Kè 30,–

5782 DUBEN 2022

NISAN

VÌSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ
V ÈESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Rabi Gamliel øekl... Ilustrace k Hagadì z Offenbachu, Fritz Kredel, 1927.
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PROHLÁŠENÍ FŽO
Židovské obce a organizace sdružené ve Federaci židovských obcí v ÈR jednoznaènì
odsuzují nièím neospravedlnitelnou agresi
Ruska proti Ukrajinì a jeho snahu tuto zemi
zbavit nezávislosti a obsadit ji. Spolupracujeme s èeskými humanitárními organizacemi i s židovskými organizacemi v Evropì
i jinde ve svìtì ve snaze pomoci finanènì
i organizaènì. Pro ty, kdo budou nuceni ze
zemì uprchnout a budou hledat bezpeèí
v Èeské republice, se snažíme ve spolupráci
se èleny našich obcí a organizací zajistit nezbytnou pomoc, ubytování a podporu. Souèasnì vìøíme, že agresor, pøedstavovaný Putinem a jím ovládaným Ruskem, ve svém
úsilí znièit nezávislost Ukrajiny i mírové
a demokratické uspoøádání Evropy neuspìje.
25. 2. 2022
Za FŽO v ÈR Petr Papoušek, pøedseda
OTEVØENÝ DOPIS
Pøedstavitelé náboženských komunit pùsobících v Èeské republice vyzvali duchovní
v Rusku, aby využili svého vlivu a zasadili
se o okamžité zastavení války a dalšího prolévání krve na Ukrajinì. Zástupci èeských
køest’anských církví, židovské a muslimské
obce a dalších náboženství se 28. února
2022 sešli k modlitbì a apelu k zastavení
války na Ukrajinì. Setkání probìhlo na ministerstvu zahranièních vìcí v kapli Trauttmansdorffského paláce. Na setkání vystoupil i pøedstavitel ukrajinských øeckokatolíkù
v ÈR Vasyl Slivocký. Zástupci èeských náboženských komunit zaslali otevøený dopis
s žádostí o hledání cest k obnovení míru
a spravedlnosti hlavì ruské pravoslavné
církve, hlavnímu rabínovi Ruska, velkému
muftímu Ruska a pøedstavitelùm buddhistù,
hinduistù a dalších náboženských komunit
v Rusku
rø
JAIR LAPID NA SLOVENSKU
V polovici marca (14. 3.) navštívil izraelský
minister zahranièných vecí Jair Lapid Slovensko. Jeho hostite¾om a partnerom bol
slovenský minister zahranièných vecí a európskych záležitostí Ivan Korèok. Minister
Lapid a jeho partner usporiadali v Bratislave spoloènú tlaèovú konferenciu, na ktorej
vyzvali Rusko, aby okamžite zastavilo vojnu na Ukrajine. Obaja šéfovia rezortov sa
vyjadrili v plnej zhode a odsúdili eskaláciu
konfliktu zo strany Ruskej federácie. Požadujú stiahnutie ruských vojsk z ukrajinského územia a zaèatie politických rokovaní,
ktoré budú viest’ k mieru.
Jair Lapid, ktorý bol aj host’om slovenskej prezidentky Zuzany Èaputovej, uviedol, že sa s Korèokom zhovárali o možnosti
hmotnej pomoci Izraela na slovensko-ukrajinskom hraniènom priechode Vyšné Ne-
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mecké. Korèok vyzdvihol praktickú spoluprácu s Izraelom, najmä v oblasti obrany.
Izraelské 3D radary budú chránit’ slovenský
vzdušný priestor. Ide o jeden z najdôležitejších modernizaèných projektov ozbrojených síl SR.
Po tlaèovej konferencii obaja šéfovia diplomacií spoloène navštívili pamätník Chatama Sofera, kde sa stretli s predstavite¾mi
židovskej komunity.
jf
PAMÁTCE RAKOUSKÝCH ŽIDÙ
V letech 1942–45 odešlo z Rakouska do terezínského ghetta pøes 15 tisíc Židù. Mnozí
zahynuli tady, další po deportaci na místa
vyhlazování a otrocké práce.
„Tyto zloèiny nesmìjí být zapomenuty,
ale zùstat trvalým varováním pro pøíští generace,“ stojí na tabuli, kterou v terezínském kolumbáriu v úterý 8. bøezna odhalili
pøedsedkynì èeské poslanecké snìmovny
Markéta Pekarová Adamová s pøedsedou
rakouské Národní rady parlamentu Wolfgangem Sobotkou. „Terezín je memento,“
prohlásila Pekarová Adamová s protestem
vùèi diktátorùm, pro které nemá lidský život
žádnou cenu. „Ruská agrese nám ukazuje,
jak je mír køehký a jak ho musíme všemi
prostøedky bránit,“ pokraèovala. Podle ní
pøed Evropou stojí dva velké úkoly: Musí
pomoci Ukrajinì bránit její území a také
uprchlíkùm, kteøí pøicházejí k nám. „Pomáhejme jim, prosím. A nepolevujme.“
Pietní akce v Terezínì se zúèastnili i rakouská velvyslankynì Bettina Kirnbauer,
pøedseda Federace židovských obcí Petr Papoušek nebo bývalý ministr zahranièí Karel
Schwarzenberg.
zn
BEJT DIN FŽO
Dne 7. bøezna 2022 byla mezi Federací židovských obcí v ÈR a rabínským soudem, zastoupeným panem rabínem Jaakovem Hotovelim,
pøedsedou Rabínského soudu pro Rakousko,
uzavøena smlouva o vzniku, rozsahu a podmínkách èinnosti rabínského soudu pro FŽO
v Èeské republice se sídlem v Brnì, v jehož
èele stojí jako pøedseda rabínského soudu ra-

bín Hotoveli, a tento rabínský soud je uznáván
Vrchním rabinátem státu Izrael.
Slavnostnímu aktu byli na brnìnské obci
pøítomni i její pøedseda Jáchym Kanarek,
vrchní rabín ŽOP David Peter a èlenové rabínského soudu FŽO rav Arie Folger (bývalý vrchní rabín Vídnì) a rav Chajim Zamir.
Cílem bejt dinu FŽO je provádìní konverzí, rozvodù, potvrzování židovství a vydávání ostatních vyžádaných soudních rozhodnutí.
fžo
POMOC ŽOP UPRCHLÍKÙM
Na Hagiboru se støídají uteèenci z Ukrajiny.
Zatím vìtšinou pokraèují do dalších destinací (Izrael, USA, Nìmecko). Na Hagiboru
mají k dispozici samostatné pokoje (celkem
18 lùžek), kuchyòku, koupelnu, vèetnì
praèky.
Matana pøipravuje pro uprchlíky volné
byty. Souèasnì máme i nabídku volných
bytù, které nám pro pøechodnou dobu pøenechávají dobrovolníci.
Koordinaci pomoci uprchlíkùm zajišt’uje
sociální oddìlení ŽOP (socialni@kehilaprag.cz).
Pro evidenci našich nákladù i finanèní
pomoci jsme zøídili samostatné úèetní støedisko, kde evidujeme pøijaté dary a náklady
vynaložené na pomoc uprchlíkùm. Budeme
velice rádi, když tuto aktivitu obce podpoøíte darem na úèet 1936531399/0800 s komentáøem „dar pro Ukrajinu“. Výdaje i pøíjmy na tomto úètu budeme pravidelnì
zveøejòovat. Všichni mají možnost zapojit
se formou finanèní pomoci.
žop
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Ve vìku 84 let zemøela 23. bøezna letošního roku Madeleine Albrightová, bývalá
ministrynì zahranièních vìcí USA, narozená v Èechách v židovské rodinì. Mimoøádným zpùsobem se zasloužila o pøijetí
Èeska i dalších státù støední Evropy do
NATO a do spoleènosti demokratických
státù. Jak významné to bylo a je, vidíme
právì dnes. To podstatné o ní dokázal
Václav Havel shrnout v krátkém projevu,
který tu pøetiskujeme. Pronesl ho na galaveèeøi, poøádané organizací Ameriètí
pøátelé Èeské republiky na poèest Madeleine Albrightové v New Yorku, dne
7. záøí 2000.
***
Milí Ameriètí pøátelé Èeské republiky, dámy a pánové,
nejednou jsme se spoleènì s mojí
velkou krajankou Madeleine Albrightovou divili, jak si s námi
osud neuvìøitelnì zahrál a jaké pøekvapivé dary nám dopøál.
Nejen, že jsme se oba stali svìdky svìtodìjných zmìn, totiž doby,
kdy se zaèala hroutit a posléze
zhroutila železná opona, kdy se
rozpadlo celé dosavadní bipolární
rozdìlení svìta, kdy se dík tomu
vyjevil v plné zøetelnosti rozsah
soudobých civilizaèních hrozeb
a kdy celý svìt stanul pøed výzvou
hledat a najít své nové a lepší
uspoøádání.
Nejen to. Osud chtìl i tomu, abychom se oba stali – témìø ze dne na
den – aktivními úèastníky, ne-li pøímo spolutvùrci tìchto dìjù a abychom ve svých neèekaných rolích
mohli, ba byli pøímo povinni nové lepší
uspoøádání svìta hledat a spoluvytváøet.
Jsem prezidentem své zemì už více
než deset let. Pøesto se tomu poøád divím. Mùj údiv nad vlastním osudem je
snad dobrou legitimací k tomu, abych
lépe než kdo jiný chápal údiv Madeleine
nad osudem jejím. Ten osud je vskutku
pozoruhodný.
Uvìdomme si, že to je žena, která
v mladém vìku musela dvakrát prchnout ze svého domova pøed totalitním
systémem, nejprve nacistickým a pozdìji komunistickým, systémem, který
v obou pøípadech krutì zasáhl nejen její
pùvodní vlast, nejen Evropu, v jejímž
støedu tato vlast leží, ale prakticky celý
svìt. Její otec se kdysi pokoušel sloužit
demokracii jako zástupce její vlasti
v OSN. Právì pro vìrnost této služby
musel podruhé s celou rodinou emigro-

vìdomí, že preventivní angažmá se
americkému národu vždy vyplatí a èím
pozdìji se naopak Amerika angažuje,
tím tvrdìji za to zaplatí; vyvinutou vnímavost pro všechny typy a projevy totality i v jejich zárodeèných fázích, a to
nejen v Evropì, ale na celém svìtì.
Ano, to všechno patøí neodmyslitelnì
k Madeleine a to všechno z ní dìlá nejen
ženu, která udìlala velkou kariéru, ale
pøedevším ženu, která významnì pøispìla k dobrému vývoji ve svìtì: to znamená k prosazování respektu k lidským
právùm, demokratickému politickému poøádku a obèanské spoleènosti a k odvaze demokratického
svìta èelit zavèas zlu totality, a to
v krajním pøípadì i silou. Velká
a veskrze trpká støedoevropská
zkušenost appeasementu se v její
práci významnì zhodnocuje.
To všechno, o èem mluvím, má
své konkrétní dùsledky: jedním
z nich, významným, ne-li z urèitého hlediska nejvýznamnìjším, je
fakt, že bìhem Madeleinina pùsobení se zaèala reálnì, byt’ tìžce,
budovat nová evropská bezpeènostní struktura prvním – a doufám, že nikoli posledním – rozšíøením NATO za hranice dané
bývalou železnou oponou. Kdo
dnes nevnímá význam tohoto svìtodìjného kroku, nebo dokonce
pochybuje o jeho smyslu èi efektu,
pozná podle mne bìhem nìkolika
let, jak se mýlil. A pøizná-li svùj
omyl, pak mne bude následovat
Václav Havel a Madeleine Albrightová. Foto Karel Cudlín.
v projevech uznání za tento krok
kou èest, že tento hold smím v tuto americkému Kongresu, Clintonovì adchvíli vzdát. V èem je onen dobrý obsah ministrativì a speciálnì Madeleine Albrightové.
Madeleininy práce?
Madeleine, obèas tvrdíváš, že když
Nikdy jsem ji nechápal jako èeskou
lobbistku ve svìtové politice. Vždycky jsme se pøed lety poznali a skamarádili,
jsem ale vnímal, že dík svému støedoev- nazýval jsem Tì omylem Madeleine
ropskému pùvodu a tvrdé støedoevrop- Fulbrightovou. Nemyslím si, že to je
ské zkušenosti má nìco, co je dnes pro pravda, ale plnì tento Tvùj bonmot reAmeriku nesmírnì dùležité: vyvinutý spektuji, protože vím, že politik, zvláštì
smysl pro blížící se èi hrozící nebezpe- v Americe, musí umìt obèas vymìnit
èí; vyvinutý smysl pro dùležitost støedo- pravdu za bonmot. Jsi dobrá politièka.
Dìkuji tu veøejnì a pøed významnými
evropského a evropského prostoru pro
celý svìt (anebo to není právì toto mís- lidmi své pøítelkyni Madeleine Albrighto, kde dosud vznikaly všechny velké tové za vše, co se pokusila udìlat pro
nebo pøímo svìtové války a konfronta- lepší svìt, a pøeji jí mnoho úspìchù
ce?); hluboké porozumìní pro americ- v další práci, at’ už bude èímkoli a kdekou odpovìdnost za mír a demokracii koli. Nepochybuji ostatnì o tom, že at’
ve svìtì a pro nutnost vèasného angaž- bude èímkoli a kdekoli, v každém pøípamá Spojených státù tam, kde je ohrože- dì o ní uslyšíme a její hlas bude mít zana svoboda, a speciálnì v Evropì, tomto slouženou a tìžce vydobytou váhu.
Dìkuji vám za pozornost.
témìø neuralgickém bodì svìta; jasné

vat. A uvìdomme si, že uplynulo jen nìkolik málo desetiletí a tato žena stanula
– jen a jen dík vlastní píli, odvaze, vzdìlání a temperamentu – v èele State Departmentu a stala se tak nejen zøejmì
nejvlivnìjší Èeškou v dìjinách, ale
v této dobì asi i nejvlivnìjší ženou na
této planetì.
Takový životní pøíbìh vskutku probouzí údiv.
Ale to není stále to hlavní. Nejdùležitìjší je sám obsah její práce. A ten zasluhuje skuteèný hold a já považuji za vel-

Václav Havel
HOLD MADELEINE
ALBRIGHTOVÉ
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TØI STUPNÌ OÈISTY
PARŠAT MECORA
Èlovìk byl na rozdíl od jiných živoèichù
stvoøen jako duše mluvící (Onkelos) a byl
øeèí obdaøen, aby se domluvil s druhými
lidmi. Pomluvu tak musíme pokládat za
zlo, které ohrožuje lidské soužití ve spoleèném státì zneužitím daru, charakteristického právì pro èlovìka. Malomocenství, které projednává Tóra, je na kùži
Jaakovova potomstva projevem zlého jazyka navenek, na tom se od starovìku
shodují židovští komentátoøi, ale mluví se
o nìm jako o nemoci, jež se stane spoleèenským problémem až po dobytí Svaté
zemì, tedy v zemi vašeho držení.
Z popisu oèistného procesu v Tóøe (Mecora), jímž mìl projít jedinec, když se na
nìm rána malomocenství vyhojila, vyplývá, že mìlo tøi stupnì. Na zaèátku je
uzdravený jedinec, jenž se po dobu své rituální neèistoty zdržoval v izolaci, zcela
pasivní: je dokonce pøiveden ke knìzi,
protože by byl pøiveden, i kdyby sám s rituální oèistou otálel. Knìz však jako zástupce nejvyšší duchovní instance mu vyjde mimo tábor vstøíc, aby proces oèištìní
urychlil a mohl konat. Když se pøesvìdèil,
že se rána malomocenství vyhojila, pøikáže a vezme pro oèišt’ujícího se dva živé
ptáky z ryzího ptactva, cedrové døevo, èervenou vlnu a yzop. Ryzím je mínìno ptactvo povolené k obìti na oltáøi. A knìz pøikáže a zaøízne jednoho toho ptáka nad
živou vodou a zachytí krev do hlinìné nádobky. Pak vezme druhého ptáka, toho živého, a cedrové døevo, èervenou vlnu
a yzop, a nad živou vodou namoèí toho živého ptáka do krve ptáka zaøíznutého.
A když z toho sedmkrát støíkl na oèišt’ujícího se z malomocenství, oèistí jej a vypustí
toho živého ptáka nad pole.
Tradièní výklady vidí v obou ptácích
paralelu se dvìma kozly pøi chrámovém
obøadu Dne smíøení, z nichž jeden byl
obìtován Bohu a druhý, jenž na sobì nese
høíchy celého Izraele, byl odveden do
pouštì. Krev zaøíznutého ptáka je oèistná,
zatímco pták namoèený do této krve je
propuštìn al penej ha-sade, tedy nad pole.
Mohlo by se zdát, že v tomto smìru paralela kulhá, protože poušt’ je neobydlená
a pole je souèástí lidské kultury, dokonce
je v Tóøe požehnaným místem rozhovoru
èlovìka s Bohem. Knìz však tímto obøadem symbolicky ukazuje požehnání, do
kterého se uzdravený vrací, když se vyléèil ze zneužití daru øeèi. Zatímco høíchy
patøí nicotì, odkud pocházejí, tento èlovìk
již opìt bude patøit k bytí.
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KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

Mark Podwal: Mìsíc nisan.

Proto je také nutné, aby se èlovìk vìdomì podílel na své oèistì a oèistil se sám,
a to je druhý stupeò oèisty. Vypere si šaty
a oholí si všechny vlasy, vykoupe se ve
vodì, a když tak uèiní, pøijde do tábora,
kam mu byl jako malomocnému, jenž roznáší pomluvy jako nakažlivou nemoc, zamezen pøístup. Teprve poté, kdy se sám rituálnì oèistil ponoøením do mikve, se opìt
stává souèástí lidského spoleèenství. Vrací
se do spoleènosti, protože sám pøiložil
ruku ke své oèistì.
Celkem zde stráví sedm dní mimo svùj
stan, protože ještì se nemùže vrátit do
svého domu, nemluvì o tom, že nemá pøístup ke svatosti Božího pøíbytku. Teprve
když knìz jako prostøedník mezi Bohem
a Izraelem za nìj pøed Bohem usmíøí, je
oèista dovršena.
Tam si otevøe cestu tím, že si sedmého
dne vyholí ochlupení na celém tìle, opìt si
vypere odìv a ponoøí se do mikve, a osmého dne pøinese v Chrámu obìti. To je tøetí
stupeò. Knìz vezme z krve obìti za provinìní a dá na pravý boltec ucha oèišt’ujícího se a na palec jeho pravé ruky a na pa-

lec jeho pravé nohy. Poté knìz vezme
z logu toho oleje a nalije do dlanì své levé
ruky. Naèež knìz ponoøí prst pravé ruky
do oleje v dlani levice a sedmkrát støíkne
prstem k tváøi Hospodinovì. A ze zbytku
oleje na své dlani dá knìz na krev obìti za
provinìní na pravé ucho oèišt’ovaného, na
palec jeho pravé ruky a na palec jeho pravé nohy. A zbytek oleje na své dlani dá
knìz na hlavu oèišt’ovaného a usmíøí za
nìj. Knìz vykoná obìt’ za høích, a když
usmíøí za oèišt’ovaného z jeho neèistoty,
zaøízne celoobìt’. Knìz obìtuje celoobìt’
a mouènou obìt’na oltáøi, a když za nìj
usmíøil, bude èist.
Èlovìk se vrací k úèelu, pro který byl
stvoøen, a následnì i k sobì domù. S tím
zøejmì souvisí i dùvod, proè knìz oznaèuje krví obìti za provinìní a svatým olejem
pravou stranu dotyèného èlovìka a jeho
hlavu. Zatímco jeho levá ruka slouží pravé
jako nádoba, pravice je aktivní. Tímto obøadem jako by byla posílena a zpevnìna
aktivní a formující složka èlovìka, samotný smysl øeèi jako fenoménu spojení mezi
lidmi a Bohem, jeho vinou poškozená.
Není náhodou, že název levé strany
nese v hebrejštinì formu semol, blízkou
jménu andìla smrti Samaela. Bùh zámìrnì stvoøil èlovìka z prachu zemì, aby si
uvìdomoval svou smrtelnost a zlo, které
je proto schopen páchat, díky tomu však
i dobrodiní života, které mu Bùh ze sebe
samého vdechl a èlovìk je v sobì každým
vdechem obnovuje. Øeè je však projevem
lidského nitra navenek a nemùže mít jiný
smysl než sdílení svého nitra, citù a myšlenek s jinými lidmi a pøi artikulaci modlitby s Bohem. To vysvìtluje, proè je zlý
jazyk ve všech svých nuancích trestán
v Tóøe izolací malomocného, ale i smysl
jeho obøadné oèisty zvenèí, když se rána
malomocenství na nìm vyhojí. Provádí ji
zástupce a vyslanec nejvyšší duchovní
autority, samotného Boha.
Pøi zjevení Božího majestátu na Sinaji
Bùh mluvil a všechen lid vidìl, co mìl slyšet: Já jsem Hospodin, tvùj Bùh, který tì
vyvedl z Egypta, z domova otrokù. Svým
já artikuluje každý èlovìk svou nejvlastnìjší identitu, jež je mu samému skrytá
v nebesích jeho mysli. Øeèí však oznaèuje
své já jménem, a totéž dìlá i Bùh, když
øíká: Já jsem ten, jehož jméno nahrazujeme slovem Ha-šem, to jméno. Proto také
Tóra mluví o pøíbytku Božího majestátu
jako o svatyni Jeho nevyslovitelného Jména, jehož službì jsou zasvìceni knìží ze
semene Aharona, jenž miloval a vyhledával mír.
EFRAIM K. SIDON
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SLOVA JAKO MOR
Mecora (3M 14,1–15,33)
Podle rabínských uèencù oddíly Tazria
a Mecora pøesvìdèivì ilustrují moc slov:
jejich schopnost léèit – anebo zraòovat.
Cara’at, kožní nemoc – malomocenství
–, jejíž diagnózou a oèistou od ní se naše
paraši zabývají, byla trestem za lašon
hara, zlou, hanlivou øeè; slovo mecora,
oznaèující toho, kdo nemocí trpí, je dle
uèencù zkratkou vìty moci šem ra – èlovìk, který hanlivì mluví. Opírali se pøitom hlavnì o pøípad, kdy Miriam pomlouvala Mojžíše a za to ji zasáhla
cara’at (4M 12). Mojžíš se k této události vrací o mnoho let pozdìji, kdy nabádá
Izraelity, aby pamatovali, co „Bùh uèinil
Mirjam“ (5M 24,9).
Jak už jsem mnohokrát øíkal, je judaismus náboženství slov a mlèení, hovoru a naslouchání, sdìlování a porozumìní. Hospodin stvoøil vesmír slovy
a stejnì tak tvoøíme slovy náš spoleèenský vesmír.
Boží zjevení na Sinaji spoèívalo v naslouchání, ve slovech: „A Hospodin k vám
mluvil zevnitø toho ohnì, slyšeli jste zvuk
tìch slov, a kromì toho hlasu jste nevidìli žádný obraz“ (5M 4,12). Zatímco
ostatní starovìká náboženství mìla své
monumenty z cihel a kamene, Židé
v exilu mìli jen slova, Tóru, kterou si
vzali s sebou… Boha nemùžeme vidìt,
nemùžeme se ho dotknout, necítíme
a nemùžeme ho ochutnat. Lze ho jen
slyšet. V judaismu je naslouchání vrcholným náboženským umìním.
Význam øeèi a jejího pùsobení na lidi
v naší dobì zásadnì ovlivòují sociální
média a internet, jimiž se hanlivé projevy – lašon hara – mohou nekontrolovatelnì šíøit. Rabíni považují lašon hara
za horší než tøi hlavní høíchy – modloslužebnictví, cizoložství a zabití – dohromady. Lašon hara zabíjí tøi lidi naráz: toho, kdo pomluvy pronáší, toho,
kdo jim naslouchá, a toho, o nìmž jsou
øeèeny. Židé z generace pouštì nevstoupili do Svaté zemì, protože o ní hanlivì
mluvili; ten, kdo se k hanobení druhých
uchyluje, je jako neznaboh.
Dnes si význam odporu proti lašon
hara uvìdomujeme tak jako nikdy døív.
A palèivì si uvìdomujeme i význam oddílù Tazria a Mecora a jejich poselství:
hanobení a lži vraždí jako mor.
Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøeložila A. Marxová.
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HRÁL JSEM BACHA NA DARBUKU
Rozhovor s jazzovým skladatelem a bubeníkem Udim Shlomem
V bøeznu koncertoval v rámci støedoevropského turné v Trutnovì,
Èeské Lípì a Praze izraelský skladatel a bubeník U DI S HLOMO . Narodil se roku 1976 v kibucu Nachšon, od dìtství se vìnuje hudbì.
Navštìvoval oblastní konzervatoø
Jad-harif, poté Hudební školu jazzu

Skuteènì?
Tedy ne pøesnì seznámil, to se stalo
už døíve v Izraeli, kde pracovala jako
dobrovolnice v našem kibucu, ona je
z Norska. Pak jsme se dlouho nevidìli
a až po letech, nìkdy v roce 2008,
jsme se bìhem víkendu v Praze dali
dohromady.

lièku. V Lodži se narodila máma,
a když jí byly tøi, celá rodina odešla
do Izraele. To bylo v padesátých letech minulého století. Tatínek se narodil v Jeruzalémì, pùvodem je jeho velice poèetná rodina z Iráku.
Jak se vaší polské babièce líbilo
v Izraeli?
Bylo to pro ni nesmírnì tìžké, odmítla
konvertovat k judaismu a zemøela pomìrnì mladá na rakovinu. Nikdy jsem
ji nezažil, ale v rodinì se o vypráví, že
si v Izraeli vlastnì nikdy nezvykla.
Pocházíte z muzikantské rodiny?
Ani ne. Dìda Aharon Adani, tedy otcùv otec, je konceptuální umìlec, pracuje s mramorem a plexisklem a hraje
také amatérsky na flétnu. Je hodnì
vnímavý vùèi hudbì a odmalièka jsem
díky nìmu muziku poslouchal. Mìli
jsme spoustu desek: izraelskou hudbu,
ale také jazz z produkce vydavatelství
ECM – nahrávky Charlie Parkera
a dalších, ale taky Beatles.
Tyhle desky jste mìli v kibucu?
Ano. Tedy tyhle desky patøily rodièùm.

Udi Shlomo na koncertu v Ostravì. Foto Petr Janáèek.

a soudobé hudby Rimon. Po nìkolika letech úspìšné hudební kariéry
v Izraeli, kdy koncertoval s uznávanými izraelskými a zahranièními
jazzmany, se roku 2010 odstìhoval
do Norska. Tam se zaèal vìnovat
úpravám tradièních židovských písní a vlastním skladbám. Výsledkem
je nové album s názvem The Diaspora House.
Izraelští jazzoví hráèi jsou v Èeské
republice populární, èasto tu hrají
a vracejí se sem. Je toto vaše první
koncertní turné u nás?
Kdepak, už jsem hrál pøed pár lety
v Ostravì, v Èeské Lípì, pøed pandemií jsem hrál také v pražské Redutì. V Redutì jsem se také poprvé
setkal s Danielem Bulatkinem, skvìlým èeským jazzovým pianistou,
který s námi v bøeznu koncertoval.
Praha je moje oblíbené mìsto, je to
také místo, kde jsem se seznámil se
svou manželkou.

Rodinné koøeny máte v pøedváleèném Èeskoslovensku. Øekl byste
pár slov o své rodinì?
Mùj dìdeèek, otec mé matky, pocházel z Èeskoslovenska, nevím pøesnì
odkud, ale bylo to nìjaké mìsteèko
Zakarpatské Ukrajiny. Když pøišli nacisté, dìdu a celou jeho rodinu deportovali do Osvìtimi. On pøežil, a to
úplnì zázraèným zpùsobem. Stalo se
to tak, že ho mìli zastøelit, stál pøed
popravèí èetou a padl k zemi ještì
pøed støelou, pøedstíral, že je mrtvý.
Pak se mu povedlo utéct. Skrýval se
v lesích, kde ho po èase chytili vojáci
Rudé armády a poslali ho do gulagu.
Když skonèila válka, ptali se Rusové,
kdo z vìzòù je Polák. Dìda trochu
polsky umìl, takže se pøihlásil a pustili ho.
Což zní jako druhý zázrak. Pak
udìlal alija?
Tehdy ještì ne. Žil v Polsku, v Lodži
si našel manželku, mou babièku, kato-

Jaký byl váš kibuc? Byl liberální?
Liberální rozhodnì nebyl. Kibuc Nachšon leží mezi Jeruzalémem a Tel Avivem, založili ho roku 1950 èlenové
hnutí Šomer hacair, takže se jedná ještì o klasický „tvrdý“ kibuc, kde dìti
nežily s rodièi a všechno bylo pøísnì
kolektivní. S mámou a tátou jsem trávil èas vždycky odpoledne od tøí do
sedmi, ètyøi hodiny dennì. Takže na
dìti mìla vliv i spousta dalších lidí.
V kibucu pùsobil místní hudebník,
který hrál na flétnu a uèil nás na ni.
Jenže já mìl astma, takže flétna nepøicházela v úvahu, a místo ní mi dali
darbuku, takový ten bubínek, co vypadá jako pohár. Pøi prvním koncertu
jsme hráli Bacha: všechny dìti hrály
na flétnu a já je doprovázel na darbuku. To mi bylo asi šest.
Amos Oz psal o své zkušenosti v kibucu jako o èemsi obohacujícím
a souèasnì omezujícím. Je to i váš
pocit?
Urèitì. Ostatnì Ozùv kibuc je od našeho pár kilometrù. Život v kibucu je
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jako žít v bublinì, je to klaustrofobická záležitost. Žilo v nìm asi 300–400
lidí, a jak jsem dospíval, toužil jsem
odejít. Ale po vojnì jsem musel v kibucu urèitou dobu pracovat. Další ètyøi roky jsem studoval hudbu, do školy
Rimon jsem jezdil z kibucu k Tel Avivu autem a vracel jsem se tam i pozdìji… Roku 2010 jsem odjel do Norska. Musím pøiznat, že teï se mi po
Izraeli stýská. Kvùli covidu jsem tam
pøes dva roky nebyl, brzy se tam ale
i s dìtmi vypravíme.
Èlovìk si tìžko pøedstaví odlišnìjší
zemì než Norsko a Izrael. Jak složité bylo zvyknout si?
To víte, že to nebylo jednoduché, úplnì jiná atmosféra, svìtlo, poèasí...
Musel jsem zaèít budovat celou kariéru od zaèátku. V Norsku jsem nestudoval, neznal jsem nikoho z hudebních kruhù. Znal jsem jen jednoho
èlovìka z branže, shodou okolností to
je mùj spolužák ze školy Rimon.
Abych se nìjak prosadil, zaèal jsem
roku 2013 s vlastními projekty. Nejprve jsem vytváøel úpravy izraelských
a židovských písní a melodií. Pozdìji
jsem zaèal sám komponovat.
Teï dìlám obojí – své skladby i úpravy židovských melodií. Pro koncerty se snažím
získávat dobré hudebníky,
jedná se o lidi z rùzných
zemí, kterým se mé kompozice líbí a mají chut’ je hrát.
Na posledním turné (a na
CD) to byli saxofonisté Omri
Abramov z Izraele a Jesse
Schilderink z Nizozemí, basista Omri Ever Hadani z Izraele; koncertoval s námi
také už zmínìný pianista Daniel Bulatkin.
Projevuje se ve vašich
skladbách stesk po Izraeli?
Asi ano. Ale ne ve smyslu
stýskání po domovì, po rodném
domì, nic takového jsem v kibucu
vlastnì nepoznal. Domovem mi byla
krajina, pole, pùda, pøíroda, urèitá
místa kolem kibucu. Jako mladý jsem
rád pracoval na poli, s hlínou, s rostlinami. Chodil jsem na výlety do okolí.
Hned u kibucu je malé údolí, kterému
se øíká Skryté údolí, protože ho z nì-

kterých míst nelze vidìt, ale to je asi
osud všech údolí… Každopádnì se
takhle jmenuje a napsal jsem o nìm
skladbu: Hidden Valley.
V rozhovoru pro Radio Proglas jste
mluvil o hebrejských standardech
v jazzu. Vysvìtlil byste tento pojem?
Mluvili jsme o tom, jaké skladby jsou
pro mì osobnìjší – zda ty vlastní, nebo
úpravy židovských vìcí. Samozøejmì
své pocity lépe vyjadøuju ve vlastních
vìcech. Izraelské nebo židovské písnì
naleznete v Izraeli v každém zpìvníku
(stejnì jako máte vy ve zpìvnících svoje tradièní písnì), a ty jsem oznaèil
jako hebrejské standardy, které upravuji. Není to žádný speciální jazzový pojem.
Jak vzpomínáte na hudební školu
Rimon?
To byla nádherná doba! Ta škola
vznikla roku 1985 díky skupinì hudebníkù, kteøí si uvìdomili, že v Izraeli, kde žijí lidi tolika kultur a hudby,
chybí místo, kde by se uèila moderní
muzika: jazz, rokenrol, rhythm and

blues… Studují na ní lidi z Izraele
a z celého svìta, má vlastní nahrávací
studio, vynikající uèitele, spolupracuje s americkou hudební školou v Berkeley. Je v ní svobodné, inspirativní
a kamarádské prostøedí, každý si tu
mùže najít to své a uèitelé mu v tom
pomáhají. To byl i mùj pøípad – mìl
jsem štìstí na uèitele, kteøí mi pomoh-

li udìlat velký pokrok, mimo jiné
i proto, že jsme se uèili hudební teorii
a díky tomu jsem dokázal vidìt hudbu
z rùzných úhlù. Dostal jsem se i do
školního souboru, což byla èest, a hrál
se skvìlými lidmi, s nimiž jsem stále
v kontaktu.
Na koncertu znìl v jedné skladbì
saxofon tak trhanì, že pøipomínal
zvuk šofaru. Inspirujete se i rituálními melodiemi?
Pravdìpodobnì, ale neøíkal bych jim
rituální nebo náboženské. Pro mì to
jsou tradièní vìci, souèást kultury,
melodie, které znìjí v synagogách, ale
zpívají se taky doma, po veèeøi, pøi
oslavách, vìci jako šabatová píseò
Dror jikra a tak dále.
Jaké to je – vymyslet melodii a pak
ji na bicích nemoci zahrát?
Ty melodie vymýšlím pøi klavíru,
umím na nìj a pro kompozici ho potøebuji, to je základní nástroj. Hraji na
piano, ale pianista nejsem. V jazzu nezáleží jen na hlavní melodii, na motivu, musí to být celek, který spolu funguje. V rámci hlavního motivu sólisté
samozøejmì hodnì improvizují, ale skladba má urèitou
pevnou strukturu. I když se
provedení pokaždé trochu
liší, sama melodie, píseò, zùstává stejná.
Nelze nezmínit souèasnou
ruskou invazi na Ukrajinu.
Rezonuje válka nìjak v jazzovém svìtì?
Znám pár hudebníkù z Ukrajiny, už tam nežijí; jeden bubeník, se kterým jsem se seznámil v Rusku, øíkal, že
kolem jeho rodného domu
teï padají bomby. Samozøejmì si øíkáme, co bychom
mohli dìlat, a obdivuju lidi
z Polska, Èeska a Slovenska,
kteøí teï uprchlíkùm nabízejí pomoc
a ubytování. Øíkali jsme si, jestli je to
vùbec vhodné – v téhle dobì jen tak
jezdit po Evropì a hrát, jako by se nic
nedìlo. Ale spousta hudebníkù po celém soudném svìtì poøádá koncerty na
podporu Ukrajincù, dìláme to i my.
A èlovìk na tu agresi podvìdomì poALICE MARXOVÁ
øád myslí…
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NÁŠ IRON DOME

Bojující Ukrajinci a jejich židovský prezident
Komentáø Zbyòka Petráèka na stranì 21
konèí citací slov šéfredaktora deníku The
Jerusalem Post J. Katze: „Za èím Izrael
stojí? Je už jen zemí zájmù, nebo ještì má
nìjakou ideologii a soubory hodnot, které
ho vedou?“ Zatímco židovský stát øeší
v rámci své složité bezpeènostní situace
tento rozpor, židovský prezident Ukrajiny
(jediná židovská hlava státu mimo Izrael),
má hodnoty srovnané tak, že udivuje celý
svìt. Na prvním místì je svobodná Ukrajina a její obyvatelé, za jejichž
obranu a nezávislost stojí za to
položit život. „Náš iron dome
jsou naši lidi,“ prohlásil Zelenskyj v rozhovoru, vysílaném
živì ÈT. Nejcennìjší zbraní
Ukrajiny je odhodlanost bránit
se, odhodlanost, která se psychologicky vyrovná úèinkùm izraelské železné kupole, tedy nejkvalitnìjšího protiraketového
systému na svìtì, o nìjž prezident Zelenskyj marnì žádal. Je
to trpká a silná metafora a souèasnì morální výtka na adresu
Izraele. Výtka stejného kalibru,
jako když Zelenskyj èlenùm
Bundestagu pøipomnìl, že zatímco lidé v Mariopolu se kvùli
ruské agresi skrývají ve sklepích v zimì,
žízniví a hladoví, nìmeètí poslanci sedí
v teple, které jim poskytuje ruský plyn…
ŽIDOVSKÝ PREZIDENT
To, že je Zelenskyj židovského pùvodu,
má v souèasné válce zásadní význam.
I kdyby neexistoval proti Putinovu zdùvodnìní invaze na Ukrajinu – nutnosti její
„denacifikace“ – jiný argument, staèil by.
Je možné, že by si národ neonacistù zvolil
drtivou pøevahou židovského prezidenta,
jenž svùj pùvod nijak neskrývá? Není tøeba ruskou lživou argumentaci vyvracet, to
si nezaslouží, nicménì jen pro úplnost:
Památník holokaustu Jad vašem a Muzeum holokaustu v USA, dvì instituce, které
aktivitu neonacistù skuteènì sledují, vydaly prohlášení, v nìmž oznaèují Putinovo
obvinìní jako „bezpøedmìtné“ a „nehorázné“.
Francouzský filosof Bernard-Henri
Lévy pøipomíná historii Ukrajiny, náležící
ve vztahu k Židùm (stejnì jako Polsko
a Rusko) ke „krvavým zemím“. Pøipomíná tragiku holokaustu, bìhem kterého

bylo zavraždìno 1,5 milionu ukrajinských
Židù (70 % židovské populace). Pøipomíná fakt, že „na Ukrajinì existovali extremistiètí nacionalisté, kteøí se roku 1941
spojili s Hitlerem proti Stalinovi“. Pøipomíná masové hroby jako „pozùstatek holokaustu kulek“, jejímuž provádìní nìkteøí Ukrajinci pomáhali. Souèasnì ale
poukazuje na množství lidí, kteøí Židùm
v dobì holokaustu poskytli pomoc, Spravedlivé mezi národy, kterých je na Ukraji-

zkumného centra ohlednì antisemitismu
v Evropì z roku 2019 prohlásilo 83 % tázaných Ukrajincù, že má pozitivní vztah
k Židùm. (Pro srovnání: v ÈR to bylo 65 %
a na Slovensku 58 %.)

OD PROEVROPSKÉHO MAJDANU
Pøíbìh o ukrajinském neonacismu zaèaly
prokremelská média a ruské dezinformaèní weby zdùrazòovat a systematicky šíøit
nikoli v souvislosti s nìjakými konkrétními výraznými èiny ukrajinských neonacistù (které by pøedstavovaly tak kritický
problém, že by se musely urgentnì øešit),
ale v souvislosti s proevropskými a prodemokratickými demonstracemi
na Majdanu roku 2014. S Majdanem se pojí øada teorií o tom,
jak ho vyprovokoval (a platil)
Západ, jak ho vedli fašisti a banderovci a tak dále a tak dále. Pro
rejstøík proruských a protizápadních konspiraèních teorií lze nahlédnout do internetového Atlasu konspirací; nechybí v nich
napøíklad ani teorie o tom, jak
ukrajinská vláda v roce 2016 na
popud bankéøe Sorose ovlivnila
americké volby. Je známo, že vítìzství nad nacisty za druhé svìtové války tvoøí zásadní tmel ruské
spoleènosti. Místo s Hitlerovým
V. Z. pøi setkání s premiéry ÈR, Polska a Slovinska. Foto archiv.
nacismem teï ovšem Rusko
bojuje s prohnilým Západem
nì 2673 (po Polsku, Nizozemí a Francii a Ukrajinou jako pøívržencem Západu.
Novináø Peter Pomerantzev v knize Nic
nejvíce z okupovaných zemí). Vzpomíná
na èinnost metropolity Andreje Šeptycké- není možné a všechno je pravda popisuje,
ho, jenž se svými mnichy a sestrami z ka- co mohl roku 2014 po anexi Krymu sledotedrály sv. Jiøí ve Lvovì ukryl stovky ži- vat divák ruské státní televize: „Dávají týdovských dìtí. A pøipomíná též Antalije denní pøehled zpráv. Do dobøe udìlaného
Pavlovièe Šapira, ukrajinského židovské- studia vstupuje dobøe obleèený moderátor,
ho dùstojníka Rudé armády, který se svou struènì shrnuje hlavní události uplynulého
týdne a všechno se zdá normální. Pak se
tankovou brigádou osvobodil Osvìtim.
A hlavnì: Zdùrazòuje upøímnou snahu najednou otoèí ke kameøe dvì, a než se
pøedstavitelù nové demokratické Ukrajiny nadìjete, vykládá o tom, jak se Západ utávypoøádat se s antisemitskými projevy, pí v bažinì homosexuality a jen svatá Rus
které se nevyhýbají žádné evropské zemi. mùže zachránit svìt pøed Gay-Evropou,
Vzpomíná na svou návštìvu mìsta Uma- a jak jsou všude mezi námi pøíslušníci
nì, kam se každý rok vydávají desítky ti- páté kolony, tajní západní špioni, kteøí se
síc židovských poutníkù z Ameriky a Izra- vydávají za protikorupèní aktivisty, ale ve
ele k hrobu chasidského rabína Nachmana skuteènosti jsou ze CIA. Západ podle nìj
z Braslavi. Místní je pøijímají (byt’ v prvé sponzoruje protiruské fašisty na Ukrajinì
øadì z ekonomických dùvodù), nicménì: a všichni se snaží zlikvidovat Rusko
bylo by tak poèetné a ne zcela standardní a uchvátit jeho ropu; Amerikou podporožidovské shromáždìní možné v zemi neo- vaní fašisté ukøižovávají ruské dìti na
nacistù? Vlastní postavení Zelenskyj ko- ukrajinských námìstích, protože Západ
mentoval suše: „Mám židovskou krev organizuje genocidu proti nám Rusùm,
a jsem prezident. A každému to je jedno.“ a na obrazovce plaèící ženy vyprávìjí, jak
A trocha statistiky: Dle prùzkumu respek- je ohrožují potulné gangy nepøátel Ruska,
tovaného washingtonského Pewova vý- a samozøejmì jen prezident mùže tohle
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vyøešit, a proto je dobøe, že Rusko anektovalo Krym, a proto je správné vyzbrojovat
žoldáky a posílat je na Ukrajinu, a je to jen
zaèátek nového velkého konfliktu se Západem.“ A Pomerantzev pokraèuje: „Ale
i když víte, že celé zdùvodnìní prezidentovy války je vymyšlené, i když vám dochází, že skuteèným úèelem je vytvoøit
pøíbìh, v nìmž je prezident stále všemocný, a pomoci nám zapomenout na to, jak
mizí peníze, ty lži se opakují tak èasto, že
se po èase pøistihnete, jak pøikyvujete,
protože je tìžké akceptovat myšlenku, že
lžou tolik a tak nestoudnì.“ V souèasné
dobì je stejný divák vystaven 24 hodin
dennì ještì nestoudnìjšímu „zpravodajství“, a navíc zmizely možnosti pravdivých informaèních zdrojù. Pøíbìh pokraèuje…
ANTISEMITISMUS A HOMOFOBIE
V RUSKU
Zatímco Putin obviòuje Ukrajinu z nacifikace, stojí za zmínku nikoli otevøený,
nicménì stálý antisemitismus Putinova
režimu, a pøedevším jeho homofobie,
v níž si nezadá s nacistickými teoriemi
o èisté rase. V tažení proti homosexuálùm a lesbám mu vydatnì pomáhá pravoslavná církev v èele s patriarchou Kirillem. Putin roku 2014 podepsal zákon,
podle kterého mohou být stíháni všichni,
kdo obhajují „netradièní sexuální vztahy“, a zakázal, aby homosexuální èi les-

Židy; sám prezident se rád ukazoval ve
spoleènosti svého pøítele, rabína Chabadu
a vrchního rabína Ruska Berela Lazara.
Nicménì v Rusku jsou hlavní mantrou

Dnipro: èekání na evakuaci v centru Chabadu.

sdìlovacích prostøedkù protizápadní konspiraèní teorie. Ty sice nahradily „klasické“ protižidovské konspirace, ovšem jakékoli naøèení ze svìtového spiknutí ono
„tradièní“ vždy latentnì obsahuje. Navíc
jsou v zemi volnì dostupná protižidovská
díla, poèínaje klasikou, Protokoly sionských mudrcù.
Výslovnou nenávist k prezidentu Zelenskému, zahrnující antisemitskou
notu, projevil bývalý
prezident Medvedìv
v èlánku otištìném
v øíjnu 2021. Ukrajince v nìm nazval
lidmi, kteøí „nevìdí, k jakému národu
patøí“, a Zelenského
„mužem s urèitými
etnickými koøeny“,
jenž je zkorumpovaný
a „zatajuje svùj židovský pùvod, aby sloužil ukrajinským naLetos se zázrak nekonal… Ukrajinští Židé pøi Purimu v Kišinìvu. Foto archiv.
cionalistùm, èímž se
bické páry adoptovaly ruské dìti. Patriar- podobá èlenùm Sonderkommanda“. Tìžcha Kirill nazval Putinovu vládu „Božím ko si pøedstavit odpornìjší urážku.
zázrakem“ a vyzval k boji s nepøáteli
svaté Rusi. Do øad tìchto nepøátel spada- ŽIDÉ PO BOKU UKRAJINCÙ
jí kromì èlenù LGBT komunity i všichni Vrchní èeský rabín K. E. Sidon ve vystouliberálové, všichni „zahranièní agenti“, pení pøi spoleèné modlitbì na podporu
a že je mezi nimi spousta Židù, není tøeba Ukrajiny dne 28. února citoval mj. slova
vrchního rabína Ukrajiny Jaakova Dova
zdùrazòovat.
Putinovský režim se chlubí tím, že Bleicha. Sidon uvedl, že se málo ví o tom,
v nìm protižidovské útoky výraznì po- že v prùbìhu bojù o Kyjev zavolal preziklesly, že Rusko je jakýmsi rájem pro dent údajnì neonacistického režimu vrch-

nímu rabínovi Bleichovi s prosbou, „aby
se každý Žid na Ukrajinì modlil za bezpeènost každého èlovìka na Ukrajinì a za
ukonèení ruské invaze do naší zemì“.
Ukrajinský vrchní rabín na svém Twitteru
neopomnìl dodat, že „ruská invaze ohrožuje každého Žida na Ukrajinì“, a že „židovská komunita stojí po boku ukrajinského lidu, vlády a ozbrojených sil pøi
obranì Ukrajiny“.
Èeský vrchní rabín dále prohlásil:
„Z povolanìjších úst bychom v této vìci
vyvrácení lživé ruské propagandy èíst ani
nemohli. […] Není nic nového, že je ukrajinská vláda osoèována prezidentem Ruské federace z nacismu. Sám jsem se už
pøed dvaceti lety ptal rabi Bleicha, výjimeènì èestného muže, kterého si vážím
pro jeho odvahu pojmenovávat vìci pravým jménem, co je pravdy na šíøících se
poplašných zprávách o neonacismu ukrajinského režimu. A už tenkrát jsem ale od
nìj slyšel totéž, co napsal pøed pár dny.“
Rabín Bleich inicioval v USA, odkud pochází, sbírku na pomoc ukrajinským Židùm. Kyjevská komunita vytvoøila ve spolupráci s mezinárodními humanitárními
organizacemi v západní Ukrajinì u maïarských hranic velký uprchlický tábor.
Ohrožené Židy evakuuje do Budapešti
a do Moldavska, dìti z odìského sirotèince se podaøilo dostat do Berlína.
EVAKUACE
Na Ukrajinì žije dle odhadù na 300 tisíc
Židù, významné slovo v organizování židovského života hraje hnutí Chabad. To je
známo i spory, které vyvolává s místními
komunitami, což byl také pøípad Ukrajiny.
V nynìjší válce poskytuje Chabad ohroženým lidem pøístøeší a další pomoc. Pøi ruském bombardování Charkova byly poškozeny ješiva, židovská škola a školka.
Cílem evakuovaných charkovských Židù
se pak stalo židovské centrum Menora ve
mìstì Dnipro, které bylo po zatím mìsíc
trvající válce ušetøeno rozsáhlejších ruských útokù (nicménì i ono už zažilo bombardování).
Centrum Menora zahrnuje i nemocnici
a jeho pracovníci a dobrovolníci pomáhají
tìm, kdo zùstali sami, mezi nimi i pøeživším holokaust. Organizují také záchranné
vlaky do Lvova a autobusy smìrem k polským a moldavským hranicím. V obklíèeném Mariopolu zùstalo na sto tisíc lidí,
mezi nimi asi tøi tisíce Židù, kteøí stejnì
jako všichni uvìznìní doufali, že budou
moci odejít humanitárním koridorem.
(pokraèování na str. 23)
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POZDNÍ HOST aneb KRÁSNÁ HELENA
Pøíbìh židovské kelnerky Heleny Šmolkové z Vysoèiny
Na její jediné dosud známé fotografii ze
šedesátých let 20. století stojí v otevøených køídlech vchodových dveøí svého
hostince. Je teplé letní dopoledne, v oknech kvetou pelargónie, nad vchodem
stále visí cedule HOSTINEC, vedle dveøí
poštovní schránka. Dùm je to prostorný,
s pøilepeným pøístavkem, kde její manžel
boural maso. Ve dveøích stojí ona, drobná, šedovlasá a vrásèitá. Vyšla vyhlížet
hosty nebo se jen tak podívat na zápraží,
jaké že to máme století. Každopádnì
otevøela dveøe dokoøán, aby dùm provál
èerstvý vzduch. Ale ještì chvíli tu sama
postojí, snad v lomu svìtla zahlédne pøicházet svého syna a manžela. Helena
Šmolková (1882–1967), hostinská, obchodnice a vyhlášená
kuchaøka z Vysoèiny. Svìt pro
ni nebyl iluzí, ale místem tvrdé
existence, kde o mnohé pøišla.
Dokázala však vzdorovat a nerezignovat. Øíkalo se jí Krásná
Helena. A jako Krásná Helena
se také stala literární postavou.
V Kudìjovì pozdní povídkové
knize Zlý dìdek z Vysoèiny
(1961) vystupuje jako hlavní
hrdinka jedné z povídek.
DO DOBRÉ VODY
Narodila se jako Helena Maršíková 3. listopadu 1882
v malé osadì Krumvald (leží mezi Pelhøimovem a Kamenicí nad Lipou) židovským manželùm Jákobu a Františce.
Její pøedci pocházeli z okolí Èeského
Štemberku a Divišova (dìd se jmenoval
Samson Federman). V roce 1910 poznává Helena svého budoucího manžela,
øezníka Emila Šmolku ze Zahrádky (narozen 23. èervna 1883), syna místního
obchodníka, a po tøech ohláškách se jejich svatební obøad koná 7. bøezna 1911
v synagoze v Dolních Kralovicích. Oddává je rabín Stránský a za svìdky jim
jdou Josef Štuzt ze Zahrádky a Alfred
Fuchs z Martinic. Za necelých deset mìsícù, 9. listopadu 1911, se jim narodí jediný potomek, syn Adolf, který dostane
jméno po zahrádeckém dìdeèkovi. Ještì
pøedtím manželé Šmolkovi kupují hostinec èp. 35 v Dobré Vodì Lipnické od
Šalamouna Margoliuse (z této rodiny
pochází Rudolf Margolius, komunistický politik, námìstek ministra zahraniè-

ního obchodu v letech 1949 až 1952,
popravený v rámci procesu Slánský
a spol.).
HOSTINEC, OBCHOD, ØEZNICTVÍ
Dobrá Voda Lipnická, jak již název napovídá, leží na dohled hradu Lipnice, na
jihovýchodním svahu vysoèinského vrchu Melechov. Na konci 19. století ve
vsi žilo 254 obyvatel ve 43 domech.
Šmolkùv hostinec a obchod se nachází
na samém konci obce pøi silnici, ve
stoupavé zatáèce smìrem na Rejèkov.
Manželé Šmolkovi se do Dobré Vody
nastìhovali na jaøe 1911 a hned požádali o koncesi pro hostinec, øeznictví

tam útulno, výteèné jídlo na kamnech,
èepované pivo ze sudu a pestrá spoleènost kolem stolù. Není proto divu, že
tento dùm, jeho obyvatelé a hosti se stali námìtem svižnì vyprávìné povídky,
kterou napsal nìkdy na konci ètyøicátých let. Kudìj ji otevírá popisem šenkýøky Heleny. Nevíme, zda ji Helena
Šmolková èetla, ale pro všechny pøípady ji autor v textu radìji pøejmenoval na
Margeliusová: „Kvùli takové Krásné
Helenì by se byl jistì nikdo nepopral
a bylo skuteènì s podivem, že se našel
tak odvážný èlovìk, jako byl øezník
a šenkýø Margelius, který ji udatnì pojal
za manželku.“

MÙJ PAN SYN SIONISTOU
Kudìj si v povídce také všímá Šmolkovic svìtlovlasého syna: „Byl nìjakým
podøízeným zamìstnancem
v kanceláøi jedné humpolecké
suknaøské zasilatelské firmy.
Na toho byla Krásná Helena
velmi hrdá, a když o nìm
mluvila, titulovala ho uctivì
mùj pan syn, nebo dokonce
náš pan Fritzi. Pan Fritzi byl
však docela skromný èlovíèek, pracovitý právì tak jako
jeho matka. Z Humpolce pøijíždìl sice v bílém límeèku
a v krásnì vyžehlených, skoro
elegantních šatech, ale jakmile se dostavil domù k rodièùm, hned s nìho všechna ta
Helena Šmolková a její hostinec, šedesátá léta 20. století. Foto archiv.
imponující krása spadla. Pan
a smíšený obchod. V levé èásti domu se Fritzi odkládal i tituly, jež mu matka pøinacházel výèep, v pravé obchod a k bu- kládala ve své øeèi, a stával se obyèejdovì byla pøistavìna malá jatka. Oba ným venkovským Fritzem. Zastal matku
manželé byli pracovití a podaøilo se jim pøi prodeji rùzného zboží v jejím malièv krátkosti podnik rozdýchat a zvelebit. kém krámku, nebo toèil v šenkovnì
Zvlášt’ paní hostinská byla vynikající pivo, roznášel je hostùm, utíral stoly,
kuchaøka, takže od poèátku nebyla nou- donášel na požádání karty, a mnoho jize o hosty. Navíc byla v okolních vesni- ných vìcí, které nemusil dìlat, ale které
cích žádaná na pøípravu svatebních hos- pøece dìlal. [...] Fritz se mi sám svìøil,
tin, od vaøení až po peèení koláèkù. že je židovský vlastenec a sionista a že
Prarodièe autora tìchto øádkù, žijící po nièem tak netouží, jako po tom, dov nedaleké obci, ve stáøí vyprávìli, jak stat se do Palestiny a moci se zúèastnit
se k nim paní Šmolková tøi dny pøed ve- jako prostý zemìdìlský dìlník zakládáselkou nastìhovala a s veselými komen- ní židovských farem v Zaslíbené zemi.
táøi vyváøela pro celou svatební družinu. Èekal jen na to, jak se sám vyjádøil, až
rodièe zemrou. Pak se chtìl vyprodat
a táhnout tam, kam ho srdce táhlo.“
ŠENKÝØKA BEZ KRÁSY
Spisovatel a svìtobìžník Zdenìk Matìj
Kudìj (1881–1955), který se hrbolatým ROZKVÌT I ZTRÁTY
vysoèinským krajem potloukal od dva- Šmolkùm se daøí v øeznictví i obchodì,
cátých let a našel zde své mecenáše, kvete provoz hostince. A tak si mohou
podporovatele i ubytovatele, do hostin- v roce 1928 dovolit pøestavbu svého
ce v Dobré Vodì èasto zacházel. Bývalo domu – velkou pøístavbu patra, podkro-
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ví a dalších místností smìrem do dvora la z lože hekajíc bolestnì, oblékla se do plenéru na nejrùznìjší svìtové strany,
a také nových toalet. Od té doby fungují šatù, které zanechala ošetøovatelka ještì vìtšinou vlastním automobilem i se svými syny, kteøí se od otce uèili malíøskéjako hostinec ubytovací a díky zvìtše- v pokoji, a utekla pryè.“
mu øemeslu. Existuje nìkolik Panuškonému lokálu se tam mohou poøádat tavých pláten se zimními motivy Dobré
neèní zábavy. Pamìtníci vzpomínají na BUDE TO TROŠKU VYSMAHLÉ
útulnost podniku a domácí atmosféru. Povídka míøí ke své pointì – svìdek Vody. Sníh jak duchny peøin leží na nízV lokále bylo nìkolik stolù, židle a lavi- i aktér Kudìj hraje s ostatními sousedy kých støechách stavení a mokré závìje
ce, každý den navaøené jídlo, hlavnì pro a Fritzem v lokálu Krásné Heleny karty tlaèí døevìné ploty a domky k sobì nalesníky pracující na Melechovì, pivo se a èekají na zprávu z nemocnice: „Právì vzájem. Není tìžké si pøedstavit, jak si
vìtšinou naváželo z ledeèského nebo hum- když se mladý Margelius shánìl po klí- Panuška v mrazivém plenéru obraz naèi, ozvalo se zvenèí skicoval a šel se pak ohøát do vytopenépoleckého pivovaru.
dosti prudké zabu- ho Šmolkovic lokálu, kde ho uctivì víV malém obchodì se
šení. Pan Fritzi za- tali jako mistra a on si poruèil pálenku
zase dostaly základní
sunul klíè do dveøí a párek. Na jiném Panuškovì širokoúhpotraviny, v domì paa rozevøel je, aby se lém obraze letní Vysoèiny s hradem Lipnoval poøádek a èispøesvìdèil, co to nicí na horizontu (z poèátku tøicátých
tota.
k nìmu jde za tak let) malé vesnici v popøedí dominuje
Velká rána však
pozdního
hosta. svìtlý štít hostince Krásné Heleny, který
pøichází 1. èervence
Spoleènost zpoèát- èní jako maják ve vlnách pahorkatiny.
1933. Pár dní po
ku nevidìla, kdo to Od nìj se vine stuha silnice, a lokál se
svých padesátých
je, ale takøka se po- tak stává pøíjemnou zastávkou v rozžhanarozeninách umírá
Plán pøe a – pøístavby hostince è. p. 35.
lekala zdìšeným vý- veném parnu.
manžel Emil Šmolka. O pár dní pozdìji vyprovodí rodina køikem mladého Margeliuse, který polea pøátelé Emila Šmolku na židovský kanì uskoèil ode dveøí. Do zakouøené HELENE Z GUTWASSER
høbitov v nedaleké Svìtlé nad Sázavou. místnosti vevrávorala zasnìžená ženská Poklidné závìtøí tohoto domu bere za
A svìdek Matìj Kudìj ve své povídce postava a dopadla tìžce na lavici u stolu, své s protižidovskou atmosférou druhé
pokraèuje ve vyprávìní, jak tato bolest- na nìmž byly ještì pohozeny karty a mis- republiky. Nacistická okupace je pak
ná ztráta poznamenala další život šen- ky na peníze. Chvíli nikdo úžasem nepro- pro židovský podnik Heleny Šmolkové
kýøky: „Pracovala-li pøedtím vytrvale, mluvil, nebot’ v pozdním pøízraku, který drtící a likvidaèní. Holokaust nezaèíná až
s pomocí jediné, sotva dospìlé služtiè- se jim objevil právì v hodinu duchù, ne- vyvezením židovských sousedù do koncentraèních táborù, ale právì tady, v maky, døela od smrti mužovy tak, že nejed- byl nikdo jiný nežli Krásná Helena.“
Šenkýøka Helena se vánicí skuteènì lých obcích a mìstech a v okresních úøadovnou uprostøed rozhovoru v šenkovnì
usínala únavou. Nebylo divu, že sešla, dopotácela tìch necelých patnáct kilo- nách, u ustrašených úøedníkù a agilních
za nìkolik mìsícù strašlivì zhubla, metrù z humpolecké nemocnice do vykonavatelù naøízení. A tak jen pár dní po
zvrásèitìla a nakonec vypadala již je- Dobré Vody Lipnické skrze nìkolik 15. bøeznu 1939 pøichází na okresní úøad
nom jako kostra potažená svraštìlou temných lesù. Pravdìpodobnì zánìt sle- v Ledèi nad Sázavou z èetnických okrskostaøeckou kùží. Také nebylo divu, když pého støeva spojený s horeèkou tou zim- vých stanic seznam všech židovských závodù a firem na
jednoho krásného dne se roznemohla ní slotou rozchodila.
okrese. A mezi nimi
tak, že se nemohla vzchopit z lože. Byla Když ji šel Kudìj
se objevuje v jedné
nucena pøivolati si na pomoc dvì sou- druhý den navštívit,
z kolonek také hostisedky, ponìvadž dostala vysoké horeè- shledal ke svému
nec a obchod Heleny
ky a svíjela se bolestí; poslala nakonec velikému pøekvapeŠmolkové.
Další
i pro doktora do nedaleké Zahrádky. Ten ní, že kelnerka stojí
záznam již odkazuje
pøijel, prohlédl ji a prohlásil, že je nut- za pultem a nalévá
k zásahu gestapa:
no, aby ji pøevezli ihned do nemocnice èeledínùm koøalku.
„Dne 8. kvìtna 1939
do Humpolce s diagnozou zánìt slepého „Vypadala sice velmi
dopoledne dostavili
støeva. [...] Když se primáø dostavil do ztrápenì, hlavu mìla
se ke zdejšímu okrespokoje, kde Krásná Helena ležela, a øek- ovázánu bílým šátli mu, že teplota pøesáhla ètyøicet stupòù kem, ale pøivítala nás Ohlášení živnosti na obchod zbožím smíšeným, 1912. nímu úøadu 2 èlenové nìmecké státní
Celsia, rozhodl: operovat ještì dnes! vesele, jako obvykle:
Dejte vše v operaèním sále pøipravit, ‚Dnes jdete, pánové, nìjak pozdì k obìdu. tajné policie z Pardubic a žádali o poøízení seznamu všech židù usazených ve
aby se to zbyteènì neprodlužovalo, Budete to mít trošku vysmahlé.‘“
zdejším okrese s udáním jmen, pøíjmení,
a potom mì zavolejte. Já si jdu umýt
zamìstnání, bydlištì a majetku.“ Hned
ruce. Za hodinu at’ je vše hotovo! Ale PANUŠKA
když pøišli po hodinì nemocnièní sluho- Útulnou venkovskou hospodu Heleny druhý den, 9. kvìtna, hlásí vrchní strážvé, kteøí mìli chorou dopravit do ope- Šmolkové pravidelnì navštìvoval také mistr Dolejš, velitel èetnické stanice
raèního sálu, shledali, že Krásná Helena malíø Jaroslav Panuška (1872–1958), v Zahrádce, pod kterou spadá Dobrá
zmizela. Druhé pacientky, ležící v tom- žák Maøíkùv a výsostný krajináø, který Voda, devìt židovských obchodníkù
též pokoji, jim na jejich dotaz sdìlily, že se na poèátku dvacátých let usadil v kra- a hostinských, mezi nimi „Helene Šmonemocná po odchodu primáøovì povsta- ji pod Lipnicí a pravidelnì vyrážel do lek, Gutwasser“. Soupis z hostince Šmol-
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kové z 18. záøí 1939 doplòuje: „Roèní
obrat 35. tis K, cena podniku 55.000 K,
nájem 2000 K roènì.“ Na otázku, zda je
„majetník ochoten podnik arijci podstoupit“, odpovídá Helena Šmolková jasnì:
„Není.“
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30–40 K denní tržby, obchod jest posuzován na malé horské vesnièce s asi 200
obyvateli, kteøí jdou celý týden za prací
do vzdálených míst, jelikož v místì žádného zamìstnání není.“

táže: „K tomu poznamenávám, že zdejší
stanice neobdržela dosud od tamního úøadu ani jiného, žádné naøízení o likvidaci
obchodu smíšeným zbožím H. Šmolkové
a této byl likvidován pouze hostinec, a to
na podkladì pøíkazu z 1. února 1941. Prosím o sdìlení, nejedná-li se o omyl obchodního grémia ve Svìtlé n. Sáz., které
nechalo obchod Šmolkové likvidovat.“

NEJEDNÁ SE O OMYL?
Od 24. ledna 1941 je Helena Šmolková
VÝHRUŽNÉ NE!
Protižidovské zákazy a pøíkazy rostou kaž- hospitalizována v humpolecké nemocnidým mìsícem. Nejdøíve je ze svého úøed- ci. Nevíme, jaké závažné onemocnìní
ního zamìstnání v Humpolci propuštìn mìla èi zda se spíš nejednalo o pomoc LIKVIDACE V ÈERVENCI
Helenin syn Adolf-Fritzi, vrací se domù humpoleckého primáøe MUDr. Melicha- Mezitím èetnická stanice Humpolec
a je pøidìlen na práci do lesa a posléze na ra, známého dobrodìje øady pronásledo- znovu hlásí: „Helena Šmolková rozená
stavbu silnic v okolí. Souèasnì je znemož- vaných, na èas ulevit již tak drásaným Maršík, o které bylo ve zprávì z 27. 2.
òován pohyb židovským obyvatelùm nervùm dobrovodské kelnerky. Humpo- 1941 uvedeno, že se bude v Humpolci
mimo domovskou obec, a tak Šmolkovi lecká èetnická stanice v únoru 1941 hlásí: zdržovat ne více než pìt dní, se kvùli
nepøíznivému poèasí vrátimusí žádat o každou cestu
la do Dobré Vody teprve
(i v rámci sousedních vsí).
20. 3. 1941.“ V kontextu
V archivu se dochovala øada
událostí je docela možné,
žádostí Heleny Šmolkové,
že mìsíèní hospitalizací
která dosud pravidelnì kaža zdržením se v Humpolci
dé pondìlí jezdila nakupovat
u svého bratra chtìla Krásdo blízkých mìst. Samozøejná Helena co nejvíce oddámé se náhle stalo zakázalit zavøení obchodu a koným. Pøimlouvat a zaruèovat
nec živnosti. I navzdory
se za ni musí starosta obce
zákazùm se jej pokusí udrDvoøák, který se jí snaží požet co nejdéle, alespoò
moci, kde to jen jde. Napøí„naèerno“. Dne 11. èervenklad 16. øíjna 1941 píše:
ce 1941 se k ní dostaví èet„Obecní úøad v Rejèkovì
nická kontrola a ona musí
tímto potvrzuje, že v obci
podepsat pøedem pøipravezdejší není ani pekaøe, ani
né prohlášení, sepsané na
øezníka, proto pí Helena
psacím stroji: „Potvrzuji,
Šmolková z Dobré Vody èp.
že dnešního dne jsem byla
35 musí své nákupy obstaráJaroslav Panuška: Dobrá Voda (detail obrazu), 30. léta 20. stol. Ze sbírek OGV Jihlava.
èetnictvem ze Zahrádky vyvat v Ledèi a v Zahrádce
u Ledèe. Toto povolení vydává se pí Hele- „…Šmolková, vdova a nìkdejší hostin- rozumìna o povinnosti okamžité likvidanì Šmolkové, aby mohla opustit své byd- ská, byla od 24. 1. 1941 v nemocnici ce svého podniku, tj. obchodu smíšeným
lištì.“ O cesty do práce musí žádat i syn v Humpolci a teï je na návštìvì u Rudol- zbožím podle paragrafu 1. odst. 1 III. proAdolf. Tomu je 27. bøezna 1942 jeho žá- fa Maršíka v Humpolci èíslo 21, kde zù- vádìcího výnosu k naøízení p. øíšského
dost pøeškrtnuta èervenou tužkou s vý- stane ještì asi pìt dní a pak se vrátí opìt protektora v Èechách a na Moravì o vyhružným „Ne!“. Tentokrát ani žádost sta- do Dobré Vody.“ Zatímco hostinská ma- louèení Židù z hospodáøství Protektorátu
rosty obce nepomùže: Jak ponižující tyhle rodí, její podnik musí být z naøízení úøadù ze dne 26. ledna 1940.“
Nìmecky psané hlášení na oberlandrát
zrušen. O poslední pokus odporu se poprocedury byly, není tøeba pøipomínat.
kusí syn Adolf na èetnické stanici v Za- do Kolína (z okresního úøadu v Ledèi)
hrádce. Zápis uvádí: „V zastoupení své oznamuje v létì 1941, že je s podnikem
LIKVIDOVAT
A pak je tu proces zrušení samotného matky, která jest nemocná a nachází se a majetkem Židovky Heleny Šmolkové kohostince a obchodu. Protektorátní úøady v léèení v nemocnici v Humpolci, dosta- neènì vše „vypoøádáno“: „Helene Schmolvše bez okolkù nazývají likvidací. vil se ke starostovi obchodního grémia ka, obchod se smíšeným zbožím, Dobrá
A ptají se: „Likvidace podniku již pro- Wagnerovi, který Šmolkovi sdìlil, že má Voda. – Obchod byl již v mìsíci únoru
vedena?“ A vrchní strážmistr Dolejš od- jeho matka uzavøít obchod a ohlásit, 1941 spoleènì s hostincem zavøen. Strana
povídá: „Likvidován dosud není.“ komu má být zboží nabídnuto v místì. pak byla vyrozumìna, že oznámení z 30. 1.
A úøad zadupe: „Likvidace musí být Obecní úøad sepsal prohlášení, aby zboží 1941 se týkalo pouze hostince. Zboží bylo
skonèena 11. února 1941.“ A èetnictvo nacházející se ve smíšeném obchodì bylo nicménì se souhlasem spoleènosti kolekse pøièiní. Dùm Šmolkù je ocenìn na pøedáno do obchodu Josefa Kalhotky tivního správcovství zboží z 17. 4. 1941
polovièní cenu než pøed rokem a pùl – v Rejèkovì èp. 2. Šmolka udal, že zboží již 5. 5. 1941 prodáno obchodníkovi Jose25 000 K. K tomu patøí necelý hektar v obchodì své matky nemá dosud sepsá- fu Kalhotkovi z Rejèkova èíslo 2 za
pozemkù a úvìr 5600 K u Spoøitelního no, ani ústøižky potravinových lístkù do- 463.35 K. Èástka byla složena 8. 5. 1941
záložního spolku v Rejèkovì. Helena sud neodevzdal, má je ve svém držení.“ skrz obchodní orgán ve Svìtlé. Inventáø
Šmolková do dotazníku vypisuje: „Asi Strážmistr Dolejš se okresního úøadu byl nabídnut za 60 K.“
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ré Vody. Do svého opuštìného domu se
CO SI S KOZOU POÈÍT MÁME
Židovští obyvatelé z Dobré Vody, Rejè- mùže hned nastìhovat. I Kudìjova pokova, Píštì, Snìta a z dalších míst vídka konèí lapidárnì: „Krásná Helena
v okolí jsou pod kontrolou protektorát- pøežila i smrt svého jediného syna, na
ních èetníkù soustøedìni na námìstí kterého bývala tolik hrda. Utratili jí ho
v Zahrádce a na nákladním autì odveze- Nìmci nìkde v Osvìtimi nebo v jiném
ni na železnièní stanici do Ledèe nad podobném humánním ústavì. – Sama
Sázavou. Odtud smìøují na „seøadištì“ prožila nìkolik rokù v Terezínì, ale byla
do Kolína. Helena se tak na korbì auta jakousi št’astnou náhodou ušetøena od
ocitla vedle pøíbuzných, zahrádeckých osudu miliónù svých souvìrcù. Vyzrála
nad zubatou. Ba doŠmolkových. Vìtší
konce i na nejvìtšího
èást svých osobních
zloèince všech dob,
vìcí si Helena i její
Adolfa Hitlera.“
syn uschovali u sousedù a pøátel. PoWHISKY
dobnì tak uèinil
Paní hostinská Šmol
i její švagr Edmund
ková se po nìkolika
Šmolka, musel však
mìsících rekonvalesdoma zanechat zvíøata. Dezorientova- Hostinec paní Šmolkové, dnešní stav. Foto M. D. cence znovu pustila
do obnovy svého
ný èetnický strážmistr Dolejš ze Zahrádky se pak svých podniku a na zaèátku roku 1947 opìt
nadøízeným devótnì táže: „Žid Edmund požádala o povolení k provozování živŠmolka ze Zahrádky è. p. 65 zanechal nosti v Dobré Vodì Lipnické. V žádosti
pøi svém odchodu jednu jalovici a jednu z 11. ledna 1947 specifikuje, o jakou konkozu. [...] koza, která zde zùstala, na- cesi žádá: „Koncese hostinská, pøechováchází se u Karla Benze, který nehodlá vati cizince, podávati pokrmy, èepovati
více kozu si ponechati, proèež prosíme, pivo, víno a ovocné víno, na drobno proby okresní úøad nám sdìlil, co s kozou dávati pálené nápoje lihové, podávati
poèíti máme. Nejlépe by bylo kozu pro- kávu, èaj, èokoládu a jiné teplé nápoje
dati.“ Nakonec ji sám strážmistr bude a obèerstvení, míti dovolené hry, jakož
muset odvést na provaze do Dolních i poøádati taneèní zábavy.“ V té dobì za ní
pravidelnì dojíždí mladá
Kralovic. Cesta trvá dvì
žena Helena Zazvonilová,
hodiny rychlou chùzí, Dokterá bývala vážnou ználejš si stále utírá z èela pot,
mostí jejího syna. Z Prahy
koze se v horku nechce.
vozí do Dobré Vody své
„mamince Helenì“ balíèky
PØEŽILA SMRT
s vybranými pochoutkami,
Padesátiletá Helena Šmolobèas i whisky a likéry, takková a její jednatøicetiletý
že i když bude hostinec ze„mùj pan syn Fritzi“ jsou
státnìn a pøevezme ho Jedspolu s dalšími 668 sounota, Helena Šmolková
vìrci odváženi 13. èervna
v nìm bude moci zùstat dál
1942 v transportu AAd
obsluhovat a tyto prvotøídní
z Kolína do Terezína.
koøalky nabízet hrstce vìrAdolf „Fritzi“ Šmolka je
ných hostù za stejné lidové
pak 28. øíjna 1944 transportován z Terezína do Osvìtimi. Po- ceny jako rum èi žitnou. Mezi pravidelné
slední zprávu podává na krátkém kores- hosty v padesátých letech patøí øídící uèipondenèním lístku 15. ledna 1945 tel ze školy v sousedním Rejèkovì Bohusousedu v Dobré Vodì Františku Stej- mil Beneš, vzdálený pøíbuzný paní hostinskalovi. Uvádí svoji adresu, na kterou ské. Nemùže si vynachválit kuchaøský um
mu mohou poslat balíèek s jídlem: „Pra- paní Heleny, která vaøí nìkolik chodù
covní tábor Monovice, p. Osvìtim, Hor- a navrch peèe i sladké.
ní Slezsko“. Adolf Šmolka byl zavraždìn na cestì smrti do Glivic o tøi dny STÍNY POZDNÍCH HOSTÙ
pozdìji, 18. ledna 1945, jen pár dní pøed Sil ubývalo, a tak paní šenkýøka ukonèila
osvobozením sovìtskou armádou. Hele- provoz hostince na konci roku 1966. Bylo
na Šmolková, vysílená po útrapách, se jí ètyøiaosmdesát let. Po smrti již byl dávv kvìtnu 1945 vrací z Terezína do Dob- no její „portrétista“ Zdenìk Matìj Kudìj
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i mistr Panuška a svìt se zmìnil k nepoznání. Krásná Helena Šmolková zemøela
29. dubna 1967. Pøíèinou smrti bylo, jak
praví lékaøská zpráva, selhání srdce na
podkladì dlouhodobých zmìn pravé srdeèní komory a v dùsledku plicní rozedmy i chronického zánìtu dýchacích cest,
to vše spojené s kornatìním tepen a vyhublostí. Paní Šmolková byla pochována
na židovském høbitovì ve Svìtlé nad Sázavou vedle svého manžela. A docela nedaleko malíøe Jaroslava Panušky. V prázdném lokále po ní zùstal gramofon se
starými evergreeny, které si tam pouštìli
místní mladíci, kteøí si lokál na pár let promìnili v klubovnu.
Bývalý hostinec v Dobré Vodì Lipnické stojí dosud, v pomìrnì nezmìnìné podobì jej obývají vzdálení pøíbuzní paní
Šmolkové. A dùm se žlutavou omítkou
v sobì nese øadu viditelných i neviditelných památek po Šmolkovì hostinci, bájné kelnerce i hovorech jejích hostù.
PS: Na památku židovské kelnerky
Krásné Heleny a její rodiny chodíme od
roku 2008 noèní zimní pochod z Humpolce do Dobré Vody, který poøádá Nezávislý podmelechovský spolek. Pøi té
pøíležitosti také vznikla následující báseò-modlitba.

Dobrovodská modlitba tulákova
Krásná Heleno
kelnerko Heleno Šmolková
židovièko melechovská
z rodù Jákoba Maršíka a Samsona
Federmana
pøimluv se za nás, at’ z každého
vrávorání padání klesání
ze škarp závìjí a louží
zvednem se a škobrtáme dál.
At’ koøalka nás zahøeje
horeèky nemoci z masa vyžene
a jiskru srdci dá!
At’ se dobrý návrat koná
svìtem nocí tmou a zimou
tam kde svítí okna domova.
Pøimluv se za nás kelnerko
Heleno Šmolková
z pokolení Abrahámova
ty která Terezín pøedpeklí
pøežilas.
Amen.
MILOŠ DOLEŽAL
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NEZNÁMÁ Z VENEZIE
Tajemný pøíbìh z pøelouèského
Na konci sedmdesátých let minulého
století byl židovský høbitov v Pøelouèi
v katastrofálním stavu. Èetné náhrobní
kameny byly povalené, rozlomené, vše
prorostlé nálety stromkù a popínavým
bøeèt’anem. Høbitov byl pøedurèen k likvidaci, nikdo jej nenavštìvoval, zemøelí
nemìli pozùstalé, židovská obec a její
komunita v Pøelouèi (jejíž historie sahala
až do poloviny 17. století) zanikla oficiálnì již roku 1937 a pak definitivnì za
holokaustu.
První, starý, židovský høbitov vznikl
v Pøelouèi již roku 1681. Jednalo se
o malé pohøebištì (3 x 3 sáhy) na jihozápadním okraji obecního katastru „V Hájku“ a byli na nìm pohøbíváni i Židé
z okolních vesnic panství. Roku 1874 byl
zrušen (nedochoval se z nìj
ani jeden náhrobek) a pøelouèští Židé byli prozatím
pochováváni v Heømanovì
Mìstci.
Až v záøí 1887 byl na východním okraji mìsta, v sousedství høbitova evangelického, zøízen nový høbitov.
Z hlavní ulice, Pardubické,
je dodnes èásteènì dochována pùvodní márnice a u zdí
pøi dvou okrajích obdélníkového prostoru høbitova je umístìno pøibližnì 20 zbylých náhrobkù z let 1890–1922.
V osmdesátých letech minulého století
høbitov postupnì chátral, byl devastován,
náhrobky ponièeny a rozkradeny, mìsto
plánovalo jeho likvidaci. Místo se však podaøilo zachránit. V devadesátých letech
byla plocha díky péèi pražské židovské
obce vyèištìna a dochované a nepoškozené náhrobky znovu vztyèeny.
HROBEM JEJÍM CIZÍ ZEMÌ
Vzpomínám si, že návštìva tohoto høbitova byla pro mì v dobì reálného socialismu v sedmdesátých letech lákavì dobrodružná i romantická zároveò. Stìží jsem
se prodíral mezi hustými, trnitými keøi
a povalenými náhrobky tehdy ještì rozesetými po celé ploše høbitova, vysokou
travou a pralesy kopøiv, klopýtal o fragmenty rozlomených kamenných desek. Tajemným hebrejským nápisùm jsem nerozumìl,
tìch èeských bylo velmi málo. Upoutalo mì
však, že na jednom z celistvých náhrobních
kamenù ze zaèátku 20. století bylo docela

postupující Rudou armádou bylo vyklízení koncentraèních táborù, likvidace
dùkazù masového vyvražïování vìznìžidovského høbitova
ných a jejich odsun do vzdálenìjších
èitelnì èesky napsáno ženské jméno, da- koncentraèních táborù v oblasti øíše.
tum úmrtí, ale i rok a místo narození. Na Dne 24. ledna 1945 projíždìly Pøelouèí
jméno a pøesná data si marnì vzpomínám, dva vlaky, každý asi o šedesáti otevøefotoaparát jsem tenkrát nemìl, ani po- ných nákladních vagonech z koncentznámkový sešitek. Dívka zemøela v Pøe- raèního tábora v Osvìtimi. Míøily pøes
louèi mladá, nebylo jí více než 20 let. Èeskou Tøebovou do Prahy, kde se jeUpoutalo mì místo narození – Venezia, jich trasy rozdìlovaly: buï smìrem do
tedy italské Benátky! Když jsem se po le- koncentraèního tábora v Mauthausenu,
tech na høbitov vrátil, hrob jsem již nena- nebo do Oranienburgu.
Nacisté vìznì pøeváželi v otøesných
šel. Pátral jsem v archivu, ale jméno odpovídající pøibližnì krátkosti jejího života podmínkách, bez jídla a bez vody, pouze
jsem nedohledal. Místo narození Venezia v cárech obleèení. Teploty v lednu 1945
dosahovaly až 20 stupòù mrazu. Písemné
není nikde uvedeno.
Dodnes mi je ona dívka záhadou. Kdo svìdectví o této události, tedy „hlášení“,
nebo co ji pøinutilo v tak mladém vìku podal po válce pøednosta pøelouèské staopustit rodné proslunìné Benátky a za- nice. Ve zprávì ze dne 5. listopadu 1945
kotvit v daleké, zcela neznámé Pøelouèi, na Øeditelství drah do Prahy popsal, že
kde záhy zemøela? Pøíbìh podobný tomu, 24. ledna 1945 první z dvou transportù
ve stanici Pøelouè na více
jak dvì hodiny zastavil. Velitel SS nechal poházené
mrtvoly vìzòù podél trati
posbírat a naházet zpìt do
vagonù. U druhého transportu byla èeta pøíslušníkù
SS ostøejší. Po odjezdu
transportu bylo posbíráno
devìt mrtvol, které strážní
èeta SS vyhodila z vlaku již
mrtvé nebo ubila pøímo
Židovský høbitov v Pøelouèi, dnešní stav. Foto Tomáš Mazal.
pøed zraky drážních zakterý popisuje Karel Hynek Mácha ve mìstnancù stanice. Mrtvoly pak byly na
svých Cikánech. O tragickém osudu sta- pøíkaz èetnictva odvezeny do márnice
rého cikána, ve skuteènosti Vlacha, žijí- v Pøelouèi.
Tìla všech tìchto devíti obìtí byla ulocího na Kokoøínsku. Vyprávìní o tehdy
dvacetiletém gondoliéru Giacomovi pù- žena na pøelouèském mìstském høbitovì
vodem z Venezie a jeho krásné milence, ve spoleèném hrobì. Ale jak dodnes uvákterá mu utekla s cizincem neznámo kam dí malá informaèní cedulka na postranní
„smìrem od Terstu na sever“. Pøíbìh zdi – spolu s tìmito devíti obìt’mi je
konèí slovy: „Lehký vìtøík pøelétal od v hrobì i „neznámý voják wermachtu“.
krajù jeho rodných a pohrával mu se še- Podle souèasné dostupné dokumentace je
divými vlasy. Venezia! Byla mu poslední oním neznámým nìmeckým vojákem
myšlenkou, a jeho hrobem cizí bude Antonín Ullman, který zemøel v zajetí pøi
zemì.“ V Pøelouèi u zaniklého hrobu ne- deportaci ve vlaku v Chocni 20. záøí
známé židovské dívky z Benátek je tomu 1945 a do spoleèného pøelouèského hrobu byl pøidán dodateènì.
stejnì. Jejím hrobem cizí zemì se stala.
Podle vytetovaného èísla na pøedloktí
Odhlédneme-li od možnosti dohledatelné faktografie, není tohle nakonec pøí- byl v jedné z obìtí pozdìji identifikován
bìh hodný literárního zpracování, fikce úspìšný francouzský skladatel, autor mevzdálená pravdì, avšak z pravdy zdánli- ziváleèných operet a filmové hudby pùvodem z polské židovské rodiny z Lodže
vì vycházející?
Casimir (Kazimierz) Oberfeld. V roce
2016 byly jeho ostatky exhumovány, pøeTÌLA VYHOZENÁ
vezeny do Francie a pietnì uloženy na
Z TRANSPORTU
Souèástí nuceného ústupu Nìmcù paøížském høbitovì ve ètvrti Montmartre.
TOMÁŠ MAZAL
z frontového pásma v roce 1944 pøed
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MALIAR ERNEST ŠPITZ
Monografie pøedèasnì zemøelého umìlce od B. Bachratého
Roku 2020 vydali nakladatelé Zuzana zimu. Po válce se rodina pøestìhovala
a Ivan Mušovi monografii slovenské- do Liptovského Mikuláše. Celé jejich
ho malíøe Ernesta Špitze, jehož dílo, široké pøíbuzenstvo bylo vyvraždìno.
malíøské i organizaèní,
Po válce absolvoval
i pøedèasnou smrt
Ernest výtvarné školy:
v roce 1960 tak chtìli
v letech 1948–1949
pøipomenout. Ernest
pražskou Akademii,
Špitz se narodil roku
v letech 1949–1953 Vy1927 v židovské rodisokou školu výtvarných
nì v Trnavì, od dìtství
umìní v Bratislavì
žil v Dolním Kubínì,
v ateliéru prof. Jána
kde otec pracoval jako
Mudrocha, žáka Willikantor v synagoze
ho Nowaka. Mladší
(a souèasnì jako hrobbratr Tibor už se (jako
ník a úèetní) a mamin„buržoazní nacionaliska byla uèitelkou.
ta“) na umìlecká studia
O dva roky pozdìji
nedostal, musel vzít zaErnest Špitz: Autoportrét, 1960.
pøibyl do rodiny syn
vdìk studiem chemie,
Tibor. Oba bratøi byli výtvarnì nadaní což se mu pak po roce 1968 vyplatilo
a v jejich obrazech se pozdìji objeví v emigraci. V USA se stal uznávaným
motivy z dìtství v tradièním židov- odborníkem na výrobu a zpracování
ském spoleèenství.
skla. Malíøství se pak naplno vìnoval až
Deportacím do vyhlazovacích tábo- v penzi a patøí k známým umìlcùm, kterù se rodina vyhnula díky tomu, že øí zpracovávají téma holokaustu.
otec patøil k hospodáøsky nepostradatelným Židùm (pohøbíval Židy z celé INSPIRACE MODERNOU
Oravy), matka uèila v improvizované Od raných prací tíhl Ernest Špitz k evjednotøídce židovské dìti, synové po- ropské modernì, inspiroval se díly Picassa, Cézanna, Chagalla, Matisse èi
Modiglianiho, jejichž reprodukce vyhledával, ale také obrazy z cirkusového
prostøedí Františka Tichého, jehož práce poznal v Praze. Maloval ženské portréty, pozdìji akty, inspiroval se i kubismem. Z dob studií se zachovaly krajiny
z okolí Liptova, zátiší, mìstské motivy
z Bratislavy, portréty spolužaèek, autoportréty a osobní zkušeností ovlivnìné
obrazy s motivy války a zmaru. Po absolutoriu bojoval s požadavky reálného
socialismu a dlouho nemohl sehnat práci. Nakonec se mu podaøilo stát se èlenem Zväzu slovenských výtvarných
umelcov. Snažil se o práci na volné
noze bez ohledu na ideologické zadání
a o organizaèní èinnost v rámci výtvarDebata pri synagóge v L. Mikuláši, 1953.
ného a divadelního dìní. Publikoval
máhali s živobytím námezdní manuál- v novì založeném èasopise Mladá tvorní prací. Když vypuklo Slovenské ná- ba, ilustroval knihy a zabýval se též
rodní povstání a následnì zesílily koncepcí Divadla videnie, jako „spojenìmecké represe, rozhodli se Špitzovi ní výtvarných, hudobných, svetelných,
utéct do lesa. Žili od záøí 1944 do pantomimických a zvukových výrazodubna 1945 ve vykopaném bunkru, vých prostriedkov v èasovej jednote“.
v nìmž strávili poslední váleènou V jeho pozùstalosti se našly scénické
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návrhy, scénáø èi názvy nìkterých etud
pro toto divadlo, které pojetím pøipomínalo Laternu magiku èi Sedm malých
forem divadla Semafor.
Roku 1957 organizoval spolu s Milanem Rufusem výstavù umìlcù mladé generace Obrazy a sochy, téhož
roku se mu podaøilo prosadit založení
Galérie mladých – velice dùležité instituce pro nastupující slovenské
umìlce. Zúèastnil se nìkolika skupinových výstav a roku 1959, už v dobì,
kdy se léèil s leukémií, se konala jeho
první samostatná výstava – pøímo
v nemocnici v Liptovském Mikuláši.
Doèkal se ještì druhé samostatné výstavy roku 1960 a téhož roku v listopadu podlehl v pouhých 33 letech
zhoubné nemoci.

Portrét mojej prvej lásky, 1954.

V monografii z pera historika umìní
Bohumíra Bachratého (jejíž první, co do
ilustraèního materiálu daleko skromnìjší verze vyšla roku 1986) lze nalézt desítky reprodukcí Špitzova díla, od jednoduchých kreseb a krajin po výrazné
olejomalby – pøedevším portréty – a pozoruhodné temné expresivní kresby
z posledních let.
Bohumír Bachratý: Maliar Ernest
Špitz, 1927–1960. Vlastním nákladem
vydali Zuzana a Ivan Mušovi, Praha/Bratislava 2020. 160 stran, slovenský a anglický text, reprodukce, fotografie.
(am)
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TØI KAMENY JSOU ZEÏ
Mimoøádná kniha o archeologii a jejích dìjinách
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otázek archeologie: „Jak víte, kde kopat?“; „Jak víte, jak kopat?“; „Jak je nález starý a jak to, že se dochoval?“; a závìreèný „Mùžete si nechat to, co
najdete?“ Tady nebudeme ètenáøe napínat a prozradíme: „Nemùžete.“
Ale mùžete se zaèíst do bezprostøednì, vtipnì a souèasnì erudovanì napsané knihy, která v pozornìjším ètenáøi
mimo jiné vyvolá úžas nad vervou, s jakou lidé znovu a znovu nièili to, co jiní
lidé v potu tváøe vystavìli. Nìkdy jim
v tom, pravda, byly, zejména ve Støedomoøí, nápomocné živly v podobì zemìtøesení a sopeèných výkonù. Èlovìk
však, a to v této souvislosti moc hrdì
nezní, tu vede prim.
Následující ukázka dokládá, že archeologie je obèas schopna si poradit i s neznámými z èasù pomìrnì nedávných,
a dodat øešení, které je v daném pøípadì
pro èeského ètenáøe dvojnásobnì zajímavé.
* * *

Jeden kámen je kámen, dva kameny znaèné míry nemá obdoby ve svém stáøí
jsou objekt, tøi kameny jsou zeï. Ètyøi a velikosti“, uvedl k nálezu Dr. Cline.
kameny jsou budova. Pìt kamenù je Pomocí analýzy reziduí byly ve vzorpalác. Tohle populární archeologické cích prokázány stopy kyseliny vinné
úsloví najdeme jako moto v knize Tøi a syringové, což znamená, že analýza
kameny jsou zeï – pøíbìhy z dìjin ar- potvrdila to, co Dr. Cline a jeho tým
cheologie, kterou na sklonku roku 2020 pøedpokládali: ve starovìkých sklenicích kdysi bylo víno! Ve
vydalo nakladatelství
vzorcích byly objeveny
Vyšehrad. Je to kniha
také další pøísady, které
zajímavá, pouèná i zánaznaèují pøítomnost
bavná souèasnì. Tomu,
místních a možná i dokdo si ji pøeète, umožní
vážených ingrediencí
získat mimo jiné pøeoblíbených ve starovìhled o èasové ose, která
kém vinaøství, jako je
prochází dìjinami lidmed, máta, pryskyøice
ské civilizace, jak ji doa bobule jalovce. Dosud
kládá také už staletí
odkrytých 40 sklenìtrvající archeologický
ných nádob má kapacitu
výzkum a vykopávky.
kolem 2000 litrù, což
A také si doplnit nebo
znamená, že sklep mohl
poopravit nìkteré skupojmout ekvivalent té- BITVA U MEGIDA
teènosti, které se odeEric H. Cline. Foto archiv.
mìø 3000 lahví èerve- V jiné èásti Megida, na jižním okraji telhrály v minulosti na
lu, se našly doklady bitvy, nikoli však
nejrùznìjších místech naší planety ných a bílých vín.
Kniha se pochopitelnì vìnuje celko- z období, které jsme pùvodnì oèekávali.
a o kterých se zdálo, že už víme všechno. Jenomže archeologie se stejnì jako vému pøehledu dìjin archeologie, ale Mùže to posloužit jako pøíklad pøekvajiné vìdecké disciplíny stále vyvíjí, pasáže, které text oživují a dodávají mu pivých zvratù, které nìkdy archeology
a tak to, co bylo vèera zdánlivì jedno- na zajímavosti, najdeme na mnoha mís- bìhem výzkumu v nejménì oèekávané
chvíli potkají. V roce 2008 jsme zaèali
znaènì popsáno a zachyceno a vysvìtle- tech. Kniha se skládá ze šesti èástí:
1/ Poèátky archeologie a nejstarší ar- odstraòovat porost z èásti, kde v letech
no, dnes už nemusí platit, a také obèas
cheologové (Starovìká Itálie, Odkrývá- 1925 a 1926 provádìla vykopávky Chineplatí.
ní Tróje, Z Egypta na vìènost, Záhady cagská univerzita. V této oblasti od té
v Mezopotámii a Prùzkum džunglí doby nikdo nebyl, nebo jsme se tak asPALÁCE I VINNÝ SKLÍPEK
poò domnívali. Mìli jsme k dispozici
Autor knihy Eric H. Cline (1960), pro- Støední Ameriky)
2/ Amerika, Evropa a Levanta: od ra- fotografie a výkresy, které pøipravili arfesor starovìké archeologie a antropolocheologové z Chicaga, a vìdìli jsme, že
gie na Univerzitì George Washingtona ných homininù po zemìdìlce
našli pravoúhlé
3/ Egejská kulv hlavním mìstì USA, je osobnost ve
stavby s malými
vìdeckém svìtì známá a respektovaná. tura doby bronzomístnostmi, které
Vedle pedagogické èinnosti a psaní knih vé (Objevování
pocházely z novose aktivnì vìnuje terénní archeologii. prvních Øekù, Naasyrského období
Po tøicet sezon se úèastnil vykopávek lezení Atlantidy?)
v 8. století pø. n. 1.
4/
Starovìké
a prùzkumù v Izraeli, Egyptì, JordánKdyž jsme tuto
sku, na Kypru, v Øecku, na Krétì i ve Øecko a Øím (Od
oblast, kterou jsme
Spojených státech, vèetnì deseti sezon vrhu diskem po
pøejmenovali sekv oblasti Megida (biblický Armagedon) demokracii, Co
tor Q, zaèali èistit,
v Izraeli, kde spolu s Israelem Finkel- nám kdy Øímané
zjistili jsme, že nìsteinem z Telavivské univerzity nìkolik pøinesli dobrého?)
Sklenìné nádoby na víno z Tel Kabri, staré 3700 let.
které z onìch míst5/ Objevy ve
let práce øídil. Od roku 2005 (spolu
ností byly nyní
s Assafem Yasur-Landauem z Haifské Svaté zemi a okolí
univerzity) øídí práce na obnovených (Odkrývání Armagedonu, Objevování oblé, nikoli pravoúhlé. V nich a kolem
nich jsme našli celou øadu nábojnic,
vykopávkách v Tel Kabri v Horní Gali- Bible, Záhady Masady, Pouštní mìsta)
tedy pozùstatkù použitých nábojù vy6/ Archeologie Nového svìta
leji v Izraeli. Pøi tomto archeologickém
støelených z pušky, o kterých jsme se
prùzkumu objevil Cline a jeho tým
nejprve domnívali, že zde zbyly po sváv pozùstatcích kenaánského paláce vin- ÈTYØI EXKURSY
ný sklep starý 3700 let. „Je to vinný Mezi jednotlivé èásti jsou pak vloženy teèních lovcích èi po nìkom, kdo se cvisklípek, který, pokud je nám známo, do ètyøi exkursy, týkající se praktických èil ve støelbì. Když jsme nacházeli stále
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mem z Chicaga, staly oblými. V roce
1948 nìkdo kameny novoasyrských staveb pøemístil a vznikly okopy a palebná
postavení, ve kterých bylo možné se pøikrèit a støílet z kulometù na britskou policejní stanici. Ta se nacházela za poli
v asi kilometrové vzdálenosti a v té
dobì sloužila jako vìzení. Nevìdìli
jsme, kdo okopy a palebná postavení vytvoøil a kdo bìhem bitvy støílel, zda to
byli arabští obránci, nebo izraelští útoèníci. Pak ale v této
záležitosti došlo k neèekanému
vývoji.
Ukázalo se, že archeologové mohou
najít odpovìdi na
otázky tam, kde by to
nejménì èekali. Sice
jsme nikdy s jistotou
nezjistili, kdo vybudoval okopy, avšak
byli jsme schopni se
s pomìrnì velkou jistotou dobrat toho, kdo
Vykopávky v lokalitì Megida, biblického Armagedonu. Foto archiv.
tehdy støílel.
Mìli jsme mnoho nábojnic od nábojù
øíká dnové znaèení. Oznaèují výrobce
náboje a rok, ve kterém byly vyrobeny. o prùmìru 8 mm (pøesnìji 7,93 mm),
Vzal jsem jiné nábojnice a také jsem je vystøelených z jednoho èi více kulomeoèistil. Na všech nábojích, jak mých, tak tù, které se s nejvìtší pravdìpodobností
jeho, byl rok 1948 èi roky døívìjší. Ani nacházely v palebných postaveních. Pojeden z onìch nìkolika stovek nábojù, daøilo se nám typ kulometù, které byly
které jsme zkoumali tehdy èi které jsem v roce 1948 k dispozici, zúžit na tøi konzkoumal po výkopové sezonì v roce krétní typy: dva nìmecké a jeden èesko2010 a 2012, nenesl pozdìjší datum. slovenský. Pak jsme ale nebyli schopni
Brzy bylo jasné, že máme co do èinìní pokroèit dále. Neznali jsme nikoho, kdo
s hmotnými pozùstatky bitvy, která, jak by mìl byt’jen jeden
jsme vìdìli, se odehrála v Megidu bì- typ z tìchto kulomehem války v roce 1948, která vedla k za- tù, natož všechny tøi,
abychom se mohli
ložení státu Izrael.
Bylo zøejmé, že se dostáváme na pole pokusit o balistické
tzv. archeologie bojišt’, která se nìkdy srovnání.
Teprve když jsem
také nazývá archeologií konfliktù. Tento
výzkum byl provádìn v Evropì na bo- se bìhem výjezdníjištích první a druhé svìtové války a vy- ho zasedání naší
užíval se také ve Spojených státech, na- univerzity náhodou
pøíklad v oblasti Little Big Hornu, kde o našich zajímavých
byl poražen generál Custer (v souèas- nálezech a našem dinosti na území národního parku ve státì lematu zmínil veMontana). Archeologové si najali celou doucímu katedry foarmádu nadšených amatérù s detekto- renzních vìd na
Obrysy jednoho z
rem kovu, aby jim na tomto místì po- Univerzitì George
mohli zmapovat nábojnice. To vrhlo na Washingtona, došlo v našem zkoumání
prùbìh bitvy nové svìtlo. Èasto mì na- k výraznému posunu. Mé vyprávìní ho
padalo, že bychom mohli v Megidu udì- natolik zaujalo, že mi dal kontakt na
lat to samé a odhalit trasu, kterou izrael- jednu externistku na univerzitì, která
ské jednotky vedly útok na tell, než ho pracovala v americkém Úøadu pro alkohol, tabák a støelné zbranì. Ta mì zase
úspìšnì zabraly.
Nyní víme, proè se nìkteré z pravoúh- propojila se svým kolegou v úøadì, ktelých místností, pùvodnì odkrytých tý- rý pracoval na málo známém místì, kde
další a další nábojnice, došlo nám, že se
zde pravdìpodobnì odehrálo nìco jiného. A tak jsme je zaèali sbírat, jako by se
jednalo o archeologické artefakty, kterými, jak se ukázalo, také byly.
Jeden z mých studentù, Anthony Sutter, vzal nìkteré tyto nábojnice s sebou
zpátky do Spojených státù, aby je podrobil analýze. Po oèištìní zadní strany
nábojnic byl schopen pøeèíst písmena
a èíslice vyražené do kovu, kterým se
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se uchovává více než 6000 støelných
zbraní ze všech období a míst. Když
jsem mu øekl o onìch tøech typech kulometù, ze kterých podle nás pocházely
naše náboje, øekl jen: „Jasnì, ty máme.“
Navíc se ukázalo, že mìl v bakaláøském
studiu jako hlavní obor archeologii. Nároèný úkol, který jsem mu zadal, ho tak
velmi zajímal. Otázkou bylo, jak urèit
typ kulometu/ù, ze kterých byly pøed
více než šedesáti lety naše náboje vystøeleny.
Nakonec za mého pøihlížení vystøelil
ze všech tøí typù kulometù. Po tìchto
výstøelech jsme šli s nábojnicemi za
onou ženou, kterou jsem kontaktoval
nejdøíve. Položila nové nábojnice a nábojnice z Megida vedle sebe pod speciální mikroskop: nejdøíve nábojnice
z jednoho typu nìmeckého kulometu,
pak nábojnice z druhého typu nìmeckého kulometu a nakonec nábojnice
vystøelené z kulometu èeskoslovenské
výroby. Ukázalo se, že èeskoslovenské
nábojnice se s našimi nábojnicemi
z Megida dokonale shodovaly. Mìly
stejný typ otiskù zápalníku atd. Touto
identifikací jsme si mohli být jistí. Odložený pøípad „Kriminálky Megido“
z roku 1948 se nám podaøilo vyøešit.
Byla to úžasná chvíle. Pozdìji jsme
s Anthonym Sutterem spolupracovali na
èlánku na toto téma, který vyšel v americkém akademickém èasopise Journal
of Military History a setkal se se znaèným ohlasem.

øímských vojenských táborù na úpatí Masady. Foto jd.

Eric H. Cline: Tøi kameny jsou zeï –
pøíbìhy z dìjin archeologie. Vydalo nakladatelství Vyšehrad v roce 2020,
z anglického originálu Three Stones
Make a Wall pøeložila Marie Èapková,
ilustrace Glynnis Fawkesová, 488 stran,
pevná vazba. Dop. cena 460 Kè.
(jd)
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PÁTRÁNÍ PO JMÉNECH
Genealogická databáze èeských židovských rodin v ŽMP
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narážejí, patøí neustálenost jmen a složitost pojmenovávacích zvyklostí. V pramenech se setkáváme s nìkolika pojmenovávacími soustavami. Nìkdy je jedinec
oznaèen – stejnì jako v biblických dobách
– pouze kombinací svého vlastního rodného jména a rodného jména otce. Jména
(v hebrejské formì) jsou spojena výrazem
urèujícím pøíbuzenský pomìr – ben (syn)
a bat (dcera), napø.: Avraham ben Moše
(Abraham syn Mošeho) nebo Devora bat
Šelomo (Debora, dcera Šalamouna). V nìmecky psaných textech jsou rodná jména
k sobì pøiøazena bez
spojovacích výrazù,
zmínìné osoby by
byly oznaèeny Abraham Moyses a Devore Salomon. Více
genealogických informací
zaruèuje
použití soustav zahrnujících pøíjmení. Ve
studovaném období
pøevládalo užití tøíjmenné antroponymické soustavy. Po
vlastních jménech
oznaèované osoby
a jejího otce následovalo rodinné pøíjmení.

Koncem prosince 2021 byl v ŽMP ukon- použity rovnìž židovské matriky, které se
èen dlouhodobý projekt, na kterém od z pøíkazu státu vedly od roku 1784.
Genealogická databáze, která má interní
roku 2003 pracoval specialista na ranì novovìké židovské dìjiny v Èechách Ale- charakter, vznikala postupnì jako souèást
xandr Putík. Cílem projektu bylo shro- vìdecké infrastruktury Židovského mumažïovat genealogické a biografické zea v Praze a stala se zde zdrojem dat
informace a na jejich základì rekonstruovat využitelných pøi studiu rùzných otázek
(pro období 16.–18. století) vybrané židov- ranì novovìkých židovských dìjin, naské rodiny z Prahy a nìkolika venkovských uky o osobních jménech (antroponomasobcí z Èech. Výzkum
usiloval o zjištìní co
nejvìtšího poètu generací tìchto rodin
a zachycení jejich
vzájemných pøíbuzenských vztahù.
Výstupem projektu
je elektronická databáze v programu
Brother’s Keeper,
jež obsahuje data
o zhruba 15 700
osobách. Vzhledem
k tomu, že na území
Èech mohlo v uvedených stoletích žít
hrubým odhadem
100 000–150 000
Židù, je zøejmé, že
databáze podchycuPØÍJMENÍ…
je jen zlomek z nich.
Povinné zavedení
Pøednost byla dává- Cenným pramenem jsou opisy náhrobních nápisù Starého židovského høbitova v Praze, které v letech 1876- stálých pøíjmení a nìna rodinám patøícím 1881 vypracoval Leopold M. Popper. Na pravé stranì (è. 978 a 979) jsou zachyceny nápisy rodiny Jippen; k ní mecké formy rodk rabínským, inte- patøili: Jona ben Juzpa (z. 1675), jeho manželka Reichel bat Jaakov Reiterl (z. 1685) a jejich syn Šemuel ben ných jmen je záležiJona (z. 1697). Holubice (hebr. jona) odkazuje na jméno hlavy rodiny. AŽMP, inv. è. 042799-3.
lektuálním, hospotostí josefínských
dáøským a politicreforem
(1787).
kým elitám a rodinám nacházejícím tiky) a sociální antropologie. Databáze V Praze a vìtších mìstech ale Židé pøíjmení
uplatnìní v administrativì židovské obce byla využita pøi tvorbì mnoha odborných používali daleko døíve, èasto již od 16. stolea v urèitých profesích, pøedevším v medi- studií pracovníkù muzea. Genealogické tí (setkáváme se s nimi v èeských, nìmeccínì, zlatnictví a knihtisku. Snaha posti- rešerše s využitím databáze se rovnìž kých i hebrejských textech). K nejpoèetnìjhnout specifické historické jevy (napø. používají pro interní potøeby muzea pøi ším patøila pøíjmení odvozená z rodných
mesianismus) vedla k zahrnutí pøíslušníkù zpracování sbírek a fondù. Zamìøeny jsou jmen (napø. Iserles z Iserl èi Deworeles
dalších spoleèenských vrstev a profesních pøedevším na ztotožnìní donátorù a zho- z ženského jména Devora), z názvu mìst
tovitelù liturgických pøedmìtù. V nepo- (napø. Ausch z nìmeckého pojmenování
skupin.
Široce založený výzkum se opíral o vy- slední øadì databáze slouží k sestavování Úštìku), ze jmen národù („kmenù“) zemì
hodnocování údajù èerpaných z rùzných odpovìdí na vybrané odborné dotazy ba- pùvodu (Aschkenazi/Deutsch, Frankl, Poltypù pramenù, k nimž patøí: soupisy poøí- datelù mimo muzeum. Genealogická da- lack), z pøíslušnosti ke knìžím èi levitùm
zené státními a municipálními úøady pro tabáze není zpøístupnìna on-line.
(napø. Kohen a Levi), z povolání (Chajat, tj.
správní a fiskální úèely, soupisy vypraco„krejèí“) èi funkce (Dajan, tj. „soudce“) a fyvané orgány židovské samosprávy a po- POJMENOVACÍ SOUSTAVY
zických vlastností (Šachor, tj. „èerný“).
høebním bratrstvem, židovské pozemkové Zdar genealogického bádání závisí pøedeZjištìní pøíjmení je základním krokem
knihy (bílé knihy), knihy obøízek a soupi- vším na dochování a pøístupnosti prame- pøiøazení jedince ke konkrétní rodinì, v nìsy jizkorù, epigrafické památky (pøede- nù. Ale ani dostupnost autentických doku- kterých pøípadech však k jednoznaèné
vším opisy nápisù na náhrobcích, stav- mentù, schopnost je pøeèíst a pøeložit identifikaci nepostaèuje. Jedno pøíjmení tobách a liturgických pøedmìtech). Pro nemusejí vždy automaticky vést k úspì- tiž mohlo mít nìkolik rùzných rodin.
studium pomìrù na konci 18. století byly chu. K potížím, na nìž badatelé opìtovnì K více rodinám patøili napø. nositelé jména
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Sofer (tj. „písaø“). Rozšíøené pøíjmení
Bumsla odvozené z hebrejského oznaèení
Mladé Boleslavi nacházíme pøinejmenším
u ètyø odlišných pražských rodin. Vìtší
problémy vznikají, pokud se v nìkterých
rodinách používalo soubìžnì více pøíjmení. Z nesèetných pøípadù uveïme Kischovi
(pojmenováni jsou po jidiš oznaèení mìsta
Chyše), kteøí se nìkdy píší podle povolání
Apotheker. Hennelesovi (pøíjmení utvoøené
z ženského osobního jména) mají soubìžnì
jméno Hammerschlag (to neodráží povolání kováøe, ale rodinný temperament). Nìkteøí jedinci zmìnili bìhem života pøíjmení
vícekrát. K pojmenovacím zlozvykùm,
které mátly dobové úøedníky a dnes ztìžují
práci historikù, patøilo pøejímání (doèasné
èi trvalé) pøíjmení tchána. Nìkdy mìlo zavedení nového pøíjmení pochopitelné dùvody. Slavná levitská rodina Horowitzù pojmenovaná po mìsteèku Hoøovice byla tak
poèetná a rozvìtvená, že bylo úèelné pøijmout pro jednotlivé vìtve vlastní pøíjmení,
mj. Munka, Flekeles, Duschenes, Marle,
Tchorz, Bendiner (tato jména ale mohly
pøevzít i jiné, pøiženìné rodiny).
Nìkteré rodiny používaly významem totožné pøíjmení v rùzných jazykových formách (jejich volba se øídila jazykem a úèelem dokumentu). Tato praxe byla bìžná
pøedevším u jmen pocházejících z oznaèení
povolání. Napø. hebrejské pøíjmení Kubie
(odvozené od latinského cubus) mìlo èeskou variantu Kostkaø a nìmeckou Würffelmacher. Nositel hebrejského pøíjmení Me-

…A ZKRATKY
Pro laiky jsou èasto neprùhledná pøíjmení,
která vznikla zkrácením a následným pøeètením zkratky jako slova. Jméno Bierschenck
(tj. „výèepní piva“) se zkracovalo na Basch
(v hebrejském textu stála písmena bet a šin).
Stejné znìní mìlo pøíjmení odvozené ze
jména Bat Ševa (Baševi èi Bassewi). Zkratková pøíjmení se s oblibou tvoøila z místních

povolání) i Mechokek (nìkdy se obì kombinují jako Katz-Mechokek). Známi jsou
též pod oznaèením Geršuni – Gersonidové (podle rodného jména zakladatele slavné tiskárny) a Popper (pravdìpodobnì
podle zkratky místního jména Frankfurt).

RODNÁ JMÉNA
Pøi ztotožòování osob je tøeba opatrnosti pøi
interpretaci rodných
jmen. Druhé rodné
jméno nemusí být vždy
jménem otce. V urèitých pøípadech dvojice
rodných jmen ve skuteènosti pøedstavuje
spojení biblické a všední varianty téhož jména. První z takové dvojice se nazývá šem
ha-kadoš (svaté jméno),
druhé kinuj (náhradní
Mluvící znamení z náhrobku Israele ben Aharona Hammerschlaga. Tento pražský Žid je pohøben v Benátkách, kde zemøel roku 1615 na cestì do Svaté zemì.
jméno). K takovým
Foto Daniel Ziss.
dvojicím patøí napø. Jehuda Leib, Naftali
jmen. Nositel pøíjmení Lichtenstadt (odvo- Hirsch, Jissachar Beer, Efraim Fischel, Zezeného z nìmeckého jména Hroznìtína) charja Mendl. Setkáváme se však i s jedinci
mohl být oznaèen též jako Lasch (v hebrej- se dvìma èi tøemi vlastními rodnými jmény.
štinì vyjádøeno písmeny lamed a šin). Ob- Pokud tato skuteènost není odhalena, hrozí
dobnì se bìžnì zkracovalo pøíjmení Alt- mylný výklad pøíbuzenských vazeb.
Dùležitá je skuteènost, že jednotlivé žischul (ze jména pražské synagogy a ètvrti)
na Asch (v hebrejštinì vyznaèeno pomocí dovské rodiny tradiènì používaly a používaalef a šin). Nejen v èeských zemích se po- jí urèitá specifická rodná jména. Opakování
užívala zkratková pøíjmení pro knìží a levi- jmen v rodinì je dùsledkem dodržování náty. Pøíslušnost k obìma privilegovaným sku- boženské zvyklosti pojmenovat novorozence jménem jeho zemøelého pokrevního pøíbuzného, u mužù obvykle dìda, pradìda,
strýce èi prastrýce, u žen báby, prabáby, tety
èi pratety. Zvláštì u mužù mají pøednost pøíbuzní ze strany otce, jsou ale volena i jména
pøedkù ze strany matky, zvláštì šlo-li o významné osobnosti. V dùsledku zvyklosti pojmenování po mrtvém pøejímá novorozený
jméno vlastního otce pouze tehdy, pokud se
narodí jako pohrobek. Kombinace specifických rodných jmen mùže za urèitých okolností umožnit ztotožnìní jedince, u nìhož
pramen neuvádí pøíjmení. Pro soubor chaDùležité genealogické informace pøinášejí dedikaèní nápisy. Oponu roku 1705 vìnovali Šimon ben Meir Bunems
rakteristických rodných jmen a pojmenováa jeho manželka Chana bat Hirš Backoffen, ŽMP, inv. è. 016640.
vacích pravidel jednotlivých rodin lze s nadchokek (tj. „tiskaø“) bývá v nìmeckých pinám se v plné formì vyznaèuje pomocí sázkou použít oznaèení „onomastická
dokumentech oznaèen výrazem Buch- výrazù kohen cedek (tj. „spravedlivý knìz“) DNA“.
Øešení sporných pøípadù pøiøazení jeddrucker, obdobnì se zde Sofer objevuje jako a sgan levijim (tj. „pøedák levitù“). První výSchreiber a Dajan jako Richter. Jazykové raz je vyznaèen zkratkou KC (hebrejská pís- notlivcù ke správné rodinì a ztotožnìní
varianty se vyskytují i u jiných typù pøíjme- mena kaf a cade) a èten jako Katz, druhý je nìkterých rùznì nazývaných rodin èi jení. Muž s hebrejským pøíjmením Illem (tj. zkrácen na SGL (hebrejská písmena samach, dincù je bìhem na dlouhou trat’. Nìkteré
rodopisné záhady (srovnatelné s krimina„nìmý“) se v nìmeckých pramenech nazý- gimel a lamed) a vysloven jako Segal.
Pro ilustraci složitosti pomìrù uveïme listickými „pomníèky“) se podaøí rozluštit
vá Stumm nebo Stumb. Podobnì pøíjmení
Bumsla mìlo nìmeckou èi jidiš variantu pøípad jisté významné kohenské rodiny; ta – po nalezení nového pramene – až po
(apu)
používala nejen pøíjmení Katz, ale (podle mnoha letech.
Bunzl.
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PRÍPAD VARÍN
Ulica Dr. Jozefa Tisu a možný koniec politickej kariéry M. Kotleby
Roku 1992 premenovalo miestne zastupite¾stvo v stredoslovenskej obci Varín
(v blízkosti Žiliny) ulicu kapitána Pfliegla, miestneho varínskeho rodáka a partizána, na ulicu Dr. Jozefa Tisu. (Pomenovanie ulice uvádzam pod¾a originálu
úradnej tabule, ktorý rešpektuje dnes už
prekonané ohýbanie podstatného mena
Tiso.) Prípad vzbudil vo svojej dobe pozornost’ a proti provokatívnemu názvu
bezvýsledne protestovali viacerí jednotlivci aj organizácie, okrem iných aj Ústredný zväz ŽNO. Od tých èias prebehlo
takmer 30 rokov a ulica pomenovaná pod¾a odsúdeného a popraveného zloèinca,
bývalého prezidenta Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945, dodnes jestvuje. Zaèiatkom januára 2022 sa obec Varín
v súvislosti s ulicou Dr. Jozefa Tisu ocitla
v ohnisku záujmu médií. O èo išlo?
NÁVRH NA ZMENU ULICE
Priamo na predmetnej ulici býva Lenka
Ticháková, ktorá je zároveò poslankyòou
miestneho zastupite¾stva. Už nieko¾ko
rokov sa zasadzuje za odstránenie názvu
ulice, vysvet¾uje kolegom poslancom
morálnu aj právnu stránku problému
a podáva návrhy na zmenu názvu ulice.
Vo svoje snahe je osamelá a svojimi susedmi – obyvate¾mi obce –ostrakizovaná. V decembri minulého roku podala
Lenka Ticháková opätovne návrh na
zmenu názvu ulice, ktorý bol zamietnutý
deviatimi hlasmi jej kolegov poslancov.
Na tomto mieste do príbehu vstúpil
prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry
JUDr. Tomáš Honz, ktorý vzniesol proti
deviatim poslancom miestneho zastupite¾stva obvinenie zo spáchanie „preèinu
prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu
k potlaèeniu základných práv a slobôd“.
Poslanci sa bránili, „necítia sa vinní zo
spáchania citovaného preèinu, k fašizmu
žiadne sympatie necítia, len sú proti zmene názvu ulice“. Podali odvolanie.
Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic,
ktorý je nadriadený JUDr. Honzovi, vyhovel odvolaniu poslancov a svojim
uznesením zrušil ich obvinenie. Zároveò
však pripojil zdôvodnenie svojho rozhodnutia, ktoré si pravdepodobne páni
poslanci „nedajú za klobúk“.
Struène povedané D. Lipšic zastáva
názor, že nehlasovanie za zmenu názvu
ulice nie je dostatoèný právny dôvod na

vznesenie obvinenia, ale rozhodnutie
miestneho zastupite¾stva kritizuje a dáva
to jasne najavo. Z komentára D. Lipšica
citujeme nasledujúci úryvok:
„Jozef Tiso bol nepochybne predstavite¾om hnutia a ideológie, ktorá potláèala
základné práva a slobody osôb – tak ako
to vyžaduje objektívna stránka skutkovej
podstaty trestného èinu pod¾a § 422 trestného zákona. Túto skutoènost’ jednoznaène potvrdzuje aj odborné vyjadrenie Ústavu pamäti národa, o ktorého záveroch
nemám žiadnu pochybnost’. Tento právny
záver je nepochybný už z letmého preèítania rozsiahleho nariadenia è. 198/1941
Sl. z. o právnom postavení Židov (tzv. Židovský kódex), ktorým boli obèania Slovenskej republiky židovského pôvodu
zbavený takmer všetkých základných
práv a slobôd. Je preto mimo
rozumnú pochybnost’, že pomenovanie ulice v akomko¾vek meste èi obci po najvyššom predstavite¾ovi režimu,
ktorý zbavil èast’ svojich obèanov – vrátane žien a detí –
všetkých základných práv
a zveril ich osud a životy do
rúk nacistického Nemecka,
je prejavom mimoriadneho
cynizmu. Rovnako je po¾utovaniahodné,
že od roku 1993 neprišlo k zmene názvu
tejto ulice, èo je odôvodòované – pomerne
detinsky – tým, že v prípade takejto zmeny by si osoby bývajúce na tejto ulici museli vymenit’ obèianske preukazy. Empatia
k (emocionálnej) bolesti tých, ktorí poèas
režimu vojnovej Slovenskej republiky
stratili svojich najbližších, asi dlhodobo
nie je silnou stránkou relevantnej èasti
predstavite¾ov tejto obce. To samozrejme
platí aj o iných mestách èi obciach, ktoré
majú taktiež pomenované ulice po ikonických predstavite¾och totalitných režimov.
Nedostatok empatie a ignorancia historických faktov však – sami o sebe – nie sú
trestným èinom.“
Pripomíname, že ulica Dr. Jozefa Tisu
nie je ani zïaleka jediným príkladom
adorácie predstavite¾a fašizmu na Slovensku. Jestvujú Tisové pamätné tabule
v Ošèadnici a Rajci a aj na iných miestach. V Bytèi jestvuje v centre mesta pamätná izba v rodnom dome J. Tisa vrátane viacerých verejne vystavovaných
artefaktov pripomínajúcich popraveného

prezidenta. V Èakajovciach pri Nitre je
na verejnom priestranstve socha J. Tisa,
v Bratislave je jeho symbolický hrob,
ktorý sa èasto stáva miestom stretnutia
neonacistov a ¾udákov.
Okrem Tisa sú verejne adorovaní
a oslavovaní aj iní predstavitelia slovenského fašizmu z rokov 1939 až 1945,
napr. F. Durèanský (busta na námestí SNP
v Rajci) alebo podpredseda štátnej rady
Slovenského štátu biskup Ján Vojtaššák,
za ktorého blahoslavenie vedie Spišská
diecéza r. k. cirkvi dlhodobú kampaò.
DVE INÉ ROZHODNUTIA
Rád by som na tomto mieste spomenul aj
dve iné rozhodnutia slovenskej justície,
ktoré vítam a ktoré poukazujú na snahu
potláèat’ verejné prejavy sympatii k neonacizmu a prejavy extrémizmu. Na prvom
mieste je to obvinenie zo šírenia extrémizmu a extrémistických materiálov vznesené voèi Mariánovi Magátovi, kysuckému
murárovi a autorovi knihy
Židokracia. M. Magát je fanatický neonacista, obdivovate¾ Adolfa Hitlera. Svojimi
prúdmi protižidovskej nenávisti zaplavoval Magát verejný priestor už dlhé roky.
V januári ho zadržala polícia
a prokurátor na neho uvalil
väzbu. Pravdepodobne ho
Erb obce Varín.
èaká súd oh¾adne šírenia extrémizmu a popierania holokaustu, prokuratúra ho obviòuje, že porušil zákon minimálne v 36 prípadoch!
Druhá informácia sa týka predsedu ¼udovej strany naše Slovensko poslanca
Mariana Kotlebu, ktorého Špecializovaný trestný súd v Pezinku 12. októbra
2020 odsúdil na štyri roky a štyri mesiace
odòatia slobody za prejavy sympatii
k hnutiu potláèajúcemu základné práva
a slobody. (Viï Rch z novembra 2020.)
Kotleba sa okamžite po vynesení rozsudku odvolal, rozsudok sa zatia¾ nestal právoplatný a prípad bude riešit’ Najvyšší
súd SR, ktorý pôvodne vytýèil odvolávacie pojednávanie na 8. marca, ale na žiadost’ Kotlebu ho zrušil a náhradný termín
zatia¾ neurèil.
Pokia¾ Najvyšší súd potvrdí rozsudok
nižšej inštancie, bude to znamenat’ pre
Kotlebu koniec politickej kariéry. Rovnako by okamžite stratil mandát poslanca
a musel nastúpit’ do výkonu trestu. O prípadnom budúcom rozhodnutí Najvyššieho súdu SR budeme èitate¾ov Rch informovat’.
(jf)
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IZRAEL: Putin, zájmy a hodnoty
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mohlo následovat, kdyby se Izrael nechoval podle oèekávání.
Pozoruhodné je, že tento argument
uznává i Natan Šaranski. Je to rodák
z Donìcka, mìsta teï rozbitého válkou,
pak sovìtský politický vìzeò („refjuznik“), èlen izraelských vlád a pøedseda
Židovské agentury. I on øíká pro Times
of Israel, že Putinùv útok je „výzvou
všem zásadám svobodného svìta“. Nicménì pokud Izrael nechce rozlítit Putina, není to podle nìj zbabìlost. „Jsme
v situaci, kdy kvùli slabosti Západu Putin drží klíè k obloze v naší oblasti. Abychom se sami chránili pøed Íránem, musíme mít dobré vztahy s Ruskem.“

Západní svìt zažívá pøelom, možná nej- hem. Jenže vùèi Izraeli projevuje benevovìtší od druhé svìtové války. Rusko lenci, kterou v Moskvì dohodl premiér
24. února zahájilo vojenskou invazi na Benjamin Netanjahu. Rusko sice ovládá
Ukrajinu v plném rozsahu. V Evropì je vzdušný prostor Sýrie, formálnì spoluto poprvé od roku 1945, kdy válku ne- pracuje s nepøáteli Izraele, ale pøitom Izvyvolaly spory pøi rozpadu federace èi raeli nechává volnou ruku pøi jeho útomezi novými útvary na jejich území, ale cích na zbrojní konvoje Hizballáhu èi
jeden suverénní stát (Rusko) napadl jiný íránská vojenská zaøízení.
Kdyby se tento modus vivendi narušil
suverénní stát (Ukrajinu).
Západní svìt to pokládá za budíèek, tøeba tím, že by Izrael Rusko odsoudil
který razantnì odkryl rizika ruských im- coby pachatele invaze na Ukrajinu, žiperiálních tužeb. Je to poprvé, kdy se dovský stát by si pøivodil velký bezpeètouha prezidenta Putina po revanši za nostní problém. Toto prosté konstatovározpad Sovìtského svazu („nejvìtší geo- ní stojí za obojakostí oficiálních postojù
ZA ÈÍM SI STOJÍ IZRAEL?
politické katastrofy 20. století“) zhmotni- Izraele k ruské invazi na Ukrajinu.
Ale pozor. Takto vystupuje izraelská Hledáte-li postoj hájící morální a hodla v takové míøe a podobì.
Pro Izrael je válka na Ukrajinì daleko vláda, jež stojí za Ukrajinou jen potichu. notovou stránku, nabízí ho ve svém editorialu Jaakov Katz,
a nehrozí bezprostøední
šéfredaktor deníku The
dopady. Jak øekl pro LiJerusalem Post. Rozèídové noviny velvyslanec
lil ho už fakt, že když
Martin Stropnický, v Izpremiér Bennett mluvil
raeli se opakuje názor, že
telefonicky pøímo s Puválka Ruska s Ukrajinou
tinem, úøední zpráva
není „naše“ válka. Drsznìla, že diskutovali
nìji to v roce 2014, po
o „situaci“ na Ukrajinì.
ruské anexi Krymu, naLze mluvit o „situaci“,
psal Herb Keinon v listu
když ruské rakety padaThe Jerusalem Post: Izjí na ukrajinská mìsta?
rael „v tomto zápase
Katz si – stejnì jako
nemá svého psa“. Ale
Lipner – všímá, že Benzávažnìjší jsou pro Izranett mluví chlácholivì
el dopady zprostøedkoPøenos projevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Námìstí Habima v Tel Avivu.
a šéf diplomacie Jair
vané.
Zatímco Západ ruskou agresi odsuzu- Média se kloní k podpoøe napadené Lapid ráznìji. Hned první den Lapid
ruský útok odsoudil, ale Bennett vzápìtí
je, z oficiálních postojù Izraele zaznívá Ukrajiny a veøejnost též.
Rusko ani nezmínil. Oba autoøi – Katz
jistá obojakost: ty postoje odsuzují invazi a solidarizují se s Ukrajinou, ale dá- I ŠARANSKI, RODÁK Z DONÌCKA i Lipner – z toho dìlají týž závìr. Že
vají pozor, aby v nich nezaznìlo nic kri- Veøejnost napøíklad protestovala u rus- Bennett a Lapid hrají zlého a hodného
tického vùèi Rusku, natož oznaèení kých zastupitelských úøadù. Policie za- policajta, pøièemž obìma jde o totéž,
Ruska za agresora a viníka. Což pùsobí tkla ètyøi lidi, kteøí na budovy støíkali v tomto pøípadì o bezpeènostní zájem
podivnì už pøi vìdomí faktu, že prezi- graffiti, a objevil se i transparent „Putin Izraele.
Katz ze sebe nedìlá snílka. Píše, že
dentem Ukrajiny je Žid Volodymyr Ze- je nový Hitler“. V kontextu Izraele, kde
se Hitler nedevalvuje, je to docela po- argument bezpeènostního zájmu v Sýrii,
lenskyj.
Tento postoj oficiálního Izraele k Rus- sun. Jak píše zpravodajka listu Washing- operaèní volnosti nad jejím územím,
ku se vyvíjí už skoro šest let, ale až nyní ton Post, Tel Aviv nasvítil radnici do chápe. Ale pøedchozích témìø sedmdevyhøezl v tak ostré podobì. Kruciálním ukrajinských barev a v Jeruzalémì sun- sát let, než tam vyslalo vojáky Rusko, si
spojencem Izraele zùstávají Spojené stá- dala svùj štít hospoda Putin, oblíbená Izrael dokázal s nepøáteli na syrském
území poradit. I v dobì, kdy syrská arty, tedy zemì, která ruskou invazi na mezi tamními „Rusy“.
V magazínu Foreign Policy se k vìci máda byla nominálnì silnìjší než Cahal,
Ukrajinu odsuzuje nejostøeji. Problém Izraele a jeho dvojznaènosti spoèívá v tom, vyjádøil Shalom Lipner, jenž pùsobil 16 mìla zásoby raket scud a chemických
že je už pìt a pùl roku závislý na vojenské let v kanceláøi izraelských premiérù. zbraní.
Podle Katze se vtírá otázka: Za èím
Nejde jen o teoretizování. Dohoda Izrakooperaci s Ruskem v Sýrii.
Od záøí 2015 tam Rusko nasazuje ar- ele s Ruskem funguje pìt a pùl roku bez Izrael stojí? Je už jen zemí zájmù, nebo
mádu (hlavnì letectvo), aby udrželo re- kiksù. Ale už v lednu, mìsíc pøed invazí ještì má nìjakou ideologii a soubory
žim Bašára Asada a celistvost Sýrie. Tím na Ukrajinu, vyráželi ruští a syrští piloti hodnot, které ho vedou? Postoj k ruské
spolupracuje i s Íránem, který má v Sýrii na spoleèné hlídky nad Golanské výši- invazi na Ukrajinu naznaèuje spíše to
ZBYNÌK PETRÁÈEK
pozemní jednotky, a de facto i s Hizballá- ny. Lze to brát jako výstrahu, co vše by první.
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TOLERANCE SAMA ...a další události
/Vybráno z èeských médií/

Národovecké strany, které se zaštit’ují
èešstvím a národní hrdostí, najednou
podezøele umlkly. Mluvím o SPD,
Trikolóøe, Václavu
Klausovi a dalších.
Všiml jste si toho? „Jejich prostor a svìt se
zhroutily. Øíkali, že jediný obhájce tradièních
hodnot, pravdy a správného svìta je Vladimir
Putin. Nyní jsou v situaci, kdy Vladimir Putin posílá své vojáky na
území suverénní zemì
s demokraticky zvolenou vládou, mluví nìco
o denacifikaci v situaci,
kdy prezident je Žid,
a posílá na Ukrajinu èeèenské bojovníky, aby
vraždili køest’any. To je
úplnì postavené na
hlavu,“ prohlásil v rozhovoru pro Týden
ministr práce Marian Jureèka. (16. 3) !!
Johna Updikea provázela povìst, že psaní
je pro nìj posedlost. Tuto tezi dokládá více
než padesátka knih, vyprodukovaná za pøibližnì stejný poèet let. Z významných ocenìní nedosáhl, pravda, na to zcela nejprestižnìjší, které by si byl podle názoru øady
dobových kritikù zasloužil. Nobelova cena
se ke stejnì hlubokému zklamání literárních kruhù vyhnula i jeho souèasníkovi
a formálnímu konkurentovi Philipu Rothovi. Ze žírné generace židovských literárních velikánù té doby se ji podaøilo získat
jen Henrymu Bechovi, toho byste ovšem
v uèebnicích marnì hledali. Je to „pouhý“
literární homunkulus stvoøený Updikem
k satiricko-komickému vypíchnutí mnohých nechvalných projevù literárního establishmentu, snad i autorùv pohled do zrcadla, v nìmž spatøil rysy, které nechtìl
nikdy mít. Bech byl jako jeho stvoøitel také
Žid, ale byl zoufale líný, psal klopotnì,
s nechutí a z donucení a hlavní motivací
pro nìj byly svìtské ceny, proto ta zlomyslná Nobelovka. (Kvìty, 17. 3.) !! Alkohol,
sérum pravdy, In vino veritas, tedy „Ve
vínì je pravda“, praví oblíbené úsloví známé již od starých Øímanù. O tom, že alkohol má moc rozvázat jazyk, se leckdo z nás
již mnohokrát pøesvìdèil na vlastní kùži.
Øada z nás zastává nìkteré nepopulární názory, jež na veøejnosti radìji hlasitì nešíøí.

V alkoholickém opojení je ovšem skuteènì
mnohem snazší vyslovit nahlas to, co bychom jindy považovali za nevhodné. Z takových situací mùže
být pozdìji obtížné vybruslit, zvláštì, jste-li
slavnou osobností. V roce 2006 jistý známý hollywoodský herec veøejnì prohlásil, že za
všechny války na svìtì
mohou Židé, a netajil
se dalšími nenávistnými názory. Pozdìji
však svá vyjádøení mírnil a omlouval se, že
není antisemitou, pouze z nìj mluvil alkohol,
který mu údajnì „otrávil mysl“. Vymlouvat
se na opilost je však ponìkud krátkozraké – alkohol z nás neudìlá
lháøe a jen tìžko mùžeme tvrdit, že „pod
vlivem“ z nás vypadne nìco, co si ve
skuteènosti nemyslíme. Bývá to pøesnì naopak. (Zázraky medicíny, 17. 3.) !! Na otázku: A objevily se tu i skuteènì propagandistické komiksy opìvující totalitní režimy?
odpovídá L. Kašpar
v rozhovoru o historii èeského komiksu:
„Ano, napadá mì tøeba František Voborský, který se za první
republiky proslavil komiksy a kreslenými
vtipy s Pepinou Rejholcovou. Nicménì
Voborského pøíbìh je
tragický. Kromì toho,
že byl zruèný kreslíø,
skládal hudbu, psal
texty a je autorem písnièky Chaloupky pod
horama, jež v roce
1938 sehrála podobnou roli jako Modlitba pro Martu v roce
1968. S použitím velmi jednoduché metafory se v ní zpívalo o tom, že aèkoliv jsme
pøišli o Sudety, Èeskoslovensko nakonec
zase bude obnoveno ve své pùvodní podobì a ty chaloupky se nám vrátí. Hned po
okupaci si pro nìj došlo gestapo, ztloukli
ho a pohrùžkami pøinutili, aby zaèal pracovat na nacistických propagandistických

kresbách. A on se zlomil a zaèal kreslit pøíšerné vìci. Kreslil vtipy a komiksy zesmìšòující
exilovou vládu, Židy, jeho bývalé pøátele
a kolegy, které døív obdivoval, tøeba Voskovce a Wericha. Po válce ho odsoudili na pìtadvacet let za kolaboraci. (Téma, 18. 3.) !!
„My komunisté jsme tolerance sama. I k docela bizarním vrtochùm. Jen ale, pokud se
páchají na vlastní riziko. Fialova vláda však
hazarduje s osudy nás všech. Tím dùraznìji
je tøeba trvat na jasné odpovìdi, co tím sleduje. Chce snad jadernou velmoc – porazit? Srazit ji do kolen pahýlem, který zbyl
z naší armády? Trpí snad stihomamem, že
do války, kterou si zlomili vaz už Napoleon
a Hitler, dožene bruselskou Uršulu i dìdulu
v Bílém domì? Pokud snad ano, je to na okamžitou demisi. A místopøísežný závazek, že
tam, kde se rozhoduje o našich osudech, už
nikdo z dnešní vlády jaktìživ nepáchne, uvádí mimo jiné Josef Skála, kandidát KSÈM na
prezidenta, v rozhovoru pro Haló noviny.
(18. 3) !! Není vìtšího zloèinu, než když se
bratr odvrátí od bratra. A pøesnì to podle
Putinova pøesvìdèení uèinila Ukrajina. Posedlost dìjinami a jejich výkladem, s dìtinským pøekrucováním a umanutým trváním
na slovech a pojmech, které nenesou než
emocionální smysl, zapalují, vyvolávají
vášnì, nenávisti, rozèilení. Smyslem politiky resentimentu je napravit údajné køivdy
a narovnat bìh dìjin, které vyboèily ze
správných vìèných kolejí. I kdyby se to
mìlo dít násilím a prostøednictvím války.
Kdyby to nebylo tak
vážné, mohli bychom
se tomu usmát jako
podivínskému rozmaru vládce, který si není
jist sám sebou, konstruuje vlastní identitu a nutkavì hledá
své významné místo
v dìjinách. Jenže ruský prezident Vladimír Putin je diktátor,
který rozpoutal válku
na Ukrajinì, jejímuž
smyslu možná nerozumí ani on sám. A tady
frivolní hra s dìjinami pøerùstá v nebezpeèný nástroj ohrožující celý svìt. Fašisté,
Židé, nacisté. Nacisté na Ukrajinì, fašisté
na Západì, jejichž ekonomické sankce se
podobají protižidovským pogromùm tøicátých let. Automatický podvìdomý proud
schizofrenního paranoika spíše než øeè rozumnì uvažujícího státníka. (LN, 19. 3.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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NÁŠ IRON DOME

Kalendárium

V BOHA VÌØÍM, ALE SOUKROMÌ
Prezident Zelenskyj se nevyhýbal rozhovorùm a mluvil v nich mj. o svém židovství. Na otázku redaktora listu The Times
of Israel Davida Horovitze v lednu 2020,
jaké bylo židovství jeho dìtství, odpovìdìl: „Nebylo ortodoxní. Byli jsme obyèejná sovìtská židovská rodina. Vìtšina žiSLUŽEBNÍK LIDU
Vrat’me se k ukrajinskému prezidentovi. dovských rodin v Sovìtském svazu nebyla
Volodymyr Zelenskyj se narodil 25. ledna zbožná. Náboženství jako takové pøece
roku 1978 v ruskojazyèné židovské rodinì v sovìtském státì neexistovalo. Nikdy nev Krivom Rogu ve støední Ukrajinì, tehdy mluvím o náboženství ani o Bohu, protože
souèásti SSSR. Jeho otec byl profesorem to pokládám za soukromou záležitost. Sakybernetiky na univerzitì, matka pracovala mozøejmì že v Boha vìøím. Ale mluvím
jako inženýrka. Dìd bojoval v Rudé armá- s ním jen ve chvílích, které jsou pro mì
osobní.“
dì, pradìd a prastrýcové
Komentáøe o nìm v žia další pøíbuzní byli zadovském tisku pøipomínají
vraždìni za holokaustu.
spíše smuteèní projevy
Zelenskyj vystudoval
a jejich autoøi, jako by nepráva, ale nikdy nepracochtìli pøivolat jeho násilval v oboru. Zajímal se
nou smrt, èasto píší: „Douo herectví, produkci
fám, že až tento text vyjde,
a stand-up comedy. Roku
bude prezident Zelenskyj
1997 založil a vedl kabaještì žít.“ Lídry agresora
retní skupinu Kvartal 95,
a napadené zemì srovnás níž vystupoval v postsovají: zatímco Putin vzbuvìtských republikách. Pár
Volodymir Zelenskyj v roce 2020.
zuje strach a jako pravý car
scén je k vidìní na YouTube a lze si pøedstavit, jak na nì hadí hlava rus- se straní lidí a nepouští nikoho do své blízkého prezidenta hledí a øíká si, že tenhle ko- kosti (ze strachu pøed infekcí èi atentátem),
mediant nebude tìžký oøíšek. Od roku 2003 Zelenskyj, který za války „zrušil protokol“,
vystupoval Zelenskyj s kabaretem v televizi, vychází pìšky do ulic váleèného Kyjeva, pood roku 2008 hrál ve filmu. Proslavila ho role vzbuzuje lidi, objevil se mezi ranìnými v nev televizním seriálu Služebník lidu (nyní k vi- mocnici. Putin o ztrátách mlèí, jako by ruští
dìní na Netflixu), v nìmž hrál uèitele dìjepi- mrtví neexistovali, Zelenskyj s pohnutím
mluví o padlých, vèetnì dìtí, jejichž smrt zasu, který se stane ukrajinským prezidentem.
Jako paradox dnes zní, že Zelenskyj, vazuje k dalšímu boji. Putin se vyjadøuje
který bìhem své kariéry vystupoval léta v nenávistných frázích, Zelenskyj hovoøí lidv ruštinì, roku 2014 po anexi Krymu ne- sky, vìcnì, trefnì, pøesvìdèivì, a i v zoufalé
souhlasil s tím, aby do Ukrajiny nesmìli situaci dokonce obèas s humorem.
Putinova tváø je kamenná a bez výrazu,
jezdit ruští umìlci. Když pak vyšlo najevo,
že finanèním darem podpoøil ukrajinskou Zelenského je expresivní. V souvislosti
armádu, nìkteøí ruští umìlci a politici se- s Putinovým režimem se èasto upozoròuje
psali petici, aby byly jeho filmy v Rusku na zhmotnìní Orwellovy dystopie (ale scézakázané. Roku 2018 zaregistroval Kvar- nu z moskevského stadionu, kde car stál
tal 95 politickou stranu s názvem Služeb- pøi oslavì výroèí ruského vpádu na Krym
ník lidu. Bìhem prezidentské kampanì (již pøed rozjásanými davy a sloganem „za
finanènì podpoøil nechvalnì proslulý a po- svìt bez nacismu“, by snad nevymyslel ani
sléze z Ukrajiny vypuzený oligarcha Ihor autor románu 1984). Pro svou vùli, odvahu
Kolomojskij) se snažil vyhýbat otázkám, vzdorovat a rozhodnost v kritické chvíli
které lidi rozdìlovaly, a hledal spoleèné zá- bývá Volodymyr Zelenskyj pøirovnáván
jmy. Sliboval, že v zemi zmítané korupcí k Winstonu Churchillovi v boji proti hitleprosadí boj proti ní, obnoví funkènost rovskému Nìmecku.
Na závìr nezbývá jen doufat, že až tento
soudního systému, podpoøí investice, omezí moc oligarchù, prosadí zákon o referen- text vyjde, budou prezident Zelenskyj
du a ukonèí boje na východì zemì. To už a jeho Ukrajina ještì žít.
ALICE MARXOVÁ
ale nestihl….

Pøed 5 lety, 5. dubna 2017, zemøel ve
vìku 96 let v izraelském Aškelonu pan
Petr Erben (nar. 20. 3. 1921). Pocházel
z Ostravy z rodiny Eisenbergù, už
v mládí se zapojil do sionistického hnutí
(byl èlenem organizace Techelet lavan)
a vynikal v atletice. Studia na brnìnské
prùmyslovce pøerušila nìmecká okupace, v jednadvaceti byl deportován do
Terezína. V ghettu pomáhal Fredymu
Hirschovi v péèi o mládež. Byl velmi
populární – nejen jako instruktor, ale
také jako fotbalový brankáø. V záøí 1944
byl deportován do Osvìtimi, v lednu do
Mauthausenu. Roku 1948 emigroval ilegálnì s manželkou Evou pøes Francii do
novì vzniklého státu Izrael (pøímý odjezd jim komunistické úøady tehdy nepovolily).
V židovském státì našel uplatnìní ve
stavebnictví. Erbenovi se usadili v Aškelonu, založili rodinu, dnes zahrnující
již ètyøi generace potomkù. Petr nepøestal sledovat dìní v rodné zemi, po pádu
komunismu se Erbenovi èasto vraceli
a oba vydali vzpomínkové knihy: Eva
titul Vyprávìj, mámo, jak to bylo a Petr
memoáry Po vlastních stopách.
Pøed 5 lety, 9. dubna 2017, zemøel ve
vìku sedmdesáti let divadelní a filmový
herec, režisér a pøekladatel Jiøí Ornest
(nar. 27. 9. 1946). Pocházel ze staré židovské umìlecké rodiny Ohrsteinù, jeho
otec Ota byl režisér a dramaturg, strýc
Zdenìk herec a další strýc Jiøí patøí
k nejvýznamnìjším básníkùm èeského
jazyka. Vystudoval pražskou DAMU,
v letech 1968–1990 pùsobil v divadle
E. F. Buriana a od roku 1990 v Divadle
Na zábradlí. Vynikl v Èechovových dramatech i v Havlovì Pokoušení; roku
1996 získal Cenu Alfréda Radoka za
ztvárnìní Ludwiga ve høe Ritter, Dene,
Vos. Zahrál si i v nìkolika filmech (Hanele, Golet v údolí, Cesta z mìsta, Mistøi, Masaryk), televizní diváci ho mohli
vidìt v seriálu Zázraky života a v satirickém poøadu Dvaadvacítka. Svým zajímavì zastøeným hlasem zaujal i posluchaèe rozhlasové. Napsal hry Kdo je
tady pán a Tragédie mstitele, režíroval
úspìšnou komedii Jana Krause Nahnilièko. Od mládí se vìnoval alternativním formám divadla, v roce 1987 stál
u zrodu projektu Náhradní divadlo, které pùsobilo do roku 1990.
(am)

(dokonèení ze str. 9)
Místní rabín Goldstein usilující o jejich evakuaci k tomu v bøeznu øekl: „Je mìsíc adar,
což je mìsíc radosti, a víme, že má nastat
velký zázrak. Ale nevidím zpùsob, jak je
dostat ven. Na zázrak stále jen èekáme.“
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Christopher Duggan
FAŠISTICKÉ HLASY
Dùvìrné dìjiny Mussoliniho Itálie
! Kniha nabízí zneklidòující pohled na
zemi v podruèí charismatického vùdce.
Christopher Duggan sleduje vývoj fašismu od samých poèátkù až po jeho dopad
na souèasnost a zkoumá, proè se toto hnutí tìšilo takové podpoøe vìtšiny obyvatel
Itálie. Zamìøuje se na to, jak mimoøádnou
moc mìl duce nad Itálií a jak došlo k tomu, že se stal pøímo zosobnìním fašismu.
Autor vychází ze zøídka zkoumaných pramenù, jako jsou dopisy a deníky, novinové zprávy, spisy tajné policie, populární
písnì a rozhlasové poøady, a zabývá se
tím, jaké zkušenosti s fašismem mìli obyèejní lidé, jak tato ideologie ovlivòovala
politiku, náboženství a každodenní život
do té míry, že Mussoliniho odkaz pøetrvává v Itálii až do dnešních dnù.
Vydalo nakl. Academia roku 2022.
Z angliètiny pøeložila Monika Kittová.
472 stran, dop. cena 650 Kè (v e-shopu
nakladatelství 520 Kè).
David Grossman
ŽIVOT SI SE MNOU POHRÁVÁ
! Nový román zøejmì nejvýznamnìjšího
souèasného izraelského spisovatele Davida Grossmana je rodinné drama – pøíbìh
tøí generací silných žen. Temné události
z minulosti otrávily jejich vztahy a neúprosnì je pøivedly zpìt k sobì. Spoleènì
se vydávají na cestu na ostrov Goli otok
u chorvatského pobøeží. Nyní devadesátiletá Vera zde strávila tøi roky ve vìzení za
Titova režimu v padesátých letech 20. století, když odmítla zradit svého manžela
Miloše, neprávem obvinìného z velezrady. Pøíbìh o zranìní, které se pøenáší z generace na generaci, o dìsivé síle tajemství
a o lásce, která nevyprchá ani po letech,
kdy už milovaný èlovìk nežije. Pøíbìh odvahy, rodièovské volby a jejích dùsledkù...
(Recenzi slovenského pøekladu knihy viz
Rch 9/2021.)
V pùli dubna vydává nakladatelství
Odeon v Praze. Z hebrejštiny pøeložila
Lenka Bukovská. 304 stran, dop. cena
379 Kè.
NOVÁ PRAŽSKÁ
PESACHOVÁ HAGADA
! Pøed blížícími se pesachovými svátky
upozoròujeme ètenáøe, že k dostání je stále druhé vydání èesko-hebrejské edice
Nové pražské pesachové hagady v pøekladu vrchního rabína K. E. Sidona. Tradièní
vyprávìní o vysvobození Židù z egypt-

VÌSTNÍK 4/2022

Z NOVÝCH KNIH
UDÁLOSTI

Jaroslav Róna: Kostel (ze souèasné výstavy v DOXu).

ského otroctví doprovázejí komentáøe,
pøevzaté z midrašù a Talmudu spolu
s modlitbami, požehnáními, žalmy a s tradièními sederovými písnìmi.
Vydalo nakladatelství Sefer roku 2020.
Pøeklad a výklad o pøípravách na svátek
rabín E. K. Sidon, historický doslov
Dr. Bedøich Nosek. 134 stran, dop. cena
220 Kè (cena v redakci Rch 150 Kè).
JAROSLAV RÓNA
ARCHITEKTONY A STROJE
! Souèasná výstava v pražském Centru
souèasného umìní DOX pøedstavuje tvorbu sochaøe a malíøe Jaroslava Róny ve
specifické oblasti: jsou to plastiky ztváròující fantaskní architekturu – archaickou, mytologickou, orwellovskou i futuristickou. Autor o svých objektech øíká:
„Uhranèivá krása nazelenalých a narudlých patin podivných pøedmìtù, jež vypadají jako po tisíci letech vylovené ze dna
moøí. Jejich povrch pokrývají jemné reliéfy a kresby vyryté hrotem rydla. Mùžeme
pouze tušit, k èemu tyto schránky pøipomínající chrámy èi památníky mohly
sloužit, ale vidíme nádherné proporce
a vztahy vybrušované jejich tvùrci k dokonalosti z generace na generaci. Staré
èínské bronzy. Chtìl jsem se jejich kráse
pøiblížit s použitím nalezených a nepotøebných pøedmìtù vyplavených oceánem
souèasného prùmyslového provozu.“
Výstavu lze zhlédnout do 8. kvìtna,
a to od støedy do nedìle 12–18.00.
K akci byla vydána výpravná fotografická publikace se snímky Roberta Portela
a textem kurátora výstavy prof. Ladislava
Kesnera.
SVÌTY
JINDØICHA CHALUPECKÉHO
! Do 19. èervna je v Galerii hlavního
mìsta Prahy na Mariánském námìstí pøí-

stupna výstava s názvem Svìty Jindøicha
Chalupeckého. Zajímavou souèást díla
významného èeského teoretika umìní,
kritika, esejisty a kurátora J. Chalupeckého tvoøil zájem o neoficiální ruské umìní.
Jeho autory poznal pøi cestách do Moskvy
v šedesátých a sedmdesátých letech. Seznámil se tam s budoucími svìtovými
tvùrci konceptuálního umìní a patøil
k prvním, kdo kvalitu jejich dìl rozpoznal
a fundovanì je z hodnotil. Tento „ruský“
(a do znaèné míry židovský) svìt na souèasné expozici pøedstavují díla takových
autorù jako Ilja Kabakov, Viktor Pivovarov, Eduard Steinberg èi Vladimir Jankilevskij. Zmínìný oddíl výstavy kurátorsky
pøipravil rusista Tomáš Glanc. Pøípravu
projektu poznamenalo i ruské napadení
Ukrajiny a následné sankce, kdy èeská
strana pøerušila spolupráci s moskevským
Muzeem souèasného umìní; konání ruské
sekce zachránili soukromí sbìratelé.
KULTURA V 10 HVÌZDÁCH
S jarem zaèínají kulturní poøady v objektech opravených v rámci revitalizace židovských památek v ÈR, v tzv. 10 hvìzdách.
! V Jièínì v budovì Židovské školy se
27. dubna od 18 hodin koná pøednáška
prof. P. Hoška na téma Duchovní svìt
a fantazie v díle J. R. R. Tolkiena.
! Do 29. dubna je ve Staré synagoze
v Plzni pøístupna výstava souboru, jejž vytvoøil fotograf Radovan Kodera. Soubor
pøedstavuje vždy dvojici snímkù, z nichž
první je rodinnou fotografií potomkù šoa
a druhý zobrazuje totéž místo bez lidí.
Další info o objektech a poøadech
v nich naleznete na www.10hvezd.cz.
IZRAELŠTÍ JAZZMANI V ÈR
! Dne 21. dubna od 19.30 se v Chodov-

ské tvrzi v Praze 4 koná v rámci Mezinárodního festivalu jazzového piana koncert
izraelské zpìvaèky KerenDun a pianisty
Nitai Hershkovitse, jimž se podaøilo rozšíøit písòovou formu ve svobodomyslnou,
pøesto celistvou a sdílnou hudební fantazii. Více na www.jmw.cz.
! V nedìli 24. dubna od 21.00 vystoupí
ve smíchovském Jazzdocku známý trumpetista a aranžér Itamar Borochov, jenž
èerpá z geograficky pestrého odkazu
svých pøedkù. Vyrùstal v jižní èásti Tel
Avivu ve starém pøedmìstí Jaffa a jeho
hudba je fiktivním mostem mezi rodnou
zemí, New Yorkem, jeho souèasným domovem, a severní Afrikou, kde v minulosti žily poèetné židovské komunity. Více na
www.jazzdock.cz.
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ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU
ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE
Auditorium
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají akce v 18
hodin a je na nì volný vstup.
(Maiselova 15, Praha 1, 3. patro)
! 4. 4.: Ètenáøský kroužek amerických
židovských spisovatelù: Cynthia Ozicková
a Grace Paleyová. Judaismus, holokaust,
feminismus a židovský humor – všechna
tato témata zazní v dubnové diskusi s amerikanistkou Hanou Ulmanovou, která se
tentokrát zamìøí na povídky z per dvou
amerických židovských spisovatelek: Cynthie Ozickové (nar. 1928, povídka Šála)
a Grace Paleyové (1922–2007, povídka
Nejsilnìjší hlas). Texty doporuèujeme pøeèíst – knihy jsou k zapùjèení v knihovnì
ŽMP, pøípadnì lze texty vyžádat na e-mailu:
lucie.krizova@jewishmuseum.cz.
! 6. 4.: Kniha Zohar: základní dílo židovské mystiky a jeho pøijetí v Praze. Knihu
Zohar, toto ústøední dílo židovské kabaly,
lze charakterizovat jako mystický komentáø
k Tóøe. Pøednáška kurátora Židovského muzea v Praze Ivana Kohouta knihu pøedstaví
a pojedná o jejím vytištìní v šedesátých letech 16. století v Lombardii. Popíše také pøijetí Zoharu mezi pražskými Židy.
! 10. 4. od 10 hodin: Nedìlní dílna pro rodièe s dìtmi: Lvíèek Arje slaví Pesach.
Vstupné 70 Kè. Prohlídka: Maiselova synagoga.
! 19. 4.: Židovská šlechta habsburské monarchie. První pøednáška z cyklu Nobilitas
Iudaeorum prof. Jana Županièe z Ústavu
svìtových dìjin FF UK se zamìøí na otázku
udílení šlechtických titulù od poèátku židovské šlechty. Zvláštì si pak povšimne jejího specifického postavení v rámci šlechtické obce habsburské monarchie.
! Výstava v OVK: The Wingmen (Pøíbìh
èeskoslovenských pilotù a leteckých mechanikù ve službách státu Izrael). Minisérie portrétù fotografky Pavlíny Šulcové
pøedstavuje pøíbìhy nìkolika èeskoslovenských pilotù a mechanikù, kteøí pùsobili v izraelské armádì v dobì vzniku státu Izrael a kteøí se zde natrvalo usadili.
Do 29. dubna 2022. Po–èt 12–16, pá
10–12, bìhem veèerních poøadù a po domluvì. Vstup volný.
Maiselova synagoga
(Maiselova 10, Praha 1)
! 11. 4. od 19 hodin: Mìsto na øece: projekce filmu a beseda s tvùrci. Tragikomické drama o lásce (Lotyšsko, ÈR, Litva
2020, režie Viesturs Kairišs, 118 min.) vypráví pøíbìh èlovìka, který se v krátkém èasovém úseku ocitne postupnì uprostøed tøí
totalit: v autoritáøském režimu pøedváleèné-

KULTURNÍ
POØADY

Koruna na plzeòskou Tóru inspirovaná Velkou synagogou z dílny šperkaøù Petra Vogela a Jiøího Urbana.

ho Lotyšska, v éøe komunismu a pozdìji nacismu. Úvod a besedu s tvùrci filmu a èeskou hereèkou Brigitou Cmuntovou moderuje filmová historièka Alice Aronová. Vstup
zdarma. Prosíme o vèasnou rezervaci na adrese education@jewishmuseum.cz.
! 12. 4. od 19 hodin: Templ superlativù
v novém lesku. Velká synagoga v Plzni se
mùže pochlubit hned tøemi rekordy: Je nejvìtší synagogou v ÈR, druhou nejvìtší
v Evropì a tøetí nejvìtší na svìtì. O její minulosti a o tom, co návštìvníky v rekonstruované synagoze èeká, pohovoøí publicista
Petr Brod s pøedsedou Židovské obce v Plzni Jiøím Löwym. Vstup volný.
! 28. 4. od 19 hodin: Slavnostní koncert
u pøíležitosti Jom ha-šoa ve-ha-gvura / Kukal Quartet. Koncert hudebního uskupení
Kukal Quartet pøi pøíležitosti Dne památky
obìtí šoa a hrdinství. Zazní skladby Ervína
Schulhoffa, Bohuslava Martinù a Leoše Janáèka. Vstupenky lze zakoupit v pøedprodeji v Maiselovì synagoze, v Informaèním
centru muzea (Maiselova 15, Praha 1), v síti
Prague Ticket Office – Via Musica a na webových stránkách Židovského muzea v Praze. Vstupné 230 Kè/150 Kè.
VELKÁ SYNAGOGA V NOVÉM
! Po tøech letech oprav se Velká synagoga
v Plzni opìt otevírá veøejnosti. Slavnostní
znovuotevøení se koná v nedìli 10. dubna.
Záštitu nad akcí pøevzali pøedseda vlády ÈR
Petr Fiala a ministr kultury Martin Baxa.

„Mám velikou radost, že po letitém úsilí
se tato krásná budova a její okolí doèkaly
kompletní rekonstrukce a koneènì se otevøou veøejnosti. Cílem celého projektu není
pouze navrácení synagogy do žádoucího
stavu, ale zároveò pøestavba celého komplexu budov pro široké využití, které dalece
pøesahuje jeho pùvodní sakrální význam.
Obnova byla z vìtšiny financována z veøejných zdrojù, a proto chceme, aby v budoucnu co nejvíce sloužila veøejnosti. Rádi bychom, aby byla významným místem na
kulturní mapì mìsta a prostorem pro živou
kulturu,“ øekl pøedseda Židovské obce
Plzeò Jiøí Löwy.
Plzeòská synagoga se øadí mezi pìt nejvìtších synagog na svìtì a spoleènì s kostelem sv. Bartolomìje je dominantou Plznì.
Od roku 2019 zde probíhala komplexní rekonstrukce vnitøních prostor a soubìžnì
i oprava pøilehlého rabínského domu. Celkové náklady na opravu dosáhly 100 milionù korun, majoritní podíl byl hrazen prostøednictvím dotací Evropské unie (IROP),
zbylou èást hradila Židovská obec Plzeò.
Projekènì stojí za revitalizací architektonický Atelier Soukup, Opl, Švehla.
Program slavnostního znovuotevøení zahájí 10. 4. v 17 hodin prùvod se svitkem
Tóry ze Staré synagogy pøes Smetanovy
sady a Klatovskou tøídu a jeho uložení do
svatostánku Velké synagogy. Prùvod ponese nejvìtší plzeòskou Tóru, jež pochází
z roku 1896 a nyní je ozdobena novými
doplòky: korunou, štítem a ukazovátkem,
inspirovanými tvarem synagogy. „Uspoøádali jsme na vyhotovení tìchto atributù
sbírku, v níž se díky pøíspìvkùm mnoha
lidí jak z øad židovské obce, tak i mimo ni
vybralo více než pùl milionu korun. Významným darem pøispìl napøíklad mùj kamarád Asraf abu Taha, což je Palestinec žijící v Èesku,“ dodal k pøíbìhu Tóry Jiøí
Löwy. V 18 hodin zaèíná koncert. Zazní na
nìm tradièní židovské modlitby, které jsou
upravené pro výjimeènou pøíležitost, a další díla z produkce umìlcù spjatých s projektem Svìtlo porozumìní.
Na horních galeriích synagogy naleznou
návštìvníci novou stálou expozici o židovských památkách Plzeòského kraje s názvem
Tady žili Židé, již vytvoøil fotograf Radovan
Kodera. Prostor boèních chodeb v pøízemí
poslouží sezonním výstavám. První bude kolekce fotografií Jindøicha Buxbauma Sedmero požehnání.
Veøejnosti se synagoga otevøe v pondìlí
11. dubna, a pak každý den od 10 do 17 hodin s výjimkou sobot a dalších židovských
svátkù. Nìkolikrát týdnì probìhnou komentované prohlídky; vstupenky jsou v prodeji
v plzeòském infocentru a na portálu Plzeòská vstupenka.
(tz)
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LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Pomoc Ukrajinì: Bezprostøednì po ruském napadení Ukrajiny zaèali naši žáci
a studenti spolu s dobrovolnickými týmy rodièù spontánnì vybírat peníze na podporu
lidí zasažených válkou. Za první dva týdny
mezi sebou studenti ve sbírkách a dobroèinných bazarech, s pøispìním týmu V krabici,
vybrali na 70 000 Kè. Èást penìz vìnovali
na pøevoz židovských sirotkù z Odìsy do
bezpeèí (organizuje charita Tikvah UK),
èást na sbírku Èlovìka v tísni a nejvìtší èást
organizaci Romodrom, která ubytovává
uprchlíky a peèuje o nì ve Slaném. Na organizaci charitativních akcí se významnì podílel školní parlament LŠ.
V hodinách probíráme historii východní
Evropy, snažíme se situaci lépe porozumìt.
Byli jsme proto velmi vdìèní, že naše pozvání pøijal Jakub Szantó, který pøišel promluvit s žáky vyšších roèníkù ZŠ a gymnázia o souèasné situaci na Ukrajinì.
! Ukrajinské dìti na Lauderkách:
Otevøeli jsme malotøídku pro dìti, které
musely utéct ze svých domovù. Nejprve
ze školní tìlocvièny vytvoøil tým dobrovolníkù z øad uèitelek a uèitelù útulnou
uèebnu a hernu a žáci družiny ji vyzdobili
obrázky. Školní a mimoškolní aktivity pro
ukrajinské dìti koordinuje studentka ukrajinistiky Adéla Mikešová, v malotøídce zaèala uèit Lyudmila, která na Ukrajinì uèí
dìjepis a etnografii.
! Purim na Lauderkách: Na Purim jsme
se pilnì pøipravovali a jeho program byl
jako obvykle bohatý, po stránce kulináøské i obsahové, vèetnì bojovky, defilé masek, „uèení naruby“, hudebního programu,
úèasti rabína Sidona a purimového divadla
pro menší dìti. Naše rodiny si díky týmu
dobrovolníkù a podpoøe organizace Education for impact mohli užít tzv. Purim
v krabici, v níž našli vše potøebné pro
zdárnou oslavu svátku Purim.
! To chce klid a nohy v teple: Purimová
sbírka byla zacílena na pomoc
lidem bez domova. Naši žáci
a studenti pøinesli nìkolik desítek párù ponožek, které pøedáme
organizaci Food not Bombs.
! Programy ve škole: Organizace Proxima sociale ve škole
vedla program, jehož cílem bylo
žáky seznámit s tím, jak pøedcházet stresu, resp. jak pracovat
s tím, když už k stresové situaci
dojde.
! Hrajeme spolu: Zaèátkem
bøezna se školou rozléhala mimoøádná hudba. Tentokrát pro 7.
Z zahráli skvìlí romští muzikanti Mário Bihári (akordeon, klavír), který je známý i z kapely
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

Zuzany Navarové, a Petr Horváth (kytara).
Nauèili žáky dvì písnì ve stylu èardáše
a jeden tzv. romský pláè, který je zároveò
hymnou èeských a slovenských Romù.
Dìkujeme za nádherný zážitek.
! Šabaton e-školy: Po dvouleté pauze
probìhl šabaton e-školy. Do organizace se
zapojily i loòské maturantky. Velký dík za
skvìlou pøípravu patøí Alžbìtì Glancové.
! Maturitní a imatrikulaèní ples: Po
tøech letech se konal maturitní ples
v Roxy. Maturanti nastoupili v hollywoodském stylu. K tanci a poslechu hrály kapely Blues Bond a The Bottom.
Více informací o škole naleznete na
www.lauder.cz.
ip
PESACH 5782
! Tradièní sederové veèeøe v Židovské

radnici v Maiselovì ulici se konají: 1. seder v pátek 15. 4. od 20.15, povede jej
vrchní zemský rabín K. E. Sidon; 2. seder
v sobotu 16. 4. od 20.55 a povede jej vrchní pražský rabín David Peter. Lístky lze
zakoupit v pokladnì ŽOP (Maiselova 18,
2. patro). Ceny: èlen ŽO za 360 Kè (dìti,
studenti do 26 a senioøi nad 65 let za
200 Kè); èlen pøidružené organizace
v rámci FŽO 420 Kè (dìti, studenti a senioøi za 230 Kè); hosté, turisté za 1200 Kè
(dítì, student, senior za 550 Kè).
Macesy a mouèka jsou již v prodeji
v košer prodejnì v ŽOP: 1 balení macesù
za 75 korun, mouèky za 80 Kè.

TAJEMSTVÍ PÙDY
! Regionální muzeum v Chrudimi a Ži-

dovské muzeum v Praze zvou na výstavu
Tajemství pùdy, jež pøedstavuje výjimeèné
nálezy z èeských a moravských synagog.
Výstava trvá od 7. 4. do 30. 6. v chrudimském muzeu (www.muzeumcr.cz). Souèasnì zmínìné instituce zvou na panelovou výstavu v synagoze v Luži, která
potrvá do záøí.
KULTUROU
PROTI ANTISEMITISMU
! Mezinárodní køest’anské velvyslanectví
Jeruzalém (ICEJ ÈR) poøádá pod záštitou
pøedsedy Senátu PÈR Miloše Vystrèila
a pøedsedkynì Poslanecké snìmovny PÈR
Markéty Pekarové Adamové 19. roèník
projektu, který pøipomíná památku obìtí
holokaustu a upozoròuje na projevy souèasného antisemitismu.
Hlavním hostem programu bude spisovatelka Eva Erbenová, pøeživší šoa, od
roku 1948 žijící v Izraeli. Úèast pøislíbili
velvyslankynì státu Izrael Anna Azari, herec Jan Potmìšil a další významné osobnosti. Akce se koná v nedìli 10. dubna.
Ve 14 hodin se sejdeme na Staromìstském
námìstí a vypravíme se do Valdštejnské
zahrady, kde zaèíná v 15 hodin program.
Více na www.vsichnijsmelidi.cz.

OPRAVA NÁHROBKU
ADOLFA KATZE
! V letošním roce probìhne z iniciativy
správy židovských památek Matana,
a. s. obnova náhrobku významné jistebnické osobnosti Adolfa Katze na tamním
židovském høbitovì. A. Katz zemøel roku
1914 a jeho vdìèní spoluobèané mu postavili pomník v sadech na úboèí nedaleké
Staré hory. Zatímco pomník v sadech,
které sám pomáhal zakládat, stojí na svém
místì, jeho náhrobek na židovském høbitovì se dochoval jen v torzu. Židovská
obec v Praze za finanèní pomoci
Nadaèního fondu obìtem holocaustu a mìsta Jistebnice usiluje
o jeho obnovu; k úspìšnému dokonèení prací však chybí ještì
12 000 Kè. Obracíme se proto
s prosbou o poskytnutí finanèní
podpory na soukromé dárce.
Pøíspìvky, které jsou zároveò
daòovì uznatelnou položkou,
lze zasílat bankovním pøevodem
na: è. ú. 1936566399/0800, VS:
70322. V pøípadì dotazù nebo
zájmu o vystavení darovací
smlouvy kontaktujte laskavì M.
Malého (tel. è. 042 604 234
136, e-mail: sbh@matana.cz).
Dìkujeme!
Souèasný stav náhrobku Adolf Katze a model jeho opravené podoby.
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ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
Blahoželáme našim èlenom, ktorí v mesiaci apríl slávi sviatok svojich narodenín:
pán Peter Galátnar. 2.4. – 79 rokov, a pani
Eva Št’astná, nar. 8.4. – 73 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO BRATISLAVA
V mesiaci apríl oslávia narodeniny: pani Tamara Archlebová – 71 rokov; pani Edita
Breinerová – 85 rokov; pani Ing. Soòa Czikková – 70 rokov; pán Vilém Färber – 74 rokov; pani Elvíra Feldmarová – 85 rokov;
pán Ondrej Foltýn – 75 rokov; pán Boris
Grauner – 71 rokov; pani Ing. Eugénia Grznáriková – 84 rokov; pán Peter Herzfeld –
70 rokov; pán Gustáv Herzka – 70 rokov;
pani Lívia Herzová – 96 rokov; pán Ing. Juraj Hilvert – 85 rokov; pán Ing. Vladimír
Hora – 72 rokov; pán Pavel Kaiser – 83 rokov; pani Ing. Edita Kolesárová – 83 rokov;
pán Pavel Kovár – 75 rokov; pani Amira Lagerová – 73 rokov; pán Ing. Lazar Roman –
74 rokov; pani Zuzana Ledererová – 92 rokov; pán Robert Leichner – 65 rokov; pani
Mgr. Anna Mandelíková – 80 rokov; pán Pavel Nágel – 72 rokov; pani Ing. Lýdia Piovarcsyová – 89 rokov; pani Eva Rajeková –
89 rokov; pani Eva Redlichová – 84 rokov;
pani MUDr. Hilda Svátková – 87 rokov; pán
Peter Špronc – 73 rokov; pani Madeline
Vadkerty – 65 rokov; pani Zuzana Vitálová –
74 rokov, a pani Ing. Zuzana Wernerová –
72 rokov. Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V dubnu oslaví své narozeniny: sleèna
Dvora Blau, nar. 23.4. – 15 let; pan Gilad
Blau, nar. 20.4. – 49 let; pan Milan Bohorodèaner, nar. 24.4. – 73 let; pan Petr Haimann, nar. 29.4. – 84 let; paní Hana Langová, nar. 6.4. – 74 let; paní Tereza
Nepevná, nar. 5.4. – 28 let; paní Vìra Páleníèková, nar. 22.4. – 82 let; pan Jiøí Süss,
nar. 21 4. – 66 let; pan Jizchak Valenta,
nar. 9.4. – 69 let, a paní Zoša Vyoralová,
nar. 9.4. – 72 let. Ad mea veesrim šana!
ŽO DÌÈÍN
V dubnu oslaví jubileum naši èlenové:
paní Eva Kudrnová – 73 let; paní
Mgr. Eva Polišenská – 69 let; Rivka Šimonová – 10 let; paní RNDr. Ivana Šprtová –
64 let, a pan PhDr. Jiøí Švestka – 67 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V dubnu oslaví narozeniny: paní Veronika Huòáèková, nar. 11.4. – 49 let; paní Tat’ána Koskubová, nar. 16.4. – 73 let; pan
Karel Komers, nar. 22.4. – 84 let, a pan
Viktor Klein, nar. 26.4. – 50 let.
Ad mea veesrim šana!

ZPRÁVY
Z OBCÍ

ŽNO KOŠICE
V mesiaci apríl oslávia narodeniny: pani Eva
Balážová – 85 rokov; pán Jozef Berger – 67
rokov; pani Ing. Anna Burgerová – 71 rokov;
pani MUDr. Edita Domanská – 71 rokov;
pán Ing. Richard Duda, MBA – 55 rokov;
pani MUDr. Viera Galková – 64 rokov; pani
PaedDr. Marta Györiová – 73 rokov; pán Jozef Klement – 69 rokov; pani Eva Klementová – 65 rokov; pani PhDr. Alica Kubovská,
CSc. – 66 rokov; pán Ján Lipták – 67 rokov;
pán MUDr. Juraj Mozeš – 76; rokov; pani
MUDr. Eva Starková – 73 rokov; pán Ervin
Szasz – 75 rokov, a pán Ing. Oskár Winkler –
81 rokov. Ad mea veesrim šana!

pan Pavel Schwarz – 83 let; pan Jan Šimandl – 31 let, a pan Roman Štix – 58 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V dubnu oslavují narozeniny: paní Maya
Breus, nar. 9.4. – 84 let; paní Judita Hajná,
nar. 8.4. – 93 let; paní Erika Juklová, nar.
19.4. – 95 let; paní Eva Krabcová, nar.
12.4. – 84 let; paní Irena Laubeová, nar.
5.4. – 84 let; pan Adolf Novák, nar. 10.4. –
87 let; pan Mario Petrovský, nar. 20.4. –
90 let; pan Alfred Popper, nar. 12.4. – 90
let; paní Ruth Reiserová, nar. 11.4. – 96
let; pan Jiøí Wehle, nar. 10.4. – 75 let,
a paní Irina Zlochová, nar. 6.4. – 81 let.
Všem pøejeme pevné zdraví.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
Je naší smutnou povinností oznámit, že
dne 23. února 2022 zemøela ve vìku 100
let paní Marieta Šmolková.
Zichrona livracha!
Dne 27. února zemøela ve vìku 99 let paní
Viera Marvinová. Se zesnulou jsme se
rozlouèili 1. bøezna v obøadní síni na Novém židovském høbitovì v Praze.
Zichrona livracha!

ŽO LIBEREC
V dubnu oslaví narozeniny: pan Robert
Velimský, nar. 12.4. – 96 let, a pan Ing Pavel Jelínek, nar. 27.4. – 87 let.
Ad mea veesrim šana!

Dne 16. bøezna zemøel vìku 84 let pan
PhDr. Otto Becker, CSc. Se zesnulým jsme
se rozlouèili 18. bøezna v obøadní síni na
Novém židovském høbitovì v Praze.
Zichrono livracha!

Úmrtí
Dne 6. bøezna zemøel pan Jaroslav Fried.
Zichrono livracha!

ŽNO PREŠOV
V mesiaci apríl sa oslavujú svoje výroèia
títo naši èlenovia: pani Mária Bolingerová
– 70 rokov; pán Juraj Guttman, Ph.D. – 71
rokov; pani MUDr. Katarína Hrehorèáková – 80 rokov; pani Tatiana Sekulová – 70
rokov; pani Alžbeta Siváková – 71 rokov,
a pán Ing. Peter Šioviè, Ph.D. – 64 rokov.
Ad mea veesrim šana!

ŽO OLOMOUC
V dubnu oslaví jubileum: sleèna Klára
Cvrkálová, nar. 11.4. – 19 let; Mgr. Pavel
Deutsch, nar. 26.4. – 45 let; paní Helena
Vostrá, nar. 30.4. – 67 let; sleèna Josefína
Klimešová, nar. 27.4. – 17 let; paní
MUDr. Kateøina Klimešová, nar. 23.4. –
51 let, a sleèna Barbora Dražanová, nar.
29.4. – 29 let. Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V dubnu oslaví jubileum: pan Shlomo
Kashi, nar. 8.4. – 76 let; paní Ing. Kateøina
Soukalová, nar. 13.4. – 75 let, a paní Eva
Szusciková, nar. 23.4. – 83 let. Všem jubilantùm pøejeme pevné zdraví, štìstí a životní pohodu. Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V dubnu oslaví narozeniny: pan David
Hájek – 22 let; paní Eva Kokošková – 64
let; paní Natalie Krouza-Bergman – 40 let;

ŽO TEPLICE
V dubnu oslaví narozeniny: paní Lenka
Krédlová, nar. 21.4. – 44 let; paní Eva Váòová, nar. 3.4. – 79 let; pan Ing. Jan Èapek,
nar. 26.4. – 69 let, a pan Samuel Appel, nar.
11.4. – 20 let. Ad mea veesrim šana!
ŽNO TRENÈÍN
V mesiaci apríl oslávi narodeniny naši
èlenovia: pani Marianna Trgiòová – 66 rokov, a pán Ján Hanák – 74 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V dubnu oslaví narozeniny pan Ing. Rostislav Lysonìk. Ad mea veesrim šana!

28
VÁLEÈNÍ UPRCHLÍCI
Ruská agrese na Ukrajinu vyvolala mohutnou uprchlickou vlnu, kdy za hranice
zemì odjely bìhem února a bøezna témìø
ètyøi miliony lidí, pøedevším žen a dìtí.
Dalších sedm milionù opustilo své domovy, aby hledalo bezpeènìjší obydlí v západní èásti Ukrajiny. O evakuaci ohrožených
Ukrajincù (ale nejen tìch s židovskými koøeny) usilují ukrajinské a mezinárodní židovské organizace (JDC, WJR, HIAS).
Židovská agentura ve spolupráci s Mezinárodní asociací køest’anù a židù provozuje sít’ imigraèních center v zemích sousedících s Ukrajinou – v Polsku, Moldávii,
Maïarsku a Rumunsku. Snaží se pomáhat pøílivu židovských uprchlíkù, evakuovat je do zmínìných zemí a souèasnì registrovat ty, kdo chtìjí odjet do Izraele.
Do bøezna to bylo 6000 osob, vìtšinou
bez židovských koøenù, kteøí ale v Izraeli
mají pøíbuzné a mohou v prozatímním
útoèišti zùstat.
Ukrajinští bìženci putují i dále na Západ: do ÈR, Rakouska, Nìmecka, Francie
a Velké Británie. Velká Británie v bøeznu
pøijala 15 tisíc lidí, desetinu z nich tvoøili
Židé. Ukrajinské Židy pøijala vídeòská
kehila. Koordinátoøi ve Vídni se domnívají, že vìtšina z nich v Rakousku už zùstane. V metropoli již žije spousta rusky
a ukrajinsky mluvících Židù, což by novì
pøíchozím mohlo situaci usnadnit. Berlín
pøijal v bøeznu pøes pìt set uprchlíkù, mj.
dìti z odìského židovského sirotèince.
DOKUMENTACE ZLOÈINÙ
Pracovníci památníku holokaustu Babí
Jar, který byl poškozen ruskými bombami, zahajují práci na zjišt’ování ruských
váleèných zloèinù v zemi. Odborníci spolupracují s francouzskou nevládní organizací Jachad-in unum, vedenou otcem Patrickem Deboisem, jenž se v minulosti
zabýval prùbìhem holokaustu na Ukrajinì. Spoleènì se snaží získat co nejvíce obrazového materiálu a shromažïují výpovìdi svìdkù. Právì oèitá svìdectví budou
v argumentaci proti ruskému popírání
zvìrstev zásadní. „Nikdy by mì nenapadlo, že budu v roce 2022 zaèínat na Ukrajinì nový výzkum a znovu se budu zabývat
váleènými zloèiny,“ prohlásil Debois.
JESTLIŽE RUSKO…
K hrdinùm bojù na Ukrajinì patøí i kyjevská rodaèka, první ministerská pøedsedkynì Izraele Golda Meir. Na internetu se šíøí
její výroky, které pronesla na adresu Arabù útoèících na Izrael. Za války se dostaly
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ZPRÁVY
ZE
SVÌTA

Louèení pøed synagogou v Kyjevì. Foto H. Levine.

do obìhu v upravené podobì. Oblíbený je
hlavnì citát: „Jestliže Rusko složí zbranì,
bude po válce. Jestliže složí zbranì Ukrajina, bude po Ukrajinì.“
POLNÍ NEMOCNICE Z IZRAELE
Izrael vyslal na Ukrajinu v rámci operace Záøící hvìzda tým a vybavení polní
nemocnice. Zahrnuje pøes sto pracovníkù z nemocnice Šeba v Ramat Ganu: lékaøe rùzných odborností a sestry, léky,
zdravotní materiál, laboratoø, rentgen
a sonograf, vybavení izolace. Nemocnice pracuje v budovì školy a v deseti lékaøských stanech na ukrajinsko-polské
hranici v Mostycké.
ÚTOK V BERŠEEVÌ
V bøeznu došlo v jihoizraelské Beerševì
k nejnièivìjšímu protižidovskému teroristickému útoku za zhruba šest let.
34letý Muhammad Abu Alkijan, pocházející z nedalekého beduínského mìsta
Chura, postupnì zabil ètyøi lidi – dvì
ženy a dva muže, další dvì ženy zranil.
Útoèníka pak zastøelil kolemjdoucí øidiè
autobusu. Alkijan pracoval jako uèitel,
byl známý jako stoupenec Islámského
státu, za své aktivity již byl trestaný.
DÌDICTVÍ OLIGARCHÙ
V rámci západních sankcí proti putinovskému Rusku došlo i na zmrazení majetku
oligarchù, kteøí z totalitního režimu èerpali své bohatství a na jeho chodu se podíle-

li. Mezi nimi jsou i židovští magnáti Roman Abramoviè, Michail Fridman, Peter
Aven a German Khan a oèekává se, že
sankce zasáhnou i Moše Kantora, pøedsedu Evropského židovského kongresu. Své
prostøedky používali i na podporu židovských projektù, památníkù, vzdìlávacích
programù a boje proti antisemitismu (financovali mj. „židovskou Nobelovku“ –
Genesis, projekt Moishe House èi program Birthright Israel). Židovské instituce
se s jejich „dìdictvím“ nyní musejí vypoøádat. Panují i obavy, aby se Izrael nestal
„rájem“ pro praní penìz sankciovaných
oligarchù. Tématu se budeme vìnovat
v pøíštím èísle Rch.
HLEDAÈ PÍSNÍ
Dokument Song Searcher, natoèený ruskou režisérkou Elenou Jakoviè, se zabývá
dílem ukrajinského židovského folkloristy
a etnomuzikologa Mojše Beregovského
(1892–1961). V tøicátých a ètyøicátých letech minulého století cestoval Ukrajinou
a sbíral jidiš hudbu a klezmerové písnì.
Zaznamenával je na jednoduché nahrávací zaøízení vlastní výroby a shromažïoval
i vzpomínky tìch, kteøí pøežili nacistická
ghetta. Roku 1949 byl folklorista obvinìn
ze špionáže a poslán na Sibiø (v táboøe dokázal sestavit pìvecký sbor), domù do
Kyjeva se mohl vrátit až po smrti J. V. Stalina, a ještì stihl uspoøádat svùj archiv.
Jeho záznamy se jako zázrakem uchovaly
v ukrajinské Národní knihovnì, posléze se
doèkaly digitalizace. Vìtšina lokací ve filmu se nachází v Kyjevì, a tak se dokument stal neplánovanì i památkou na atmosféru mìsta pøed válkou.
(am)

Vydává Federace židovských obcí v ÈR, Maiselova 18, 110 01 Praha 1, IÈO: 00438341, www.
fzo.cz. Redakce a administrace: Izraelská 1, 130 00
Praha 3, telefon/fax 226 235 217, e-mail: roschodes
@sefer.cz. Redakce: Alice Marxová (šéfredaktorka),
Jiøí Daníèek. Sekretariát a výtvarná spolupráce:
Anna Tomášková. Vychází mìsíènì, nevyžádané
rukopisy se nevracejí. Èíslo indexu 47 680. Pøedplatné zajišt’uje jménem vydavatele spoleènost
SEND Pøedplatné, spol. s r. o. (www.send.cz; call
centrum 225 985 225; mobil 777 333 370; e-mail:
send@send.cz). Pøedplatné pro Slovensko: MAGNET
press Slovakia, s. r. o., P. O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel.: 00421-2-67201931-33, fax: 00421-267201910 (20,30), e-mail: predplatne@press.sk. Pøedplatné do zahranièí a v elektronické podobì
vyøizuje administrace Roš chodeš. MKÈR E922,
ISSN 121074 68. Toto èíslo vychází 1. 4. 2022.
Cena 30 Kè (1,20 €)

