøed ètvrtstoletím
a u� není k dostání.

P�: No právì. Chtìly jsme, aby na�e �i-
dovská kuchaøka byla moderní, pro lidi,
kteøí sledují souèasné trendy, chtìjí vaøit
zdravì, tøeba nejedí maso, a aby i moder-
nì vypadala. To znamená, aby jídla byla
pìknì nafocená, aby byla pøehledná, pro-
stì v duchu souèasných kuchaøských knih.

AE: Myslím, �e existují �idovské ku-
chaøky, ale nejsou èeské, tìch je hodnì,
napøíklad od Claudie Rodenové, od jeru-
zalémských kuchaøù Yotama Ottolengiho
a Samiho Tamimiho, z nich se recepty
samozøejmì dají èerpat. Ale to jsou
ohromnì rozmìrné knihy se spoustou
textu, a ne� se èlovìk dostane k nìjaké-
mu receptu, musí se prokousat spoustou

historických informací nebo také ane-
kdot a literárních ukázek. Co� je sice za-
jímavé nebo zábavné, ale texty skoro
pøeva�ují nad samotnými recepty. Chtìly
jsme, aby na�e kuchaøka byla co nejjed-
nodu��í, �nejpøátel�tìj�í�, a tak máme ne-
komplikovanou koncepci: ingredience,
recept, obrázek hotového jídla. 

Je tedy urèena zaèáteèníkùm?
P�: V podstatì ano, ale nejen jim. Nemù-
�eme konkurovat objemným kuchaøkám
s 300 recepty, máme jich celkem asi 36,
úplný základ �idovské kuchynì. Ten lidi,
kteøí doma vaøí ko�er, umìjí. Øekla bych,
�e je vhodná pro ty, kteøí �idovskou ku-
chyni znají, vaøí její recepty, ale chtìjí si
je nìjak osvì�it nebo obmìnit. A hlavnì
bude u�iteèná pro ty, kteøí by �idovskou
kuchyni rádi poznali, nebo znají nìkteré
pokrmy, ale nikdy si je doma neuvaøili.
Ne ka�dý si doma udìlá gefilte fi�, ne
ka�dému postup vysvìtlila máma nebo
babièka. My vlastnì jen ukazujeme, �e se
není èeho bát � odtud i název knihy �, �e
�idovská kuchynì stále �ije a �e si ta jídla

mù�e udìlat ka�dý. Je to první krok
a mù�eme na nìj pozdìji navázat edicí
pro pokroèilej�í kuchaøe. V JCC plánuje-
me poøádat i kulináøské workshopy.

AE: Dùle�ité jsou, myslím, i fotogra-
fie. Tì�ko vaøit nìco, kdy� èlovìk neví,
jak to má vypadat�

Dodr�ujete zásady ko�er kuchynì?
P�: Uvádíme základní informace o ko�er
stravì, co se nejí a co se nemíchá, a v�dy
oznaèujeme, zda jsou recepty masové,
mléèné, nebo parve.

AE: Páteøí kní�ky je �idovský rok. Øí-
díme se roèními obdobími a souèasnì �i-
dovskými svátky: zaèínáme na podzim,
Novým rokem, pokraèujeme zimou
a Chanukou a tak dále. V rámci roku se
vaøí ze sezonních surovin, nemusí se shá-
nìt nic exotického, tøeba teï na Chanuku

hlavnì brambory, olej, vej-
ce� U pesachových jídel je
uvedeno, �e se pøipravují
z macesové mouèky a nekva-
�ených surovin.

Odkud jste recepty èerpaly?
AE: �idovská kuchynì je
trochu moje dìtství, ale ne
tak, jak se øíká, �e takhle va-
øila moje maminka, babièka
atd., ale je spojená s jídelnou
v Maislovce. Kdy� jsem byla
malá, chodili jsme na �ábeso-

vá jídla, na gefilte fi�, která se v�dycky
vykulila z konzervy, kterou posílali
z Nìmecka, na vajíèkové saláty pøi seuda
�li�it ve Staronové synagoze.

A chutnala vám jako malé holce jídla
typu gefilte fi� nebo �oulet?
AE: To si pøesnì v detailech nepamatu-
ju, ale myslím, �e celkem ano, a hlavnì,
�e s jídlem se pojí zá�itky. A kdy� pøipo-
míná dìtství, nìco pìkného, nìjaké lidi,
tak i zpìtnì to jídlo chutná (a kdy� ne,
tak se na to asi zapomene�). Na obci
jsme jedli spolu a �idovská kuchynì se
mi v�ila jako spoleèný zá�itek � �e se jí
s kamarády, s rodinou. Pamatuju si, �e
jednu zimu jsem o jarních prázdninách
pracovala v obecní kuchyni s paní Bie-
nenfeldovou a bavilo mì to. Pak jsem u�
vaøila sama a recepty sbírala, kde se
dalo: z kuchaøek, od známých, recepty
jsem pak trochu mìnila, pøizpùsobova-
la� Chtìla bych ale zdùraznit, �e v na�í
kuchaøce jsou úplnì základní recepty,
které vyu�ívají dostupné suroviny, je to
opravdu kuchaøka pro domácí vaøení,
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JEDNODUCHÁ A MODERNÍ
Rozhovor s A. Ernyeiovou a P. �ulcovou o nové �idovské kuchaøce

Autorky na snímku Vojtìcha Brtnického, 2021.



které je velice chutné, i kdy� je vìt�inou
nároèné na èas.

Zaøadily jste i ménì známé recepty?
AE: Vlo�ily jsme do ní i sefardské recep-
ty. Aby si lidé uvìdomili, �e �idovská ku-
chynì není jen aspik, husí sádlo, �oulet
a tak dále, ale �e to je i hummus, marocký
salát, rùzné peprnìj�í pokrmy. Máme tam
hodnì vegetariánských receptù, co�, mys-
lím, odpovídá jak ko�er stylu parve, tak
lehèí moderní kuchyni. Ale �oulet v ní sa-
mozøejmì nechybí, i ten je u� vlastnì mo-
derní � teï se tomu øíká vaøení z jednoho
hrnce, pomalé vaøení, vyrábìjí se na to
pøístroje, jako je pomalý hrnec� 

Ovlivnila va�e modifikace francouzská
kuchynì?
AE: Urèitì. Ale ovlivnila spí� techniku,
ne pøímo recepty samotné.

P�: Já jsem tøeba nevìdìla, �e název
�oulet je z francouz�tiny � chaud et lent.
K vybraným receptùm máme krátký
úvod a v nìm jsou tyhle zajímavosti. 

Najdou se v kuchaøce i recepty z izrael-
ské kuchynì?
P�: Jistì, jsou tam hummus, izraelský sa-
lát, babaganu�, burekas�

AE: Hummus zná urèitì spousta lidí,
ale otázka je, kolik si ho udìlá doma.
Mají pocit, �e to je moc slo�ité, ale to vù-
bec není pravda, staèí mít ingredience �
cizrnu, tahinu, øímský kmín, èesnek�

A kdyby èlovìk hledal recept, jeho�
pøíprava netrvá dlouho?
P�: Salát. Nebo sekaná vajíèka s øed-
kvièkou� Ale to, �e to trvá dlouho, je
souèástí tradice, je to podstata receptu
a jeho kvality, to nejde zmìnit! Smyslem
na�í kuchaøky nebylo �idovskou kuchyni
zrychlit nebo o�idit, ale zamyslet se nad
jídly ze souèasného pohledu a podat je-
jich pøípravu co nejpøehlednìj�ím zpùso-
bem. Vycházely jsme z na�eho video va-
øení, z pocitu �e lidi bìhem covidu víc
vaøí doma, a hlavnì z toho, �e �idovská
kuchynì je skvìlá a zaslou�í si populari-
zaci jako nìco souèasného i moderního.
Toté� se dìje v Izraeli: jde� do restaurace
a mù�e� si dát �oulet, jde� na jídelní trh
a mù�e� si koupit domácí gefilte fi��

Uvádíte vegetariánské alternativy?
P�: Nìkde ano: tøeba husí nebo kachní
sádlo lze nahradit olejem, místo drùbe-
�ích jatýrek lze dát lilek� Ale maso zù-
stává masem, nedáváme ke ka�dému ma-

sitému pokrmu vegetariánskou alternati-
vu, u nìkterých jídel uvádíme parve re-
cepty, vhodné i pro vegetariány.

Lze �idovskou kuchyni srovnat s èes-
kou?
AE: V �idovské samozøejmì chybí slani-
na, kterou se v èeské kuchyni �pikuje
maso; v �idovské chybìjí také omáèky,
proto�e smetanu nelze kombinovat s ma-
sem. Hodnì jídel je ale pøejato z polské
kuchynì. Na�e fotografka je z Polska
a spousta jídel jí pøipadala povìdomá,
a znala i spoustu názvù.

Jaké máte mouèníky a polévky?
P�: Máme medový koláè, jableèný koláè
se snìhovou èepicí a pesachový oøecho-
vý dort.

AE: Z polévek máme tøeba krupnik,
co� je ze zeleniny, hub a krup, které se
pou�ívají hodnì i v tradièní èeské kuchy-
ni � ale v ní samozøejmì spí� v kombina-
ci s vepøovými hody.

P�: A vývary: slepièí, zeleninový �
buï s kreplachem, nebo s macesovými
knedlíèky.

Máte nìjaký ménì obvyklý recept pro
chanukové svátky?
AE: Máme nìkolik variant latkes, bram-
borových placek, ze syrových brambor,
z vaøených brambor a také z cukety
a fety s mátou. To je levantská varianta.

Které jídlo z kuchaøky máte nejradìji?
P�: Propa�ovala jsem do ní jeruzalémský
kugl, který se pøipravuje z karamelizova-
ných nudlí. Nezní sice moc lákavì, ale je
vynikající. Je to pøesnì to jídlo, o kterém
bych si øekla, �e si ho doma neudìlám.

AE: Tohle jídlo pøedstavuje støet a�ke-
názské a sefardské kuchynì: a�kenázská
je spí� sladká, sefardská si libuje v páli-
vých pokrmech. Karamelizované nudle
jsou sladké, ale pak se zapeèou a dá se do
nich hodnì pepøe. Jsou opravdu moc
dobré. Já mám ráda chalu, ta v kuchaøce
samozøejmì je, pak mám ráda sekaná ját-
ra, ta jsou v ní taky, burekasy, kreplach�

P�: Celkovì se jedná o výbìr jídel,
která jsme si oblíbily, a tak doufáme, �e
budou chutnat i ostatním.  

ALICE MARXOVÁ

Kuchaøku je mo�né do konce roku objed-
nat pøes Donio Plus (www.donio.cz; zde
si lze objednat i kulináøský workshop),
od prosince i na www.kosmas.cz. Pevná
vazba, 92 stran. Dop. cena 400 Kè. 

PLACIÈKY Z CUKETY, FETY
A BYLINEK
20 kusù � mléèné

Ingredience
1 vìt�í cuketa
1 men�í cibule nebo 1/2 velké cibule,
jemnì nakrájené
1 vejce
100 g fety
hrst nakrájených lístkù máty
hrst nakrájeného kopru
1 a� 2 l�íce hladké mouky
sùl a pepø
1 l�íce olivového oleje plus na sma�ení
kousky citronu na dozdobení

Postup
Nahrubo nastrouhejte cuketu do mísy.
Lehce osolte, promíchejte a nechte od-
stát 10 minut. Poté z cukety vymaèkejte
pøebyteènou vodu a pøendejte ji do su-
ché mísy. 

Orestujte cibuli na tro�e olivového
oleje, osolte a opepøete. Po 5 minutách
odstavte. Nechte odpoèinout a pak pøi-
dejte k cuketì. Pøidejte vejce, fetu, nase-
kané bylinky a mouku. Podle chuti
opepøete a promíchejte. 

Na pánvi zahøejte olivový olej a po
èástech sma�te placièky 2 a� 3 minuty
z ka�dé strany.

MAROCKÝ SALÁT
8�10 porcí � parve

Ingredience
500 g mrkve, oloupané
�t�áva z pùlky citronu nebo pomeranèe
pasta harissa
1/2 l�ièky mletého øímského kmínu
1/2 l�ièky mletého koriandru
hladkolistá petr�elka nebo koriandr, trs
olivový olej 
sùl a pepø

Postup
Celé mrkve vlo�te do kastrolu, zalijte
studenou vodou a asi 15 minut vaøte pøi
nízké teplotì. Slijte vodu, nechte mrkve
vychladnout, nakrájejte na koleèka
a dejte do mísy.

Zalijte �t�ávou z citronu, pøidejte koøe-
ní a harrisu podle chuti. Zakapejte oli-
vovým olejem a nechte asi 30 minut
ule�et v chladu. 

Salát podávejte posypaný èerstvými
bylinkami. 

Vybráno z knihy Nebojte se gefilte fi�.
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V polské Èenstochové, mìstì se dvìma
sty tisíci obyvatel, le�ícím v Malopol-
sku (administrativnì v�ak v Slezském
vojvodství, 150 kilometrù vzdáleném

od Ostravy), jsem mìl v ten podzimní
den sraz se svým pøítelem, polským
spisovatelem Przemys³awem Dako-
wiczem. Ten se ve
svých knihách za-
bývá polskou histo-
rií 20. století. Jed-
noznaènì rozhodl:
�Musí� tady vidìt
�idovské mìsto, ze
kterého vze�li Sa-
muel Willenberg
a Irit Amiel!� Ano,
známé poutní místo
Jasná Hora se slavnou ikonou Panny
Marie Èenstochovské, uvádìné jako
hlavní duchovní místo Polska, jsme
nevynechali. Je nepøehlédnutelné, vé-
vodí celé oblasti. Komunistický re�im
chtìl celému urbanismu místa dát svùj
�rozhodující hlas� a tak na zøetelné
pøímce od Jasné Hory, kterou pøed-
stavuje nìkolikakilometrové korzo,
postavil velkou fabriku s mohutným
továrním komínem. Dnes na místì
továrny stojí vìznice (i s tím mohut-
ným komínem) a tak èenstochovský
intravilán pøedstavuje a� surrealistické
�spojité nádoby�. 

PRÁZDNÁ MEZUZA
V èásti èenstochovského Starého Mìs-
ta se rozkládá bývalé �idovské ghetto.
Pomìrnì rozsáhlý labyrint ulic, domù

s litinovými balkony a verandami,
dvorù a dvorkù, sklepù a proluk, prù-
jezdù a prùchodù. A je-li centrum mìs-
ta opravované, tady se zadrhl èas
v oprýskaných omítkách a koèièích
hlavách dlá�dìní. Mnohé baráky jsou
prázdné a vybydlené, obèas mají vy-
kopnuté dveøe, v nìkterých visí staré
prádlo, trouchnivìjící nábytek zarùstá
na dvorcích sluneènicemi. Køiklavì
barevné umìlohmotné hraèky, kolo-
bì�ky a tøíkolky jsou poházené v kop-
øivách. Jako kdyby nacistická likvida-
ce ghetta probìhla teprve vèera, tak je
ta situace syrová a pøíkrá. Vítr ale dál
mlátí kdesi za zdí uvolnìným ple-
chem, obèas pøeletí hejno holubù
a projde stín podivného, ve tváøi uma-
zaného obyvatele. Na rohu ulic svra�-
tìlý hrbatý chlápek skládá lopatou
fùru uhlí, na parapetu nad hlavou má

od�roubovanou lá-
hev vodky, co chví-
li se zaklání a loká.
V Targowé ulici,
v domì s dvorem
a úzkým prùcho-
dem, nacházíme
v pùvodních, èer-
venì natøených
døevìných futrech
vyhloubené místo,

ve kterém bývala kdysi pøipevnìná
mezuza. Zùstalo tady jako
tragický vryp i jizva, nebo
spí� je�tì jako prázdná vy-
páèená ústa, bezhlasnì �a-
lující, symbol tohoto místa.

FRAGMENTY ZDÍ ZNÍ
�idé se v Èenstochové usa-
zovali od zaèátku 18. stole-
tí. Jak pí�e Przemys³aw
Burchard, v roce 1765 tam
�ilo 623 �idù. �idovská
komunita se od poèátku
soustøeïovala kolem Staré tr�nice,
u ní� byla v roce 1765 postavena Stará
synagoga. O tøi desetiletí pozdìji si
�idé nedaleko mìsta zalo�ili vlastní
høbitov. Vznikly �idovské øemeslné
�koly, dílny a manufaktury. Na poèát-

ku 20. století �ilo v Èenstochové u�
pøes 12 tisíc �idovských obyvatel.
A jejich poèet se postupnì zvy�oval
s prùmyslovým rozvojem mìsta a re-
gionu. Na pøelomu 19. a 20. století
byla v ghettu také postavena Nová sy-
nagoga. Obì byly po nacistické okupa-
ci vydrancovány. Stará synagoga byla
srovnána se zemí a Nová zapálena.
V roce 1954 byl na jejích základech
a torzech stìn postaven hudební sál
pro místní filharmonii. Øeditel místní-
ho kulturního centra, se kterým se ve

mìstì potkáváme, nám tvrdí, �e má
nìkdy �ivý dojem, �e tu fragmenty zdí
zní dávnými synagogálními zpìvy. 

SAMEK-KACAP
Je tøeba vzpomenout, �e v èensto-
chovském ghettu existoval èilý kultur-
ní a spoleèenský ruch. V roce 1887 tu
existovala �idovská tiskárna Samuela
Kona, kde se tiskly noviny (týdeník
Izraelita, �idovský hlas, Hajn). Vznikl
tu sionistický èasopis Czenstochower
Cajtung a náklad 6000 výtiskù mìl tý-
deník Dos Naje Wort. Místo bylo také

dùle�itým centrem chasidismu. Zají-
mavostí je, �e se tu vyrábìly panenky,
pøedev�ím v �idovských firmách Ho-
chermana, Rozenstajna a Sztajnfelda.
V roce 1935 ve mìstì prosperovalo na
2638 øemeslných dílen, z nich� �idé
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IRIT AMIEL
A SAMUEL WILLENBERG
V Èenstochové po stopách dvou dùle�itých svìdkù holokaustu

Známé poutní místo Jasná Hora. Foto archiv.

Dvory a dvorky, sklepy a proluky... Foto M. D.

Místo, kde byla kdysi pøipevnìna mezuza. Foto Milo� Dole�al.

Ulice bývalého èenstochovského ghetta Foto M. D.. 
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provozovali pøedev�ím ty textilní
a ko�edìlné. Kromì toho zde existo-
valo 2930 obchodù a kvelbù, z nich�
více ne� 50 procent patøilo �idùm.
Mezi válkami mohla �idovská mláde�
nav�tìvovat jedenáct chederù a dvì
mì�t�anské �koly. Do jedné z nich cho-
dil také Samuel Willen-
berg (1923�2016), pøe-
�iv�í svìdek Treblinky
a ve stáøí pozoruhodný
sochaø, syn �idovského
profesora kreslení na
èenstochovském gym-
náziu. Po vypuknutí
druhé svìtové války Sa-
mek bojoval v polské
armádì a byl zranìn. Na
podzim 1942 byl od-
transportován do vyhla-
zovacího tábora Treb-
linka, kde mu tìsnì pøed
ulièkou vedoucí do ply-
nové komory zachránil
�ivot jeho známý z pøedváleèné Èen-
stochové � podaøilo se mu �Kacapa�,
jak Willenbergovi pozdìji pøezdívali,
umístit do èety, která se starala o fun-
gování tábora. V srpnu 1943 se Wil-
lenberg zúèastnil ozbrojeného povstá-
ní v Treblince, díky kterému zhruba

dvì stì vìzòù uprchlo. Nìkolik desí-
tek z nich, vèetnì Willenberga a èes-
kého �ida Richarda Glazara, se do�ilo
konce války. Samuel Willenberg se
v létì 1944 zúèastnil Var�avského po-
vstání a za mimoøádnou odvahu dostal
po válce polské vyznamenání Virtuti
Militari. V roce 1950 emigroval do Iz-
raele, ale do Polska a Èenstochové se
po roce 1989 pravidelnì vracel � jako
klíèový svìdek. Napsal vzpomínko-

vou knihu Vzpoura v Treblince (èesky
2013) a je autorem øady drobných fi-
gurálních plastik, chvìjivì promaèka-
ných a giacomettiovsky hnìtených, ve
kterých zhmotnil stra�livé pro�itky,
sekvence a vjemy z treblinského tábo-
ra.

PAMÌ¡T DLÁ�DÌNÍ 
Pro èenstochovský umschlagplatz (se-
øadi�tì), který se nacházel na konci
ulice Stra¿acké, v tìsné blízkosti øeky
Warty, navrhl Willenberg památník
v podobì cihlové zdi s puklinou
a z kolejnic slo�ené Davidovy hvìzdy.
Nedaleko od tohoto pamìtního místa,
smìrem k �elezniènímu nádra�í, vede
Fabryèná ulice (dnes Mielczarská), ve
které Samek vyrùstal. Dnes je ulice
podstatnì zmìnìná, mnohé domy chy-
bìjí, ale pár staletých stromù svìdèí
o její pùvodní délce a �ivotaplnosti.
A pak kamenné dlá�dìní, které na nì-
kolika místech prokukuje tam, kde se
odlamuje asfaltový povrch. Kostky
jsou jako Braillovo písmo, hrbolaté
a køivolace svìdèící. Kdy� se Samek
v prvních hodinách svého uvr�ení do
vyhlazovacího lágru znovu setkal se
svým zachráncem, kamarádem z dìt-
ství a z jedné ulice, Alfredem Boe-
hmem, mìli chvíli na vybavení si dáv-
ných chvil: �Vzpomínali jsme na ná�
spoleèný �ivot v Èenstochové ve Fab-
ryèné ulici, dlá�dìné velkými kostka-
mi, na dvorek pana Roziewicze.
V zimì jsme bruslili, v létì jezdili na
kole. Vzpomínali jsme na továrnu na
jehly a na to, jak jsme se v�dycky ráno
cestou do �koly scházeli. On vodil
sestru za ruku. A teï jsme spolu sedìli
uvnitø v baráku v Treblince. Jiný svìt �

hromady barevných hadrù na zemi,
poházená py�ama, bøitvy a zrcadla, vi-
dlièky, l�íce, �álky rùzných barev.
Známky lidského obývání. Bylo to ne-
pochopitelné.� 

BÙH, KTERÝ SI ZACPAL U�I
V dubnu 1941 vytvoøili
Nìmci v Èenstochové
velké hlídané ghetto,
které na jihu konèilo
právì tady, ve Fabryèné.
A navezli do nìj �idy
z okolních mìst. Celkem
jich tu separovali na pa-
desát tisíc. O rok pozdì-
ji, v noci na 22. záøí
1942, tedy v den, který
zrovna pøipadl na svátek
Jom kipur, zaèali nacisté
s vysídlováním celé
ètvrti. Provedli selekci
a ponechali pouze ty,
kteøí byli zpùsobilí k ot-

rocké práci. Ostatní odvedli na rampu,
odkud byli posláni v dobytèích vago-
nech do koncentraèního tábora v Treb-
lince. A tøi tisíce �idù byly postøíleny
v ulicích a byly pohøbeny v hromad-
ných hrobech. Likvidace ghetta trvala
do 8. øíjna a za tu dobu bylo do Treb-
linky vypraveno pìt transportù. Jen zá-
zrakem decimaci pøe�ila tehdy jede-
náctiletá Irit Amiel, která se v tomto

mìstì narodila jako Irena Librowiczo-
vá. Polsko-izraelská básníøka, spisova-
telka a pøekladatelka, která zemøela na

Transport z èenstochovského nádra�í smìr Treblinka na podzim roku 1942. Foto archiv.

Samuel Willenberg v polské uniformì. Foto archiv.

S. Willenberg: Vlastní portrét, bronz, 2002.
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zaèátku tohoto roku v izraelském mìs-
tì Ramat Gan. Tehdy, na podzim 1942,
se jí podaøilo, lezouce po ètyøech, za
støelby ukrajinských dozorcù a za po-

moci podplaceného polského hlídaèe,
prosoukat se mimo ghetto do podzem-

ní skrý�e. Pozdìji, a� do konce války,
ji Poláci skrývali v rùzných venkov-
ských úkrytech. V roce 1947 se Irena

pøipojila k skupinì mladých lidí, kte-
rým se podaøilo ilegálnì emigrovat do
tehdej�í Palestiny, z její� èásti vznikl
v roce 1948 Stát Izrael. V Izraeli se

provdala a porodila dvì
dìti. Irit Amiel studovala
historii a literaturu a debu-
tovala a� v roce 1994, pol-
sky psanou básnickou sbír-
kou Egzamin z zag³ady.
Teprve v pozdních letech
se jí �rozvázal jazyk� (po-
dobnì i Willenberg zaèal
modelovat své plastiky a�
jako stárnoucí mu�) a byla
schopna popsat to, na co slo-
va dosud scházela. Autobio-
graficky, a pøitom s jistým
odstupem i se smyslem pro
filmaøský pohled: �Pøesto-
�e jsem ode�la z Polska do

Izraele, jazyk mì následoval a stal se
posledním pojítkem, spojujícím mì
s dìtstvím a se v�ím, co se v Polsku
dìlo. Èlovìk emigruje ze zemì, ale z ja-
zyka se mu emigruje jen velice slo�itì.�
Její texty jsou také �alováním Boha,

který si zacpal u�i pøed náøkem svého
lidu, i ob�alobou chování mnohých Po-
lákù, kteøí se místo pomoci k �idov-
ským sousedùm otoèili zády.

SLOVA VE VÌTRU
S polským spisovatelem Dakowiczem
bloudíme èenstochovským ghettem.
Przemek pøipomíná nìkteré básníøèiny
texty a na rohu Starého rynku ukazuje
místo, kde se Irena-Irit skrývala pod
støechou v úkrytu, který vybudoval její
otec. Na prùèelí rohového domu èíslo
24 si v�ímáme tabulky, která upozor-
òuje na jiný pøíbìh: �Dne 22. záøí 1942
pøi likvidaci ghetta a transportu jeho

obyvatel do Treblinky ukryl Hersz
Frajman ve sklepì této budovy 27 èle-
nù své rodiny. Sám zùstal venku, aby
jim poskytl jídlo. Po 23 dnech je zave-
dl do novì vzniklého malého ghetta,
díky kterému vìt�ina z nich pøe�ila ho-
lokaust.� Prolézáme domem a po chví-

li na nás z balkonu volá stará �ena, co
si pøejeme. Kdy� pochopí, mírnì se na-
kloní pøes zábradlí a zaène vyprávìt.
�Ano, trochu si to v�e pamatuji. Jedna
dívka byla ukrytá pod prkny ve sklepì,
kde mìla vyhrabanou jámu... a nena�li
ji. Pøe�ila, a kdy� se sem vrátila, to
bylo pøed nìkolika lety, povídala mi
o tom. Pøi první likvidaci ghetta se tam
schovalo dokonce tøicet �idù,� vypráví
a slova jí bere silný vítr. Pak rozumím
je�tì jedné její vìtì �podívejte se, ten
sklep je malinký�� a slovùm �bydlím

tu stále s nimi...�. Dal�í její vyprávìní
ji� odná�í prudký závan vichru kamsi
do nenávratna, jako podzimní listí.

MILO� DOLE�AL

S. Willenberg: Otec a syn pøed plynovou komorou, bronz, 2002. 

S. Willenberg: Dívka z Var�avy, bronz, 2002. 

S. W: Homage to Ruth Dorfman, bronz, 2001.

S. W: Flaschensortierungkomando, bronz, 2002 

S. W: Odná�ení mrtvých tìl, bronz, 2001.
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ZACHYTIT DÌTSTVÍ
Na honìnou hráli jsme si v ulici
Berka Joselewièe
V Katedrální na schovávanou
A pak se tam malá Marylka 
ukryla
ve sklepì mezi pytli brambor
a uhlí
kde ji na konec zastøelil postar�í
Nìmec
Do Zemanské mì jednou rodièe
vzali na five o�clock
a v bordó sametových �atech jsem
tanèila sólo
Vidìla jsem, jak se mezi kopci
tøepotal motýl
Potom u� nebyli �ádní motýli ani
�ádné kopce
V zimì v zasnì�ené 3. aleji jsme
sjí�dìli z kopce na sáòkách
V kinì Luna na rohu aleje 
Svobody a 3. aleje
sledovali jsme bo�skou Shirley
Templeovou
V sadech na Krátké èetli jsme
Promlouvají vìky
ale nic nám neøekli a trvaly velmi
krátce
Ve Strá�nické jsme se bavili v záøi
ohòù
V bunkru v Garnèarské visel na
zdi obrázek
Starý medvìd tvrdì spí
My ho nevzbudíme
proto�e se ho bojíme
A� se vzbudí, tak nás sní
Ale on se vzbudil a se�ral
Na dvoøe Starého rynku 24
v pøedveèer akce
tanèili jsme koleèko se toèí a stále
se toèí
vesele kolkolem Lucek se toèí
A nazítøí ulicí Prostou �el Lucek
spolu
se v�emi rovnou do vagónù
A konec Teèka

MÙJ OTEC
Na svou poslední cestu 
si mùj otec vzal ly�aøské boty. 
Myslel si, �e v ly�aøských botách
bude �ivotaschopnìj�í. 

Mùj otec udìlal hoøkou chybu. 
Na hoøe, na kterou vylezl, 
nepotøebujete ly�aøské boty. 

Na tuto horu vy�plháte
bosý a spálený.

ZÁKONY GENETIKY
Moje chromá babièka byla 
shozena ze schodù 
z bytu, kde zùstala sama, 
proto�e její syn v noci utekl 
do �ivota. 
Pak ji odvezli autem na nádra�í 
a nikdo na svìtì neví, zda ji 
zastøelili
na místì, èi ji neu�etøili 
cesty v zavápnìném vagónì. 

Ale já, její pøe�iv�í vnuèka, 
chodím po svìtì a nosím 
na ramenou 
po léta tíhu jejích obrovských 
prsou, která
jsem po ní zdìdila zákonem 
genetiky.

SYLWIA (záøí 1942) 
Je mi jedenáct let, stojím u okna 
opatrnì schovaná za závìsem 
a pozoruji �edou obno�enou vlnu
lidí
táhnoucí se ulicí 
a mezi nimi Ona � �estiletá 
Sylwia v modrých sametových 
�atech 
s bílým námoønickým límeèkem 
s hlavou ozlacenou kudrnatými
loknami 

jak malá Shirley Temple z filmu 
Jde po ulici a pláèe 
a volá maminku 
a matka, také schovaná
za závìsem v oknì
zacpává si pìstmi oèi a u�i aby 
nesly�ela
aby neodpovìdìla, 
aby k ní nesebìhla 
Chce tak stra�nì �ít
tak jde zlatovlasá Sylwia sama
tou nenávratnou cestou a jen 
zvuk jejího hlasu a pláèe 
pulzuje v mé krvi a a� do konce
se mnou zùstane

FILM 
Pøed plátnem na kterém bì�el film
�oa
jsem poprvé v�emi smysly 
nahlédla, jak umírala moje matka
Umìla jsem s ní vlézt do vlaku 
nìkdy ve snu s ní je�tì drkotat 
vagonem
Ale nikdy jsem nemohla vystoupit
v Treblince
V�echno bylo definitivní, 
ale zaml�ené
Ale teprve v klimatizovaném 
tmavém sále
telavivského muzea za horkého 
izraelského dne
byla jsem náhle s ní v té troubì 
A ona nahá a oholená sedìla
schoulená 
ve své a cizí kalu�i výkalù a krve 
Èekala ve frontì do plynové 
komory
aby tam �ílenì �krábala po stìnách 
a jako ranìné zvíøe zarývala drápy
do zdi za divokého 
lovu po posledním nádechu 
kyslíku a vdechu cyklonu
nacpaná v pøízraèném spletenci
lidských tìl 
s vìdomím, �e odtud u� nevyjde
A tak jsem chtìla 
aby vìdìla
�e ji tolik miluji 
a �e zestárnu
Ze sbírky Wdychaè gleboko (2002)
pøelo�il Milo� Dole�al.

Irit Amiel

BÁSNÌ

Foto archiv.



Kdykoli se nìkdo v rozhovorech zeptá
Davida Mameta (1947), proè se stal dra-
matikem, napsal tu èi onu hru nebo se
v textu zabývá nìjakou problematikou,
odpoví v�dy nìco v duchu: Nevím, asi
jsem se nudil, nìco mì z lenosti svìdilo na
du�i, tak jsem to musel po�krábat tématy,
s nimi� si nevím rady. Nepøímou parafrázi
lze vztáhnout jak na Mameta samotného,
tak na jeho publikum, u nìho� dramatiko-
vy hry ji� mnohokrát vyvolaly skandál.

Zmiòme jeho asi nejkontroverznìj�í
hru Oleanna z roku 1992, v ní� studentka
za diskutabilních okolností obviní ze se-
xuálního obtì�ování svého vysoko�kol-
ského profesora, a on kvùli tomu pøijde
o mo�nost získat definitivu. Z vlastních
zku�eností z firmy, kde kdysi pracoval,
vychází Mametùv pravdìpodobnì nej-
známìj�í text Glengarry Glen Ross (èes-
ky pod názvem Konkurenti), za nìj� dra-
matik v roce 1984 získal Pulitzerovu
cenu. Partièka realitních makléøù v nìm
beze studu diskutuje o tom, jak co neje-
fektivnìji okrást své klienty, a souèasnì
si v rámci hierarchie firmy v�ichni jdou
po krku (slavná je rovnì� stejnojmenná
filmová adaptace této hry). 

MAMETOVSKÉ DIALOGY
David Mamet pochází z Chicaga, kde se
roku 1947 narodil v �idovské rodinì Ju-
lie a Bernarda Mametových; pøedci jeho
otce pocházejí z Polska. Spolu s Woo-
dym Allenem patøí k nejproslulej�ím
americkým dramatikùm a filmovým i di-
vadelním re�isérùm �idovského pùvodu.
Jedna z jeho autorských pøedností spoèí-
vá ve svérázných dialozích, a to natolik,
�e mezi americkými scenáristy se pro po-
pis konkrétního druhu vyjadøování po-
stav ujal termín mametov�tina (mamet-
speak). Nalezneme u nìj málo osudových
monologù nebo konverzací, v nich� po-
stavy reagují na ka�dé slovo a vìtu
v rámci celkového autorského zámìru.
Podle Mameta je tohle sice pìkné, ale
leckdy to vede k nelogickým vypravìè-
ským krokùm a snaze hledat krásu i tam,
kde smysl vìci spoèívá v její o�klivosti.
A tak lidé v jeho textech mluví vulgárnì,
úseènì a bez pøíli�ného rozmyslu, navzá-
jem si domý�lejí, co asi chtìl ten druhý
øíct, skáèou si do øeèi� A nakonec se
smysl jejich sdìlení skrývá v komunikaci
za slovy samotnými, tedy ve fyzické

a emocionální komunikaci hercù pøedsta-
vujících postavy.

Mamet je autor �analyticky upøímný�,
ne bezdùvodnì vulgární v pøíli�né snaze
�okovat, ale odmìøenì pozorný ke spole-
èenským problémùm, které jsou leckdy
i dnes, ètyøicet let po vydání jeho nejzná-
mìj�ích dìl, stále významné. Spoluzalo-
�il nìkolik hereckých �kol a amerických
divadelních souborù, mezi nimi� je i svì-
tovì známá Atlantic Theater Company,
získal Pulitzerovu cenu, cenu Laurence
Oliviera a Tony. V souèasné dobì uèí

psaní na øadì �kol a kromì toho se stále
vìnuje vlastní tvorbì. V repertoáru má
i témata �idovská: napsal román o Leu
Frankovi (�idovském øediteli továrny,
jen� byl v Atlantì køivì obvinìn z vra�dy
své mladièké zamìstnankynì a roku
1915 zlynèován) a s rabínem L. Kushne-
rem vydal komentáøe k týdenním ètení
Tóry. Naposledy uvedl v Londýnì svou
hru Bitter Wheat (Hoøká p�enice) o sexu-
álním násilí v Hollywoodu s Johnem
Malkovichem v hlavní roli.

AMERICKÝ BIZON
Samotný Americký bizon pochází ze
sedmdesátých let, patøí tedy k jeho ra-
nìj�ím a ménì známým dílùm. U nás je
ale právì tato hra inscenovaná nejèastìji
a vykazuje v�echny znaky Mametových
slavnìj�ích textù.

Vypráví pøíbìh tøí mu�ù z amerického
malomìsta: Dona, majitele dost mo�ná ile-

gální zastavárny, Bobbyho, mladíka závis-
lého na drogách, a Teache, floutka, jen� se
èásteènì �iví hazardními hrami. Dìj se toèí
se kolem mince Amerického bizona, kte-
rou Don komusi prodal, ale poté dostal po-
cit, �e mo�ná pod skuteènou cenou. A tak
se posléze s kolegy rozhodnou ji ukrást�

V pra�ském Èinoherním klubu byla
hra uvedena ji� v roce 2006 v re�ii i pøe-
kladu textu Ondøeje Sokola a v hlavních
rolích s Petrem Náro�ným, Michalem
Pavlatou a Markem Taclíkem. �est let
po derniéøe, v roce 2015, se Sokol roz-
hodl, �e ji uvede znovu v jiném prove-
dení a �e si sám jednu z postav zahraje
(do hlavních rolí obsadil je�tì Martina
Fingera a Václava �andu).

Vzhledem k tomu, �e je re�isér záro-
veò herec, není divu, �e se jedná o in-
scenaci soustøedìnou hlavnì na herecké
výkony. O takové provedení si ale tro-
chu øíká u� samotný Mametùv text, kte-
rý má v sobì málo scénických pozná-
mek a je plný dialogických pøestøelek.

Ondøej Sokol spolu s dramaturgem
Romanem Císaøem k postavám pøistupu-
jí primárnì jako ke tøem v nitru dobrým
lidem, kteøí jen nemají schopnost dobro
konat. Sledujeme tøi chudáky z americké
spodiny, co jsou ve zlodìjské bran�i oèi-
vidnì totální amatéøi, jakkoli pøedstírají
opak. Pùsobí to tak spí�, jako by hrubost
v jejich my�lení a èinech byla pouze
okoukaná z okolního svìta.

Za pøednost hry pova�uji i scénu: pøí-
zemní byt, do nìho� zadní chodbou pro-
niká houkání policejních sirén, vìtrací
�achtou psí �tìkot ze sousedství a sem
tam s sebou náv�tìvníci pøiná�ejí historky
o poulièních loupe�ích a zlomených èe-
listech. K bytu je pøipojena samoobsluha,
do ní� vidíme jen scénografickým vtíp-
kem � bezpeènostní kamerou. Èasem si
divák v�imne nenápadné symboliky, jako
jsou po�ární schody vzhùru ke svìtlu.
Jen�e venku se s plynoucím èasem fiktiv-
ního pøíbìhu stmívá a nastává noc a po-
stavy jsou tak zas, jako ka�dou noc pøed-
tím, zanechány napospas zatracení�

Vzhledem k empatii, kterou divák snad
vùèi tøem mu�ùm pocítí, se pak z pøíbìhu,
jen� se ze zaèátku tváøí jako krimi kome-
die, stane velice pùsobivé drama o ka�do-
denních strastech lidí na periferii, kteøí �ijí
ze dne na den, at� si to jsou schopni pøiznat
nebo ne. Amerického bizona v Èinoherním
klubu mohu vøele doporuèit, dokud je je�tì
mo�nost ho stihnout. Derniéra pøedstavení
probìhne (pokud pandemická situace do-
volí) 10. prosince.            ELIÁ� GAYDEÈKA

12 VÌSTNÍK 12/2021

AMERICKÝ BIZON
O inscenaci hry Davida Mameta v Èinoherním klubu

Martin Fnger, Ondøej Sokol, Václav �anda ve høe
Americký bizon. Foto Pavel Nesvadba.



Autorské texty
Aciman, André: Hluchá žena (úryvek z knihy Z Egypta
přeložila am) (č. 6, str. 16–18); Amiel, Irit: Básně; z pol-
štiny přeložil Miloš Doležal (č. 12, str. 11); Brodskij,
Josif: V tekutém zrcadle, úryvek z knihy
Vodoznaky v překladu Tomáše Glance
a Jany Kleňhové (č. 3. str. 23); Čornej,
Petr – Lidé na okraji (ukázky z knihy Husit-
ská revoluce, úvodní poznámka jd) (č. 5,
str. 12–13); Daníček, Jiří: Agent J. Felix
slyšel v noci ve 22.30 křepelčí volání (č. 8,
str. 10–11, 15); Demetz, Peter: Od Lenina
po Stalina (ukázky z knihy Diktátoři v kině;
úvodní pozn. jd) (č. 3, str. 10–11); Eliezer,
rabi: Pirke de-rabi Eliezer (ukázky z knihy
Kapitoly rabiho Eliezera v překladu K. E.
Sidona, úvodní pozn. jd) (č. 9, str. 12–13);
Gillman, Neil: Vzkříšení a nesmrtelnost
(ukázky z knihy Vzkříšení a nesmrtelnost
v židovském myšlení v překladu Kateřiny Kofroňové,
úvodní pozn. jd) (č. 11, str. 12–13); Gordin, Michael D.:
Kouzelná a zaostalá (úryvek z knihy Einstein
v Čechách, překlad am) (č. 8, str. 18–20);
Grossman, David: Nad propastí (k 20.
výročí úmrtí autorova syna; překlad am)
(č. 8, str. 17); Hilský, Martin: Mýtus silněj-
ší než fakta (úryvky z knihy Shakespea-
rovská Anglie; úvodní pozn. am) (č. 7, str.
12–13, 17); Hron, Hanuš – vzpomínka
přeživšího (č. 10, str. 13); Hvížďala, Karel:
Nezapomínky (ukázka z knihy Věta jako
povolání; úvodní pozn. jd) (č. 1, str.
18–19); Keret, Etgar: Venku. Covidová
povídka (z angličtiny přeložila Hana Ulma-
nová) (č. 2, str. 15); Kraus, Ota B.: Straw-
berry Fields (dávno před Beatles) (ukázku
ze stejnojmenné povídky přeložila am) (č. 9, str.
16–17); Lévinas, Emmanuel: Zákon odplaty (úvaha ze
samizdatové knihy Výbor z kratších textů
v překladu V. Dvořákové a M. Rejchrta)
(č. 8, str. 3); Mandelštam, Osip – dvě
básně ze sbírky Voroněžské sešity v pře-
kladu Jiřího Kovtuna (č. 2, str. 23); Pivo-
varov, Viktor: Moskevská gotika (úryvky
z katalogu ke stejnojmenné výstavě,
úvodní pozn. jd) (č. 7, str. 10–11); Posto-
vit, Tim: ze sbírky Magistrála (č. 10, str.
19); Sidon, Efraim Karol: Dopis vrchního
zemského rabína k Novému roku 5782
(č. 9); Sládek, Pavel: Šivchej ha-Bešt –
o nejstarší sbírce chasidských vyprávění
s ukázkami; (č. 10, str. 16–17); Suchet,
David – Mimochodem, pane Poirote
(ukázky z autobiografické knihy Za objektivem. Můj
život v překladu Ireny Steinerové; úvodní pozn. jd)
(č. 2, str. 20); Vincenz, Stanislav: Vzpomínka na Židy
z Kolomyji v překladu Josefa Mlejnka (č. 4, str. 16–17,
20). 

Izrael: komentář Zbyňka Petráčka k aktuálnímu dění
(Není-li uvedeno jinak, str. 21)
Raději neprorokovat (č. 1); Očkovat a vyhrát (č. 2); Hla-
sování vakcínou (č. 3); Po válce v Sýrii (č. 4); Vyčerpa-

ná demokracie (č. 5); Gaza po sedmi
letech (č. 6); Do neznáma (č. 7); Benett
jako Šamir? (č. 8); Olympijská sláva
(č. 9); Když padl Afghánistán (č. 10);
Úderka se ozývá (č. 11); K levnější ener-
gii (č. 12, str. 17).

Judaismus
Komentáře k týdenním čtením v Tóře 
od vrchního rabína Efraima Sidona
(str. 4):
Svoboda vůle (Bo) (č. 1); Jitro (č. 2); Na
křídlech Šechiny (Ki tisa) (č. 3); Posvěcení
svatého (Acharej mot) (č. 4); Chodit
s Bohem be-keri (Bechukotaj) (č. 5); Chu-

kat (č. 6); Bileam a Midján (Matot) (č. 7); Zkouška
a odměna (Ree) (č. 8); Písně Tóry (Vajelech) (č. 9); Kai-

novy tváře (č. 10); Jak muž nalezl chlapce
(Vaješev) (č. 11); A Jaakov žil… (Vajechi)
(č. 12).

Komentář k týdenním čtením v Tóře 
od rabína sira Jonathana Sackse
(str. 5)
Rodina, víra a svoboda (Vajechi) (č. 1);
První ústava svobody (Jitro) (č. 2); Dvojí
záchrana – Co spojuje Purim a Pesach;
Bryan Wood (č. 3); O lásce a nenávisti
(Kedošim) (č. 4); Víc než jen diář (Emor)
(č. 5); Korach a fake news (č. 6); Odvaha
a víra (Dvarim) (č. 7); Správná společnost
(Ree) (č. 8); O svobodě a odpovědnosti

(Berešit) (č. 10); Být sám sebou (Vajišlach) (č. 11);
Ženy jako vůdkyně (Šemot) (č. 12).

Kalendárium
(Není-li uvedeno jinak, str. 23 
a připravuje am)
Abramsová, Luisa, tenistka, ředitelka
firmy Aquascutum a charitativní pracovni-
ce – 15 let od úmrtí (č. 2); Baum, Oskar,
spisovatel a básník – 80 let od úmrtí
(č. 4); Bělský, František, sochař a malíř –
100 let od narození (č. 4); Brandeis, Ale-
xandr, podnikatel a mecenáš umění –
120 let od úmrtí (č. 5); Eitinger, Leo, lékař
a spisovatel – 25 let od úmrtí (č. 10); Fi-
scher, Karel, publicista a redaktor – 115 let
od úmrtí (č. 4); Goldflam, Arnošt, režisér,

dramatik a spisovatel – 75 let od narození (č. 9); Gott-
lieb, Leopold, zakladatel lázní v Jáchymově – 115 let
od vzniku lázní (č. 9); Gregor, Ota, člen odboje, lékař –
15 let od úmrtí (č. 10); Haas, Tomáš Fritta, knihovník
a pedagog – 80 let od narození (č. 2); Hartmann,
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Moritz, básník, překladatel, publicista – 200 let od
úmrtí (č. 10); Horingová, Lili, vědkyně – 100 let od
narození; Kolár, Erik, loutkář, kritik a pedagog – 115
let od narození (č. 6); Kosta, Tomáš, nakladatel a poli-
tik – 5 let od úmrtí (č. 6); Ligeti, Gyorgy Sándor, skla-
datel – 15 let od úmrtí (č. 6); Meisl, Hugo,
fotbalový trenér – 140 let od narození
(č. 11); Papánek, Bernard, válečný vete-
rán – 101 let od narození a nekrolog;
Radek Aubrecht (č. 3); Piesen, Robert,
malíř – 100 let od narození (č. 8); Pincus,
Lily, psycholožka a sociální pracovnice –
40 let od úmrtí (č. 12, str. 19); Schönová,
Vlasta (Vava), herečka a režisérka – 20 let
od úmrtí (č. 8); Tabook, festival malých
nakladatelů v Táboře – 10 let od vzniku
(č. 10); Wurm, Franz, básník – 95 let od
narození (č. 12, str. 19); Zemlinsky, Ale-
xander, skladatel a dirigent – 150 let od
narození (č. 11); Židovský kódex, symbol
holokaustu na Slovensku – 80 let od vydání; Peter Sal-
ner (č. 5); Židovské muzeum ve vlastní budově – 20 let
(č. 2).

Osobnosti – nekrology
Červenka, Jiří – nekrolog překladatele
a básníka; am (č. 7, str. 23); Doležalová-
Franková, Jana – nekrolog herečky, reži-
sérky a vedoucí Dismanova dětského sou-
boru; am (č. 7, str. 23); Holas, Tomáš –
nekrolog právníka; jd (č. 9, str. 23); Kraus,
Jaroslav – nekrolog přeživšího šoa a spo-
luzakladatele Terezínské iniciativy; jd (str.
3); Křížková, Marie Rút – nekrolog spiso-
vatelky a spolueditorky Spisů Jiřího Orte-
na; am (č. 1); Kulka, Otto Dov – nekrolog
historika šoa a spisovatele; Lia Kulková-
Skálová, Michaela Rozov (č. 3, str. 3);
Lom, Tom – nekrolog bývalého pilota RAF; Hana Berg-
mannová-Klímová (č. 7, str. 3); Mason, Jackie – nekro-
log slavného amerického komika; Monika Hanková
(č. 9, str. 20); Turnovský, Martin – nekro-
log dirigenta; am (č. 7, str. 23); Wiesner,
Bedřich – o zapomenutém spolupracovní-
kovi plukovníka Františka Moravce a oběti
komunistické zvůle; Prokop Tomek (č. 3,
str. 18). 

Publicistika
Anketa na téma kulturního zážitku
s židovskou tematikou. Odpovídali:
Balajka, P; Doležal M.; Kareninová, A.;
Pařík, A.; Platzová, M.; Salner, P.; Sidon,
K. E.; Sládek, P.; Šulcová, P.; Toman, J.;
Trnková, V.; Tuckerová V. (č. 1, str. 8–9);
Dva dopisy o knihách – o osudu starých
židovských knih ze svozů z období holokaustu; Věra
Roubalová-Kostlánová, Jáchym Kanarek (č. 9, str. 18);
Epidemie v epidemii. O newyorské kampani proti
nenávisti vůči americkým Asiatům; mh (č. 5, str. 20);
Fotografie i skládanky – o dokumentaci šoa v Židov-

ském muzeu v Praze; Jana Šplíchalová, Tomáš Bělo-
hlávek (č. 4, str. 19); Každý pátý – o Atlase konspirač-
ních teorií; am (č. 2, str. 3); Když se v Luži vyšívalo –
o rodinách Viktora Schwarze a Ludvíka Aschermanna;
Alžběta Langová (č. 8, str. 12–14); „Léčivá revoluce“

– 240 let od vydání tzv. tolerančního
patentu pro české Židy; Iveta Cermanová
(č. 10, str. 8–10); Macho a Mensch –
o rozhodnutí bývalého pilota RAF Tomáše
Loma vrátit prezidentovi Zemanovi
pamětní list; jd (č. 2, str 16); O projektu
Yerusha – celoevropské databázi židov-
ských archivních fondů; Jana Turanská
(č. 11, str. 17); Očkovací letadlo – o akci
mezi Prahou a Tel Avivem a očkování
proti covidu izraelských studentů v Praze;
Michaela Rozov (č. 5, str. 24); Odkaz
obětí v ohrožení – Židovské muzeum
v Praze si zaslouží státní podporu; Leo
Pavlát (č. 3, str. 19); Památník v Kolodě-

jích – o připomínce obětí šoa z rodiny Radokovy; jd
(č. 12, str. 13); Prohlášení FŽO v ČR. O zcela nevhod-
ném kandidátovi do Rady ČT – názorech P. Černoc-

kého, vyznavače konspiračních teorií; am
(č. 4, str. 3); Rozhovory s pamětníky –
o jedinečné sbírce orální historie v Židov-
ském muzeu; Tomáš Bělohlávek (č. 6,
str. 19); Pýcha všech Židů – o století
brněnského reformního gymnázia; Zuza-
na Pudilová (č. 4, str. 18–19); Sbohem,
Century – o historii obchodního domu
Century 21 v New Yorku a jeho uzavření;
mh (č. 2, str. 17); „Sluníčkářský globalis-
ta“ – Mýty o filantropovi a finančníkovi
Georgi Sorosovi; am (č. 5, str. 9); Šachy
a Židé aneb Od Wilhelma Steinitze po
Jana Něpomňaščiho; Pavel Kirs (č. 11,
str. 18–19); Školou ke komunitě (a nao-

pak) – o nadaci Educating for Impact; am (č. 1, str. 20,
23); Už tam budem, Mojžíši – o činnosti nového
Židovského centra v Praze a pesachové hagadě

v podobě komiksu; am (č. 4, str. 12–13);
Věž Ester zůstane v Jeruzalémě; am
(č. 2, str. 15); Vzdušný most – historie
leteckého spojení mezi Prahou a Izrae-
lem; Tomáš Bělohlávek (č. 3, str. 14–16);
Žádáme spravedlnost – vrah Sarah Hali-
miové byl zbaven trestní odpovědnosti; jd
(č. 6, str. 10); Židovský nadčlověk – ame-
rický Superman vznikl z odporu vůči nacis-
mu; Eliáš Gaydečka (č. 7, str. 18–19). 

Knižní recenze
Applebaumová, Anne: Soumrak demo-
kracie; am (č. 2, str. 8–9); Blodigová, Ale-
xandra, Mikulcová, Kateřina, Voborská

Kateřina a kol.: 42 hvězd mezi nebem a zemí. Po sto-
pách židovských autorů Středočeského kraje; jd (č. 8,
str. 8–9); Bornstein, Róbert Cvi: Záblesky v temnote.
Prvých 23 rokov môjho života; ps (č. 2, str. 14); Clem-
mensen, Jesper: Uprchlíci; jd (č. 10, str. 20); Cohen,
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Leonard: Plamen (recenze s ukázkami); Marek Bouda
(č. 6, str. 8–9); Eisenreich, Brigitte: Celans Kreide-
stern; Josef Kroutvor ml. (č. 12, str. 15); Goldscheider,
Alexander: Cílené náhody; ps (č. 5, str. 19); Grossman,
David: Život sa so mnou pohráva; ps (č. 9, str. 19);
Hradská, Katarína: Židia v 1. ČSR. Politic-
ké ambície a sklamania; ps (č. 12, str. 16);
Keret, Etgar: Porucha na kraji galaxie; ps
(č. 7, str. 20); Klobas, Oldřich: Malíř neu-
mírá. Kniha o malíři Františku Mořici Nág-
lovi; jd (č. 3, str. 13) Kolektiv autorů: Tiso-
vi poza chrbát. Priebehy odporu voči
ľudáckému režimu; ps (č. 4, str. 20); Oz,
Amos, Chadadová, Šira: Skok do prázd-
ného bazénu. Šest rozhovorů o psaní,
lásce, pocitech viny a jiných radostech; ps
(č. 6, str. 12); Pomerantsev, Peter: Tohle
není propaganda. Válka proti realitě; am
(č. 2, str. 8–9); Rodan, Martin: Naša
neznáma európska kultúra; ps (č. 10, str.
18); Silva, Daniel a jeho hrdina Gabriel Allon; ps (č. 3,
str. 16); Stach, Reiner: To, že je Kafka? 99 odhalení;
am (č. 4, str. 15); Svoboda, Petr, Šolc, Martin a kol.:
Následovníci Adolfa Loose. Práce v čes-
kých zemích; am (č. 5, str. 18); Židovská
ročenka 5782; jd (č. 12, str. 19). 

Recenze festivalů, filmů, 
divadel a výstav
Adolf Loos: 150 let – o výstavách v Praze
a v Brně připomínajících život a dílo slav-
ného architekta; am (č. 1, str. 12–13, 17);
Amedeo Modiliagni ve vídeňské Alber-
tině – o výstavě slavného modernisty; am
(č. 12, str. 14–15); Americký bizon –
o inscenaci v pražském Činoherním
klubu; Eliáš Gaydečka (č. 12, str. 19);
Chasidská paleta barev – o výstavě
v brooklynské galerii Shtetl Art Gallery; mh (č. 8, str.
16–17); Leopoldstadt – o nové hře dramatika Toma
Stopparda v brněnském uvedení; Josef Mlejnek (č. 9,
str. 10–11); Na shledanou v Březnici –
o nové stálé expozici v březnickém
zámku; jd (č. 11, str. 20); Nová expozice
ve Španělské synagoze – o expozici
Židé v českých zemích v 19. a 20. století;
jd (č. 1, str. 14–15); Noví bratři Coenovi?
– o filmech Joshe a Bennyho Safdieo-
vých; E. Gaydečka (č. 5, str. 14–15);
Obchodní cestující a Diktátor – o dvou
inscenacích v pražském Divadle ABC;
E. Gaydečka (č. 10, str. 12–13); Peter Gri-
mes v Brně – o inscenaci opery Benjami-
na Brittena; am (č. 11, str. 20); Rodné
město a další filmy s židovskou temati-
kou na festivalu v Krakově; jd (č. 7, str.
6–7); Svědectví návratů – o výstavě fotografií Pavla
Diase; jd (č. 11, str. 16–17); Století ústavy a Salc-
burského festivalu – o dvou výstavách v Židovském
muzeu ve Vídni; am (č. 9, str. 8–9, 17); Za svobodný
svět – výstava Jonathana Horowitze v Židovském

muzeu v New Yorku; Pavla Niklová (č. 3, str. 17); Zavá-
té stopy – o výstavě židovských umělců a umělkyň
v Karlsruhe; Věra Trnková (č. 10, str. 20); Zklamání ze
Zprávy – o filmu režiséra Petera Bebjaka o útěku
z Osvětimi; am (č. 11, str. 8–9). 

Rozhovory
(Není-li uvedeno jinak, str. 6–7 a rozho-
vor připravila am)
Azari, Anna, velvyslankyně Státu Izrael
v ČR – o předchozích misích a plánech
do budoucna (č. 11); Bartoš, Štěpán,
fotograf – o cyklu Neviditelné synagogy
(č. 10, str. 6–7, 15); Duda, Richard, před-
seda ÚZ ŽNO na Slovensku – o sčítání
lidu v SR; Roman Gajdoš (č. 3, str. 20);
Erneyiová, Andrea; Šulcová, Pavlína –
o nové židovské kuchařce (č. 12); Haiko,
Aksana, běloruská divadelnice – o situaci
v Bělorusku a projektu Brestské příběhy

(č. 6); Hoffmeister, Adam, grafik a galerista – o rodi-
čích, grafice a galerii Millennium (č. 4, str. 6–7, 14);
Karas, Petr, ředitel Lauderových škol v Praze – o čin-

nosti školy v době pandemie (č. 2 str.
12–13, 14); Mlčoch, Jan, historik foto-
grafie a kurátor galerie Josefa Sudka –
o pozapomenutých židovských fotogra-
fech (č. 1, str. 6–7, 16); Mujačić, Aida,
bosenská klavíristka a zpěvačka – o dět-
ství v Bosně a sefardských písních (č. 7,
str. 6–7, 15); Niklová, Pavla, ředitelka
Nadace Knihovny Václava Havla v New
Yorku – o amerických volbách a činnosti
Nadace Knihovny VH (č. 2, str. 6–7, 9);
Papoušek, Petr, předseda Federace
židovských obcí v ČR – o činnosti a plá-
nech federace; jd (č. 6, str. 3); Rychet-
ský, Pavel, předseda Ústavního soudu

ČR – o odkazu Hanse Kelsena a liberální demokracii
(č. 9, str. 7); Toman, Jindřich, lingvista – o Toyen
a Jiřím Weilovi (č. 8); Šlerka, Josef, sémiotik a datový

analytik – o síle konspiračních teorií
a jejich šíření (č. 5, str. 6–8); Uličná,
Lenka, hebraistka a kurátorka ŽMP –
o on-line výstavě jarcajtových tabulek
(č. 6, str. 14–15, 18); Vacek, Jindřich,
překladatel a redaktor – o životě a pře-
kládání (č. 3, str. 6–7, 12); Vostal, Bohu-
mil, zpravodaj ČT v Británii – o životě
a díle sochaře Františka Bělského v doku-
mentu ČT (č. 5, str. 16–17).

Události na Slovensku
Cena Andreja Hlinku pre Františka
Vnuka – ocenění pro apologeta luďácké-
ho režimu; jf, Richard Duda (č. 5, str. 3);

Dráma a fraška – čo spája udalosti z Topoľčian
a nedávne protesty v Bratislave; jf (č. 9, str. 6); K dia-
niu na Slovensku v roke 2020; jf (č. 2, str. 10–11);
Pápež na Slovensku; ps (č. 10, str. 3); Pápež odišiel,
divný pocit ostal; ps (č. 10, str. 3); Žiaľ nad zločinmi
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– vláda Slovenské republiky sa ospravedlnila za vojno-
vý Židovský kódex; jf (č. 10, str. 11). 

Umění a literatura
Grete, překladatelka Švejka – o osudu první překla-
datelky Švejka do němčiny Grete Reinero-
vé; jd (č. 5, str. 10–11); Hašek, Švejk
(a Židé) – ke století Haškova Švejka
a jeho židovských postavách; jd (č. 4, str.
8–9); Kafkova Praha aneb Záhada foto-
grafií v knihovně Harvardově univerzi-
ty; Veronika Tuckerová (č. 1, str. 10–11,
17); Ludwig Meinder – pacifista, revolu-
cionář, emigrant, malíř a věřící Žid; jp
(č. 9, str. 14–15); Malíř, scénograf a lite-
rát – o Jakobu Karlu Hirschovi a jeho
cyklu z mládí a dospívání; jp (č. 6, str. 13);
Neznámý dopis Karla Poláčka manže-
lům Palivcovým; am (č. 3, str. 12);
Pokladnice života – o ztraceném lékař-
ském spisu vraceném do sbírek ŽMP; Ivo Kohout (č. 7,
str. 14–15); Rabínská Bible opět v Praze – o vzác-
ném tisku z předválečné knihovny pražské obce;
Michal Bušek (č. 11, str. 10–11); Skicák
Alfréda Justitze; Miloš Doležal (č. 3, str.
8–9); Stopa Petera Weisse – o díle poza-
pomenutého malíře a spisovatele; jp (č. 4,
str. 10–11); Warholovi Židé – o vzniku
Deseti portrétů Židů 20. století; am (č. 10,
str. 14–15). 

Výběr z českých médií
(Není-li uvedeno jinak, str. 22; rubriku
připravuje jd)
Z praženy nadžena …a další události (č. 1);
Trochu „kách“… (č. 2); Jenom tři Židé…
(č. 3); Přijel jen bratr… (č. 4); Odcizený
Oscar… (č. 5); Pravdě do očí… (č. 6); Pseu-
domojžíš… (č. 7); Kvetoucí kaktus… (č. 8); Dvoudílná
nádrž… (č. 9); Oj, kolo vikon… (č. 10); Color harmony…
(č. 11); Zpoza rohu… (č. 12).

Zprávy ze světa
(Není-li uvedeno jinak, str. 28; rubriku
připravuje am)
č. 1: Nové vztahy s Izraelem; Památník
šoa v Riu de Janeiru; EU proti rituální
porážce; Herečka Scarlett Johanssonová
proti zatýkání egyptských aktivistů; Bnej
Menaše do Izraele; Zemřel fyzik Benjamin
Abeles; Židé v Dubaji; Vídeň a Adolf Loos.
č. 2: Rakousko proti antisemitismu; Baro-
metr antisemitismu v Británii; Norimber-
ský proces on-line; Zemřel Larry King;
Policie na chasidské svatbě; Vakcína i pro
teenagery; Film Zpráva byl za Slovensko
nominován na Oscara.
č. 3: Antisemitismus v politice; Zrestaurovaná Tóra
v Ambergu; Pomoc synagoze Bevis Marks; Ekologická
katastrofa v Izraeli; Odkaz pro vesnici Le Chambon-sur-Lig-
non; Vakcína pro přeživší; Zlaté glóby, mj. pro Širu Haas.

č. 4: Novelou proti genocidě; Škola židovských studií;
Na Roš ha-šana do Umaně; Maghrebští hudebníci; Na
pomoc bistru; Klimt se vrací; Island uznal judaismus.
č. 5: Vrah francouzské Židovky bez trestu; Bojovnice
varšavského ghetta; Občanství potomkům; No Hate

Act; Synagoga v Lucku; Altman v Petro-
hradu; Cena Samiho Rohra; Abramovič
a Superliga.
č. 6: „Ohlasy“ na Gazu; Na demonstrace
bez židovské hvězdy; Tragédie u Laga
Maggiore; Izrael bez roušek; Antisemitis-
mus v čínské televizi; Na počest královny;
Róna v Madridu.
č. 7: USA a Německo: spolupráce při
vzdělávání; Honduras v Jeruzalémě; Pol-
sko: Zákon proti restitucím; Klezmer digi-
tálně; Curtisovi na pomoc synagoze
v Maďarsku; Výstava o Hansi Kelsenovi.
č. 8: Připomínka pogromu v Jasech; Britští
labouristé a antisemitismus; Zemřel Harry

Rosenfeld; Zákon proti Katumbimu; Omluva za oxfordský
synod; Třetí dávka vakcíny v Izraeli; Demonstrace na Kubě.
č. 9: Poslední Žid v Kábulu; Zlatí izraelští paralympici;

Íránští ministři teroristé; Malý Jeruzalém
na seznamu UNESCO; Odmítaní sefardé;
Dobrovolníci na hřbitově v Budapešti.
č. 10: Univerzitní synagoga v Postupimi;
Synagoga Ec chajim na Krétě; Elfriede Jeli-
neková – čestná občanka Vídně; Zákon
a pokuty na britských univerzitách; Před
Novým rokem; Zemřel Ephraim Einhorn.
č. 11: Švédsko – Izrael: nový počátek
vztahů?; Na paměť Židů z Nizozemska;
Vražda sira Amesse; Znovu do Izraele;
James Bond a Židé; Mars v Negevu.
č. 12 (str. 24): Izrael: vakcína i dětem;
Stipendium princezny Alice na Hebrejské
univerzitě; Židovské muzeum v Sao Paulo;

Británie proti Hamásu; Zemmour: antisemita a rasista;
Godot mluví jidiš; Robert de Niro jako bankéř Madoff.

Židovské památky
Na dohled od sochy svobody – o bývalé
venkovské synagoze na Governors Island
u Manhattanu; mh (č. 6, str. 20); Patrimoni-
um pro futuro – o ocenění za opravu syna-
gogy v Polici u Jemnice; jd (č. 12, str. 3); Pol-
ská Čenstochová a její židovské památky
a osobnosti; Miloš Doležal (č. 12, str. 8–10);
Třikrát z Malých Karpat – o památkách
někdejších obcí v Pezinoku, Modre
a Svätém Juru; M. Doležal (č. 11, str.
14–15); Ulrika, víno i Židé – snaha zachrá-
nit a zpřístupnit synagogu v Třebívlicích
pokračuje; jd (č. 6, str. 11); Za zrezavělým
plotem – o nejstarších židovských hřbito-

vech v USA; mh (č. 7, str. 16–17).
Připravila am.

Zkratky jmen redaktorů a stálých spolupracovníků:
am: Alice Marxová; jd: Jiří Daníček; mh: Monika Han-
ková; jf: Jaro Franek; jp: Jan Placák; ps: Peter Salner. 
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�Tatínek a v�ichni moji pøíbuzní zemøeli
v koncentraèních táborech. A já jsem,
chtì nechtì, musel prohloubit svùj pozo-
rovací talent. Poznával jsem na zcela kon-
krétních pøíkladech mechanismus moci.
V té dobì, krátce po nacistické
válce, jsem si neuvìdomil, �e me-
chanismus ka�dé absolutní moci
je stejný,� zapsal si Alfréd Radok
v nedokonèeném rukopise knihy
o re�ii a metodice herecké práce.
On sám i jeho bratr Emil válku
pøe�ili a vrátili se do Kolodìj nad
Lu�nicí, ve kterých je Radokova
rodina dolo�ena od konce 17. sto-
letí. Do domu u øeky, který jejich
otec Viktor upravil a pøestavìl pro
svou umìnímilovnou �enu, s ní�
se seznámil ve Vídni, do místa,
kde se narodili a pro�ili dìtství
a mládí. Oba se pak vìnovali diva-
dlu i filmu. Emil je spojován ze-
jména s audiovizuálními a multi-
mediálními projekty, které do�ly
svìtového uznání. Alfréd se vìno-
val divadelní a filmové re�ii
a dnes jen málokdo pochybuje
o tom, �e byl jedním z nejvý-
znamnìj�ích èeských a evrop-
ských re�isérù druhé poloviny 20.
století. A to navzdory tomu, jak
vytrvale mu cenzoøi znepøíjemòo-
vali práci.

DALEKÁ CESTA
Svùj první film natoèil Alfréd Radok
v roce 1948. Jmenuje se Daleká cesta
a zobrazuje osud �idù v protektorátu

s pøesvìdèivostí a vìrohodností, jak se
to potom podaøilo u� jen málokomu.
Krátce po premiéøe byl v�ak film pro
�nedostatek tøídního pøístupu� a �for-
malismus� minimálnì promítán, a nako-
nec byl v roce 1973 vùbec zakázán. 

Èeskoslovensko opustili bratøi Radoko-
vé po ruské okupaci v roce 1968. Emil ode-
�el do Kanady, Alfréd s rodinou se usadil
ve �védském Göteborgu a vytvoøil tam
i v dal�ích evropských divadlech v následu-

jících letech øadu inscenací. Zemøel v roce
1976 ve Vídni, kam pøijel pro Burgtheater
re�írovat dvì aktovky svého pøítele Václa-
va Havla, Audienci a Vernisá�.

Po emigraci Radokových dùm v Kolo-
dìjích zabavil stát a po roce 1989 jej ve
zbìdovaném stavu rodinì vrátil. Alfrédùv
syn David, který se ve �védsku prosadil
jako operní re�isér a v uplynulých tøiceti
letech inscenoval a inscenuje opery i èi-
nohry také v Èesku, tam èasto pobývá.
Pozvolná obnova domu, za normalizace
novými u�ivateli necitlivì ponièeného
a zanedbaného, i snaha vrátit okolní za-
hradì (èi spí� men�ímu parku na bøehu
øeky) døívìj�í pùvab jsou do znaèné míry
úspì�né a stále pokraèují. I otcùv oblíbe-
ný døevìný altán, tichý svìdek radostí �i-
vota i nièivého mechanismu moci, pøe�il
a zùstal na svém místì.

KÁMEN A DESKA
Ledacos ale na svém místì nezùstalo. To
platí zejména o �idovské obci v Kolodì-

jích, která zcela zanikla za nacistické éry,
nebo o zdej�í barokní synagoze, postave-
né na samém konci 17. století a zboøené
pøi stavbì silnice v roce 1947. A tak jedi-
ným dokladem toho, �e Kolodìje mìly
v 18. a 19. století pøevá�nì �idovské oby-
vatele, je zdej�í �idovský høbitov, zalo�e-
ný na pøelomu 17. a 18. století. Je s více
ne� pìti sty náhrobky nejvìt�ím docho-

vaným �idovským pohøebi�tìm
v ji�ních Èechách. 

Zdenìk Hedbávný ve své mo-
nografii z roku 1994 vìnované
Alfrédu Radokovi pí�e: ��idov-
ský høbitov nad Kolodìjemi na
pravém bøehu Lu�nice je zarost-
lý kopøivami a jiným plevelem,
náhrobní desky jsou pokácené,
v�e je tam zpustlé, znesvìcené.
Ti, kteøí by se mohli postarat
o památku zemøelých, ne�ijí.�

Zde mù�eme naopak konstatovat,
�e pøece jen v�echno nejde stále
k hor�ímu. Høbitov byl péèí �idov-
ské obce v Praze v uplynulých le-
tech uveden do dùstojného stavu,
pokácené náhrobky vztyèeny a høbi-
tovní zeï i vstupní brána opraveny.

A co se pozùstalých týká, ani
tady u� Hedbávného postesknutí
tak úplnì neplatí. David Radok pa-
matuje i na ty, kdo hrob nemají. Na-
vrhl, nechal vytvoøit a letos na pod-
zim s pomocí místních lidí poblí�
vstupní brány zasadit pískovcový
náhrobní kámen s bronzovou pa-

mìtní deskou. Dekorují ji reliéfy rostlin ze
zahrady rodinného domu a deset do bronzu
odlitých kamínkù, které David nasbíral na
svých cestách. Na desce jsou vypsáni Ra-

dokové pùvodem z Kolodìj, zavra�dìní
v koncentraèních táborech: Artur, Bernard,
Franti�ek, Hana Ruth, Hugo, Kamila, Max,
Olga, Reinhold a dìdeèek Viktor. Deset
Radokù, kteøí se z daleké cesty nevrátili.

Text a foto jd
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Dùm v Kolodìjích se vrací do pùvodní podoby...

RADOKOVÉ Z KOLODÌJ
Dùm, altán a pamìtní deska na �idovském høbitovì

Pískovcový kámen s bronzovou pamìtní deskou na �idovském høbitovì.

... a altán stojí na svém místì.
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V záøí otevøela vídeòská galerie Albertina
dal�í ze svých velkolepých výstav. Pùvod-
nì ji plánovala na loòský rok, u pøíle�itos-

ti stého výroèí úmrtí malíøe a sochaøe
Amedea Modiglianiho (12. èervence
1884�24. ledna 1920). Covidová pande-
mie rozhodla jinak a situace se bohu�el
opakuje i letos, kdy Albertinu v rámci lock-
downu uzavøeli. Doufejme, �e zájemci
výstavu je�tì budou moci nav�tívit. 

UMÌLECKÉ ZDROJE
Úhelným kamenem výstavy je sledovat
rané umìlecké zdroje primitivistù, tedy
umìlcù, kteøí se obraceli k umìní africké-
mu a východoasijskému, k výtvorùm ky-
kladské kultury a té� k antickým sochám
èi umìní egyptskému. Výstava v Alberti-
nì poprvé pøedstavuje souèasnì nejen
Modiglianiho obrazy a kresby, ale také �
co� je mo�ná pro mnoho náv�tìvníkù
v souvislosti s jeho dílem pøekvapivé
a nejzajímavìj�í � jeho sochy. Spolu se
skulpturami Pabla Picassa, Andrého De-
raina a pøedev�ím Constantina Brâncuºi-
ho ukazuje Modiglianiho sochy (v reálu
a na snímcích) v tém�e �primitivistic-
kém� kontextu a ve vzájemném vztahu.
K vidìní je øada ukázek khmerského
umìní a umìní afrických kmenù z kamene
a døeva: hlavy, masky, rituální pøedmìty èi
stolièky v podobì karyatid. 

Pro zmínìné umìlce bylo setkání s mi-
moevropským umìním zásadní. Stejnì
jako fauvisté (Matisse èi Derain) a pøed
nimi Paul Gauguin v nìm nalezli jiný zpù-
sob vyjádøení, ne� bylo obvyklé v tehdej-

�ím, o iluzi skuteènosti usilujícím evrop-
ském umìní. A to nejen v tom ji� postupnì
pøekonávaném akademickém, ale i v umì-
ní vnímaném tehdy jako moderní (impre-
sionismus). Hledali na co nejvy��í mo�-
nou míru redukovanou jednoduchost
tvarù a skrze ni se sna�ili vyjádøit vnitøní
obsah obrazù i soch. Zatímco pro Picassa
byla inspirace �primitivním� umìním
pøedstupnìm jeho kubistického období,
Modigliani z nìj èerpal a� do své pøedèas-
né smrti.

LIVORNO A PAØÍ�
Amedeo Modigliani se narodil v Livornu,
v italsko�idovské rodinì. Prvních deset let
strávil v rodinném kruhu, nebot� matka
Eugenie, roz. Garsinová, odmítla èasto
churavé dítì poslat do �koly. S jejím ot-
cem Jicchakem (jen� tvrdil, �e je potomek
filosofa Spinozy) prý malý Dedo, jak mu
doma øíkali, vedl dlouhé debaty. Odmaliè-
ka rád kreslil, pøání stát se malíøem ale vy-
slovil a� ve ètrnácti letech, kdy onemocnìl
tyfem a zápasil o �ivot. Rodina, i kdy� ne-
byla nijak zvlá�t� zámo�ná, mu vy�la

vstøíc. Amedeo zaèal studovat malíøství
a zaèal si u�ívat i bohémského �ivota. Vý-
sledek se pro mladíka køehké konstituce
dostavil v podobì tuberkulózy, s ní� pak
zápasil celý �ivot. Kvùli nemoci z mìsta
odjel, v doprovodu matky rok cestoval po

Itálii, odpoèíval, nav�tìvoval muzea a ga-
lerie, ve Florencii a Benátkách pokraèoval
ve studiu. 

Je�tì pøedtím, ne� se mohl seznámit
s pracemi fauvistù, do�el vlastní cestou ke
stejným výsledkùm � ke snaze o zjedno-
du�ení malby a oèi�tìní obrazového pro-

storu. V té dobì se také zajímal o mystiku,
kabalu a spiritismus. Jejich vliv, vèetnì
faktu, �e se bìhem tì�ké nemoci ocitl
v tìsné blízkosti smrti, se pak projevil, jak
výstava dokládá, hluboko v podstatì Mo-
diglianiho prací.

Roku 1906 se vydal do Paøí�e a záhy si
tam získal respekt v okruhu modernistic-
kých malíøù, sochaøù, spisovatelù a básní-
kù. Na výstavì jsou k vidìní portréty mno-
ha z nich: Chaima Soutina, Pabla Picassa,
Maxe Jacoba èi obchodníka s obrazy Léo-
polda Zborowského. Vystavena je i série
kreseb básníøky Anny Achmatovové, por-
tréty novináøky Beatrice Hastingsové a sa-
mozøejmì øada portrétù a aktù Jeanne Hé-
buterne, jeho �ivotní tragické lásky a matky
jeho dcery. Za svého �ivota se Modigliani
v �ir�ím mìøítku neprosadil a zemøel v na-
prosté chudobì. Dnes je pokládán za jedno-
ho z nejvìt�ích svìtových umìlcù.

DO SRDCE TEMNOTY
Artefakty dová�ené z Afriky bylo v prv-
ním desetiletí 20. století mo�né spatøit
v mnoha paøí�ských muzeích, nejznámìj�í
bylo Etnografické muzeum v paláci Tro-
cadéro u Eiffelovy vì�e, je� se otevøelo
roku 1882 v rámci svìtové výstavy a roku
1935 bylo zboøeno. V dobì, kdy do nìj za-
vítali mladí umìlci, u� mìlo nejvìt�í slávu
za sebou. V matném osvìtlení byly ve vit-
rínách v efektních kompozicích vyskláda-

PRIMITIVISTÉ 
Amedeo Modigliani, Brâncuºi a Picasso ve vídeòské Albertinì

Amedeo Modigliani: Hlava, 1913.

Constantin Brâncuºi: Múza, 1912.

A. Modigliani: Jeane Hébuterne, 1918.
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né masky, zbranì, totemy a figuríny; ex-
ponátùm chybìla oznaèení a náv�tìva mu-
zea na zaèátku 20. století pøipomínala
exotickou cestu do �srdce temnoty�. Pi-
casso si dle svìdectví pøátel právì v tomto
muzeu uvìdomil, �e �umìní není estetická
operace; je to druh magie, vytvoøený jako
prostøedník mezi tímto podivným, nepøá-
telským vesmírem a námi, zpùsob ucho-
pení moci tím, �e dáme podobu na�im dì-
sùm i pøáním�. Pro inspiraci chodil do
muzea v Trocadéru i Modigliani. 

SOCHAØ A MALÍØ
Kdy� pøijel Modigliani do Paøí�e, pøitaho-
valo ho sochaøství, kterému se v letech
1909�1914 intenzivnì vìnoval. Nejbli�-
�ím kolegou i uèitelem se mu stal Con-
stantin Brâncuºi (1876�1957), syn pastýøe
z rumunské karpatské vesnice, od dìtství
nadaný øezbáø, absolvent paøí�ské akade-
mie a asistent v Rodinovì ateliéru, jen� �il
v Paøí�i od roku 1904. Brâncuºi i Modigli-
ani pracovali na sochách metodou taille
directe (pøímého øezu). Touto technikou
reagovali na tradièní zpùsob, jen� spoèíval
v nìkolika mezikrocích, modelech, odlit-
cích a spolupráci mnoha asistentù. Moder-
ní metoda byla spjata s pøedstavou, �e so-
chaøe inspiruje konkrétní materiál, døevo
èi kámen, a �e umìlec jeho pùvodnímu
tvaru pøizpùsobí svou pøedstavu. Kvùli
nedostatku penìz sbírali materiál na svá
díla na stavbách, na zboøeni�tích, upotøe-
bili i staré �eleznièní pra�ce. Hlavním
znakem jejich soch byla snaha o maximál-
ní jednoduchost s jakoby letmým vyzna-
èením a� geometricky pøesných základ-
ních rysù tváøe èi postavy. 

U� jako sochaø si Modigliani osvojil
a rozvinul hlavní charakteristické znaky
své budoucí malíøské práce: roz�íøené ob-
lièejové rysy a prodlou�ené krky, které se
podobají kykladským a africkým figurám;
jemný úsmìv a prázdné, nevýrazné jako-
by do sebe zahledìné oèi, které lze vidìt
na hlavách antických karyatid a v asij-
ském umìní, èi profily pøipomínající
egyptské hlavy. Splývání tìchto vlivù vy-
znaèuje Modiglianiho umìleckou cestu �
hledání krásy a harmonie, pøesahující vý-
tvory a ideály z tohoto svìta. Na a� nadpo-
zemsky èisté a jednoduché linie Modiglia-
niho dìl, na uhranèivý výraz jeho portrétù
�bez oèí� lze tì�ko zapomenout.

ALICE MARXOVÁ

Výstava má trvat do 9. ledna 2022. Lze ji
nav�tívit on-line v rámci komentovaných
prohlídek v nìmèinì za 5 eur. Více na
www.albertina.at.

Pøed více ne� deseti lety vydalo nìmecké
nakladatelství Suhrkamp knihu vzpomínek
Brigitty Eisenreichové na básníka Paula
Celana s názvem Celans Kreidestern, tedy
Celanova køídová hvìzda. Název je pøí-
znaèný � nejde toti� o �ádné velké vzpo-
mínání èi memoáry, ale spí�e o pár letmo �
jakoby køídou � naèrtnutých vzpomínek,
u kterých staèí málo, aby s odchodem
toho, kdo je uchovává, nav�dy zmizely.
Nicménì Brigitta Eisenreichová se roz-
hodla nenechat je zmizet, pøenést je na
papír, a nám tak zane-
chala kdy� ne výji-
meèný, tak zcela jistì
jedineèný pohled na
osobnost básníka,
Støedoevropana s ru-
munským pøíjmením
a nìmeckým mateø-
ským jazykem, �i-
dovského autora
z Bukoviny, Paøí�ana
z Èernovic.

RAKOUSKO
Autorèiny vzpomín-
ky zaèínají v dobì je-
jího dìtství � v nepo-
kojném Rakousku
tøicátých let minulé-
ho století, v neslavné
Dollfussovì a pozdìji
Schuschniggovì éøe. Brigitta byla Horno-
raku�anka, narodila se roku 1928 v Lin-
ci, raná léta pro�ila v nedaleké En�i. Aè-
koli se tento první oddíl vzpomínek,
nazvaný Z Lince do Paøí�e, pøímo netý-
ká Paula Celana, je sám o sobì velmi
zajímavý � u� proto, �e je svìdectvím
o ka�dodenní realitì v Rakousku v ob-
dobí pøed a po tzv. an�lusu. Rozhodnì
se nejedná o nìjaký prostý výèet zná-
mých faktù, naopak, je to poutavé vy-
právìní o vùli (èi nevoli) Raku�anù ke
spojení s Nìmeckem, o chabých, a pøe-
sto hrdinných pokusech plavat alespoò
trochu proti proudu a v neposlední øadì
o dvojí tváøi rakouského katolictví � na
jednu stranu konformního a ochotného
ke spolupráci, na druhou stranu jediné-
ho prostøedí, které poskytovalo jakési
útoèi�tì pøed propagandou a politikou.
Brigitta si ov�em v kritice zejména po-
váleèného Rakouska, stavícího se do
role �první obìti�, nebere �ádné servít-

ky, pou�ívá dokonce pojem Opfer-Mär-
chen � tedy obìtní pohádka.

PAØÍ�
Ústøední èást vzpomínek pak zahrnuje
zhruba období let 1951�1962. V té dobì
Brigitta Eisenreichová studuje v Paøí�i
na École des hautes études en sciences
sociales a díky svému bratrovi, spisova-
teli Herbertu Eisenreichovi, se sezna-
muje s Paulem Celanem, který v Paøí�i
u� nìkolik let �ije. �Od zaèátku mi bylo

jasné, �e kráèím
vstøíc èemusi tì�ké-
mu�� Tak Brigitta
popisuje poèátek je-
jich vzájemného
vztahu, který pro ni
znamenal i poèátek
zájmu o Paulovu �i-
dovskou minulost
a �idovství vùbec.
Paul Celan dochází
do Brigittina paøí�-
ského bytu, nechává
ji proèítat a pøipo-
mínkovat své básnì
pøed vydáním a pøe-
dev�ím � Brigitta je
nìkdo, s kým mù�e
mluvit svojí mateø�-
tinou, tedy nìmèi-
nou. Jakkoli je jeho

vztah k nìmèinì rozporuplný, stále zù-
stává jazykem, kterým hovoøila jeho za-
vra�dìná matka, je� je tak bolestnì
èastým motivem Celanových básní.

�ivot a dílo Paula Celana, od jeho� na-
rození uplynulo 23. listopadu právì 101
let, jsou ze své podstaty popøením Ador-
nova výroku o nemo�nosti psaní poezie
po zku�enosti �oa. Bylo by dobré, kdyby
i èeský ètenáø mìl mo�nost nahlédnout
na Celanovu osobnost tak trochu z jiného
úhlu pohledu, z pohledu �eny, Raku�an-
ky, která mo�ná do jisté míry symbolizu-
je Celanovo smíøení s nìmeckou kultu-
rou a jazykem. Je nyní jistá nadìje, �e
kniha vyjde také èesky, o vydání projevi-
lo zájem nakladatelství Archa Zlín. Právì
toto nakladatelství pøed èasem vydalo
výbor Celanových ver�ù v pøekladu Rad-
ka Malého pod názvem Èerné vloèky
a dlouhodobì se vìnuje vydávání nìmec-
kojazyèné literatury.

JOSEF KROUTVOR ML.

VZPOMÍNKY NA CELANA
�Kráèím vstøíc èemusi tì�kému��
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Katarína Hradská patrí medzi �pièku his-
torikov, ktorí skúmajú �idovskú realitu na
Slovensku v prvej polovici 20. storoèia.
Okrem tohto v�eobecného kon�tatovania
mám ale aj iné dôvody, preèo som bez vá-
hania siahol po jej novej knihe �idia v 1.
ÈSR. Politické ambície a sklamania.

K prvej ÈSR som získal emotívny
vzt�ah vïaka etnologickým výskumom
spoloèenského �ivota v Bratislave. Téma
ma oèarila, preto�e v normalizaènej
�edi osemdesiatych rokov minulého
storoèia mi zrazu odkryla prekrásny
nový svet kvalitných kaviarní, tole-
rantných viech èi noblesných plesov,
ktorých neodmyslite¾nou súèast�ou
bola prítomnost� �idovskej spoloènos-
ti. Pritom tieto zariadenia a aktivity
boli komunistickým re�imom pred
povojnovou generáciou starostlivo
utajované a oèieròované. V tomto
kontexte Hradskej informácie o pôso-
bení komunity na politickej scéne
s¾ubovali roz�írit� mozaiku doteraj�ie-
ho poznania. Te�il som sa, hoci záro-
veò hrozili, �e nové fakty po�kodia, èi
vlastne zreálnia môj, mo�no a� príli�
idealizovaný poh¾ad. Poctivo som
teda èítal, vypisoval zaujímavé fakty
a autorkine komentáre. Vznikol vý-
ber, ktorý zaplnil asi 4 strany a posta-
vil ma pred shakespearovskú dilemu,
èo z tohto balíka poznatkov vybrat�
a èo vynechat��

ZÁMER AUTORKYARECENZIE
Pre pochopenie knihy sú dôle�ité u� strán-
ky Prológu. V òom Hradská predstavila
ambiciózny cie¾ �odhalit� zmysel sioniz-
mu a naznaèit�, akými vývojovými etapa-
mi prechádzala èeskoslovenská �idovská
komunita na ceste k modernému �idov-
skému nacionalizmu�. Jedným dychom
upozornila aj na vnútorný konflikt, ktorý
v �idovskom prostredí rozhodne nesmel
chýbat�: �Kniha je pokusom o sprostred-
kovanie obrazu o tom, ako sa aj na Slo-
vensku formovali �idovské organizácie,
ktoré na jednej strane boli ovplyvòované
ideami sionizmu, ale na druhej strane boli
a� príli� dlho v podruèí ortodoxie, odmie-
tajúcej akéko¾vek prejavy tohto ideového
prúdu� (s. 9�10). 

V Úvode Katarína Hradská kriticky, no
objektívne zhodnotila výsledky svojich
vedeckých kolegov vo sfére sledovanej

problematiky: �Pravdou v�ak zostáva, �e
v slovenskej historiografii zostali medzi-
vojnové dejiny �idov viacmenej na okraji
výskumu, hoci im ÈSR vytvorila priazni-
vé podmienky na rozvoj ich duchovných,
nábo�enských, kultúrnych, ako aj ekono-
mických hodnôt. Príèin, preèo slovenská
historická veda venovala tejto etape dejín
men�iu pozornost�, bolo hneï nieko¾ko.
Z nich najpodstatnej�ia je, �e po zmene

spoloèensko-politických podmienok
v roku 1989 si historici zaèali viac v�ímat�
tragédiu slovenských �idov poèas holo-
kaustu, ktorá vyvrcholila vyvra�dením
dvoch tretín slovenskej �idovskej komuni-
ty. Je preto prirodzené, �e bádatelia sa viac
zamerali na osudy deportovaných �idov,
resp. na príèiny a dôsledky politiky totalit-
ného re�imu slovenského �tátu, ako aj na
negatívnu úlohu vrcholných politických
predstavite¾ov, morálne aj politicky zod-
povedných za genocídu �idovského oby-
vate¾stva� (s. 10).

DOBOVÉ DIANIE
V prvom rade treba zdôraznit�, �e Hradská
rozoberá komplikovanú dobovú situáciu
naozaj dôsledne. Berie pritom do úvahy aj
citlivé medzi¾udské vzt�ahy a navzájom
prepojené detaily, ktoré pomáhajú pocho-

pit� príèiny a následky. Zvolený postup je
nároèný, preto�e vytvára tlak na dôkladné
(rad�ej opakované) èítanie textu. Kvan-
tum informácií nedoká�em splo�tit� na po-
�adovaný rozsah jednej strany èasopisu.
Z tohto dôvodu nie po prvý raz (a v tomto
prípade naozaj odôvodnene) odporúèam
èitate¾om, aby si èitatelia preèítali túto
zaujímavú knihu sami. 

Ale k veci: U� koncom roka 1918, teda
bezprostredne po rozpade monarchie
a vzniku republiky, Tomá� G. Masaryk pri-
jal delegáciu sionistov a vypoèul si ich pred-
stavy. Po�adovali právne uznanie �idovskej

národnosti, �kolstva a tlaèe, ale tie� de-
mokratizáciu �idovských nábo�en-
ských obcí. Prezident prejavil záujem
o kritickú situáciu �idovskej komunity.
Po prevrate toti� najmä na západnom
a strednom Slovensku antisemitizmus
prerástol do fyzických útokov, vrá�d
a rabovania �idovského majetku.  

Dovtedy som o dobovej politike
ve¾a nevedel, preto som s oèakáva-
ním (ale aj znaènou námahou a zvý-
�eným obdivom k autorke) sledoval
údaje o dynamike �idovských politic-
kých strán. Orientovat� sa v týchto
procesoch nie je jednoduché. Na úze-
mí Slovenska toti� okrem �idovskej
strany krat�í èi dlh�í èas pôsobila tie�
�idovská demokratická strana; �i-
dovská hospodárska strana; �idovská
konzervatívna strana; �idovská ¾udo-
vá strana, ale tie� �idovská obèianska
strana na Podkarpatskej Rusi èi �i-
dovská strana na Slovensku a Podkar-
patskej Rusi� Strany v rýchlom sle-
de vznikali, zanikali a znovuo�ívali.
Spájali sa, aby sa vzápätí roz�tiepili

a súperili ako politickí rivali� Doslova
v priamom prenose potvrdzovali známu
pravdu �dvaja �idia, tri názory�. Napriek
v�etkému tieto procesy dosiahli úspech,
keï v roku 1929 v predèasných vo¾bách
Július Reisz sa stal prvým �idovským zá-
stupcom Slovenska v pra�skom sneme.
Aktivity, úspechy aj neúspechy potvrdzo-
vali prebudenie sa komunity, jej zrastanie
s novým �tátom, hlavne v�ak demokratic-
ký charakter re�imu, ktorý im pre politic-
kú anga�ovanost� vytvoril podmienky. 

Poh¾adom do obdobia prvej ÈSR Kata-
rína Hradská dosiahla pozitívny efekt. Vý-
sledkom jej mravenèej práce je príspevok
k hlb�iemu poznaniu a pochopeniu nedáv-
nej histórie (nielen �idovského) Sloven-
ska. Krok hlb�ie do minulosti priniesol
významný posun vpred. 

PETER SALNER

�IDIA V (SLOVENSKEJ) POLITIKE
O novej knihe Kataríny Hradskej



Bojíte se zdra�ování energie? Ta otázka
je aktuální po celém svìtì. Celý svìt za-
�ívá neblahý soubìh nìkolika krizí �
epidemické, energetické, klimatické, in-
flaèní. Jsou provázané mezi sebou a na-
vzájem posilují svùj dopad.

Kdy� pøed dvìma lety udeøila epide-
mie covidu (korony, jak se øíká v Izrae-
li), vedla k poklesu výroby, obchodu, do-
pravy, a tím i spotøeby energie. Kdy�
letos nastalo uvolnìní, po�adavky na
energii vzrostly, a tím i její cena. Klima-
tická krize se øe�í cestou dekarbonizace
ekonomik a spoleèností. Klesá tì�ba
uhlí, vyspìlý svìt míøí k jejímu úplnému
konci, Nìmecko odstavuje i jaderné
elektrárny (tedy právì
stabilní zdroje bez uhlíko-
vých emisí, co� o nìèem
svìdèí). I to má vliv na
rùst ceny energií.

Proto se logicky rozeví-
rají nù�ky mezi stoupající-
mi po�adavky na energii
a její dostupností. A právì
leto�ek ukázal, �e spoléhat
se jen na zelené zdroje
typu sluneèního svitu (fo-
toèlánky) èi vìtru (vrtulo-
vé turbíny) nelze, �e jejich
provoz i produkce kolísají.
I to pøispívá k rostoucím
cenám a hrozbì výpadkù
elektøiny (blackoutù, co�
mù�e být po lockdownu dal�í anglické
slovo, které ovládne svìt).

Proè o tom známém problému pí�e-
me? Inu proto, �e právì Izrael se z nìj
vymyká. �idovský stát a zpravodajství
o nìm podléhá jistým stereotypùm. Svìt
si za léta a dekády zvykl, �e kdy� se pí�e
o Izraeli, je to buï o válce, nebo o tero-
ristech, nebo o jednáních s Palestinci.
V posledních letech se ov�em realita vý-
raznì mìní. O Izraeli se zaèalo psát jako
o zemi, která je svìtovou �pièkou v in-
formaèních technologiích, medicínì, in-
vesticích do vìdy, hospodaøení s vodou
èi v závlahovém zemìdìlství. Leto�ní
podzim to ale posunul je�tì o kus dál.

V øíjnu pøinesl list Ha�arec, známý
tím, �e je vùèi izraelským vládám a je-
jich poèinùm velmi kritický, èlánek
s pozoruhodným � a a� podezøele ne-
kriticky znìjícím � titulkem: �Jak
a proè globální energetická krize minu-
la Izrael.�

TAMAR A LEVIATAN�
Je to dùle�ité téma rozkrývající daleko
�ir�í vývoj ne� jen energetickou krizi,
která zaèala pøed pár mìsíci. Co se týèe
energetiky a potøeby energie vùbec, byl
Stát Izrael po celý èas od svého vzniku
v roce 1948 pokládán za závislý na do-
vozu. Vodní energetické zdroje praktic-
ky nemá a fosilní zdroje musel dová�et,
a to je�tì zdaleka, kdy� s arabskými sou-
sedy poèítat nemohl. Ropné produkty
dová�el z Íránu, leè to ukonèila tamní is-
lámská revoluce v roce 1979.

Kdo se nìkdy dostal na izraelské po-
bøe�í poblí� mìst A�dod èi A�kelon, mu-
sel si v�imnout dlouhých mol vybíhají-

cích do moøe. Právì u nich pøistávají
lodì s nákladem uhlí pro tamní uhelné
elektrárny. Popravdì elektrárny dost ná-
zornì ilustrující heslo o ��pinavé energe-
tice�. To vìru není pobøe�í pro turisty.

Jak to, �e zemi s tímto typem energeti-
ky se nynìj�í krize vyhnula? Je to tím, �e
vý�e popsaný obrázek u� patøí do znaèné
míry minulosti. Peèliví ètenáøi Rch si
vzpomenou na kvìten 2017 a èlánek �Iz-
rael v roli vývozce energie�. Pøinesl in-
formace o tom, jak Izrael zaèal tì�it �
a té� vyvá�et � zemní plyn z lo�isek ve
Støedozemním moøi.

Byl to dost rychlý vývoj. V roce 2000
byl uèinìn první objev podmoøského
pole zemního plynu. V roce 2012 u� za-
èala komerèní tì�ba z polí Tamar a Levi-
atan (v létì 2022 má zaèít tì�ba z pole
Kari�). Tehdy k tomu Izrael vydal po�-
tovní známku, ale pùsobilo to tak trochu
jako propagace. Pøi�el rok 2021 a vida,
je to fungující realita. Pøinesla vlastní

energetický zdroj v dobì, kdy globální
dopravní a obchodní øetìzce naru�ila
pandemie a ceny letí vzhùru. Takto se Iz-
rael vyhnul globální krizi.

David Rosenberg, autor èlánku v Ha-
�arecu, to vysvìtluje. Výchozí obraz
podzimu 2021 se mu rýsuje takto.
V Evropì vyletìly ceny zemního plynu
i elektøiny a pøed zimou se lidé obávají
blackoutù. Èína ji� blackouty za�ila
a její vláda tlaèí na firmy, at� ve svìtì
kupují zemní plyn za jakoukoli cenu,
jen aby udr�ely v chodu výrobu. V USA
dosáhla cena plynu tøináctiletého maxi-
ma. Kde�to v Izraeli dodávky vlastního
zemního plynu pøevy�ují domácí po-
ptávku, tak�e pøebytky se vyvá�ejí
a cena elektøiny klesá.

Ano, u� koncem léta dodavatelé z pole
Tamar pro Izraelskou
elektrickou spoleènost,
hlavního producenta elek-
tøiny v zemi, sní�ili ceny
plynu o 25 procent. Drob-
ní spotøebitelé to je�tì ne-
pocítili, èekají, a� státní
regulátor stanoví ceny pro
pøí�tí rok. Ale �e od ledna
budou platit za elektøinu
ménì, je prakticky jisté.

� ALE I SLUNCE
Je�tì jednou tu ocitujme
Davida Rosenberga: �Jak
to, �e se Izrael vynoøil
jako ostrov klidné a sta-
bilní energie uprostøed

globální krize?� Odpovìï kombinuje
nìkolik faktorù. Zaprvé je to vyu�ívání
zdrojù zemního plynu blízko vlastního
pobøe�í. Zadruhé je to dohoda, kterou
vláda v roce 2015 uzavøela s energetic-
kým prùmyslem. A zatøetí je to ménì ná-
padný trend, a sice pøechod zemì k vìt-
�ímu podílu obnovitelných zdrojù
energie.

Celkovì to lze shrnout asi takto. Izrael
je momentálnì v klidu, co se týèe potøe-
by i spotøeby energie. Ale to neznamená,
�e by ustrnul. I on se vydává cestou
transformace energetiky, jen si pøi tom
odpou�tí ideologické tøe�tìní známé
z Evropy. Z obnovitelných zdrojù (hlav-
nì ze slunce) získává sedm procent ener-
gie s tím, �e cílem je podíl 30 procent.
A podíl uhlí na energetice zatím udr�uje
na úrovni 20 procent. Jeho priorita je jas-
ná: je jí stabilita a spolehlivost energeti-
ky.

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: K levnìj�í energii

Sluneèní elektrárna v kibucu Ketura, v údolí Arava u Negevu.



�Dne 5. øíjna se tøída sexta v èele s paní-
mi uèitelkami Durasovou a Hirschovou
vydala do Prahy. Na programu byla pro-
hlídka �idovského Mìsta. Po pøíchodu
do prostor Oddìlení pro vzdìlávání
a kulturu �idovského muzea v Praze
jsme vyslechli pøedná�ku o dìjinách an-
tisemitismu a o osudech �idù napøíè
stoletími. Dal�í èást na�í exkurze spoèí-
vala v náv�tìvì Sta-
ronové synagogy,
kde chlapci museli
mít pokrývku hlavy
(k�iltovka, èepice èi
jarmulka, kterou
jsme dostali). Paní
prùvodkynì nám
øekla o spoustì zají-
mavých zvykù, kte-
ré �idé mají a dodr�ují (napøíklad, �e
v sobotu je výslovný zákaz pracovat,
uèit se èi vykonávat jakoukoli fyzickou
èinnost). Dal�ím cílem byla opìt syna-
goga, tzv. Pinkasova, která byla spí�e
zamìøena na vzpomínky na �idovské
dìti i dospìlé umuèené v koncentraè-
ních táborech. V synagoze byly k na-
hlédnutí také kresby dìtí z koncentraè-
ního tábora Terezín. Poslední zastávkou
byl Starý �idovský høbitov. Ten jsme si
jen pro�li, prohlédli jsme si náhrobní ka-
meny, mnohé se zajímavými symboly,
ti�e jsme sledovali lidi modlící se u vel-
kého náhrobku � zde je toti� pohøben
slavný rabi Jehuda Leva ben Becalel,
zvaný rabi Löw (zemøel r. 1609).
V 15.43 hod. jsme nastoupili do vlaku
smìr Plzeò, kde jsme ná� výlet zakonèi-
li.� (Blovické noviny, 9. 11.) !! �Mé
pocity se vlastnì odehrávají v nìkolika
rovinách. První je � ano, je skvìlé, �e
jsme koneènì po více ne� �esti letech
dospìli ke konci. Je ú�asné, �e se proká-
zalo, �e ani prezident republiky nemù�e
øíkat nepravdy. A �e, byt� není podle le-
gislativy Èeské republiky zodpovìdný
za svá slova, je za nìj alespoò zodpo-
vìdný stát. Ale samozøejmì by bylo nej-
jednodu��í a nejférovìj�í, kdyby bìhem
té dlouhé doby pan Zeman dokázal øíci:
,Omlouvám se, spletl jsem se.� Schová-
vat se za svou imunitu, obèas nìco vy-
køiknout èi nìkoho urazit vlastnì ,zpoza
rohu� a nebýt takový frajer, který je
schopný se omluvit... To je smutné.
V�ichni dnes víme, �e èlánek Hitler je

gentleman neexistuje. Bylo by poctivìj-
�í, kdyby se pan Zeman dokázal omlu-
vit, ale pokud toho schopen není, jsem
ráda, �e stát uznal, �e prezident nemù�e
lhát,� øíká vnuèka Ferdinanda Peroutky
Terezie Kaslová na otázku, jak je spoko-
jena s omluvou od ministerstva financí.
(Týdeník Fórum, 11. 11.).  �At� u�  by-
linkami, pøíjemným �imráním po dlani

nebo omamnými
skladbami, Romové
svým sousedùm po
staletí pomáhali od
bolesti a stresu. Ne-
vím, jestli mám me-
zi svými romskými
pøedky profesionál-
ní muzikanty, ale
vím jistì, �e aspoò

jedna prababièka ,dávala drab�. Vì�tì-
ním a nabídkou léèebných praktik lidem
poskytovala urèitou nadìji nebo snad
sílu. Tak trochu se zdálo, �e kouzlí.
V Americe, kde �iju, je muzikoterapie
regulovanou profesí. Bìhem studií jsem
dìlala men�í výzkum o vlivu hudby na
zdravotní stav dùchodcù. Ke skupinì
ruských �idù v jednom domovì jsem
pravidelnì nosila harmoniku i kytaru
a sledovala, jak pøi prvních taktech rom-
ské hudby o�ili. Zdánlivì spící pacienti
najednou tleskali do rytmu a komuniko-
vali. (Jedna paní byla natolik komunika-
tivní, �e nám pøednesla mírnì køiklavou
pohádku o tom, jak ji ,Cyganie� zamla-
da unesli. Aspoò
pøedpokládám, �e to
byla pohádka.) Ni-
kdy pøedtím jsem
neza�ila tak mocný
pocit � bylo to,
jako kdy� mávnete
kouzelným prout-
kem,� pí�e se v mì-
síèníku Romano voïi. (12. 11.) !!Mìs-
to nemù�e odstraòovat v�e �patné
a bolestivé ze své historie, vysvìtlili ví-
deò�tí radní, proè se rozhodli zachovat
sochu bývalého starosty Karla Luegera,
který je pro své antisemitské názory
oznaèován za pøedchùdce nacistù. Lue-
ger vedl mìsto v letech 1897�1910
a �idy ve svých projevech oznaèoval
jako �specialisty na odporné zisky�
nebo �lidi, kteøí zavra�dili Boha�. Kvùli
tomu Luegera obdivoval ve své propa-

gandistické knize Mein Kampf i nacis-
tický diktátor Adolf Hitler. Pøesto si
øada Vídeòanù bývalého starosty vá�í,
proto�e ve mìstì zøizoval parky a ne-
mocnice a vybudoval tramvajovou sít�.
(Hospodáøské noviny, 12. 11.) !! �Ano,
situace se vyvíjí. Napøíklad Spojené stá-
ty, Kanada, Nizozemsko, koneckoncù
i Èesko � va�e horní komora parlamentu
� uznaly, �e se Èína dopou�tí zloèinù.
Sedm zemí u� pøedstavilo rezoluce a pro-
hlá�ení, která hovoøí o genocidì. Stejnì
tak se �íøí povìdomí i mezi jednotlivci.
Vystupovala jsem v OSN v New Yorku
s jedním �idovským rabínem, který nám
vyjadøoval podporu. V pamìti a v srdci
mi utkvìla jedna vìc, kterou øekl. Èasto
ji opakuji. Øekl: ,My, �idé, nemáme je-
den, dva nebo tøi dùvody, proè zastavit
genocidu a hnát èínskou vládu k odpo-
vìdnosti. Máme jich �est milionù,��
uvedla Rushan Abbásová, øeditelka or-
ganizace Kampaò pro Ujgury v poøadu
na ÈRo Plus. (16. 11) !!�Moje zamìst-
nání v podstatì v�dy konèilo vyhazo-
vem, proto�e moji nadøízení dostali po-
kyn se mì zbavit, pøesto�e pro nì
osobnì to bylo velmi nepøíjemné. Kdy�
mì tøeba vyhazovali z dopravního pod-
niku � uklízela jsem v metru �, odcháze-
la jsem se dvìma kvìtináèi s fíkusy.
Moji nadøízení u� nevìdìli, jak jinak mi
dát najevo, �e je jim opravdu líto, �e mì
musejí vypakovat. Jednou jsme v zimì
se synem Davidem na ulici zametali sníh
a �el kolem nás nìjaký pán. Kdy� nás vi-
dìl, øíkal svým dvìma synùm, které vedl
do �koly: Vidíte, kdy� se nebudete uèit,
tak takhle dopadnete. Kdy� jsme se s Da-

videm zaèali stra�nì
chechtat a já øíkala:
,Dìti, já mám vyso-
kou �kolu,� pán byl
dost na rozpacích.
Nakonec jsem skon-
èila v úplném inva-
lidním dùchodu.
Dopomohl mi k nì-

mu ná� závodní lékaø, mimochodem �id,
tak�e mìl pochopení pro rùzná bezpráví.
Kdy� mì vidìl, jak jsem zhuntovaná po
tìle, dlouho mì dr�el v pracovní neschop-
nosti, dokud jsem se nedostala pøed dù-
chodovou komisi. Invalidní dùchod dìlal
jen pár korun.,� cituje psycholo�ku a di-
sidentku Danu Nìmcovou èasopis Tvar
v èlánku, který informuje, �e v prosinci
2021 vyjdou v nakladatelství Torst její
memoáry. (18. 11.)

jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Se zpo�dìním pøipomínáme, �e pøed 95
lety, 16. bøezna 1926, se v Praze naro-
dil FRANZ WURM, jen� je pokládán za
posledního nìmecky pí�ícího pra�ského
básníka. Dìtství pro�il v hlavním mìstì,
v bilingvním nìmecko-èeském prostøe-
dí, navíc je�tì studoval francouz�tinu.
Rodièùm se jediného syna podaøilo vèas
zachránit pøed nacisty a poslali ho do
Anglie, sami zahynuli za holokaustu.
Wurm studoval romanistiku a germanis-
tiku na Univerzitì v Oxfordu, po
deseti letech pobytu v Anglii se usa-
dil v Curychu; v letech 1969�1971
�il znovu v rodném mìstì a spøátelil
se s Emanuelem Fryntou a Ivanem
Vyskoèilem. Poté se usadil v Asco-
nì v italském �výcarsku, kde také
29. záøí 2010 zemøel.

V �edesátých letech pùsobil v cu-
ry�ském rozhlase, poté vedl Felden-
kraisùv institut. Pøekládal do nìmèi-
ny (mj. díla Williama Shakespeara,
Ludwiga Wittgensteina, Reného
Chara, Paula Valéryho, Henriho Mi-
chauxe a Vladimíra Holana). Jako
básník debutoval sbírkou Anmeldung
(Pøihlá�ení, 1959), následovala sbír-
ka Anker und Unruh (Kotva a nepo-
koj, 1964). Èeský výbor Bøehy v zá-
dech pøinesl ver�e z obou tìchto
sbírek (pøel. Jan Ort, 1974), obsáhlý
výbor z dal�ích Wurmových sbírek
Dirzulande, Hundstage a Dreiund-
fünfzig Gedichte (Zemìztebe, Psí
dny, Padesát tøi básní) vy�el pod ná-
zvem Rozevøená fuga (pøel. Vìra Koubo-
vá, 2004). Roku 2018 vydalo nakl. Triá-
da èesko-nìmeckou edici jeho básnì
Král na støe�e (do èe�tiny pøevedla Vìra
Koubová). Wurm byl také známý tím, �e
se spøátelil s básníkem Paulem Celanem,
jejich korespondence vy�la i kni�nì
(v èe�tinì z ní vy�ly ukázky v Revolver
Revue è. 73/2008).

V leto�ním roce jsme také mìli pøipo-
menout, �e pøed 40 lety, 22. øíjna 1981,
zemøela v Londýnì sociální pracovnice
a rodinná terapeutka LILY PINCUS, roze-
ná Lazarus. Narodila se 13. bøezna 1898
v Karlových Varech, je�tì v dìtství se
rodina pøestìhovala do Berlína, kde stu-
dovala vìdeckou fotografii v dívèím
technickém uèili�ti Lette-Verein; po
sòatku s Fritzem Pincusem se odstìho-
vala do Postupimi. K jejich pøátelùm
patøil významný protestanský teolog

a filosof Paul Tillich a jejich dùm se od
poloviny tøicátých let stal útoèi�tìm pro
opu�tìné �idovské dìti, jejich� rodièe
byli zatèeni. Roku 1939 man�elé Pincu-
sovi emigrovali do Británie, usadili se
v Londýnì a Lily se zaèala vìnovat so-
ciální práci. Po válce patøila k zaklada-
telkám Spoleènosti pro péèi o rodinu
a Úøadu pro rodinnou terapii. Pùsobila
na klinice Tavistock a spolu s tamními
psychoanalytièkami se sna�ila analyzo-
vat dùvody man�elských nesnází a roz-
vodù a terapeuticky pracovat s páry, kte-
ré se ocitly v krizi. Posléze se stala

øeditelkou Institutu man�elského studia
pøi klinice v Tavistocku, jen� pod ná-
zvem Tavistock Relationships funguje
dodnes a je pøední britskou poradenskou
a terapeutickou institucí pro man�elství
a rodiny. 

Lily Pincus napsala nìkolik odbor-
ných knih, zabývajících se rodinnými
a man�elskými problémy, ale také pro-
blémy spjatými se stáøím a dlouhovì-
kostí (Secrets in the Family, Death in
the Family: The Importance of Mour-
ning, The Challenge of a Long Life
atd.). V textu, jej� vytvoøila, kdy� se do-
zvìdìla, �e trpí leukemií a nemá nadìji
na uzdravení, pí�e: �V�dycky jsem mìla
pocit, �e nezále�í na tom, jak dlouho
èlovìk �ije, ale pøedev�ím na tom, aby
kdy� �ije, skuteènì �il: tedy zajímal se
o v�e, co se dìje kolem nìj, a zabýval se
tím.�                                                   (am)

�IDOVSKÁ ROÈENKA 5782

Text, který leto�ní roèenku otvírá, je vý-
bìr z nejstar�í dochované sbírky chasid-
ských vyprávìní �ivchej ha-Be�t (Vele-
bení Ba�al �em Tova) z roku 1814, který
uspoøádal, pøelo�il a úvodní studií opatøil
judaista Pavel Sládek, vedoucí katedry
Blízkého východu na FF UK. !!Poèátky
�idovské emancipace a tzv. toleranèní
patent pro èeské �idy jsou tématem, je-
mu� se vìnuje historièka a hebraistka
Iveta Cermanová, pùsobící v �idov-
ském muzeu v Praze. !! Jindøich

Toman, profesor a vedoucí katedry
slavistiky Michiganské univerzity
v USA, v roèence publikuje doslov,
který napsal k anglickému vydání
�alozpìvu za 77 297 obìtí Jiøího
Weila. !!Daniel Bou�ek, pedagog
na FF UK na oboru hebraistika, v ro-
èence publikuje studii Judeo-arab-
�tina a judeo-arabská literatura. !!
Delmore Schwartz proslul v newy-
orských intelektuálních kruzích ze-
jména povídkou Zodpovìdnost se za-
poèíná ve snech, kterou pøiná�íme
v novém pøekladu. !!Ota B. Kraus,
od jeho� narození uplynulo v záøí
2021 rovných sto let, je zastoupen
dosud nepublikovanou povídkou St-
rawberry Fields (dávno pøed Beat-
les). !! Lali Michaeli, izraelskou
básníøku pùvodem z Gruzie, pøedsta-
vuje nìkolika pøeklady z hebrej�tiny
Michaela Rozov. !! Jindøich Va-
cek, pøekladatel z hebrej�tiny, fran-
couz�tiny a z jidi�, vydal v roce 2021
knihu pamìtí V�echny moje toulky,

ze které pøetiskujeme ukázku. !! Roz-
sáhlou ukázku pøedstavuje i èást autobio-
grafické povídky Zbo�né l�i americké au-
torky �ijící v Nìmecku Irene Dische. !!
Básník Tim Postovit, narozený v roce
1996 v Kyjevì, strávil rané dìtství v Izra-
eli a od svých �esti let �ije v Èesku. Je
autorem knih Magistrála (2019) a Motýlí
pavilon (2021), ze kterých jsme vybrali
pìt básní. !! Povídka ètenáøùm dobøe
známého Davida J. Novotného Návrat
do Josefova z jeho pøipravované knihy
Rozinky v blátì celou roèenku uzavírá.

�idovská roèenka 5782 (2021/2022).
Vydala F�O v ÈR v roce 2021. 176
stran, mìkká vazba, barevná obálka.
Cena 250 Kè, cena v redakci 200 Kè.
Roèenka bude v prodeji od 17. prosince,
zájemci si ji mohou objednat v redakci
Rch za sní�enou cenu + po�tovné.  

(jd)
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Jonathan Sacks
TÝDENNÍ ÈTENÍ Z TÓRY
Kniha Exodus
! Rabín lord Jonathan Sacks (1948� 2020),
jeho� styl pravidelní ètenáøi Rch dobøe znají,
pøedkládá ètenáøùm své úvahy nad Druhou
knihou Moj�í�ovou (Exodus). Jedná se
o v poøadí druhou knihu cyklu pravidelných

úvah nad tématy
týdenních oddílù
ètení Tóry, na-
zvaného Cove-
nant & Conver-
sation. Sacks se
zabývá problé-
my souèasnosti
na pozadí staro-
zákonních textù
a naopak vysvìt-
luje biblické tex-
ty na pøíkladech

z dne�ního svìta. Jedná se o výjimeènou
publikaci propojující tradièní texty s problé-
my 21. století. Autor se vìnuje øadì detailù
a jako zdroje svých ètivých analýz pou�ívá
nejen texty nábo�enské, ale také díla filoso-
fická, básnická, literární a èasto se také zamì-
øuje na vlastní zku�enosti. 

Svìtovì proslulý rabín, filosof, spisovatel,
nábo�enská i morální autorita, autor tøiceti pìti
knih (vèetnì nového anglického pøekladu a ko-
mentáøe ortodoxního siduru a komentáøù k Ro�
ha-�ana, Jom kipur a Pesach Machzorim) mìl
jedineèný dar pøevést starozákonní texty na
dne�nímu ètenáøi pochopitelnìj�í a naléhavé
paralely. Ke knize se na stránkách Rch vrátíme.

Vydalo nakl. P3K v Praze roku 2020.
Z angliètiny pøelo�ila Tereza Rej�ková.
320 stran, dop. cena 449 Kè (v P3K
310 Kè). Více informací najdou ètenáøi na
https://nakladatelstvi-p3k.cz.

Ami Ajalon, Anthony David
PALBA DO VLASTNÍCH ØAD
Jak se stal Izrael svým nejhor�ím nepøíte-
lem a jakou má nadìji na budoucnost
! Admirál Ami Ajalon je legendou ozbro-
jených sil �idovského státu. Veterán spe-

ciální námoøní
jednotky, býva-
lý velitel izrael-
ského námoø-
nictva, ex-øedi-
tel bezpeènostní
slu�by �in Bet
a bývalý minis-
tr na stranách
své knihy pøe-
svìdèivì argu-
mentuje ve pro-
spìch pragma-

tického ukonèení izraelské okupace a vy-
tvoøení palestinského státu.

Od øady jiných izraelských autorù, kteøí
obhajují podobnou vizi, se Ajalonovy na-
pínavé pamìti li�í obhajobou sionistické-
ho projektu a jeho výsledku � demokratic-
kého �idovského státu a nutnosti hájit jeho
bezpeènost i zájmy.

Vydalo nakladatelství Kalich v Praze
roku 2021. Z angliètiny pøelo�ila Milena
Pellarová. 324 stran, dop. cena 379 Kè.

OCENÌNÍ PRO KNIHU
O MUDR. BERTHOLDU EPSTEINOVI
Spolkové ministerstvo zdravotnictví spoleè-
nì s Komorou spolkových lékaøù a Spole-
èenstvím lékaøù a zubaøù pøi Nìmecké ne-
mocenské poji�t�ovnì vypsalo ji� poosmé
Cenu Herberta Lewina za výzkumnou práci
v oblasti zpracování dìjin lékaøù a lékaøek
v dobì nacionálního socialismu.

Letos získali 1. cenu Vìra Trnková
a Stephan H. Nolte za knihu In den Grau-
zonen der Geschichte
(V �edých zónách dì-
jin). Kniha pojednává
o osudu prof. MUDr.
Bertholda Epsteina
(1890�1962). Epstein
se narodil v Plzni, ab-
solvoval medicínu na
nìmecké Karlo-Ferdi-
nandovì univerzitì
v Praze, kde i po stu-
diu a vojenské slu�bì
v první svìtové válce
pùsobil; ve tøicátých
letech u� jako profe-
sor a øeditel Nìmecké
dìtské kliniky. 

Koncem roku 1938 byl nucen místo opus-
tit, podaøilo se mu odejít do Norska, kde ho
ov�em v krátké dobì dostihli nacisté. Ve�keøí
nor�tí �idé a s nimi i ve�keøí exulanti byli za-
registrováni, o�ebraèeni a posláni do Osvìti-
mi, kde a� na výjimky zahynuli v plynových
komorách (s nimi i Epsteinova man�elka).

Po návratu z koncentraèního tábora a po
válce se B. Epstein vrátil domù, ale v Èesko-
slovensku èelil mnoha problémùm a nespra-
vedlivým naøèením. Koncem roku 1949 se
stal primáøem dìtského a kojeneckého oddì-
lení v nemocnici Na Bulovce, na univerzitu
se v�ak vrátit nesmìl. Jeho práce o kojenec-
ké vý�ivì jsou ve svìtì dodnes cenìny;
v rodné zemi je takøka neznámý. 

Knihu vydalo nakladatelství Hentrich &
Hentrich v Berlínì. Má 244 stran a lze ji
koupit za 22,90 eura. Doufejme, �e se do-
èká i èeského pøekladu.

MURÁL V HOLE�OVICÍCH
Dvojice Dede a Nitzan znovu v Praze
O práci telavivských poulièních umìlcù
malíøe Dedeho a básníøky Nitzan Mintz
jsme v Rch psali pøed pìti lety v souvislos-
ti s nástìnnou malbou, kterou vytvoøili na
domì, v nìm� sídlí nakladatelství Argo,
v Milíèovì ulici na �i�kovì. Letos na pod-
zim se na mìsíc do Prahy vrátili: jejich
druhý pobyt iniciovala izraelská velvy-
slankynì v Praze, J. E. Anna Azari, a byl
zorganizován ve spolupráci s Velvyslane-
ctvím Státu Izrael, JCC Prague a Kreativ-
ní Prahy. Výsledkem pobytu je druhý mu-
rál. Nachází se v Hole�ovicích, tedy ve
ètvrti, která má se �i�kovem leccos spoleè-
ného: le�í mimo centrum, �ije v ní hodnì
mladých lidí, jsou tu moderní budovy. Na
domì na rohu ulic Komunardù a U Prùhonu
v Hole�ovicích (se souhlasem majitele budo-
vy, spoleènosti Daramis) vznikla velkoplo�-
ná malba, kombinace obrazu obøího ptáka
slo�eného z mnoha tvarù, je� jsou spjaty
s mìstem, a Nitzaniny básnì v angliètinì:
I have one thing left of you: a gold colour,
irremovable and unwashable and strea-

ming from all my dreams (Zùstalo mi po
tobì jediné: zlatá barva, ji� nelze odstranit
ani smýt a prý�tí ze v�ech mých snù). 

Nitzan a Dede vytvoøili v metropoli je�tì
jedno dílo, to se v�ak nenachází venku.
Nástìnnou malbu s typickým Dedeho moti-
vem náplasti lze nalézt na chodbì v Domì
U Minuty na Staromìstském námìstí,
v prostorách Pra�ského kreativního centra,
v nìm� sídlí i JCC Prague.

Dede a Nitzan se v rámci pobytu setkali
také s gymnazisty Lauderových �kol a pak
se zájemci z øad veøejnosti. Tato pøedná�ka
je k dispozici on-line na YouTube kanálu
JCC Prague. Telavivská dvojice se snad
do ÈR vrátí pøí�tí rok: jsou pozváni na
poulièní festival do Olomouce, bìhem kte-
rého by za sebou mohli zanechat dal�í,
tentokrát moravskou stopu. 

(am)
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Nová nástìnná malba s básní v Hole�ovicích. Foto Vojtìch Brtnický.



ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU
�IDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE
AUDITORIUM
(Maiselova 15, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají progra-
my v 18.00 a je na nì volný vstup.
! Pro náv�tìvu kulturních akcí platí ak-
tuální mimoøádná a ochranná pravidla ke
covid-19, sledujte laskavì té� www.je-
wishmuseum.cz.
! 1. 12.: Karel Anèerl v neznámých do-
kumentech. Pøi práci na novém dokumen-
tárním filmu o dirigentu Karlu Anèerlovi
(1908�1973), který pøipravuje spoleènost
Mimesis Film, se podaøilo objevit mnoho
nových unikátních audiovizuálních zázna-
mù a ukázek z rodinné èi pracovní kores-
pondence. Stopy zavedly badatele z bate-
lovského ghetta a� do Izraelské filharmonie.
Osobnost Karla Anèerla a osudy jeho rodi-
ny pøiblí�í hudebník a producent filmu
Ivan Bierhanzl a dirigentova vnuèka Ma-
ximiliane Anèerlová.
! 8. 12. Dostavte se v pondìlí 24. 11. 1941
nejpozdìji v 5:00 hod. ráno� Zøízení
ghetta Terezín. Pøed 80 lety, na podzim
roku 1941, do�lo k nìkolika pøelomovým
událostem, které ovlivnily dìní v Protekto-
rátu Èechy Morava na mnoho dal�ích let.
Pøedná�kový cyklus historièek �idovského
muzea v Praze Radany Rutové a Jany �plí-
chalové tyto, nejen pro �idovské obyvatele
tragické, milníky pøipomene. Pøedná�ka je
souèástí cyklu Události roku 1941 ve vzpo-
mínkách pamìtníkù a dokumentech �MP.
! 12. 12. od 10.00: Nedìlní dílna pro ro-
dièe a dìti: Lvíèek Arje slaví Chanuku.
Proè má chanukový svícen osm ramen?
A proè se o Chanuce jedí koblí�ky a bram-
boráky? Kdo jsou to vlastnì Makabejci?
Dìti spoleènì se lvíèkem Arje zapálí cha-
nukiji, zahrají si drejdl, ochutnají koblí�ky
a nauèí se písnièku. Prohlídka: �panìlská
synagoga. Vstupné 70 Kè. 
! 13. 12.: Judaismus druhého chrámu:
definice oboru a jeho dìjiny v kritické re-
flexi. Pøedná�ka Davida Cielontka z Kabi-
entu pro klasická studia Filosofického
ústavu AV ÈR o promìnách zájmu o tento
obor a o termínech bádání s ním spjatých. 
! 15. 12.: At� �ije Mordechaj! aneb Veselé
putování �idovskou historií. Jak se rodila
kniha Cha cha chá, zasmál se Mordechaj
(Argo, 2020) i výstava, která seznamuje
malé i velké ètenáøe s dìjinami �idù na
na�em území formou dobrodru�ného pøí-
bìhu? U pøíle�itosti stejnojmenné výstavy,
která je od listopadu do konce prosince ke
zhlédnutí v prostorách OVK �MP, se
uskuteèní beseda s autory textù Klárou
Smolíkovou, Tobiá�em Smolíkem a ilus-
trátorem Vojtìchem �edou.

! Výstava v prostorách OVK: At� �ije
Mordechaj! aneb Veselé putování �idov-
skou historií. Vydejte se s ulièníkem Mor-
dechajem proti proudu èasu a seznamte se
s pozoruhodnými osudy �idù, kteøí se usa-
dili a �ili v Èechách a na Moravì. Víte, co
oznaèují slova Pesach, ko�er nebo �abat?
Zjistìte, proè se dávají na �idovské hroby
kamínky, co je Tóra a kdo byl rabi Löw,
jak vypadá �idovská svatba a spoustu dal-
�ích zajímavostí ze �ivota na�ich �idov-
ských sousedù.

Výstava vychází z knihy Cha cha chá,
zasmál se Mordechaj (viz vý�e). Je pøí-
stupna od 1. 11. do 31. 12. 2021, po�èt
12�16, pá 10�12, bìhem veèerních poøadù
a po domluvì.

MAISELOVA SYNAGOGA
(Maiselova 7, Praha 1)
! 7. 12. od 18.00: Vzpomínkový veèer na
Arno�ta Lustiga. V prosinci leto�ního
roku by spisovatel Arno�t Lustig oslavil
95. narozeniny. O spisovateli promluví
pøekladatel, germanista, dlouholetý redak-
tor a nynìj�í �éfredaktor nakladatelství
Mladá fronta (Albatros Media) Tomá�
Dimter ve vzpomínkovém rozhovoru s øe-
ditelem Pra�ského literárního domu autorù
nìmeckého jazyka Davidem Stecherem.
Vstup volný. 
! 9. 12. od 19.00: Hebrejské meditace.
Koncert kompozice violoncella a akordeo-
nu s hebrejskými motivy v podání pøední
èeské violoncellistky Dominiky Weiss

Ho�kové a uznávané akordeonistky Jany
Bezpalcové. Vstupenky na koncert lze za-
koupit v pøedprodeji v Maiselovì synago-
ze, v Informaèním centru muzea (Maiselo-
va 15, Praha 1), v síti Prague Ticket Office
� Via Musica a na webových stránkách
�MP. Vstupné 230 Kè/ 150 Kè. 
! 21. 12. od 18.00: Pìvecký soubor Mi�-
pacha � Písnì z Tanachu. Pìvecký sou-
bor Mi�pacha pod vedením Heleny-Ester
Divecké pøipravil dal�í dílek z mozaiky
volných cyklù �idovských písní, tentokrát
poskládaný z citátù z hebrejské bible, Ta-
nachu. Vstup volný. 

OBNOVENÁ VÝSTAVA
PRA�SKÝ POUTNÍK
! Pokud jste náhodou nestihli v loòském
roce nav�tívit výstavu vìnovanou pra�skému
malíøi Robertu Guttmannovi (1880�1942),
máte novou pøíle�itost. �idovské muzeum
v Praze zve na obnovenou výstavu obrazù
tohoto populárního pra�ského naivisty
z doby první republiky, která se koná ve
stejnojmenné galerii (U Staré �koly 141/3
Praha 1). Výstavu nazvanou Robert Gutt-
mann � Pra�ský poutník pøipravil Arno
Paøík a prezentuje jeho obrazy, unikátní
dobové fotografie a dokumenty dochova-
né ve sbírkách �idovského muzea v Praze,
je� jsou poprvé pøedstaveny veøejnosti.
Výstava byla uzavøena na konci loòského
roku, pøièem� èást exponátù byla v rámci
reinstalace obmìnìna.

Guttmann sám sebe oznaèoval za �stou-
pence moderny, ale s nuancí k realismu,
ano akurátnosti�. V umìní odmítal po�a-
davek reprodukce a hájil své právo na
vlastní tvùrèí projev. Stejnì pøirozenì hájil
i právo na vlastní názor a zpùsob �ivota.
Více na www.jewishmuseum.cz (a také
v Ro� chode� 5/2020).

SBOHEM, BAGDÁDE
! Ve ètvrtek 2. 12. od 18.00 se v Mìstské
knihovnì v Praze (Mariánské nám., P 1)
koná projekce snímku z roku 2013 izrael-
ského re�iséra Nissima Dayana Sbohem,
Bagdáde (v arab�tinì s nìmeckými a èes-
kými titulky). 

Pí�e se rok 1950 a hlavní hrdina Kabi
a jeho rodina èelí nejisté budoucnosti, stej-
nì jako v�ichni �idé �ijící v Bagdádu�
Film � zalo�ený na stejnojmenném úspì�-
ném románu � pøipomíná pestrou a vzác-
nou dobu, kdy v Iráku �ilo na 130 000
�idù, kteøí pou�ívali dnes ji� témìø vy-
møelý jazyk �idovských Iráèanù � judeo-
arab�tinu.

Film se promítá ve spolupráci s Velvy-
slanectvím Státu Izrael k pøipomínce Dne
�idovských bì�encù z arabských zemí
a Íránu. Volný vstup.
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Robert Guttmann: Chanuka, 1941. © �MP.



LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Dny otevøených dveøí: Pokud máte zájem
prohlédnout si Lauderovy �koly, jste srdeènì
vítáni. Dny otevøených dveøí se konají 1. pro-
since 2021 kdykoli mezi 14.00 a 18.00
(Z� a G); 25. ledna 2022 (gymnázium)
a 24. bøezna 2022 (M�). Na�i studenti vás
provedou po �kole a budete mít mo�nost si
promluvit s jejím vedením. Podmínkou vstu-
pu je potvrzení o oèkování, o prodìlání covi-
du èi platný test (týká se i dìtí ve vìku 6�12
let). Pro lep�í informovanost o �kole jsme pøi-
pravili odpovìdi na nìkolik èasto kladených
otázek týkajících se L�; naleznete je na www.
lauder.cz.

CHANUKOVÉ OSLAVY 5782
! Stejnì jako v loòském roce i letos zmaøi-
la spoleèné chanukové oslavy na �idovské
obci �patná epidemiologická situace.
! Vystoupení dìtského divadla Feigele pod
vedením Vidy Neuwirthové lze v�ak sledo-
vat v on-line pøenosu a v televizi Tachles
(odkaz naleznete na www.tachles.tv). 
! Pra�ská �idovská obec srdeènì zve na
chanukový koncert, který se koná 2. pro-
since od 16.30 v Jeruzalémské synagoze
(koná se v pøípadì, �e se epidemiologická
opatøení do té doby nezmìní). Upozoròu-
jeme, �e v sále mù�e být nejvý�e 100
osob a po celou dobu akce musejí mít na-
sazeny respirátory.

VÝZVA
Správa Nového �idovského høbitova v Praze 3
hledá pøíbuzné èi jinak spøíznìné osoby s Phi-
lippem Winternitzem (1840�1901) a Berthou
Winternitzovou (1848�1914), kteøí jsou zde
pohøbeni. Máte-li k uvedeným nìjaké vazby,
ozvìte se laskavì na e-mail sbh.sekretariat@
matana.cz nebo na tel. è. 00 420 603 305 711. 

�OP HLEDÁ VEDOUCÍ/HO 
KO�ER RESTAURACE
! �idovská obec v Praze hledá vedoucí/ho
ko�er restaurace �alom, nástup mo�ný
ihned nebo dle dohody.

Po�adavky: dobrý vztah k �idovské ko-
munitì; znalost problematiky ko�er stravo-
vání, respektování pravidel ka�rutu; odpoví-
dající vzdìlání a praxe; schopnost øídit malý
kolektiv; znalost èeského a anglického jazy-
ka (hebrej�tina výhodou); bezúhonnost.

Restaurace �alom poskytuje stravování
pro èleny a hosty �OP, zaji�t�uje stravovací
slu�by turistickým skupinám vèetnì caterin-
gu. Restaurace dále zaji�t�uje provoz obcho-
du s ko�er potravinami, který je umístìn
ve stejné budovì jako restaurace.

Zájemci, za�lete laskavì co nejdøíve in-
formace o sobì vèetnì �ivotopisu a údajù
o praxi v oboru na adresu: �idovská obec
v Praze, sekretariát, Maiselova 18, 110 01
Praha 1, nebo kontaktujte tajemníka Micha-
la Borgese na tel. 224 800 809 èi e-mailu
borges@kehilaprag.cz.

DOBØÍ� � KAMENY ZMIZELÝCH
! Dne 10. prosince ve 14.00 se na Míro-
vém námìstí è. p. 106 v Dobøí�i koná slav-
nostní polo�ení tøí Kamenù zmizelých. Bu-
dou pøipomínat rodinu MUDr. Richarda
Frankla, oblíbeného dobøí�ského lékaøe
a èlena mìstské rady. 
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PEÈUJME SPOLEÈNÌ O �IDOVSKÉ PAMÁTKY
! �idovská obec v Praze se obrací na v�echny zájemce o �idovské památky s prosbou o pomoc pøi financování jejich oprav
a údr�by. V dùsledku stále pøetrvávající epidemiologické situace do�lo k dramatickému poklesu mo�ností, jak tyto èinnosti prová-
dìt 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, Východoèeského
a hlavního mìsta Prahy, se sna�íme peèovat s daleko vìt�ím úsilím ne� døíve, aby výpadek nebyl tolik patrný. Nedostatek finanè-
ních 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 zákona è. 586/1992 Sb. od-
poèitatelnou polo�kou z daòového základu dárce, úèel daru mù�e být konkrétnì specifikován, jeho vyu�ití dolo�eno pøesným vy-
úètováním. 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 objek-
ty ve vlastnictví Federace �idovských obcí v ÈR. 

Kontakt: Mojmír Malý; tel.: 00420 604 234 136, 00420 603 305 711; 00420 226 235 211; e-mail: sbh@matana.cz; 
www.pamatky.kehilaprag.cz. V�em dárcùm za pøípadnou pomoc dìkujeme.

Golèùv Jeníkov Nový �idovský høbitov, PrahaHabry

Náhrobek Philippa a Berthy Winternitzových.



�NO BANSKÁ BYSTRICA
Blaho�eláme na�im èlenkám, ktoré v me-
siaci december slávi sviatok svojich naro-
denín: pani Anna Ferianèíková, nar. 1.12.
� 84 rokov; pani Alica Frühwaldová, nar.
11.12. � 74 rokov, a pani Zuzana Turèano-
vá, nar. 5.12. � 58 rokov. V�etkým úprim-
ne prajeme ve¾a zdravia.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BRATISLAVA
V mesiaci december oslávia narodeniny:
pani Marina Berezovsky � 50 rokov; pani
MUDr. Katarína Blatná � 71 rokov; pán
MUDr. Juraj Czikk � 70 rokov; pani Kata-
rína Engelová � 73 rokov; pán Ing. Peter
Fischer � 50 rokov; pán Ján Fränkl � 76 ro-
kov; pani JUDr. Soòa Goldenbergová � 77
rokov; pani PhMr. O¾ga Horská-Hadrabová
� 86 rokov; pani Dagmar Chorvátová � 74
rokov; pán Ivan Javor � 74 rokov; pán Pa-
vol Just � 81 rokov; pani MUDr. Viera Les-
ná � 75 rokov; pani Ing. Eva Mosnáková �
92 rokov; pani Doc. PhDr. Katarína Podo-
láková � 78 rokov; pán Vladimír Rajek �
65 rokov; pán Ing. Peter Redlich � 79 ro-
kov; pán MUDr. Peter Stanko � 75 rokov;
pani Eva �vigutová � 78 rokov; pani Herta
Vy�ná � 91 rokov, a pani Eva Zobelová �
74 rokov. V�etkým prajeme ve¾a zdravia.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V prosinci oslaví své narozeniny: pan Jiøí
Berger, nar. 22.12. � 77 let; pan Petr Bu-
re�, nar. 14.12. � 44 let; paní Olga Flasaro-
vá, nar. 16.12. � 68 let; paní Eugeniia
Kuznetcova, nar. 22.12. � 34 let; pan Ma-
rek Ohad Müller, nar. 22.12. � 46 let; paní
Tat�jana Pelí�ková, nar. 24.12. � 66 let;
pan Pavel Pisk, nar. 7.12. � 55 let; pan Ivo
Rotter, nar. 3.12. � 91 let, a paní Magdale-
na Shira Strachová, nar. 14.12. � 47 let.
V�em pøejeme dobré zdraví a pohodu.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V prosinci oslaví jubileum na�i èlenové:
pan Mgr. Tomá� Berger � 67 let; paní Pet-
ra Frejlachová � 41 let; paní Olga Pavláto-
vá � 33 let, a paní Lyubov Tyrpaková, ml.
� 30 let. V�em na�im jubilantùm pøejeme
dobré zdraví v dal�ích letech.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V prosinci oslaví narozeniny: paní Anna
Kavková, nar. 8.12. � 79 let; pan Alexander
Horský, nar. 9.12. � 77 let; pan Pavel Horák,
nar. 13.12. � 65 let, a paní Pavla Králíková,
nar. 25.12. � 65 let. Jmenovaným pøejeme
hodnì zdraví a pohody do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

Srdeènì blahopøejeme panu Andreasi
(Bandi) Haasovi, který se 1. prosince do-
�ívá významného �ivotního jubilea � 100
let. Narodil se roku 1921 v Liptovském
Mikulá�i a v letech 1953�1971 byl èlenem
�idovské obce v Karlových Varech. Pøeje-
me mu v�e nejlep�í.

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V prosinci oslaví narozeniny: paní Sára
Èerníková, nar. 13.12. � 30 let; pan Pavel
Avraham Vrátný, nar. 17.12. � 63 let, a pan
Jan Hrdlièka, nar. 26.12. � 49 let. V�em
na�im jubilantùm pøejeme pevné zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
S lítostí oznamujeme, �e v nedìli 21. listo-
padu 2021 zesnul ve vìku 75 let pan Pavel
Gerö. Necht� je jeho du�e pøijata do svazku
�ivých. 

Zichrono livracha!

�O OLOMOUC
V prosinci oslaví jubileum: pan Martin
Cvrkál, nar. 27.12. � 48 let; pan Miroslav
Dostál, nar. 25.12. � 65 let; sleèna Renata
Gregorová, nar. 24.12. � 52 let; pan
MUDr. Oto Ko�ta, nar. 14.12. � 65 let;
pan Stanislav Poskoèil, nar. 13.12. � 87
let; paní Doc. PhDr. Lucy Topolská, nar.
31.12. � 88 let; pan Roman Majer, nar.
28.12. � 43 let; pan Petr Kubalek, nar.
7.12. � 83 let; paní Eva Poláková, nar.
9.12. � 68 let; pan Jiøí Klimì�, nar. 2.12.
� 46 let, a Eva Klimì�ová, nar. 3.12. � 9
let. Pøejeme jim pevné zdraví, �tìstí a po-
hodu.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V prosinci oslaví narozeniny: paní
MUDr. Rita Mì�t�anová � 58 let, pan Petr
Uhel � 45 let, a paní Eva �a�ková � 70 let.
V�em oslavencùm pøejeme hodnì zdraví,
�tìstí a osobní spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V prosinci oslavují narozeniny: paní Eva
Bastlová, nar. 22.12. � 90 let; pan Tomá�
Dra�an, nar. 12.12. � 82 let; pan Jefim Fi-
stein, nar. 23.12. � 75 let; paní Alice Hor-
ská, nar. 15.12. � 95 let; paní Evelina Mero-
vá, nar. 25.12. � 91 let; pan Otto Stern, nar.
19.12. � 95 let; pan Petr �ramota, nar. 2.12.
�84 let, a paní Michaela Vidláková, nar.
30.12. � 85 let. V�em pøejeme pevné zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí:
S lítostí oznamujeme, �e dne 24. záøí 2021
zemøela ve vìku 98 let paní PhDr. Markéta
Zádorová. Se zesnulou jsme se rozlouèili
3. øíjna v obøadní síni na Novém �idov-
ském høbitovì v Praze.

Zichrona livracha!

S lítostí oznamujeme, �e dne 23. øíjna
zemøela ve vìku 98 let paní Dagmar Luke-
�ová. Zichrona livracha!

�NO PRE�OV
V mesiaci december sa do�ívajú jubileí
títo èlenovia �NO Pre�ov: pani MUDr.
Zuzana Èerveòáková � 65 rokov; pani Zu-
zana Frlièková � 57 rokov; pán Marcel Iz-
rael � 44 rokov, a pán Bernard Lichtig �
73 rokov. Jubilantom prajeme z celého
srdca v�etko najlep�ie, ve¾a zdravia a po-
hody v kruhu najbli��ích.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtie
S ¾útost�ou oznamujeme, �e v uplynulých
dòoch zomreli dlhoroèné èlenky na�ej obce
pani Judita Schvalbová vo veku 85 rokov
a pani Eta �tekauerová vo veku 97 rokov.
Ich rodinám vyslovujeme úprimnú sústrast�.

Zichronan livracha!

�O TEPLICE
V prosinci oslaví narozeniny: paní Anna
Bírková, nar. 2.12. � 59 let; pan Jiøí Merta,
nar. 4.12. � 28 let, a paní Alice Sikytová,
nar. 5.12. � 57 let. Pøejeme pevné zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�NO TRENÈÍN
V mesiaci december oslávi narodeniny
pani Soòa Melkusová � 78 rokov. Prajeme
jej ve¾a zdravia.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V prosinci oslaví narozeniny paní Mgr.
Liana Novotná, paní Helena Klimentová,
paní Veronika Rechová a paní Jitka Me-
serszmidová. Jmenovaným pøejeme hodnì
zdraví a pohody do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!
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VAKCÍNA PRO DÌTI
V listopadu zaèali v Izraeli (ale také
v USA a Rakousku) oèkovat dìti ve vìku
5�11 let vakcínou proti nemoci covid-19.
Dle údajù ministerstva zdravotnictví tvoøí
dìti tøetinu naka�ených a dle odborníkù
tedy zemì nikdy nedosáhne hromadné
imunity, pokud se nebudou oèkovat i ony.
V Izraeli �ije 1,2 milionu dìtí v uvede-
ném vìku (z celkového poètu 9,4 milionu
obyvatel). Aèkoli dìt�tí pacienti vìt�inou
nemoc dobøe sná�ejí, pokud mají tì�ký
prùbìh, zanechává stejnì jako u dospì-
lých dlouhodobé a tì�ké následky. Od za-
èátku pandemie do pùky listopadu se co-
videm nakazilo 1,3 milionu obyvatel
Izraele, zemøelo s ním pøes 8000 osob.

BRITÁNIE PROTI HAMÁSU
Britská ministrynì vnitra Priti Patelová
hodlá na základì zákona o terorismu po-
stavit v zemi mimo zákon organizaci Ha-
más. Její rozhodnutí je�tì posílila vra�da
britského obèana, 26letého Elijahua Kaye,
jeho� v pùli listopadu zabil pøi útoku v je-
ruzalémském Starém Mìstì terorista.
Ka�dému, kdo v Británii jakýmkoli zpù-
sobem podpoøí zmínìnou islamistickou
skupinu, bude hrozit deset let vìzení. Mi-
nisterstvo vnitra si pøedsevzalo, �e v Britá-
nii pøeru�í ve�keré aktivity spojené s pod-
porou palestinských militantních islamistù
z Hamásu. 

�IDOVSKÉ MUZEUM V BRAZÍLII
V brazilském Sao Paulu se v prosinci po
mnohaleté opravì otevírá synagoga Beth-
El, postavená roku 1932. Od poèátku nové-
ho tisíciletí se potýkala se zatékající vodou
a plísní, proto byla roku 2007 uzavøena.
Bìhem opravy, která na základì historic-
kých fotografií vrátila budovu do pùvodní
podoby, byl rozmìrný templ uzpùsoben na
provoz �idovského muzea. Expozice umís-
tìné ve v�ech pìti patrech pøedstavují histo-
rii brazilských �idù, která sahá a� do 16.
století, a �idovské reálie. V zemi �ije na
120 tisíc �idù, polovina z nich právì
v Sao Paulu. Ve mìstì fungují jejich �koly,
kluby a také známá nemocnice pojmenova-
ná po Albertu Einsteinovi.

STIPENDIUM PRINCEZNY ALICE
Izraelský prezident Jicchak Herzog pod-
nikl v listopadu oficiální náv�tìvu Velké
Británie. Hovoøil pøi ní mimo jiné s prin-
cem Charlesem: probírali nebezpeèí kli-
matických zmìn a mo�nosti, jak s nimi
bojovat, a Herzog princi podìkoval za
jeho aktivity spjaté s propagací vzdìlává-

ní o hokolaustu. Prezident také oznámil,
�e Hebrejská univerzita zalo�ila nové sti-
pendium a pojmenovala ho po Charleso-
vì babièce z otcovy strany, princeznì Ali-
ci z Battenbergu. Princezna Alice byla na
své pøání pohøbena v Jeruzalémì v koste-
le svaté Máøí Magdaleny na Olivové hoøe
a patøí ke Spravedlivým mezi národy.

PREZIDENTSKÝ KANDIDÁT
Ve Francii se na jaøe 2022 konají prezi-
dentské volby. Nejvìt�í �ance na úspìch
má souèasný prezident Emmanuel Mac-
ron, nicménì velice ostrou kampaò vedou
zástupci krajní pravice: Marine Le Peno-
vá a spisovatel a novináø Éric Zemmour.
Pochází z �idovské rodiny, která pøi�la do
Francie z Al�íru, je praktikující �id. Nic-
ménì svou (zatím neoficiální) kampaò
nevede v duchu univerzální �idovské mo-
rálky, ale v duchu populistického nacio-
nalismu a nepøátelství k muslimským
imigrantùm a jejich potomkùm, vymezu-
je se i vùèi institucím Evropské unie
a LGBT komunitì. 

ÈEKÁNÍ NA GODOTA V JIDI�
Stockholmské Královské dramatické di-
vadlo uvedlo nedávno slavnou hru Samu-

ela Becketta Èekání na Godota. Estragon
a Vladimír a dal�í postavy v ní v�ak ne-
mluví ani �védsky, ani anglicky, ale jidi�
ve verzi, ji� vytvoøil Mo�e Yassur, diva-
delní re�isér, rumunský rodák a pøe�iv�í
holokaust. Ve �védsku, které se dlouho-
dobì potýká s proti�idovskými projevy,
�ije asi 25 tisíc �idù, malou èást tvoøí
místní ultraortodoxní komunita. Iniciátoøi
inscenace z organizace Judisk Kultur uve-
dení jidi� hry pøipravili spí�e jako gesto,
upozoròující na historii �idovské popula-
ce v zemi (k ní� patøí jidi� mluvící pøícho-
zí z Ruska a východní Evropy) a na fakt,
�e jidi� byla roku 2000 ustavena jako je-
den z men�inových jazykù.

DE NIRO JAKO MADOFF
Na portále HBO GO lze zhlédnout film
Èarodìj ze zemì l�í (The Wizard of Lies)
z roku 2017 v hlavní roli s Robertem De
Nirem, jen� vznikl na základì stejnojmen-
né knihy Diany B. Henriquesové. Jedná se
o snímek zachycující pøípad Madoff � tedy
nejvìt�í zpronevìru v americké historii, jí�
se dopustil Bernard Madoff, investièní
bankéø, zakladatel nejvìt�í americké elek-
tronické burzy a uznávaný filantrop. Film
se soustøeïuje na období po Madoffovì
zatèení v roce 2008, na proces s ním a na
tragické dùsledky, které jeho podvody
mìly nejen pro tisíce lidí a organizací,
vèetnì tìch dobroèinných, je� mu své fi-
nance svìøili (celkem na 50 miliard dola-
rù), ale také pro jeho nejbli��í rodinu. Ban-
kéø v De Nirovì pozoruhodném podání je
manipulátor a sociopat, který si do smrti
(zemøel ve vìzení letos v dubnu ve vìku
83 let) svou vinu naplno neuvìdomil. (am)
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