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TRYZNA KEVER AVOT
Záøijová tryzna v Terezínì k uctìní pa-
mátky na�ich blízkých, zavra�dìných
bìhem �oa, se bude konat v nedìli 18.
záøí 2022 od 11 hodin. Objednávky na
dopravu, kterou zaji�t�uje rabinát, pøijímá-
me na telefonním èísle 224 800 849,
SMS/WhatsApp 731 136 013 nebo na ra-
binat@kehilaprag.cz. Èas a místo odjez-
du budou upøesnìny.                                  rt

ODHALENÍ PAMÁTNÍKU
Ve støedu 7. záøí se uskuteèní na �i�kov-
ském Starém �idovském høbitovì v Praze
3 (Fibichova ulice) slavnostní odhalení
památníku Návraty kamenù. Památník
z dla�ebních kostek, které byly za minu-
lého re�imu vyrábìny z náhrobkù ze �i-
dovských høbitovù, navrhli man�elé Ró-
novi.

Odhalení, které bude volnì pøístupné
pro veøejnost, zaène ve 13 hodin. Zú-
èastní se jej magistrátní radní pro kultu-
ru Hana Tøe�tíková, radní pro kulturu
Prahy 3 Pavel Køeèek, pøedseda �idov-
ské obce v Praze Franti�ek Bányai a so-
chaø Jaroslav Róna. Moderovat bude
Petra Schwarz Koutská, která zaji�t�ova-
la PR crowdfundingové kampanì. Od
13.30 probìhne pro zájemce komento-
vaná prohlídka �i�kovského høbitova.
Od 14.45 se pak uskuteèní setkání vý-
znamných dárcù s médii a autory pa-
mátníku v nedaleké Galerii pod radnicí
na Havlíèkovì námìstí 9. 

Památník je vytvoøen ze sedmi tun
dla�ebních kostek z pì�í zóny Václav-
ského námìstí, kam byly umístìny bì-
hem komunistického re�imu. Bìhem re-
konstrukce námìstí v roce 2020 se
dlouholeté podezøení �idovské obce
v Praze o pùvodu dla�by definitivnì po-
tvrdilo. Díky dohodì s Magistrátem
hlavního mìsta Prahy byly dla�ební
kostky, pocházející z náhrobkù �idov-
ských høbitovù, vydány pra�ské �idov-
ské obci k pietnímu ulo�ení.                 fb

LUACH 5783�2022/2023
�idovský diáø � Luach � na rok 5783
(2022/2023) je ji� v prodeji. Obsahuje
pøehled �idovských svátkù a význaè-
ných dní, týdenní �idovský i obèanský
kalendáø, základní modlitby a po�ehná-
ní v hebrej�tinì s èeským pøekladem
vrchního rabína Karola Efraima Sidona
a adresáø �idovských obcí a organizací
v ÈR a na Slovensku. Luach 5783 do-
provodila ilustracemi Marcela Sidono-
vá. Koupit si ho mù�ete v Maiselovì 18,

Praha 1 (na rabinátu a v kanceláøi F�O
ve 2. patøe) a v redakci Ro� chode�
a vrátnici Nového �idovského høbitova
(Izraelská 1, Praha 3) za 90 Kè. Pøi za-
slání po�tou bude k cenì úètováno po�-
tovné (od 30 Kè).

Objednávky zasílejte do redakce Ro�
chode� (po�tou � Izraelská 1, Praha 3, èi
e-mailem � roschodes@sefer.cz) nebo
na F�O (po�tou k rukám Aleny Kopec-
ké, Maiselova 18, Praha 1, èi e-mailem
na alena.kopecka@fzo.cz). 

Luach je té� k dostání ve vybraných
pra�ských knihkupectvích (Academia
na Václavském námìstí, Kalich v Jung-
mannovì ulici, Oliva v Husovì ulici
a Primus ve Vìzeòské ulici) za doporu-
èenou cenu 110 Kè.       red.

�IDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
Správní rada �idovského muzea v Praze
hledá kandidáty na funkci øeditele/øedi-
telky �idovského muzea v Praze. Píse-
mné pøihlá�ky se v�emi nále�itostmi
musí uchazeèi doruèit nejpozdìji do 9.
záøí 2022 po�tou na adresu: Správní
rada, �idovské muzeum v Praze, U Sta-
ré �koly 141/1, 110 00 Praha 1, nebo
elektronicky na adresu spravni.rada@
jewishmuseum.cz. Minimální pøedpo-
klady pro výkon funkce (dle stanov
�MP): obèanská bezúhonnost; ukonèe-
né vysoko�kolské vzdìlání; nejménì
ètyøletá praxe ve vy��í mana�erské (øí-
dicí) funkci; aktivní znalost angliètiny,
pøípadnì dal�ích jazykù (hebrej�tina vý-
hodou); publikaèní, pøedná�ková a ve-
øejná èinnost s �idovskou tematikou;
doporuèení relevantních osob a institu-
cí.

Dal�í po�adavky: odborná znalost zá-
le�itostí spadajících do pùsobnosti �MP,
v�eobecný kulturní pøehled, komunika-
tivní, vyjadøovací a prezentaèní schop-
nosti a dovednosti v mluveném i píse-
mném projevu v èeském jazyce.

Dal�í informace a nále�itosti písemné
pøihlá�ky naleznete na webových strán-
kách �idovského muzea v Praze: www.
jewishmuseum.cz/informace/onas /vol-
na mista/.                                        sr �mp

ICOM V PRAZE
Ve dnech 20.�28. 8. 2022 probìhla gene-
rální konference Mezinárodní rady muzeí
ICOM Prague 2022. V Praze se setkalo té-
mìø 3500 nejvýznamnìj�ích odborníkù
z muzeí, galerií, dal�ích kulturních odvìt-
ví ze 123 zemí svìta. Diskutovali a sdíleli
my�lenky týkající se aktuálních otázek
oboru, v èem spoèívá síla muzeí, jak mo-
hou pøispìt k rozvoji spoleènosti, jak vyu-
�ívat nových technologií nebo jak mohou
muzea spoluutváøet udr�itelný svìt. Zabý-
vali se i interními tématy, jako je muzejní
leadership nebo rozvoj a smìøování
ICOM jako svìtové organizace. 

Nejvýznamnìj�ím výstupem konferen-
ce je nová, pra�ská, ICOM definice mu-
zea. Ta pøedchozí platila s drobnými úpra-
vami od roku 1974 a významný podíl na
jejím znìní mìli muzejníci z tehdej�ího
Èeskoslovenska. Po velkém fiasku na ge-
nerální konferenci ICOM Kjóto 2019, kdy
pøedlo�ený text nebyl po ostré kritice od-
souhlasen, nová, pra�ská, ICOM definice
muzea zavr�ila dlouholeté hledání textu,
který by postihl význam muzeí na celém
svìtì v 21. století. Podle definice se mu-
zea urèují nejen jako instituce sbírko-
tvorné, ale musí dbát i na to, aby byla pøí-
stupná, inkluzivní, fungovala udr�itelnì
a eticky.                                                     fp
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Vá�ení a milí ètenáøi, 
na sklonku roku 5782, jeho� polovi-
nu jsme pro�ili válkou s Ruskem, byt�
v jejím zázemí, bych i vám ze srdce
pøál, aby bylo Rusko v Ukrajinì po-
ra�eno, ale radìji to neudìlám. Pøál
jsem si to u� 24. února, proto�e na
dohled byl Purim a bylo zcela namís-
tì, aby Putinovy zlé úmysly dopadly
na jeho hlavu
jako na hlavu
Hamána. Na-
dìji jsem èer-
pal z porá�ky
Saddáma Hu-
sajna po první
válce v Per-
ském zálivu, kterou jsme oslavili
v Jeruzalémì s celým Izraelem právì
na Purim. Nakoupil jsem tehdy
pro sebe a pro oba své syny pa-
pírové masky Stana Laurela,
Olivera Hardyho a Charlie
Chaplina a takto vymódìní jsme
dorazili do synagogy, stojící
uprostøed kamenitého svahu
pod veterináøským domkem,
který jsme mìli pronajatý v Kir-
jat Hajovel. Tam jsme ale
u sporého minjanu, který vì-
kem i pùvodem pøipomínal
minjan Staronové, narazili na
neporozumìní. Rozptýlil je a� gabaj,
kdy� si dal na�e maskování do správ-
né souvislosti. Pouèil ostatní pány, �e
je pøece Purim, ale moc se nesmáli.
Pøi oslavì loòského Purimu mi v�ak
bylo do smíchu mnohem ménì, také
proto, �e jsem si nedal pozor na pusu
a prognostikoval, co se pak nestalo. 

Tak�e vám radìji budu vyprávìt
o velké hudební události, konané
v Istanbulu na poèest zahájení èeské-
ho pøedsednictví EU. Stalo se tak
díky generálnímu konzulovi ÈR Jiøí-
mu Èisteckému, nadanému kromì
organizaèního talentu i umìním pøe-
svìdèovat, a Peterovi Györymu, ob-
daøenému talentem muzikálním. Prv-
nímu z nich se podaøilo zorganizovat
obrovský sál s tisícem �ivých divákù
a s øadou nábo�enských hodnostáøù
sedících v jedné øadì, a druhému zase

uvést obecenstvo i vystupující do sta-
vu euforie, ji� si v Turecku troufám
nazvat revoluènì ekumenickou. 

V øadì pozvaných hostí, vèetnì
vrchního rabína Turecka Jicchaka
Haleva a mne, sedìli èelní pøedstavi-
telé v�ech nábo�enských denominací
v zemi a odrazem této sestavy bylo
i vystoupení stoèlenného chóru, se-

stávajícího z pìveckých sborù køest�an-
ských církví, �idovské obce, kurdské

men�iny a tanèících dervi�ù. Byla to
prostì kulturní událost, vymykající se
v Turecku zvykùm. Dvouhodinový
program, v nìm� vystupovali i só-
listé, k nim� se øadil té� istanbulský
zpívající imám, vyvrcholil Peterem
zhudebnìnou a v Praze, Plzni a Brati-
slavì ji� známou citací textu z Pesa-
chové hagady �Vehi �eamda�. �Ne
jenom jeden povstal proti nám, aby
nás znièil, ale povstávají proti nám
v ka�dém pokolení, aby nás znièili.� 

Pro zku�ené ucho, citlivé na �idov-
ské melodie, bylo i pøedtím patrné, �e
na téhle akci mají lví podíl �idé
z Èeskoslovenska, kdy� se v�ak
ozvala hebrejská slova melodie závì-
reèné skladby, vrchní rabín Turecké
republiky se mohl jen utì�ovat, �e
tady slovùm písnì, doufejme, nikdo
nerozumí. 

K tomu musím dodat, �e se u� léta
sna�ím Petera Györyho pøemluvit,
aby citoval text písnì celý, i se �Sva-
tý, buï po�ehnán, nás zachraòuje
z jejich rukou�. Trvá v�ak urputnì na
svém, ani� by mi kdy vysvìtlil dù-
vod, a ani tentokrát nesplnil mé èas-
tokrát opakované pøání. Jen�e v ten
veèer mi díky krvavé lázni, v ní� se

koupe Ukraji-
na, bez dovìt-
ku zaznìla ji-
nak. Poprvé
jsem slova
Hagady po-
chopil tak, �e
nejen ukrajin-

�tí �idé, ale i sami Ukrajinci mohou
zpívat toté�. Putin si tam nevybral za

cíl svých Gradù jenom �idy, ale
v�echny Ukrajince, at� u� mluví
ukrajinsky, rusky nebo jidi�.
V Talmudu se uèíme, �e nám
Bùh øíká: �Atem kruim adam�,
co� je èasto vykládáno tak, �e
Izrael je zástupcem lidství
v tomto svìtì, jenom�e v dané
souvislosti to zaznìlo tak, �e
k lidství jsou povoláni v�ichni
lidé a v ka�dé generaci se je
vra�dící demagogové jako Putin
sna�í vyhubit. Vìt�ina z nich se

k nám, kdy� to pøi sederu zpíváme,
mù�e pøidat. Koneckoncù tím zaèíná
seder Pesach i Hagada: At� se pøipojí
ka�dý, kdo je syt l�í a �vástù, a pojí
s námi macesù a hoøkých bylin! Ka�-
dý, kdo má k tomu potøebnou víru
v pravdu, at� se s námi odvá�í pøesko-
èit sám sebe!  

Po pøedstavení jsem se sna�il Pete-
rovi sdìlit, co mì tak dojalo, musím
v�ak doznat, �e z jeho jistì potì�ené-
ho úsmìvu jsem pochopil, �e mi asi
nerozumí, proto�e právì tak to myslil
v�dycky a já ho nechápal. S tím vám
v�em, kdo to ètete, v�em dobrým li-
dem, pøeji �ANA TOVA, dobrý No-
vý rok, který v�ak s lidmi, jako je Pu-
tin, nikdy dobrý být nemù�e. Svatý,
buï po�ehnán, nás zachraò z jejich
rukou!

Vá� rabín Sidon

DOPIS 
VRCHNÍHO ZEMSKÉHO RABÍNA

K NOVÉMU ROKU 5783

Foto Karel Cudlín, 2022.



VÌÈNÝ NÁROD (NICAVIM)

Hospodin, jen� nás pamatuje, vám bude
�ehnat, 
�ehnat domu Jisraele, �ehnat domu Aha-
ronovu,
�ehnat bohabojným, malým s velikými.
Hospodin je�tì nadto pøidá vám a va�im
synùm.
Jste Hospodinem po�ehnaní, jen� dìlá
nebesa a zemi!
Nebesa jsou Hospodinova a zemi dal
Adamovým synùm.
Mrtví v�ak Hospodinu holdovat nebudou,
ne ti, co padají do ticha, 
ale my budeme jménu Stvoøitele �ehnat
od teï a� navìky, halelujah. 
Textù, které lid Izraele uji�t�ují, �e se jeho
mise kryje s trváním svìta, je v Písmu mno-
ho. 115. �alm mluví za nì v�echny. Zaèíná
tím, �e modly, k nim� se upíná zbo�nost ná-
rodù, jsou dílem lidských rukou. Nelze je
srovnat s Bohem Izraele, jen� mluví k pro-
rokùm, vidí utrpení svého lidu, sly�í jeho
modlitby, vztahuje k Izraeli ruku, aby je vy-
vedl z otroctví, a pak jde v jejich èele. Autor
tak odpovídá na otázku, ji� kladou pohané:
Kde je vá� bùh? Ka�dá vìc na svìtì má své
místo, kde je tedy vá� neviditelný, nekoneè-
ný, nehmotný bùh, kterého ani va�e mysl
nedoká�e pojmout? Odpovìï je prostá, je
v nebesích nad námi, která uèinil trùnem
svobodného bytí dìlat, co chce, a ve slo-
vech chvály, která ho také nejsou schopná
obsáhnout. To v�e je ov�em zalo�eno na
slovech Tóry a na jejich vìrnosti událostem,
která popisují, vèetnì zjevení Bo�ího ma-
jestátu na Sinaji. Bùh tam varuje Izrael pøed
zobrazováním sebe, jen� s nimi �mluvil
z nebes a �ádný obraz nevidìli�.  

�Nebesa jsou Hospodinova a Zemi dal sy-
nùm èlovìka.� Ten byl stvoøen k tomu být
Bo�ím obrazem s Bo�í podobou na zemi. To
neplatí ani pro metafyzické bytosti jako an-
dìlé, kteøí jsou jednoduchými posly Bo�í
vùle, ani pro jiné �ivé bytosti ve fyzickém
svìtì mimo èlovìka, které spolu nemluví,
proto�e nemají o èem. Pøesto má s nimi jed-
no spoleèné, má s nimi chválit Hospodina
zástupù, svého Boha. I autor �almu popisuje
modly v lidské podobì, jsou v�ak na rozdíl
od samotného èlovìka bez �ivota, bez vlast-
ní vùle, bez schopnosti vnímat, mluvit a po-
jmenovávat a soudit mezi dobrým a zlým.
Tím v�ím je naopak nadán �ivý èlovìk jako
Bo�í stvoøení, jeho� nejniternìj�ím posláním
ve svìtì je �ehnat Bohu a holdovat jeho
Jménu. Proto je nucen poznávat i jeho, ani�
by se upínal k jeho materiálnímu zobrazení,
jeho� by sám byl tvùrcem. Ti, kteøí tak èiní,

jsou podobní svým výtvorùm, takoví také
budou, a� zemøou. �Mrtví Hospodinu hol-
dovat nebudou, ne ti, co (aktivnì) sestupují
do hrobu.� Hebrejským pojmem duma je
v Talmudu oznaèován andìl povìøený do-
hledem nad duchy zemøelých v gehinom.
Od tého� koøene je v hebrej�tinì odvozeno
pojmenování nerostu, domem, proto�e je ab-
solutnì tichý. Návrat mrtvého tìla do prachu
je návratem do nerostné øí�e, spravedlivý
trest pro lidského ducha, který upínal bìhem
�ivota svou pøedstavivost k tomu, co není,
a �il tak mimo skuteènost. 

Torat chajim, uèení �ivota, pøedkládá
èlovìku volbu mezi dobrem a zlem, �ivo-
tem a smrtí. Izrael toto uèení pøijal za své
a zvolil �ivot. Tak mù�eme chápat i výrok
Mi�ny (Sanhedrin 10,1): �Celý Jisrael,
v�ichni spravedliví mají podíl na svìtì
pøíchozím, jak je øeèeno (Je�aja 60,1):
A tvùj lid, v�ichni spravedliví, výhonek
mých sateb, dílo mých rukou, aby mi byli
chloubou, navìky zdìdí zemi.� Odpovìï
na otázku, má-li podíl na pøí�tím svìtì
celý Izrael, anebo jen ti spravedliví z Iz-
raele, naznaèuje pokraèování této mi�ny:

Podíl na olam haba nemá �ten, kdo øíká,
�e není o�ivení mrtvých, �e Tóra není
z nebes, a atheista�. To má svou logiku,
proto�e úèast na svìtì pøíchozím je tra-
diènì chápána jako odmìna za plnìní pøí-
kazù. Proè by tedy mìl mít nárok na od-
mìnu, kdo popírá základy uèení? 

Otázkou v�ak zùstává, zda máme chápat
�celý Jisrael� jako souhrn v�ech jednotliv-
cù, nebo jako metafyzický pojem celku Iz-
raele. Oporu je tøeba hledat v definici po-
jmu chelek: èást, díl. Pokud bychom pøijali
výklad, �e ka�dý z Izraele v ka�dé dobì má
svùj nezanedbatelný díl olam haba, pak by
to znamenalo, �e má svùj díl v onom svìtì
zaji�tìn, ale svou volbou mù�e své místo
v nìm i promarnit. Text sám také neøe�í, co
znamená, �e �zdìdí zemi�. Je ale �zemí�
mínìna zemì Izraele, anebo zemì du�í,
kam se po smrti odebírají du�e spravedli-
vých, tj. Gan Eden, jak uèí Rambam? 

V oddílu Tóry Nicavim (5M 30,1�6) ne-
uzavírá Mo�e smlouvu jenom s fyzickými
posluchaèi, nýbr� i s tím, kdo tu dnes je,
stoje s námi pøed tváøí Hospodina, va�eho
Boha, a tím, kdo tu s námi dnes není, tedy
také s tím, kdo tu dnes je, aèkoliv u� zem-
øel, a tím, kdo se je�tì nenarodil. Kdy� tedy
staví Bo�í lid pøed volbu mezi �ivotem
a smrtí, mezi po�ehnáním a kletbou, defi-
nuje Izrael jako historický celek pokolení
pøítomného, pokolení minulých a pokolení
budoucích, a proto�e v tomto celku je jeden
zárukou druhému, je Izrael vìèný jako
smlouva, pøed ni� je stavìn v ka�dém èase
svých dìjin. A jestli�e na závìr k tomuto
celku mluví a øíká, �e se ty a tví synové vrá-
títe a� k Hospodinu, svému Bohu, a Hospo-
din, tvùj Bùh, tì pøivede do zemì, ji� obdr-
�eli tví otcové, je v tom stejné ubezpeèení
jako ve slovech, �e tento lid �zdìdí zemi�. 

Mýlil se tedy Rambam, kdy� v komentá-
øi k Mi�nì vykládal olam haba za svìt du�í
a o�ivení mrtvých pokládal za zázrak, díky
nìmu� se za dnù Mesiá�e vrátí do tìl vybra-
né du�e, aby i ony mìly podíl na poznání
Boha, k nìmu� za pøedchozího �ivota ne-
mìly pøístup? Potom tito spravedliví pøiro-
zenì opìt zemøou a jejich du�e se vrátí do
Gan Eden, který existuje paralelnì s tímto
svìtem od samého poèátku. Rambam mìl
víru v techiat hametim za poslední z tøinácti
základních principù víry, a par�at Nicavim,
kde Mo�e pro návrat Izraele do zemì Izrae-
le pøedpokládá obøízku srdce, mu byla od-
povìdí i v tomto smìru. Prorok Jechezkel
vykládá tuto obøízku tak, �e Bùh vymìní Iz-
raeli srdce kamenné (tj. nerostné) srdcem
masitým, tedy �ivým.

EFRAIM K. SIDON
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Mark Podwal: Hebrejský mìsíc ti�ri.



NÁROD VYPRAVÌÈÙ
Ki tavo (5M 26,1�29,8)
Jedním z nepozoruhodnìj�ích myslitelù
souèasnosti je psycholog Howard Gard-
ner, autor teorie �mnohoèetné inteligen-
ce�, která øíká, �e neexistuje jeden, ale nì-
kolik druhù inteligence (mj. lingvistická,
matematicko-logická, interpersonální).
Napsal také øadu knih o vùdcovství a krea-
tivitì; dle jeho názoru èiní vùdce vùdcem
jeho schopnost vyprávìt urèitý druh pøíbì-
hu. Takový, jen� nám vysvìtluje sebe
sama a rezonuje v kolektivní mysli. Chur-
chill dal Británii pøíbìh odvahy bojovat za
svobodu, Gándhí hovoøil k Indùm o dù-
stojnosti nenásilného protestu, Martin
Luther King Jr. mluvil o tom, �e velký ná-
rod nevnímá barvy pleti svých obyvatel. 

V knize Dvarim Moj�í� pøedev�ím pøe-
vypravuje pøíbìh pro budoucí generaci.
Moj�í� není jen velký osvoboditel, je
i svrchovaný vypravìè. Øíká lidem, �e a�
osídlí zemi, musí pøinést první plody do
Chrámu, aby podìkovali Bohu. Ka�dý pøi
tom musel pronést prohlá�ení. Toto pro-
hlá�ení se stalo jednou z nejznámìj�ích
èástí Tóry, proto�e aèkoli se pùvodnì pro-
ná�elo o �avuot, svátku prvních plodin,
v postbiblické dobì se stalo ústøedním
prvkem pesachové hagady: Mùj otec byl
zániku blízký Aramejec, a kdy� v malém
poètu sestoupil do Micrajim, aby tam pøe-
býval, stal se tam velkým samostatným
a poèetným národem. A kdy� nám Micrijci
�kodili, trýznili nás a uvalili na nás tì�kou
robotu, køièeli jsme k Hospodinu, Bohu
na�ich otcù, a Hospodin vysly�el ná� hlas,
vidìl na�i bídu a na�e sou�ení a ná� útisk.
A Hospodin nás za velkých hrùz, znamení
a úkazù vyvedl z Micrajim pevnou rukou
a nata�enou pa�í (5M 26,5�8).

Poprvé se pøevyprávìní národní historie
stává nábo�enskou povinností ka�dého
pøíslu�níka národa, viduj bikurim. Ale to
není v�echno. Jedná se o shrnutí, ale pre-
zentované jako vzpomínka ka�dého jed-
notlivce. Biblická hebrej�tina ani nemá
výraz pro historii, namísto toho pou�ívá
koøenové slovo zachor, pamìt�.

Mezi historií a pamìtí je velký rozdíl.
Historie se dìje druhým, ale to, co si pa-
matujeme, se stalo nám samým. Proto
Mi�na Pesachim (10,5) øíká: �Ka�dý na
sebe musí hledìt tak, jako by on sám uprchl
z Egypta.� Proto Moj�í� varuje lidi, aby
nezapomínali. Pokud zapomenou, ztratí
toto�nost, smìr a nastane katastrofa. 
Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøelo�ila A. Marxová. Bible je
citována v pøekladu rabína E. K. Sidona.
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Vysoké svátky v Pinkasovì synagoze
Ro� ha�ana 2. erev � pondìlí 26. záøí od 19.00 v Pinkasovì synagoze
�acharit Ro� ha�ana � úterý 27. záøí od 10.30 v Pinkasovì synagoze

Kol nidrej � úterý 4. øíjna od 18.30 v Pinkasovì synagoze
Jizkor, ètení z Tóry a Ne�ila � støeda 5. øíjna od 17.30 v Pinkasovì synagoze

Rezervace je mo�ná na kehila@bejtsimcha.cz
Kabalat �abat ka�dý pátek od 17 hodin (Praha 1, Maiselova 18, 3. patro)



HELEN EPSTEIN se narodila roku 1947
v Praze; po komunistickém pøevratu se
její rodièe rozhodli emigrovat a celá rodi-
na odjela do New Yorku. Její otec byl èes-
ký vodní pólista Kurt Epstein, který repre-
zentoval Èeskoslovensko na Olympijských
hrách v Amsterdamu v roce 1928 a v Ber-
línì v roce 1936. V dobì
holokaustu byl deporto-
ván do Terezína, poté
do Osvìtimi (spoleènì
s Karlem Anèerlem),
koncentraèními tábory
pro�la i její matka Fran-
ces. Její babièka Josefa
Weigertová v Praze po
první svìtové válce ved-
la odìvní Salon Weigert.

H. Epstein vystudovala
�urnalistiku na Kolumbij-
ské univerzitì, studovala
i na Hebrejské univerzitì
v Jeruzalémì. Poté pùso-
bila jako novináøka na
volné noze, v letech
1974�1986 vyuèovala novináøství na New
York University, vyuèovala také kurzy tvùrèí-
ho psaní, �idovská, �enská i evropská studia.
Ve své prvotinì Dìti holocaustu (1979, první
èeské vydání 1994) prezentovala zku�enosti
a problémy potomkù tìch, kdo pro�li holo-
kaustem. O historii své rodiny z matèiny
strany napsala knihu Nalezená minulost
(první èeské vydání 2000), dále vydala deník
své matky pod názvem Francina válka (èesky
2021); pøed tøemi lety i knihu o otci (A Je-
wish Athlete. Swimming against Stereotype
in 20th century Europe).

Kromì knih se �idovskou tematikou
zpracovala �ivotopis newyorského diva-
delníka Josepha Pappa, mj. producenta
muzikálu Chorus Line. V knize Music
Talks (2009) publikovala své rozhovory
s významnými hudebníky (mezi nimi� byl
Vladimir Horowitz, Leonard Bernstein,
Yo-Yo Ma a dal�í), pùvodnì psané pro de-
ník The New York Times.

V Památníku Terezín (v Malé pevnosti)
se od 8. záøí koná výstava o jejím otci. Pøi
této pøíle�itosti jsme ji po�ádali o rozho-
vor.

V záøí zaèíná v Terezínì výstava o va-
�em otci Kurtu Epsteinovi. Nejprve se
ale expozice pøedstavila v Roudnici nad
Labem, proè právì tam?

Poprvé se výstava konala v Roudnici, pro-
to�e jsem se dozvìdìla, �e do starého
domu, který vlastnila rodina Epsteinù, se
pøestìhovalo Podøipské muzeum. Pøipo-
menu, �e v Roudnici existovalo jedno ze
ètyø historických �idovských osídlení
mimo Prahu (dále je�tì v Kolínì, Mladé

Boleslavi a v Náchodì).
Roku 1724 �ilo v Roud-
nici sto �idovských ro-
din. Nejstar�í náhrobek
na�í rodiny patøí Wol-
fu Epsteinovi (1735�
1821), jeho syn Moj�í�
byl prvním �idem, který
si smìl koupit dùm
mimo ghetto. Roku
1860 zakoupil jeho syn
Jakob druhý dùm. Kdy�
Jakob roku 1885 zemøel,
jeho syn Maxmilian �
mùj dìdeèek � zaèal ob-
chodovat s kù�emi
a koupil tøípatrovou bu-
dovu, co� je právì dne�-

ní Podøipské oblastní muzeum. Maxmili-
an byl patnáct let pøedsedou místní
�idovské obce. Kdy� jsem roku 1990
mìla poprvé mo�nost do domu vstoupit
(tehdy v nìm byly je�tì kanceláøe), provedl
mì jím tátùv kamarád z dìtství. 

Pak jsem se dozvìdìla, �e se z domu
stalo muzeum. Roku 2019 jsem napsala
øediteli Martinu Trefnému a navrhla jsem
mu, �e bych ráda uspoøádala výstavu ro-
dinných fotografií. Hledala jsem také,
kam bych ulo�ila tátùv talis, který mìl na
sobì roku 1917 pøi své bar micva (obøad
tehdy vedl rabín Richard Feder). Pra�ské
�idovské muzeum i �idovské muzeum
v New Yorku mají modlitebních �álù dost.
Nakonec se z nìj stal ústøední exponát vý-
stavy. 

Knihu o svém otci jste nazvala �Swim-
ming against Stereotypes�. V èem spo-
èívalo plavání va�eho otce �proti pøed-
sudkùm�, proti proudu?
Táta se narodil roku 1904, tedy za panová-
ní císaøe Franze Josefa, a vyrùstal u Labe,
u� od dìtství plaval a vesloval. Ale vá�nì
se sportem zaèal zabývat vlastnì z protes-
tu proti �ivotním okolnostem. Za prvé �
jeho rodièe mluvili nìmecky, co� se tátovi
v dobì èeského nacionalismu (a antisemi-
tismu) nelíbilo. Za druhé � na �idy se po-

hlí�elo jako na ty, kdo jsou po letech
v ghettu fyzicky slabí. Kdy� chodil plavat,
kluci po nìm prý èasto házeli kameny.
Navíc mìl Kurt mlad�ího bratra Bruna,
který se narodil mentálnì hendikepovaný
a v Roudnici byl pokládaný za �vesnic-
kého idiota�. Tak�e kdy� byl táta na
gymnáziu, rozhodl se vstoupit do �kolní-
ho veslaøského týmu a v Roudnici zalo�il
plavecký klub. 

Je tedy smyslem výstavy poukázat i na
význam sportu pro �idy jako protiváhy
proti tradovanému pojetí intelektuál-
ského, kavárenského �ida?
Myslím, �e pøedstava �ida, který patøí do
kavárny, je urèitý nepøíli� �t�astný stereo-
typ. Mnì, jako dceøi Kurta Epsteina
v�dycky pøipadal hloupý. Táta zdaleka ne-
byl jediný �idovský sportovec v Praze.
Roku 1928 tvoøili vìt�inu olympijského
týmu vodního póla �idé. Pøi první moder-
ní olympiádì, která se konala roku 1896
v Athénách, vyhráli �idov�tí sportovci nì-
kolik medailí. O rok døív vznikl sportovní
klub Makabi a mìl tisíce èlenù. Výstavou
jsem chtìla poukázat na to, �e pøed druhou
svìtovou válkou bylo mnoho mu�ù jako

mùj otec � �idovských sportovcù a dùstoj-
níkù Èeskoslovenské armády (na výstavì
je jeho fotografie v uniformì). Holokaust
je vyvra�dil a znièil i jejich památku.

Kurt Epstein se úèastnil olympiády
v Berlínì roku 1936, kdy ji� byli u moci
nacisté. Vzpomínal na tyto hry? Jak
tehdy atmosféru zemì vnímal?
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PLAVEC PROTI PROUDU
Rozhovor se spisovatelkou Helen Epstein

Foto archiv H. Epstein.

Kurt Epstein v uniformì zálo�ního dùstojníka, 
20. léta. Foto archiv H. Epstein.



Vzpomínal a pí�i o tom v knize. Vìt�ina �i-
dovských sportovcù hry bojkotovala, Kurt
a je�tì jeden mu� byli jediní dva �idé, kteøí
se rozhodli jet a reprezentovat Èeskosloven-
sko, z týmu vodních pólistù byl jediný s �i-
dovskými koøeny. Otec se domníval, �e �idé
by se olympiády úèastnit mìli, aby vyvrátili
nacistickou tezi o nadøazenosti árijské rasy.
Vzpomínal, �e v�ude vlály nacistické vlajky
a obraz Hitlera visel v ka�dém výkladu. At-
mosféra v olympijské vesnici prý ale
byla uvolnìná, jedinì Nìmci se cho-
vali odta�itì a nepøirozenì topornì, do
jídelny chodili semknuti v �iku �
a stejným zpùsobem k pobavení ostat-
ních pochodovali i na toaletu. Táta
rozhodnutí jet na olympiádu do Berlí-
na nelitoval, i kdy� vodní pólisté �ád-
nou medaili nezískali. A byl velmi
hrdý na èerno�ského bì�ce Jesse
Owense, který získal ètyøi zlaté. Po-
kládal to za úspìch, který nemohla
�ádná nacistická propaganda popøít.

Vá� otec byl významný sportovec,
olympionik. Anga�oval se i spole-
èensky, politicky?
Neanga�oval. Byl sportovec amatér
a asimilovaný �id, velice ho ovliv-
nila osobnost prezidenta Masaryka
a atmosféra první republiky. Soutì-
�il radìji za Èeskoslovenský plavec-
ký klub ne� za Hagibor. Miloval sport
a svou rodinu. Jeho vá�eò pro vodní pólo
jsem moc nechápala, v New Yorku, kde
jsem vyrùstala, bylo pár bazénù a vodní
pólo bylo spí�e exotickým sportem. Tátùv
�ivot v Èechách bylo plavání. Plaval, hrál
vodní pólo a trénoval stovky plavcù.

Roku 1933, kdy mu bylo 29, trénoval
tøináctiletou dívku, s ní� se pozdìji o�enil,
mou matku. Kdy� se roku 1945 vrátil
z koncentraèního tábora, zvolili ho do èela
Èeskoslovenského olympijského výboru.
To byla jeho pøedstava, jak pracovat pro
vlast a pro mezinárodní spoleèenství spor-
tovcù. V New York City se stal hospodá-
øem Asociace èeskoslovenských sportov-
cù v exilu v západním svìtì.

Pomohl mu sport pøe�ít útrapy kon-
centraèního tábora?
Myslím, �e ano. Kdy� mìli lidé zku�enost
s jakoukoli disciplínou � sportovní nebo
vojenskou � pomohlo jim to. Ale pomáhalo
hlavnì pøátelství. V zimì roku 1944�1945
se spøátelil se spoluvìznìm Karlem Anèer-
lem, známým dirigentem. Po práci jeden
druhému vyprávìli o svých oborech �
o hudbì a o sportu. 

Po únoru 1948 emigroval, jaké byly
jeho osudy v USA � a mohl se znovu po-
dílet na èinnosti nìjakého sportovního
klubu, napøíklad jako trenér?
Vùbec ne. Bohu�el jediné místo, kde se
hrálo vodní pólo, byl newyorský sportov-
ní klub, který, co� si dnes tì�ko pøedstaví-
me, roku 1948 nepøijímal za èleny �idy!
Tehdy byl antisemitismus v Americe veli-
ce roz�íøený. Táta nemohl dlouhá léta se-

hnat práci; kdy� emigroval, bylo mu ètyøi-
aètyøicet a mluvil jen èesky. Rodinu �ivila
máma svým �itím.

Jak se s�il s �ivotem v USA a jak na otce
vzpomínáte?
I ve svém vìku se s Amerikou s�il pomìr-
nì dobøe. Pomáhalo mu, �e komunisty
vnímal jako �nacisty v jiné barvì unifor-
my�, a byl si naprosto jistý, �e by dal�í to-
talitní re�im nepøe�il. Mìl optimistickou
povahu a miloval plá�e, lesy a hory, za
kterými vyjí�dìl z New Yorku. Mìl moc
rád i rozmanité pøistìhovalce, hlavnì ty ze
støední Evropy, setkával se s nimi pøi brus-
lení, na ly�ích a v kavárnách.

Brával mì na procházky do Central par-
ku a v Brooklynu na�el jeden bazén olym-
pijských rozmìrù, St. George Pool. Jezdí-
val do nìj podzemkou z Manhattanu. 

Na tátu vzpomínám jako na spoluhráèe
ve v�ech sportech, které mì uèil. Kdy�
jsem byla malá, nemìli jsme moc penìz,
a tak jsme jezdili trajektem z Manhattanu
na Staten Island a zpátky, pozorovali jsme
pøístav a Wall Street a on mi vyprávìl pøí-
bìhy a zpíval písnièky. Nebyl velký jazy-
kový talent, a tak se mnou mluvil èesky.

Vdìèím mu za to, �e jsem si oblíbila èe�ti-
nu, èeskou hudbu a kulturu, a také za to,
�e jak�tak� zvládám vìt�inu sportù. Oba
moji bratøi i Kurtova vnouèata sportují
skvìle.

O obou rodièích jste napsala knihy. Co
vás pøi tom nejvíce zaujalo?
Nejvíce mì zaujala spoleèenská historie
èeských �idù. Jako vìt�ina èeských �i-

dovských dìtí jsem vyrùstala bez
prarodièù, tet, strýcù, bratrancù
a sestøenic. Rodièe byli jediná rodi-
na, kterou jsem znala. Oba mi hodnì
vyprávìli � o minulosti, o pøítom-
nosti, byli spoleèen�tí, mìli hodnì
pøátel v uprchlické newyorské ko-
munitì. I ti mi leccos øekli, a mnohé
mi povìdìla Kitty Egererová, sest-
øenice mojí matky, která zùstala
v Praze, a Helena Slavíèková-Risso-
vá, její nejlep�í kamarádka. Studo-
vala jsem �urnalistiku, a tak jsem
nemìla potí�e pátrat po osudech
�idù v Èechách, v tátovì pøípadì
v Roudnici, v máminì v Kolínì a na
Vysoèinì. V pátrání mi vydatnì po-
máhal historik Jiøí Fiedler, s ním�
jsem se spøátelila a jeho� tragická
smrt pøed osmi lety mì hodnì zasá-
hla.

Nalezená minulost je o �enách ve va�í
rodinì.
Ano, hodnì mì zajímaly moje babièky,
které jsem nepoznala. Helena Pollaková
pocházela z Liberce, z malomìstské bur-
�oazní rodiny. Josefa Sachslová-Wei-
gertová vyrùstala jako chudý sirotek
v Kolínì, ale stala se z ní �ikovná mìstská
podnikatelka, která v Praze roku 1920
otevøela svùj první salon (její Stolperstein
byste na�li na rohu Spálené ulice a Národ-
ní tøídy). Vypátrala jsem, jakými �t�astný-
mi i ne�t�astnými �ivotními etapami pro-
�ly, finanèními, politickými, zdravotními,
psychickými. Táta pocházel z rodiny ma-
jitele továrny a nakonec skonèil jako støi-
haè v továrnì v New Yorku. Vìdomí, jak
v�dycky dokázali projít v�emi krizemi,
mì posilovalo v dobì, kdy� mi bìhem co-
vidu diagnostikovali rakovinu. Jejich pøí-
klad mi pomáhal, abych svùj stav zvládla.   

ALICE MARXOVÁ

Výstava o K. Epsteinovi je v Památníku
Terezín pøístupna do konce listopadu. Jiøí-
mu Fiedlerovi jsou vìnovány vzpomínky
kolegù a pøátel nazvané Archiváø na kole,
dostupné na www.jewishmuseum.cz.
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Kurt Epstein v Berlínì roku 1936. Foto archiv H. Epstein.



Tøetí èervencový víkend se v malém
východoèeském mìsteèku Lu�e kona-
la vzácná událost: ve zdej�í synagoze
poprvé po osmdesáti letech v páteèní
podveèer zaznìla modlitba k uvítání

�abatu a následující den se uskuteènila
ranní bohoslu�ba se ètením ze svitkù
Tóry.

SPOLEÈENSTVÍ
Lu�e byla pøes 350 let centrem �idov-
ského spoleèenství celé oblasti od Vy-
sokého Mýta po Skuteè. Sídlil zde kraj-
ský rabín a �ila poèetná komunita. Ve
20. století se ji� poèet �idovských oby-
vatel v dùsledku stìhování do velkých
mìst sni�oval, stále zde v�ak byla �i-
voucí obec, která mìla svého rabína,
poøádala bohoslu�by, slavila svátky
(nìkteré zdej�í obyvatele jsme pøiblí�ili
loni v èlánku Kdy� se v Lu�i vy�ívalo,
Rch 8/2021). Tuto staletou tradici násil-
nì pøet�al nacistický holokaust. Poslední
zdej�í obyvatelé se s rabínem Jiøím
Löwidtem naposled se�li k modlitbì
v listopadu 1942; druhého prosince ji�
museli nastoupit na nákladní vozy
a byli dopraveni na shroma�di�tì do
Pardubic. Odtud pokraèoval transport
vlakem do Terezína. Ze ètyøicítky od-
vleèených pøe�ilo vyhlazovací tábory
pouhých pìt osob. 

Jak známo, dle �idovské tradice lze
konat bohoslu�bu jen tehdy, je-li pøí-
tomno deset dospìlých �idovských
mu�ù. Tento poèet se po roce 1945

v Lu�i nikdy nemohl naplnit: vrátila
se Helena Poláková s dcerami a �i-
dovská lékaøka Pesie Elisonová-Kop-
perlová, která pracovala ve zdej�í léèeb-
nì v Ko�umberku. Vrátili se man�elé

Schwarzovi, deportovaní sice z Vyso-
kého Mýta, jejich domovem ale byla
Lu�e. Válku pøe�il ve slovenských ho-
rách i druhý �idovský lékaø z léèebny,
doktor Schwitzer. Do Lu�e se po vál-
ce pøijel podívat, ale rozhodl se ji� na-

trvalo zùstat na svém rodném Sloven-
sku. Více �idovských obyvatel v�ak
v Lu�i nebylo a za pár let u� nezbyl
nikdo. Navrátilci se cítili natolik frust-
rovaní v�udypøítomnými vzpomínka-
mi èi naopak pod povrchem (i veøej-

nì) prosakujícím antisemitismem, �e
Lu�i podruhé � nyní ji� dobrovolnì �
opustili. Synagoga zùstala prázdná.
Ve svatostánku, který byl po staletí
svìdkem ètení z Tóry, obøadù bar mic-
va, svateb i pohøebních modliteb, se
nyní su�ily králièí kù�e a jeho interiér
i exteriér chátraly. Vypadalo to, �e de-
vastace je nezvratná, stejnì jako zkáza
høbitova, který pomalu pohlcovala
pøíroda. 

OBNOVA
Roku 1989 se v�ak do na�í zemì vráti-
la svoboda. Pro lu�skou synagogu na-
stala svoboda právì vèas, ale nìkteré
temply v oblasti podobné �tìstí nemì-
ly: v nedalekých Hroubovicích byla
unikátní synagoga s vì�í a hodinami
zbourána v �akci Z� na konci sedmde-
sátých let (více o této smutné historii
viz Rch 1/2018). Synagoga v Lu�i
pøe�ila, zachovala se v ní i nádherná
bima s aron ha-kode�. A na pùdì byla
v devadesátých letech objevena boha-
tá geniza. Zdálo se v�ak, �e po svìtì
rozptýlení poslední potomci jejích nì-
kdej�ích èlenù ji� mezi sebou ztratili
vazby a kontakty. Pár jich o sobì vì-
dìlo a znovu se setkalo v devadesá-
tých letech, kdy byla synagoga rekon-
struována a v její chodbì umístìna
deska se jmény obìtí holokaustu

z Lu�e. Tehdy je�tì
�ily sestry Poláko-
vy, které pro�ly na-
cistickými koncent-
raèními a vyhla-
zovacími tábory, ne-
bo Josef Schwarz-
-Èervinka, význam-
ný rozhlasový re�i-
sér a pøekladatel,
který pøe�il válku
v exilu v Anglii.

Pøed tøemi lety se
mìsto Lu�e rozhod-
lo pøipojit k celoev-
ropskému projektu
nazvanému Stol-
persteine (u nás
známému jako Ka-

meny zmizelých), tedy kladení dla-
�ebních kostek, opatøených mosaznou
destièkou se jmény a údaji o obìtech
pøed domy zmizelých �idovských
obyvatel. V roce 2019 byl projekt, na-
plánovaný do tøí let, zahájen a letos

8 VÌSTNÍK 9/2022

BOHOSLU�BA PO 80 LETECH
O setkání rodákù ve východoèeské Lu�i

Setkala se øada lidí, kteøí zji�t�ovali, jak jsou vzájemnì pøíbuzní. Foto Soòa Sílová.

Okna synagogy se v pátek 15. èervence naveèer rozzáøila. Foto S. Sílová.
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v èervenci byly polo�eny poslední ze
ètyøiceti kamenù pro zdej�í odvleèené
rodiny i jednotlivce.

Výsledkem výzkumu o historii ko-
munity se stala výstava, která byla
v synagoze letos v dubnu natrvalo
umístìna. Ètrnáct panelù pøipomíná
osudy rodin, které v Lu�i dostihl holo-
kaust. Pøíbìhy rodin zaèínají vìt�inou
v 19. století a podaøilo se témìø ve
v�ech pøípadech najít potomky èi pøí-
buzné, tak�e k vidìní jsou unikátní
rodinné fotografie, dosud nikde ne-
zveøejnìné. Díky tomu byly vìt�inì
lu�ských obìtí, po nich� se pro �iro-
kou veøejnost dochoval pouhý seznam
jmen, vráceny tváøe a pøíbìhy, nìkdy
i spolu s historickými fotografiemi je-
jich nìkdej�ích domù ve mìstì. A to
není v�e.

V SYNAGOZE
Projekt pøivedl do Lu�e potomky
tìchto rodin ze tøí svìtadílù; pøicesto-
vali z Èech a Moravy, ale také z Ang-
lie, USA, Argentiny a Izraele. Komu-
nita �potomkù i pøátel �idovské obce
v Lu�i� se se�la díky �covidové pøe-
stávce� loni v záøí a letos podruhé
v èervenci ji� na celovíkendové akci,
která pøedcházela poslední pokládce

Stolpersteinù. Díky spolupráci s cha-
zanem Danielem Vaòkem z Prahy,
který se v�ech pøedchozích pokládání
kamenù v�dy úèastnil, a díky èlenùm

�idovské obce Teplice � duchovnímu
Tomá�i Pultzovi a èlenu pøedstaven-
stva panu Vitaliji Makondovi � se po-
vedlo uspoøádat v synagoze i boho-
slu�bu.

V pátek v podveèer budova synagogy
o�ila tak, jak to staleté zdi pamatovaly

z døívìj�ka. Okna se rozzáøila, ozval se
hlas modlitby, v útrobách synagogy to
�umìlo �epotem více ne� ètyøiceti hos-
tù, kteøí se v mnoha pøípadech úèastnili
modlitby k uvítání �abatu poprvé. Byly
zapáleny �abatové svíce, zatímco okny
v prùèelí synagogy záøilo dovnitø po-
stupnì zapadající slunce. Druhého dne
byla do stánku aron ha-kode� pøinesena

Tóra a poté zahájena sobotní bohoslu�-
ba. Ke ètení z Tóry bylo postupnì po-
zváno nìkolik mu�ù, které k Lu�i váza-
la jejich rodinná historie. Byl to 92letý

pan Richard Husch, jeho� maminka
Hedvika strávila nìkolik mìsícù v Tere-
zínì a jeho� tety, strýcové, bratranci
a sestøenice byli nacisty zavra�dìni.
Byli to pravnuci posledního pøedsedy
lu�ské �idovské nábo�enské obce Emi-
la Poláka, který byl zavra�dìn v Bu-

chenwaldu, Jan a Jakub Roubínkovi.
Z Tóry pøeèetl profesor architektury
Benyamin Schwarz, který se narodil
v Lu�i v roce 1946 do rodiny pøe�iv�ích
Otty a Evy Schwarzových. Benyamin
se tehdy ov�em jmenoval Jan. Èetl na
místì, kde se konal v roce 1924 slav-
nostní obøad bar micva jeho otce, kde
se modlili jeho dìd i pradìd pravdìpo-
dobnì od okam�iku otevøení zdej�í sy-
nagogy. (Rodina Benyho babièky Emi-
lie, rozené Èervinkové, je v Lu�i
dolo�ena od poloviny 17. století.) Na
stejné místo k Tóøe byl potom pozván
i Benyho syn Guy, který se ji� narodil
v Izraeli, kam Otta s Evou a s tøíletým
Honzíkem v roce 1949 emigrovali.
Dal�ím pozvaným byl pak Ivan Slobo-
da, který pøiletìl s man�elkou a sestrou
z Londýna. Otec sourozencù Slobodo-
vých, MUDr. Alexander Schwitzer-Slo-
boda, pracoval v léèebnì v Lu�i-Ko-
�umberku do pøíchodu nacistù. Válku
pøe�il v ilegalitì na Slovensku. Jeho
syn i dcera pøijeli nav�tívit místa, na
která jejich otec èasto vzpomínal.

SETKÁNÍ
Benyamin Schwarz se setkal s dcerou
své nìkdej�í chùvy, která se o nìj
v Lu�i v prvních letech �ivota starala;
Ivan Sloboda hovoøil s Richardem
Huschem, který vzpomínal na náv�tì-
vy jeho otce u nich doma pøed válkou
i po válce. 

(pokraèování na str. 15)

Lu�e èp. 75, krásný, ale zchátralý dùm na øece Novohradce. Bývalá ko�elu�na Eliá�e Poppera; v èervenci 
pøed ni byly polo�eny Stolpersteiny za rodinu Vielgutovu.  Foto A. Marxová.

Sobotní bohoslu�ba, poprvé po osmdesáti letech... Foto S. Sílová.
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Ruská válka proti Ukrajinì zabíjí tisíce
lidí a milionùm dal�ích drasticky pro-
mìnila �ivot. Jednou z mnoha oblastí,
v nich� u� nyní probíhá intenzivní práce
s poèetnými traumaty, která s sebou vál-
ka pøiná�í, je výtvarné umìní. Nejde pøi-
tom jen o rovinu tematickou. I pøi zbì�-
ném studiu díla souèasných ukrajinských
umìlcù rùzných generací a pracujících
v rámci rùzných médií a estetik vzniká
neodbytný dojem, �e válka transformo-
vala také jejich vyjadøovací prostøedky
a celé pøemý�lení o mo�nostech a smys-
lu umìlecké tvorby. 

O UMÌNÍ NELZE PØEMÝ�LET
Jedním ze záva�ných rozhodnutí, je�
umìlec mù�e z nejrùznìj�ích dùvodù
pøijmout, je rezignace na tvùrèí práci ve
prospìch èinnosti, která se v aktuálním
kontextu zdá být naléhavìji zapotøebí.
Tak Bogdan Sokur, osmadvacetiletý
malíø, jen� pøed válkou studoval v Brnì,
hned na konci leto�ního února v�eho ne-
chal a odjel zpátky do zemì, kde se na-
rodil, a pøihlásil se tam do dobrovolnic-
kého oddílu, aby mohl podle svých
mo�ností bojovat proti okupantùm.
Teprve v tomto novém rámci se vrátil
k výtvarnému vyjadøování, které se
v této nové fázi stalo pøímoèaøej�ím,
konkrétnìj�ím, ménì inte-
lektuálním ne� døív, proto-
�e nyní, jak sám øíká,
�o umìní nelze pøemý�let�.
Tato jeho �bezmy�lenkovi-
tá� tvorba ve stavu krajní
nouze se ale vyznaèuje mi-
moøádnou naléhavostí
a obna�eností prostøedkù,
které situují do nových
souøadnic nespoèetné vari-
anty primitivismu a neo-
primitivismu, jimi� umìní
procházelo v mnoha vl-
nách od konce 19. století. 

Velmi názornou kritic-
kou revizi svého dosavad-
ního díla provedla izrael-
ská umìlkynì z Ukrajiny
Zoya Cherkassky-Nnadi. V Kyjevì strá-
vila prvních patnáct let �ivota, tìsnì
pøed kolapsem SSSR v roce 1991 se její
rodina vystìhovala do Izraele a sovìtské
dìtství se pozdìji stalo námìtem jedno-
ho z jejích neznámìj�ích cyklù obrazù,

tematizujících z èasového i prostorové-
ho odstupu svìt, který v nìkolika rùz-
ných významech pøestal existovat. Jed-

nak se stal vzpomínkou jako ka�dé
dìtství, které pominulo, jednak odkazo-
val k celé zaniklé sovìtské civilizaci. Za
války se Zoya Cherkassky, která se me-
zitím provdala za nigerijského migranta
a jeho pøíjmení pøidala do svého jména,
k tomuto cyklu vrátila. A ka�dý z kritic-

ky nostalgických výjevù doplnila o jeho
aktuální verzi. Matka s dìckem, kteøí
z balkonu hledí na socialistickou archi-
tekturu sídli�tì, nyní s hrùzou pozorují
tuté� scenérii � domy hoøící po bombar-
dování. Lidé, kteøí v pùvodním cyklu

stáli odevzdanì ve frontì na chleba pøed
pøízemním obchodem na mìstské peri-
ferii, se promìnili v krvavou hromadu,
obchod je v plamenech. 

Jako by se v troskách ocitla nejenom
ukrajinská mìsta a vzpomínky na první
roky �ivota, ale i zpùsob jejich umìlecké-
ho záznamu. Pùvodní obrazy se vyznaèu-
jí stylistickou harmonií, byt� obsahují jistì
i rovinu ironickou a vyvolávající spoustu
otázek ohlednì významù, které se do nich
obtiskly. Druhá sada obrazù, znázoròující
hrùzostra�nou aktualizaci prvních výjevù,
jako by i kladla otázku, jak vùbec výtvar-
nì svìdèit o válce. Nejenom ka�dodenní
�ivot, ale také výtvarný rukopis ztratil
pùdu pod nohama a musí hledat nové
mo�nosti vlastní existence.

PØÍBÌH �IDOVSKÉ UKRAJINY
Jedním z umìlcù, kteøí pro�ívají válku
v zahranièí, je Matvej Vajsberg, kyjev-
ský umìlec, grafik a kni�ní ilustrátor,
známý z mnoha výstav a veøejných
i soukromých sbírek v øadì evropských
zemí, v USA i v Izraeli. 

Vajsbergovy koøeny patøí do pøíbìhu �i-
dovské Ukrajiny. Jeho babièkou z otcovy
strany byla Berta Vajsbergová, �ena perso-
nifikující strhující emancipaci �idù a navíc
�en v prvním období sovìtského státu.
V roce 1928 se jako sedmnáctiletá stala
jednou z hvìzd sovìtského mistrovství �a-
chistek a pozdìji sedminásobnou ukrajin-
skou �achovou mistryní. �achistou byl

i Vajsbergùv otec Semjon,
�achový pedagog v klubech
pro slabozraké dìti. Vajsber-
gova matka �elly Garcmano-
vá pracovala jako historièka
umìní. Dìdeèek � matèin
otec Matvej èili Motl Davi-
doviè Garcman pøelo�il do
jidi� Pu�kina i �evèenka,
sám byl básníkem naroze-
ným v legendárním Berdyèi-
vu na jihu �ytomyrské oblas-
ti. V tomto mìstì, z kterého
pocházejí i spisovatelé Jo-
seph Conrad, Vasilij Gross-
man nebo pianista Vladimir
Horowitz, �ilo v �edesátých
letech 19. století 80 procent
�idù, nejvìt�í �idovská ko-

munita v celém ruském impériu.
Vajsbergùv dìdeèek Motl Garcman

padl, stejnì jako jeho dìdeèek z otcovy
strany, na frontì druhé svìtové války
a jeho vnuk se dnes domnívá, �e kdyby
válku pøe�il, velmi pravdìpodobnì by

ZDI DÙSTOJNOSTI
O promìnách díla malíøe Matveje Vajsberga z Ukrajiny

Z Cestovního deníku, 28. 3. 2022.

Z cyklu Zeï, 2014. Obrazy na této dvoustranì © Matvej Vajsberg.
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se stal obìtí brutální antisemitské kam-
panì pozdního stalinismu: �Urèitì by
byl terèem represí spolu s �idovským
antifa�istickým výborem, proto�e patøil
do prostøedí jeho èlenù, stejnì jako Da-

vid Gof�tejn, Icik Fefer nebo Perec
Marki� (popravený 1952)...�

ZEÏ: SCÉNY Z TANACHU
Pro malíøe Vajsberga je v�ak dnes na
prvním místì pøíslu�nost nikoliv k �i-
dovství, ale k Ukrajinì. �Moje ukrajin-
ská identita je dùle�itìj�í ne� �idovská,
i kdy� pøítomné jsou obì. Nevidím
v tom �ádný rozpor. Miluji tuto zemi,
tyto lidi, myslím, �e jim rozumím, oni
rozumìjí mnì, nechci �ít nikde jinde,�
øekl Vajsberg v nedávném rozhovoru
pro ruskou redakci Rádia Svoboda. Pa-
radoxnì tato jeho patriotická vyjádøení
formuloval v Mnichovì. Rozhodnutí
odjet z Ukrajiny po zaèátku války ozna-
èuje za nejtì��í ve svém �ivotì a mluví
také o výèitkách svìdomí v souvislosti
s odjezdem.

Z bavorské me-
tropole, odkud nyní
hovoøí o své práci
a pokraèuje v ní, se
v novém svìtle jeví
i pøinejmen�ím nì-
které jeho star�í prá-
ce. Jedno z jeho nej-
známìj�ích dìl,
s kterým se úèastnil
mnoha výstav v rùz-
ných zemích, je cy-
klus Zeï dùstojnos-
ti. První verzi vy-
tvoøil v roce 2012
jako umìlecký dia-
log s ilustracemi Hanse Holbeina mlad-
�ího k textùm Starého zákona. Ve dvaat-
øiceti obrazech tvoøících tento cyklus,

nazvaný Scény z Tanachu, vyjádøil Vajs-
berg v dialogu s Holbeinem vlastní do-
jmy z cest do Izraele a z èetby Tóry
a Prorokù. Zajímavé je, �e k posvátným
spisùm autor pøistupuje jako naprostý

laik � zaèal je prvnì èíst
teprve ve zralém vìku na
semináøi v Jeruzalémì.
Zatímco Holbeinova díla
byly miniatury 6 x
4,5 cm, Vajsberg zvolil
rozmìr desetinásobný:
plátna o rozmìrech 60 x
45 cm. 

ZEÏ II
PO MAJDANU
O dva roky pozdìji vznik-
la druhá èást Zdi. Jako in-
spirace poslou�ila emoci-
ální intenzita událostí na

Majdanu v roce 2014 � smìs strachu a hr-
dinství v atmosféøe noci, po které mù�e
pøijít nový den� Pokojné
protesty, provázené poslé-
ze krveprolitím a násled-
nì svr�ením proruského
re�imu, který se sna�il za-
bránit evropské orientaci
ukrajinské politiky a spo-
leènosti. Tento proces
umìlec sleduje ze starozá-
konní perspektivy a umì-
leckou optikou Hanse
Holbeina, zároveò ale do-
kumentuje dramata na-
prosto aktuální. V cestì
obou národù � �idovské-
ho a ukrajinského � k dù-
stojnosti, v exodu z poroby uvidìl Vajs-

berg paralely. Pøi-
pomeòme, �e událos-
ti takzvaného Euro-
majdanu na poèátku
roku 2014 se nìkdy
nazývají �revolucí
dùstojnosti�. 

K prvnímu výroèí
Majdanu (2015)
Vajsberg oba cykly
vystavil v polském
Sejmu. Pøi té pøíle-
�itosti poskytl roz-
hovor, v kterém vy-
svìtlil, proè se mu
cykliènost celku, se-
stávajícího z 28 ob-

razù, jeví jako dùle�itý princip:
�V�echno se mìnilo obrovskou rych-

lostí, bìhem nìkolika hodin � pøechody

od zoufalství k nadìji. Nìkdo byl zabit.
Smutek. Pak pøi�ly nìjaké povzbuzující
zprávy. Události se mìnily kaleidosko-
pickou rychlostí a nìkteré skici jsem ani
nestihl dokonèit. Mo�ná proto je nako-
nec obrazù 28 [první cyklus jich obsa-
huje 32 a pùvodním zámìrem byl iden-
tický poèet èástí nového celku, pozn.
TG]. To, co se v urèitou chvíli zdálo být
nejdùle�itìj�í, se zítra stalo ménì zásad-
ním. A já jsem se jen velmi zøídka vracel
k minulým událostem, ty pøítomné je
pøebíjely svojí naléhavostí.� 

NOVÁ VRSTVA
VÝTVARNÉ KULTURY
Vajsberg je jedním z mnoha ukrajin-
ských umìlcù v�ech generací, kteøí se
v souèasnosti pokou�ejí dát hrùze výraz
tìmi prostøedky, je� mají k dispozici.
Takøíkajíc pøed na�ima oèima vzniká
nová vrstva výtvarné kultury, mapující
z nejrùznìj�ích úhlù pohledu a osobním

prizmatem hrùzy, které se dnes a dennì
dìjí na území Ukrajiny. Vajsberg maluje
dál. U� to není Zeï ani �ádný uzavøený
cyklus, ale volná série výjevù, které na-
zývá Cestovním deníkem. Zdùrazòuje
pøitom dva motivy, které jeho souèasné
práce spojují s tìmi star�ími: jedním je
nový vztah k nìkterým dílùm výtvarné-
ho kánonu minulosti, který pod tlakem
války o�ívá. A druhým je pokus najít
pro sebe nìjaké východisko, nìjak se
alespoò doèasnì zachránit: 

�Kdy� jsem bìhem Majdanu maloval
svou Zeï, øíkal jsem si, �e mo�ná chá-
pu, co cítil Goya, kdy� maloval své Èer-
né obrazy, proto�e jsem u toho køièel
a zmítal jsem se. Nyní se mi dìje nìco
podobného, kdy� maluji svùj Cestovní
deník, a sna�ím se tím nìjak se zachrá-
nit.�  

TOMÁ� GLANC

Z cyklu Zeï, Scény z Tanachu, 2012.

Z cyklu Zeï, 2014.

Autoportrét, 1981.
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Jednoho dne v roce 2015 pøinesl do nakla-
datelství Triáda Jiøí Soukup básnì Tomá�e
Tomá�ka, úhlednì napsané na psacím
stroji, jemu� Tomá� zùstal vìrný a� do
smrti. Poèítaè si nikdy nepoøídil. Na první
ètení bylo zøejmé, �e jde o texty nároènì
opracované, výrazovì úsporné a zároveò
mimoøádných melodických kvalit. Ukáz-
ku z nich publikovala nejprve Revolver
Revue è. 98/2016 a poté byly uve-
øejnìny v autorovì prvotinì s ná-
zvem Sedimenty Magmatity (Triáda
2016). V Revolver Revui è. 105 také
je�tì tého� roku vy�lo interview,
které pøipravil Vilém Faltýnek. Zpo-
vídaný byl pøi chuti a zároveò znal
míru. Rozhovor je pomìrnì krátký,
ale o to soustøedìnìji vystihuje to,
co Tomá� pova�oval za dùle�ité
a k èemu dospìl. Øekl v nìm kromì
jiného, �e kdy� byl hodnì mladý,
myslel si, �e a� zestárne, tak teprve
povede opravdu divoký �ivot. Teï
ve stáøí si uvìdomuje, �e �kdy� se
èlovìk pustí do takových vìcí, jako
je vydání kní�ky, je to taky projev
nìèeho divokého�. Bìhem dal�ích
let vznikly sbírky Vìdra (Vespero
2020), Bastiony Kasematy (Triáda
2021), Ahava (v rukopise) a Hlád-
kov � tato sbírka vyjde v záøí v na-
kladatelství Triáda a dnes z ní pøiná-
�íme ukázku.

VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ
Hezký vztah k jeho dìtem i setrvalé
zájmy � zejména pravidelnì konané
pouti èeskou krajinou, spojené
s úkony poznání a obdivu, které smìøova-
ly od viditelných vìcí vertikálnì k nevidi-
telným (poslední výlet uskuteènil koncem
èervna do okolí Nepomuku), èi domácí
péèe o sukulenty � se v posledních letech
roz�íøily o obèasné ètení z vlastních ver�ù
pøed men�ím èi vìt�ím publikem a setká-
vání s básníky, s nimi� hovoøil i o poezii. 

Ve zmínìném rozhovoru mluví nejen
o svém dlouholetém vztahu k ní a prvních
pokusech, ale zmiòuje se té� o období dru-
hé poloviny devadesátých let, kdy skládal
básnì v duchu, a kdy� byl s my�lenou po-
dobou spokojený, nìkolikrát si báseò pøe-
øíkal a pak ji nechal z pamìti vyvanout,
ani� ji zapsal. Touto cestou vznikaly
i básnì v posledních sedmi letech, kdy se
k poezii se sobì vlastní vervou vrátil,

s tím rozdílem, �e básnì zapisoval a dále
opravoval.

Tomá� stále také docházel do sportovní
haly v Dobøichovicích, kde dlouhá léta
správcoval. A v lednu 2021 od nìho vy�el
poèáteèní impuls, �e se z haly stalo naèas
oèkovací centrum proti covidu. Byl v tom
tehdy kus odhodlání a rozhodnosti, nebot�
oèkování bylo teprve plánováno a kolem

mnoho lidí v�elijak pochybovalo, v Dob-
øichovicích byli s takovým poèinem jedni
z prvních. Spoleèenská aktivita byla pro
nìho pøirozená, aèkoli o politice a spoleè-
nosti vedl hovory nerad. V roce 1979 po-
depsal Chartu 77. Kdy� v prosinci 1989
vidìl, �e v Dobøichovicích se poøád nic
nedìje, svolal lidi do haly �v èase, kdy se
tam hrál badminton�. Shromá�dìní pak
uvedl tím, �e by se mìlo nìco zaèít dìlat,
ale �e on to nepovede. Pøihlásil se èlovìk,
který byl záhy zvolen prvním polistopado-
vým dobøichovickým starostou, ne� ode-
�el ke zpravodajským slu�bám, kde se stal
po èase øeditelem.

Setkání s Tomá�em provázela mírnost
a rozvaha. Stále mám pøed sebou obraz,
jak koncem listopadu 2019 sedíme v Pod-

skalí na pøedzahrádce restaurace U Libu-
�e, on potahuje z dýmky a rozhlí�eje se po
potemnìlém okolí proná�í:

Ze své ba�ty
ostøeluji
okolní svìt
�ípy
vlídných slov.
[...]
Tøeba øíci, �e bìhem tìch setkání, spo-

leèných s Jiøím Soukupem anebo jen ve
dvou, jsme se také pøeli. On, cizelér, které-
mu zále�elo na ka�dém slovu i na jeho po-

øadí, a proto umìl i �krtat, mìnit
a znovu hledat, nijak nelpìl na poe-
zii jako literárním �ánru. A kdy�
jsme ho nìkdy upozoròovali, �e
�tohle není poezie, ale moudro�
nebo �e nìkde nìco v básni není
patøiènì uchopené, mával rukou, �e
na literaturu ka�le, �e mu jde o to, co
chce øíci, a to �e je právì tohle, a �e
prý my to chceme mít moc uhlaze-
né, kde�to jemu se líbí, kdy� obèas
nìco zaskøípe. Tak se také pøihodilo,
�e sbírka Vìdra vy�la v nakladatel-
ství Vespero paní Marie Mlejnkové,
a nikoli v Triádì, kam se následují-
cími Bastiony Kasematy a dále
Hládkovem zase vrátil. Tøi Tomá�o-
vy knihy vydané v Triádì pøipravil
k vydání Jiøí Soukup. Zdá se mi pøi-
rozené, �e pøi jejich spolupráci do�lo
i k neshodám, a naopak mimoøádné
v�echno ostatní, co mezi nimi probí-
halo, proto�e se mimo jiné poka�dé
a� do odevzdání do tisku nìco opra-
vovalo. Tomá�, který si vá�il Jiøího
pøátelství, se bránil tomu, aby se
z jejich kontaktu staly �pracovní
schùzky� a práce nad básnìmi se
zmìnila v neúèastný �profesionální

úkon�. Tahle úzkostná obava, kterou krát-
ce pøed dokonèením Hládkova vyslovil,
v�ak byla, a to v�estrannì, zcela lichá.

KNÍ�KA HLÁDKOV
Kní�ka Hládkov je sledem vzpomínek na
dìtství, zábleskù minulosti, zapsaných
v rychlém sledu bìhem krátké doby nìkdy
v pøedjaøí roku 2020 do rytmizovaných
ucelených útvarù s minimem slov. Jsou
v ní také básnì o tenise, závodech auto-
mobilù, fotbale èi o dìtském závodìní
v bìhu. Tomá� byl sportovec a sport byl
pro nìho kromì dal�ího také sbli�ující pøí-
le�itostí. Od sedmdesátých let se úèastnil
akcí undergroundového okruhu kolem
The Plastic People of the Universe, aèkoli
si k této skupinì uchovával urèitý odstup,

ZA TOMÁ�EM TOMÁ�KEM 
(5. 7. 1947 � 4. 8. 2022)

Foto Karel Cudlín, 2015.
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proto�e mu pøipadalo, �e se berou pøíli�
vá�nì. V tomto prostøedí sport nikoho pøí-
li� nezajímal, ov�em s jednou výjimkou.
Díky zájmu o fotbal se Tomá� skamarádil
s Mejlou Hlavsou, který fandil Bohemce
a chodil se prý v týdnu dívat i na tréninky,
aby vìdìl, jak budou o víkendu hrát. [...]

VNITØNÍ ZTOTO�NÌNÍ
Bylo imponující, s jakou vá�ností pøijal
Tomá� �idovství a do jaké hloubky se
s ním vnitønì ztoto�nil, a také co vìdìl
o rùzných jeho proudech, zejména tradi-
cích talmudické èi chasidské. Z jeho úst
znìlo opravdu zbo�nì, kdy� øíkal �Svatý,
budi� po�ehnán�, co� je pøeklad hebrej-
ského �ha-Kado�, baruch hu�. S tím
ov�em souviselo i to, �e pro Tomá�e byla
víra sourodá s pokorou a �e byl k odli�-
ným vírám velmi tolerantní, a pøedev�ím
otevøený. �íøe jeho zájmù, pokud jde o du-
chovní nauky, byla témìø bezbøehá. Nikoli
náhodou Tomá� patøil do okruhu vydava-
telù samizdatového èasopisu Kalendáø,
který vycházel, iniciován Tomá�ovým
blízkým pøítelem Karolem Sidonem, v le-
tech 1979�1989 a jeho� pøíspìvky se kro-
mì judaismu vìnovaly také hermetismu,
esoterice, astrologii èi ekologii a dal�í reli-
giózním oblastem èi parareligiózním je-
vùm. Zasvìcenì té� hovoøíval o taoismu
a buddhismu. Pokud jde o køest�anství,
v citovaném rozhovoru se o nìm vyjádøil
jako o �velké zdej�í tradici, s ní� je mo�né
se srovnávat�, o co� se sna�í, av�ak ne-
identifikuje se s ním. Volba �idovství,
k nìmu� konvertoval v roce 1985, zname-
nala, �e svou víru ukotvil, pøijal závaz-
nost, která plyne z takového kroku, a napl-
nil potøebu dát v�em tìm uèením a vírám
ve svém �ivotì støed.

V lednu pøed pìti lety, v roce 2017, To-
má� oznamoval, �e si právì na Novém �i-
dovském høbitovì vybral místo, kde chce
být pohøben. �Mám tam nìjaké body, kde
jsem se protnul.� A vysvìtloval, �e v már-
nici je lustr vyrobený na poèátku devade-
sátých let podle jeho náèrtku: kruh, dva-
náct �árovek, uprostøed Davidova hvìzda.
Tehdy pracoval jako správce nemovitostí
a høbitovù na pra�ské �idovské obci. Na
tom høbitovì také ve stejné dobì nechal
pokácet starou topolovou alej, co� vyvola-
lo protesty mnoha èlenù obce. Hrozilo, �e
nìkteré stromy se samovolnì skácejí
a zpùsobí �kodu nebo nìkomu ublí�í. Mís-
to ní nechal vysázet stromky nové. Dnes
je z nich krásné, vzrostlé stromoøadí.

ROBERT KRUMPHANZL
(Psáno pro Revolver Revue a Rch.)

Tomá� Tomá�ek
HLÁDKOV
(ze sbírky)

///
Otec mnì udílel
rozlièná pouèení
jednou u Muzea
jako v�dy s kloboukem
a peèlivì obleèen pravil:
uvìdom si
�e nejsme støedem svìta
teï se napøíklad zuju
a pùjdu a� k Mùstku bos
uvidí� �e si toho nikdo
ani nev�imne
a tak se i stalo

///
A znovu
jako bych vidìl otce
u rádia sedí
polozhroucen
a mumlá:
to snad není mo�né
to snad není mo�né
a dál
zloèinci zloèincùm
veøejnì pøiznávali
nespáchané viny

///
Celostátním spartakiádám
jsem se vyhnul
poprvé
kdy� jsem na oblastní generálce
na plochodrá�ním stadionu
nepoklekl
a kdy� pak na mì potom
úplnì rudá soudru�ka uèitelka
øvala proè? odvìtil jsem:
byla tam lou�e
a do bláta já neklekám
tak jsem byl
z nácviku vyøazen
/ a rodièe
musili se dostavit do �koly /

///
A podruhé
kdy� mi na jaøe
pøed spartakiádou
Mirek Kampelsheimer
syn varhaníka
zlomil ruku
tehdy jsem se zaradoval
mìl jsem dlouhé prázdniny

///
Ve tøetí tøídì nás o�átkovali
bral jsem to jako potupu
nechtìl jsem na krku nosit �átek
jako Ferda Mravenec
na pionýrské schùzky jsem nechodil
a z té organisace
chtìl jsem vystoupit
otec za�el do �koly
a zaøídil to

///
Nìkolik dnù
po slavnostním o�átkování
jsem ale Pavlovi øíkal:
to je skvìlé
�e ten �átek mám
výteènì se hodí
na èi�tìní bot!

///
Morozov a Meresjev
mne nezaujali
mým hrdinou
byl Herbert Elliott
a toho
�kola neznala

///
Ve ètvrté tøídì jsem zpùsobil rozruch
pøi volbì �kolního �ákovského výboru
ruku jsem zdvihl a� pøi otázce
kdo se zdr�el hlasování
proè jsi nehlasoval pro?
tázala se vztekle soudru�ka øeditelka
øekl jsem:
jsou z devítky já je neznám
soudru�ka øeditelka utrousila:
ty nejsi ryba ani rak
a já jsem pravil: to je pravda
v�dyt� jsem èlovìk
/ a rodièe
musili se dostavit do �koly /

///
Tenis jsem hrál
za �áky Tatranu Støe�ovice
dlouho pøed utkáním se Spartou
pozdìj�í katolický filosof
Jirka Fuchs vyhro�oval
jak nás seøe�ou
ale pak na Norbertovì
na dvorcích u Andìlky
bylo to naopak
i na�e holky
Masopustová se Sísovou
byly lep�í
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Znovu a znovu jsem se sna�il pøed-
stavit si hranici prostoru nebo
jeho neohranièenost, èas s poèát-
kem a èas bez poèátku a konce.    

Martin Buber

V libeòské synagoze v Praze na Pal-
movce bylo do 24. èervna
mo�no zhlédnout urba-
nistické vize záhadných
mìst a andìlských svìtù
slovinského autora �idov-
ského pùvodu Boruta
Hollanda. Borut netvoøí,
ale studuje, není umìlec,
ale tálibán èili student. Ve
své lesní akademii,
v poustevnì na hoøe nad
slovinským mìstem Cel-
je, od rána do veèera, den
co den, rok za rokem stu-
duje, nova et vetera, pí�e
metateologii a k tomu
maluje, proto�e minimál-
nì od støedovìku platí, �e
forma je dùle�itá, má svou podstatu,
stejnì jako ji má obsah. Borutovy ob-
razy jsou zápisky, rozvr-
hy, náèrty, plány. Jsou to
taháky ke zkou�ce z me-
tateologie, kterou musí
obhájit na lesní akademii
pøed letitými duby a javo-
ry, plchy a kameny, pøed
v�ím �ivým i ne�ivým,
proto�e v�e se poèítá
a bìhem studia nelze nic
vynechat, pøeskoèit èi
obejít, nebot� pak by se
èlovìk nièeho nedobral
a musel by se zase vracet.

VIDÌNÍ A PRÙHLEDY
Borutova vidìní a prùhledy
do nadzemských, starovì-
kých èi budoucích civiliza-
cí, jeho ztvárnìné rozvrhy
studia teologie, filozofie,
geometrie, architektury,
perspektivy, Akvitánského
angelologie zpøesnìné pozorováním
�ivé i ne�ivé pøírody by postrádaly pøe-
svìdèivost, byly by pouhou intelektuální
èi duchovní høíèkou èi manýrou, kdyby

nebyly spojeny s pøítomností. Fantastic-
ká barevnost Borutových obrazù pochá-
zí z obalù zbo�í v nákupních zónách
obchodních center, z barvy plechovek,
obleèení, v�elijakého pestrobarevného
konzumního smetí, reklamních letákù
a módních èi erotických èasopisù, z kte-

rých dìlá Borut kolá�e, proto�e v�e, co
je, je, má své místo a hodnotu.

A tomu v�emu dává èi vytváøí pro-
stor synagoga, ne snad jako nìjaká
kulisa, ale zcela svébytná souèást �vý-
stavy�. Stavba a obraz, jedno pøechází

organicky v druhé, jako kdyby syna-
goga byla postavena pro obrazy a ob-
razy byly malovány pro synagogu.
Nejde pøitom pouze o formu, ale stej-
nì tak i o obsah, který se zmìní v tvar,
a ten se naplní obsahem. Za�lá libeò-
ská synagoga je to málo, co zbylo
z vize mìsta, spoleènosti, kultury.
�ije, proto�e je na periferii, mimo kul-
turní èi jiný provoz, který místo aby
vìci o�ivoval, tak je umrtvuje � vy-

tváøí z nich artefakty.
Templ ov�em pøe�il

tak, �e se za bol�evika
zmìnil ve skladi�tì, tedy
pøedpokládám, èím� se
v�ak zachránil pøed náro-
kem tradice, která je sice
dobrá proti diktátu aktua-
lizace (ka�dá zmìna
k hor�ímu), ale kdy� se
z tradice stane tradice, tak
je z ní ko�tì k metení,
které se k nièemu jinému
nehodí, zatímco z oprýs-
kané libeòské synagogy
vane duch z ka�dé �kvíry
a pukliny ve zdi jinak,
a kdy� slunce za mostem

pøes øeku zapadá, nahlédne okny do
svatostánku Amon jako za èasù staré

Babylonie.

LESNÍ AKADEMIE
Kdy� èlovìk na Palmov-
ce vyleze z metra, udìlá
pár krokù, vstoupí do li-
beòské synagogy, a jako
by se ocitl v centru nìja-
ké starovìké civilizace,
kterou pohltila vyprahlá
pou�t� na�í vy�eptalé civi-
lizace, zatímco synagoga,
v oèekávání vìkù, které
teprve nastanou, pluje
hvìzdným prostorem ja-
ko nìjaká Vesmírná ody-
sea, pøièem� v mìsíèním
svìtle dopadajícím okny
na podlahu synagogy tan-
èí princezna Dejah Tho-
ris, jak ji hvìzdy stvoøily,
na pastvinì mezi ovcemi
ve filmu Jany �teflíèkové

o jejím setkání s Borutem. Blízká set-
kání tøetího druhu a Vzpomínky na
budoucnost, Stalker a Zamjatin. Boru-
tova lesní akademie je ve skuteènosti

POUSTEVNÍKOVY BAREVNÉ VIZE
Borut Holland v libeòské synagoze

Tóra.

Dva andìlé.



komiks, který sen nahradil skuteènos-
tí, je� se teprve stane. Nebo u� se kdy-
si odehrála a nyní putuje ke hvìzdám,
aby se od nich odrazila a vrátila se
zpìt, abychom ji koneènì pro�ili.

U� dlouho jsem nevidìl tak zdaøilou
výstavu. Ona to vlastnì nebyla výsta-
va, ale brána na cestì z budoucnosti
do minulosti v pøítomnosti svìta za
svìtem, pod svìtem nebo nad svìtem,
bez kterého, jeho vìdomí, nemá exi-
stence de facto význam.

PETR PLACÁK
(Psáno pro Baby-
lon a Ro� chode�)

Borut Avram Hol-
land je slovinský
umìlec s �idovský-
mi koøeny. �ije
v lese na úboèí
hory. V jistém ob-
dobí svého �ivota
se na mnoho let
zcela vzdálil vìt�i-
nové spoleènosti. V té dobì vùbec ne-
mluvil, byl skoro po dvì desetiletí bez-
domovcem, ne� mu jeho pøátelé
a umìlci v rámci dobrovolnické akce
postavili nouzovou chatku. V podstatì
�ije poustevnickým zpùsobem �ivota,
aèkoliv velice èasto jezdí na kole do
nedalekého mìsta do knihovny, kde

studuje a rozesílá èetnou korespon-
denci po internetu. �ije bez elekøiny
a vodu bere ze studánky v blízkosti
domu. Na domku je nápis Theological
Quantum Academy of Fine Arts, a tato

lesní univerzita je plná knih, od filoso-
fických a duchovních spisù, po publi-
kace o matematice a geometrii, a také
natìsno poskládané desítky obrazù
a skic. Pod domkem má uschované
velké døevìné desky, na které maloval
v dobì, kdy byl zcela bez penìz.

Takøka výluènì se vìnuje studiu
nebo malování. Leitmotivem jeho plá-
ten, která mají zpravidla kolem metru
na �íøku i délku, jsou éterické metro-
pole, svìt andìlù, svìt kosmický. Ob-
razy mají pro èasto zlatavé pozadí

v sobì cosi ze sta-
rých ikon, zároveò
s pohledem dìtské-
ho vìku, souèasnì
s tím je místy pøíto-
men nekompromis-
ní urbanizmus
s prùhledy do více-
èetných dimenzí.
Plátna disponují
snad a� iniciující
silou. Borut je ma-

luje soustøedìnì, jako by je psal, jako
by se modlil. Pí�e po mnoho let sou-
stavnou knihu, Metateologii, která
èítá u� kolem pìti tisíc stran. Sám se
hlásí k �idovské víøe, v jeho domku v�ak
èlovìk najde i køí� s Kristem, knihy in-
dických uèitelù èi ruku Fátimy.          j�

Mezititulky a popisky Rch.

(Výstavu uspoøádal spolek Krajinou
pøílivu ve spolupráci se spolky Baby-
lon a Haj Hou s podporou Magistrátu
hl. m. Prahy, Ministerstva kultury ÈR
a Mìstské èásti Praha 8.)

SETKÁNÍ V LU�I
(dokonèení ze str. 9)
Dal�í neuvìøitelný pøíbìh pøineslo setkání
Benyamina s Johnem Salusem. Podaøilo
se vypátrat, �e jejich rodièe v roce 1949
spoleènì emigrovali do Izraele, Salusovi
z Chrudimi a Schwarzovi z Lu�e. Beny
i John, oba v té dobì Honzíkové a oba
dvouletí, cestovali se svými rodièi vlaky
do Itálie a lodí do Izraele. Spali ve stej-
ném stanu a strávili spolu mnoho týdnù
na cestì. Rodièe obou v�ak zemøeli, ani�
by jim o této cestì vyprávìli. Dochovaly
se ale dopisy Otty Schwarze jeho bratru
Pepíkovi, kde tyto zku�enosti popsal,
a autorka tohoto textu, která je dostala
a byla v kontaktu s obìma rodinami, mo-
hla Benyho a Johna po 73 letech znovu
seznámit. Oba �Honzíkové�, kteøí shodou
okolností �ijí i ve stejném èasovém pás-
mu v Severní Americe, si nejprve v dobì
covidu telefonovali, nyní se poprvé osob-
nì setkali. 

Potkala se øada dal�ích lidí, kteøí zji�-
t�ovali, jak jsou vzájemnì pøíbuzní. Cito-
valo se z knihy vzpomínek slavného
lu�ského rodáka Josefa Schwarze-Èer-
vinky Trpìlivì obno�ené tìlo a pøítomní
zji�t�ovali, �e ten pán a paní jsou pøece
syn a dcera �krásné Ilse�, kterou si chtìl
malý Pepík vzít za �enu, za co� se usi-
lovnì modlil� Na panelu o rodinì Èer-
vinkovì se pak mohli pøesvìdèit, �e Ilse
skuteènì byla krásná jako filmová hvìz-
da Lída Baarová. Osvì�ili jsme si i poj-
my první bratranec, druhý bratranec,
tøetí bratranec�

V nedìli odpoledne se pak uskuteènilo
poslední polo�ení Stolpersteinù ve mìstì.
Pøijeli je�tì dal�í hosté, mezi nejvzácnìj-
�ími je tøeba jmenovat paní Eli�ku Krau-
sovou Chaves z Kolumbie a jejího bratra,
prof. Michaela Krause z USA, kteøí se
pøi�li zúèastnit polo�ení kamene pro jed-
noho èlena jejich �iroké rodiny. 

Byl to víkend plný neuvìøitelných
setkání, rozhovorù a radosti a v�ichni
úèastníci se shodli, �e by chtìli z letního
��ábesu� v Lu�i udìlat ka�doroèní tradi-
ci. Ké� se toto pøání vyplní! 

AL�BÌTA LANGOVÁ
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Menora.

Vesmírný prostor.
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PØED ZATROUBENÍM NA �OFAR 
Jednou v den Nového roku pøed zatrou-
bením na �ofar rabi Pinchas øekl: �Celé
stvoøení se obnovuje ve spánku, i kame-
ny a vodstvo. I èlovìk, má-li se jeho �i-
vot neustále obnovovat, se musí pøed
spaním zbavit své podoby a svìøit opro-
�tìnou du�i Bohu: tehdy vystoupí vzhùru
a obdr�í nový �ivot. Dnes je den velké
obnovy, kdy v�echny duchovní bytosti,
andìlé, svatá jména i písmena upadají
do hlubokého spánku. To je smysl v�e-
obecného soudu, v nìm� se obnovuje
duch. Proto se má èlovìk ztratit v hlubo-
kém spánku, aby se jej dotkla obnovují-
cí ruka Bo�í.� Po tìch slovech pøilo�il
�ofar ke rtùm.

MODLITEBNÍ PULT
Jednou ve�el rabi Pinchas do uèebny
a jeho pohled padl na modlitební pult.
�I tento pult,� øekl, �je souzen v den No-
vého roku, zda má být zachován, nebo
rozbit.�

V POSLEDNÍ HODINÌ 
Magidovi ze Zloèova se kdysi jedné no-
voroèní noci zjevil mu�, který byl v jeho
mìstì kantorem a nedávno zemøel. �Co
tady dìlá�?� zeptal se magid. Mrtvý
øekl: �Jak je rabímu jistì známo, této
noci se znovu tvoøí du�e. I já jsem tako-
vá du�e.� �Ale proè tì vyslali?� ptal se
magid. �Vedl jsem na zemi bezúhonný
�ivot,� vysvìtloval mrtvý. �A proto ses
na ní musel znovu narodit?� vyptával se
magid. Mrtvý odpovìdìl: �Pøed smrtí
jsem zkoumal své skutky a zjistil, �e
jsem v�dy jednal správnì. Srdce se mi
nafouklo a v tu chvíli jsem zemøel. Pro-
to mne poslali na svìt je�tì jednou,
abych odèinil svou pýchu.�

VIDÌNÍ 
Velký Magid nikdy netroubil v den No-
vého roku na �ofar; byla to povinnost
jeho �áka rabiho Menachema Mendela.
Magid mu pouze dával pokyny, jak
troubit, a na konci �ivota, kdy mu ne-
mocné nohy pøestaly slou�it úplnì, na
nìj volal ze svého pokoje.

Jednou Menachem Mendel odjel
a mìl ho zastoupit rabi Levi Jicchak.
Pøilo�il �ofar k ústùm, ale kdy� mu dal

Velký Magid první pokyn, spatøil pøed
sebou velké svìtlo a omdlel. �Co mu
je?� zeptal se Magid, �v�dyt� Mendel
vidí víc a nebojí se!�

PLAÈÍCÍ �ENA
Berdièevský vyprávìl: �Jednou krátce
pøed Ro� ha-�ana ke mnì pøi�la jakási
�ena a plakala a plakala. Ptám se jí:
�Proè pláèe�? Proè pláèe�?� Odpoví:
�Jak nemám plakat! Bolí mì hlava! Bolí
mì hlava!� Øíkám jí: �Neplaè! Kdy� bu-
de� plakat, bude tì bolet hlava je�tì víc.�
Odpoví: �Jak nemám plakat! Jak nemám

plakat! Mám jen jednoho syna a brzy pøi-
jde svatý a hrozný den, a já nevím, zda
mùj syn obstojí pøed Bo�ím soudem!�
Povídám jí: �Neplaè! Neplaè! Jistì pøed
Bo�ím soudem obstojí! Nebot� je psáno:
�Co� je mi Efrajim syn tak drahý, dítì
mého potì�ení? Kdykoli v�ak o nìm
mluvím, znovu a znovu si ho pøipomí-
nám! Proto je mé nitro nad ním zneklid-
nìno. Slituji, slituji se nad ním, je výrok
Hospodinùv.�� Tuto pøíhodu vyprávìl
Berdièevský zvlá�tním tónem a stejným
tónem si ji chasidim vyprávìjí dodnes.

POSLEDNÍ ZATROUBENÍ 
O posledním svátku Nového roku v �i-
votì rabiho Leviho Jicchaka nebylo
mo�né zatroubit na �ofar � nikdo z tìch,
kdo se o to pokou�eli, z nìj nevyloudil
ani tón. Nakonec si ho pøilo�il ke rtùm
sám cadik; ale ani jemu se nevedlo ji-
nak. Bylo zøejmé, �e ve høe má prsty sa-
tan. Rabi Levi Jicchak roh odlo�il a zvo-
lal: �Pane svìta! Ve tvé Tóøe je psáno,
�e my �idé máme v den, kdy jsi stvoøil
svìt, troubit na �ofar. Shlédni tedy dolù
a pøesvìdè se, �e jsme pøi�li v�ichni

i s �enami a dìtmi, abychom konali tvou
vùli. Pokud nám v tom chce� bránit, po-
kud u� nejsme tvùj nejmilej�í národ,
dobrá � at� troubí na �ofar Ivan!� V�ich-
ni se rozplakali a obrátili se z hloubi
srdce. Po chvíli nasadil rabi �ofar znovu
k ústùm a nástroj vydal èistý zvuk. Po
modlitbì se rabi Levi Jicchak obrátil
k obci a øekl: �Zvítìzil jsem, ale bude
mì to stát �ivot. Jsem smírná obìt� za Iz-
rael.� Za nìkolik týdnù poté zemøel.

MOCNÁ MODLITBA
Jednou v pøedveèer Nového roku, kdy�
rabi Nachùm z Èernobylu s velkým za-
nícením pøedná�el pobo�nost mincha,
pocítil jeho zet� rabi �alom, jen� vìt�i-
nou odøíkával poslední èást modlitby
pøed pultem, takový propad ducha, �e
zatímco se v�ichni kolem nìj modlili
s obrovským soustøedìním, jemu se jen
s vypìtím v�ech sil podaøilo odøíkat slo-
vo za slovem a pochopit obyèejný vý-
znam ka�dého z nich. Po modlitbì mu
rabi Nachùm øekl: �Mùj synu, s jakou
silou útoèila tvá modlitba na nebe! Tisí-
ce zavr�ených du�í byly dnes skrze ni
pozvednuty!�

KDO TROUBÍ V DEN �ABATU 
Jednou na Nový rok, který pøipadl na
�abat, Ri�inský øekl: �Na Nový rok, kte-
rý pøipadne na �abat, se na �ofar volající
svìt do nového roku nesmí troubit. Teh-
dy troubí na �ofar sám Bùh. A umí to
dobøe. Proto je v tento den na�e nadìje
tak bdìlá: probouzí ji pramen slitování.�

JAK DLOUHO JE�TÌ? 
Jednou, bylo to dávno po smrti rabiho
Mo�eho Léba, vyprávìl jeho syn rabi
�melke ze Sa�ova o svém otci. Øekl:
�Znal jsem ho jen jako chlapec, kdy�
jsem je�tì nemìl dost rozumu na to,
abych ocenil jeho skutky. Ale pøece jen
vám budu nìco vypravovat. Kdy� mi
bylo pìt let, stál jednou otec na Nový
rok pøed stánkem a modlil se. Schoval
jsem se mu pod talit a sly�el jsem, jak si
uprostøed tiché modlitby mazlivì a nì�-
nì jako dítì otci stì�uje Bohu v lidovém
náøeèí, asi takhle: �Svatý Stvoøiteli, po�-
li nám u� koneènì mesiá�e, jak dlouho
nás chce� trápit v temném galutu, v�dyt�
se to nedá vydr�et!��

ODMÍTNUTÍ 
Jednou v pøedveèer Nového roku ve�el
rabi Mendel do modlitebny a prohlédl si
v�echny, kdo za ním pøi�li zblízka i zdá-

Chasidské pøíbìhy

RO� HA�ANA

Marc Chagall: Troubení na �ofar, 1915.
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li. �Pìkné stádeèko,� køikl na nì; �ale
vìzte, �e vás v�echny na ramenou ne-
unesu, ka�dý musíte pracovat sám na
sobì!�

PØERU�ENÍ 
Rabi Hir� �Sluha� vypravoval: �Kdy�
mùj svatý uèitel, jeho zásluhy at� o�ijí
v budoucím svìtì, recitoval v pøedveèer
Nového roku pøed pultem smírnou litur-
gii, se v�dy poté, co øekl: ,A� se v�ichni
v pravdì obrátí srdcem i du�í, aby tì po-
tì�ili,� odmlèel a teprve pak pokraèoval
v modlitbì. Mnozí si mysleli, �e se v tu
dobu zabývá zámìnami písmen Bo�ího
jména. Zasvìcení v�ak vìdìli, �e èeká,
dokud jeden ka�dý èlen obce nezatou�í
srdcem i du�í po skuteèném obrácení.�

KANTOR 
Rabi Mo�e z Kobrynu øekl jednou pøed
modlitbou v den Nového roku: �Jeden
král se kdysi rozzlobil na svùj vzpurný
národ a usedl, aby ho soudil. Nikdo z lidí
se pøed nìj neodvá�il pøedstoupit a prosit
o slitování. Byl v�ak mezi nimi i vùdce
spiknutí, který vìdìl, �e u� svou hlavu
prohrál. �el tedy a oslovil krále. Tak
pøedstupuje o Vysokých svátcích kantor
pøed svatostánek a modlí se za obec.�

SE ZVÍØATY
Jednou byl rabi David se svým �ákem
rabim Jicchakem pøes Nový rok jako
ka�doroènì u svého uèitele Jasnovidce
v Lublinu. Pøed troubením na �ofar se
Jasnovidec rozhlédl a v�iml si, �e rabi
David chybí, a ihned poslal Jicchaka do
hostince, aby ho pøivedl. Jicchak ho na-
�el, jak stojí pøed vraty a podává kipu
naplnìnou jeèmenem koním, které voz-
ka nechal o hladu, proto�e pospíchal do
modlitebny. Kdy� rabi David konì nakr-
mil a dorazil do modlitebny, øekl Jasno-
videc: �A tady rabi David nám pøipravil
krásné zatroubení na �ofar.�

Jednoho páteèního odpoledne, kdy�
byl rabi David na cestì, jeho kùò se za-
stavil a odmítal se pohnout z místa. Voz-
ka ho chtìl bít, ale rabi jej zarazil.
�Rabi,� zvolal vozka, �za chvíli zajde
slunce, �abat se blí�í!� �Má� sice prav-
du,� odpovìdìl rabi David, �ale zále�í
na tobì, zda to dá� zvíøeti srozumitelnì
najevo. Nebo tì jednou pozve v nebi
pøed soud, jeho� ortel ti nebude ke cti.�

Z knihy Martina Bubera Chasidské pøí-
bìhy (Erzählungen der Chassidim) pøe-
lo�ila Alena Bláhová. Edice Alef, 1983.

K potì�ení ze zbo�ných skutkù pøispí-
vá i umìní. Princip, kdy je micva
umocnìna krásou, se nazývá chidur
micva. Tento pojem je odvozen z ko-
mentáøe velkého talmudského uèence
rabína I�maela k pøikázání v Druhé
knize Moj�í�ovì: �Je mým Bohem,
jeho budu chválit,
je to Bùh otcù, jej
budu vyzvedat!�
(2M, 15,2) Rabi I�-
mael se domnívá,
�e krásné kultovní
pøedmìty napomá-
hají dodr�ovat pøi-
kázání Tóry.

U� nìkolik let
jsem mìl pocit, �e
tak nádherná his-
torická synagoga
z doby Mordecha-
je Maisela a Maharala, jako je Vyso-
ká synagoga v Praze, s tak velkole-
pou renesanèní klenbou a barokním
aronem ha-kode� by si zaslou�ila no-
vou pokrývku na ètecí stùl na bimì.
Ta by nahradila u� hodnì opotøebo-
vanou a nepadnoucí modrou textilii,
která pøedtím pokrývala �ulchan na
bimì ve Staronové synagoze. Tam
slou�ila do roku 2012, poté ji nahra-
dila souèasná pokrývka podle mého
návrhu.

Pøed dvìma lety
jsem tedy zaèal po-
mý�let na to, �e pro
Vysokou synagogu
navrhnu novou po-
krývku na bimu
a �e provedení ná-
vrhu svìøím spo-
leènosti Penn and
Fletcher, která u�
vyrobila textilie
pro Staronovou sy-
nagogu v Praze
a pro brnìnský sva-
tostánek Agudas
Achim. Návrh nese na pøední stranì
kompozici z hebrejských písmen kaf
a lamed, která znamenají �Zasvìceno
Hospodinu� (Kado� le-�em), a siluetu
obøího praporce pra�ské �idovské
obce ze 17. století. 

Vy�ívaná koruna Tóry (Keter Tora)
odkazuje na svitek Tóry, ze kterého
se na tomto stole ète. Barevný tón
pro textilii � pompejskou èerveò, kte-
rá se do prostoru velmi dobøe hodí,
nebot� koresponduje s barvou terako-
tových dla�dic synagogy i pùvodní

barevností sva-
tostánku, navrhl
Dr. Arno Paøík.
Potì�ilo mì, �e
hned tentý� den,
kdy byla nová tex-
tilie pøipevnìna na
�ulchan, mi vrchní
pra�ský rabín Pe-
ter poslal e-mail
a vyjádøil za ni
dík. Sám se na její
instalaci také podí-
lel.

S Vysokou synagogou mì pojí
krásná vzpomínka na mou vùbec
první pra�skou bohoslu�bu v syna-
goze. Bylo to v listopadu 1996,
v pátek veèer, a bylo to poprvé od
doby pøed druhou svìtovou válkou,
kdy se ve Vysoké konala opìt boho-
slu�ba. Po válce tuto synagogu po-
u�ívalo �idovské muzeum pro své
výstavy a pozdìji také pro stálou ex-
pozici synagogálního textilu. Sho-
dou okolností jsem se pøi této pøíle-

�itosti seznámil se
zmínìným kuráto-
rem �idovského
muzea A. Paøí-
kem, který násle-
dující rok uspoøá-
dal mou první
pra�skou výstavu,
nazvanou �idov-
ské sny.

Tak�e k Vysoké
synagoze mám
mnohaletý osobní
a nyní je�tì o nìco
osobnìj�í vztah.

Myslím, �e dal�í na øadì by mohla
být pokrývka pro amud � ètecí pul-
tík pro kantora.

MARK PODWAL, 
New York

ZASVÌCENO HOSPODINU
Nová pokrývka pro bimu Vysoké synagogy

Ètecí pult na bimì s novou pokrývkou.

Kaf a lamed � Zasvìceno Hospodinu. Foto jd.



18 VÌSTNÍK 9/2022

Krátko po novembri 1989 zaèalo v Brati-
slave fungovat� �idovské fórum. Organi-
zátor a moderátor tohto podujatia Pavel
Traubner pozýval do starej kuchyne
osobnosti politického a kultúrneho �ivo-
ta. Na prelome rokov 1993/1994 sa med-
zi host�ami objavila aj nenápadná a do-
vtedy nie ve¾mi známa Viola Kováèová
(1944), aby poèetnému publiku predsta-
vila novú knihu Èas barchesu. Na zákla-
de spomienok svojej
matky v nej priblí�ila
postavy a postavièky,
ktoré tvorili súèast�
kedysi poèetnej �idov-
skej komunity v mes-
teèku Svätý Jur. Naj-
mä u star�ích poslu-
cháèov toto vystúpe-
nie vyvolalo spomien-
ky na detstvo. Najviac
ma ale zaujala vzru�e-
ná diskusia o �jedine
správnej� chuti bar-
chesu. Niektorí súhla-
sili s autorkou, �e má
byt� sladký, iní si zas
z domova pamätali, �e musí byt� slaný�

Knihu som si okam�ite kúpil a prelús-
kal nielen s pô�itkom èitate¾a, ale aj so
zaujatím etnológa, ktoré vyvolalo u�
úvodné vyhlásenie: �V�etky postavy
a udalosti v týchto príbehoch sú skutoèné.
Aj Svätý Jur naozaj existuje a je na mape
Slovenska. Iba �idovskí protagonisti mo-
jej knihy u� nie sú medzi �ivými.�

Èas barchesu je pohodové a pouèné
dielo. K zá�itku prispeli dobové reálie,
ale tie� dôsledné pou�ívanie miestneho
dialektu, v ktorom nechýbajú poèetné
jidi� výrazy. Zapôsobila aj skutoènost�,
�e �rozprávanie mojej matky je mor-
bídne obrazné�. Detailné charakteris-
tiky vzt�ahov s majoritným okolím a za-
svätené popisy �idovských reálií
dosvedèujú, �e autorka (vlastne jej
matka) dôverne poznala nielen �svo-
jich �idov�, ale aj ich ka�dodenný
a sviatoèný �ivot. 

...INÉ PRÍBEHY
Hoci pôvodný text ma zaujal a pobavil,
informáciu, �e sa pripravuje jeho nové
vydanie, som privítal s rozpakmi. Obával
som sa, �e na svetlo sveta príde �to isté
v ru�ovom�, hoci mo�no s pevným oba-

lom, novým predslovom èi inými for-
málnymi inováciami. S týmito pocitmi
som otváral balíèek, ktorý mi (spolu
s milým sprievodným listom) poslala au-
torka. U� mierne upravený názov (Èas
barchesu a iné príbehy) v�ak naznaèil, �e
pani Viola (medzièasom u� nie Kováèo-
vá, ale Almássyová) neponúka dvakrát
prevarený èaj. K úvodnej próze, ktorá
dala knihe názov, pribudla èast� Lamed

vav. V nej kapitoly
Nebo z bublín a �iesty
prápor ponúkli ïal�ie
spomienky a príbehy. 

Zaujímal ma hlavne
�iesty prápor, preto�e
osoby a príbehy nie-
ktorých protagonistov
som poznal z rodinnej
histórie alebo vïaka
projektu Oral history:
Osudy tých, ktorí pre-
�ili holokaust. Viola
Almássyová v nej
pribli�uje premenu
slovenskej spoloènosti
(a s òou aj �idovskej

komunity) po roku 1938. Vyhlásenie au-
tonómie a neskôr aj vlastného �tátu zna-
menalo zaèiatok konca dobrých èasov.
Vyvrcholením bola prvá vlna deportácií
v roku 1942: �V�etci �idia odi�li a v�etci,
èo zostali, plakali. Nie, v�etci nie. Èast�
národa zostala tvrdá, zadubená, zmani-
pulovaná. Tí uverili, �e so �idmi sa koná
správne a spravodlivo. Potrebovali na
niekom uplatnit� svoju silu, aby si doká-
zali, �e sú mocní a dôle�ití. Asi sa narodi-
lo prive¾a vrahov a prive¾a obetí�

Exodus v starovekých gréckych tragé-
diách v�dy priná�al závereèný tragický
odchod zo scény. Iba�e herec, aj keï odi-
�iel z javiska akýmko¾vek ne�t�astným
spôsobom, v�dy sa v nasledujúcom pred-
stavení vrátil na zaèiatok hry. Exodus �i-
dov bol ove¾a hor�í ako v antickej dráme,
preto�e bol skutoèný a koneèný.� 

Z komunity vo Svätom Jure ostali na-
�ive len jednotlivci, ktorí stihli vèas emi-
grovat� alebo si na�li vhodný úkryt. Nie
ka�dý mal toti� to¾ko �t�astia ako �krásna
Adela Weiss�, ktorá �pre�ila nacistické
besnenie na Záhorí. Údajne ukrytá v hno-
ji. Tak som to poèula, vraj v nejakej vy-
schnutej �umpe. Bol to naozaj dobrý
úkryt, lebo pre�ila�.

ZOZNAMY
V zaujímavom texte ma osobitne upúta-
li zoznamy. Tento fenomén �idia ne-
ob¾ubujú, preto�e ich vznik obyèajne
signalizuje nové príkoria. Dokladom sú
rôzne zoznamy �idov, deportovaných èi
obetí... Aj v období socializmu úrady
opakovane po�adovali súpisy èlenov �i-
dovských obcí a ako uviedol vo svojich
memoároch Benjamin Eichler, �urèite
nie pre dobro �idov�. V tomto prípade
ale vtedaj�ie (obvykle lojálne) vedenie
komunity odmietalo tieto príkazy spl-
nit�. Na vysvetlenie uvádzali rôzne argu-
menty, skutoèné dôvody (nedôvera k re-
�imu) sa v�ak nemenili. 

Hoci Èas barchesu obsahuje dokonca
dva zoznamy, tentoraz neru�ia, lebo
vznikli z pozitívnych pohnútok. Kniha
zaèína menoslovom èlenov �idovských
rodín vo Svätom Jure. Predstavuje virtu-
álny pamätník zaniknutej komunity. Dru-
hý z nich tvorí zoznam ¾udí, ktorí v 6. ro-
botnom prápore ako �vojaci bez zbrane�
nie celkom dobrovo¾ne pracovali na
vzniku �úrskeho kanála. V koneènom dô-
sledku ich v�ak práve tieto �nútené prá-
ce� v roku 1942 chránili pred zaradením
do prvej vlny deportácií. Nejeden èitate¾
v tomto zozname nájde mená príbuzných
èi známych a informácie o smutnej èasti
ich �ivotného príbehu. 

...NAMIESTO ZÁVERU
Balíèek, ktorý som spomenul v úvode,
mi priniesol hneï tri dôvody na radost�.
Okrem avizovanej knihy obsahoval toti�
aj útlu, xeroxom rozmno�enú poviedku
�kovránok. Pod¾a tirá�e je súèast�ou cyk-
lu Lamed vav: �Súbor tridsiatich �iestich
príbehov uchováva v pamäti kruté èasy,
ktoré mohla zmiernit� iba ¾udskost�.
�kovránok je tridsiate vtáèa v tomto
húfe.� Opisuje osud speváka (a hlavne
dobrého èloveka) Zola Lenského, ktoré-
ho som si ve¾mi vá�il. Tretím zdrojom
pote�enia je autorkin komentár, �e vznik
tejto poviedky in�pirovala moja kniha
Pre�ili holokaust... 

Na záver slová Violy Almássyovej:
�Aj keï vy u� tu nebudete, aj keï va�e
kosti nebudú v hroboch, aj keï vá� prach
nebude v zemi, gój podá o vás svedec-
tvo.� 

Niè lep�ie som nevymyslel. Amen!
PETER SALNER

Viola Almássyová: Èas barchesu a iné
príbehy. Svätý Jur 2021 (èesky vy�lo
roku 2004 v nakladatelství G plus G)

ÈAS BARCHESU
Virtuálny pamätník znièenej komunity mesteèka Svätý Jur
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Loni v létì uplynulo sto let od chvíle,
kdy se poprvé spoleènì objevili na
støíbrném plátnì komici Stan Laurel
a Oliver Hardy. Jednalo se o nìmou gro-
tesku �t�astný pes a Hardy v ní hraje pøi-
hlouplého lupièe a nájemného vraha
a Laurel chudého �viháka, který zná-
mostí s bohatou dámou ke �tìstí (má-
lem) pøijde. Listy The
Forward a The Jewish
Press a dal�í si pøi sto-
letém výroèí v�imly, �e
v pracovních i soukro-
mých vztazích hrály �i-
dovské kontakty slavné
dvojice znaènou roli. 

�IDOVSKÝ
DÙVTIP
Zaèínali (je�tì ka�dý
zvlá�t�) v �idovských
produkcích ztøe�tìných
nìmých grotesek, k je-
jich spoluhráèùm patøil
slavný Larry Semon,
syn koèovného �idov-
ského kouzelníka, který vynikal divo-
kou mimikou huòatého oboèí a v rámci
gagù bolestnými pády. Zahráli si i s dal-
�ím �idovským hercem Maxem David-
sonem (pár komediálních kusù pro nìj
napsal sám Stan Laurel). Jak Semon, tak
Davidson ve
svých rolích �
jak bychom
øekli dnes �
naplòovali ste-
reotypní pøed-
stavy prohna-
ných, �kare-
dých a zisku-
chtivých �idù.
Jejich postavy
si dìlaly legra-
ci z dlouhých
�idovských nosù, pøehnané péèe o to,
aby nápadníci jejich dcer byli úspì�ní,
majetní, a hlavnì �ko�er�, atd. Ale
v groteskách ve dvacátých letech to
schytal kdekdo od tlou�tíkù po lidi tma-
vé pleti èi s hendikepem, vítìzem byl
v�dycky pøedev�ím humor (jakkoli bru-
tální) a pora�ení si s politickou korekt-
ností hlavu nedìlali. Navíc hlavní nálo�
smì�nosti se odehrávala v �ílených ak-
cích a neèekaných dìjových zvratech. 

Ve snímku z roku 1927 Jewish Pru-
dence (�idovský dùvtip a také slovní
høíèka s výrazem jurisprudence, právní
vìda), charakterizovaném jako �ko�er
kousek ze soudní sínì� (autorem scé-
náøe byl S. Laurel), napøíklad vystupu-
je Davidson v roli Papa Gimpelwarta.
Na krku má tøi neschopné dospìlé dìti,

mezi nimi dceru Rachel, která se tou�í
provdat za pohledného, ale zatím
nezku�eného právníka Arona. Papa
ov�em prohlásí, �e Aron musí nejprve
vyhrát nìjaký soudní pøípad, a tato
podmínka roztoèí gejzír bláznivých
událostí, které nakonec konèí pro vy-
chytralého Gimpelwarta fiaskem. Max
Davidson dokázal své roli nicménì
vdechnout i líc nesnesitelných vlast-
ností: jeho vychytralost vyzní také
jako vynalézavost, hrabivost jako �etr-
nost. Ve filmu Blotto (1930) hraje dù-
le�itou roli jedna �idovská rekvizita:
vydání jidi� novin Jidi�e Welt s titul-
kem o letci Charlesi Lindberghovi (po-
zdìji neblaze proslulém svým pøíklo-
nem k nacismu). Laurel do novin
pomìrnì dlouho zmatenì zírá, ne� mu
dojde, �e jsou psány jiným jazykem
i písmem�

VE STÍNU PROCESU
První man�elka Olivera Hardyho, se
kterou se o�enil v listopadu 1913, byla
�idovská pianistka Madelyn Saloshin
a pocházela (stejnì jako Hardy) z Geor-
gie. Právì v Georgii do�lo v srpnu tého�
roku k soudnímu procesu, v nìm� byl
obvinìn �idovský továrník Leo Frank ze

znásilnìní a vra�dy mladièké køest�an-
ské zamìstnankynì. Proces se nesl ve
vyhrocené antisemitské atmosféøe,
vina ob�alovaného jako by spoèívala
hlavnì v jeho pùvodu. Jak se pozdìji
pøesvìdèivì dokázalo, Frank byl od-
souzen nevinnì a dnes je tento soud
pova�ován za nejhor�í antisemitský in-
cident v amerických dìjinách. Rozsu-
dek znìl trest smrti, ale rozzuøený dav
se nemohl doèkat jeho vykonání, Fran-
ka vytáhl z vìzení a zlynèoval. To, �e si

Hardy vzal v tak roz-
jitøené atmosféøe �i-
dovku, a to právì
v rodné Georgii, poklá-
dají komentátoøi za
vùli prokázat vlastní
názor: jak rodinì (Har-
dyho matka se svatbou
nesouhlasila), tak míst-
ním antisemitským
spoluobèanùm. Nicmé-
nì novoman�elé odjeli
rychle na Floridu a za
pùl roku se vztah roz-
padl�

Ve vzpomínkách je
citován i dopis Stana
Laurela z roku 1963

pøíteli Williamu Brownovi do Kanady,
v nìm� odsuzoval �bandu výtr�níkù�
a ��okující diskriminaèní jednání� a po-
divoval se na tím, �e �smìjí fungovat
tyhle skupiny s hákovým køí�em�. Na-
rá�el tím zøejmì na sílící antisemitismus

a køiklavé pro-
jevy pøíslu�ní-
kù Kanadské
nacionalistické
strany v zemi.
V kvìtnu tého�
roku vypukly
v Torontu ne-
návistné proti-
�idovské pro-
jevy, v èervnu
pak v oblasti

Winipeg Beach v Manitobì, známé
svým antisemitismem (platil zde nepsa-
ný zákon, �e �idé si tu nesmìjí kupovat
ani pronajímat domy), do�lo k nìkolika
násilnostem. 

Asi vìt�ina divákù si postavy Stana
Laurela (narozeného roku 1890 v Britá-
nii) a o dva roky mlad�ího Olivera Har-
dyho pletou, nevìdí zcela jistì, jestli
�ten tlustý� je Hardy, nebo naopak. Stej-
nì tak v Izraeli, kde se jim prý øíká ha-
�amen ve ha-raze.                             (am)

KO�ER KOUSKY
Laurel a Hardy zaèínali v drsných �idovských groteskách

Stan Laurel a Oliver Hardy u� jako stabilní dvojice. Foto na této stranì archiv.

Larry Semon,
spoluhráè z raných let.

Max Davidson.
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New York Public Library for the Performing
Arts, je� sídlí v Lincoln Centre, otevøela na
zaèátku èervna velmi zajímavì pojatou výsta-
vu nazvanou Lou Reed: Caught Between the
Twisted Stars (co� je citát z jeho slavné syrové
písnì Romeo Had Juliette). Na základì ob-
sáhlého soukromého archivu, který knihovnì
po Reedovì smrti v roce 2013 vìnovala jeho
man�elka, hudební skladatelka Laurie Ander-
son, pøibli�uje �ivot a kariéru tohoto známého
newyorského muzikanta a básníka, zaklada-
tele dnes ji� kultovní avantgardní rockové ka-
pely The Velvet Underground.

KYTARAJAKO NÁBO�ENSTVÍ
Hudebníkovi prarodièe uprchli do USApøed
ruským antisemitismem, jejich syn si zmìnil
jméno z Rabinowitz na Reed a vnuk pak
z Lewise Allana Reeda na Lou Reed. Naro-
dil se roku 1942 v Brooklynu a jednou pro-
hlásil, �e je sice �id, ale jeho opravdovým
bohem je rock�n�roll a nejdùle�itìj�í souèás-
tí jeho nábo�enství je hra na kytaru. Studo-
val angliètinu na Syracuse University a vý-
raznì ho ovlivnil brooklynský básník a kritik
Delmore Schwartz, syn �idovských emi-
grantù z Rumunska a známá postava tehdej-

�ích newyorských intelektuálních kruhù.
Stal se Reedovým mentorem: nauèil ho, jak
pomocí krátkých, bøitkých pøíbìhových tex-
tù mistrnì vyjádøit emoce. 

Po ukonèení studií pracoval Reed jako
textaø pro Pickwick Records na Long Islan-
du a roku 1964 do�lo k osudovému setkání,
kdy� se seznámil s vel�ským hudebním
skladatelem a multiinstrumentalistou Jo-
hnem Calem. Právì s ním o rok pozdìji za-
lo�il Velvet Underground a v prosinci 1965
odehráli první koncert v sestavì s kytaristou
Sterlingem Morrisonem a bubenicí Mau-
reen Tucker. Vystupovali tehdy èasto v Cafe
Bizarre, známém folkovém klubu v Green-

wich Village, kde je poprvé sly�el hrát pop-
artový umìlec Andy Warhol. Ten se záhy
stal jedním z mana�erù kapely a také produ-
centem jejich prvního alba. Díky nìmu
upoutali pozornost newyorské hudební scé-
ny, k èemu� pøispìl i Warholùv návrh pøizvat

do kapely nìmeckou zpìvaèku a hereèku
Nico.

Lou Reed z Velvet Underground ode�el
v roce 1970, aby se mohl více vìnovat poezii
a vlastní hudební tvorbì. Jeho druhé soukro-
mé album Transformer z roku 1971 produko-
val David Bowie a obsahuje dnes ji� legen-
dární písnì jako napø. Walk On the Wild Side
a Perfect Day. Mezi lety 1972 a 2011 nahrál
Reed dvacet studiových alb, vydal nahrávky
sedmi �ivých koncertù a dal�í tøi alba, které
byly výsledkem spolupráce s rùznými hudeb-
níky, jako napø. s Johnem Zor-
nem, s partnerkou Laurie Ander-
son èi s kapelou Metallica. Lou
Reed se svým tvùrèím pøístu-
pem pøesahujícím hranice �ánrù
stal inspirací pro avantgardní
rock od sedmdesátých let v pod-
statì a� do souèasnosti. Není asi
tøeba zmiòovat, �e patøil k oblí-
beným zpìvákùm prezidenta
Václava Havla a na jeho pozvá-
ní nìkolikrát hrál v Praze.

PRÁCE I SOUKROMÍ
Expozice je rozdìlena do øady
sekcí, které prostøednictvím fo-
tografií, knih, èlánkù, videí, nahrávek a dal-
�ích materiálù zachycují nejen Reedovu ka-
riéru od úplných poèátkù a� do posledních
let jeho �ivota, ale umo�òují alespoò èásteè-
nì nahlédnout do soukromí tohoto vá�nivé-
ho vyznavaèe tajèi a sbìratele kytar. K vidì-

ní je mj. Reedova soukromá sbírka hudeb-
ních alb, jeho meèe pou�ívané pøi cvièení
tajèi nebo kolekce dioptrických brýlí, které
hudebník navrhl pro italskou znaèku Tra-
montano pod názvem Lou�s Views. Náv�tìv-
ník se mù�e ve speciální videomístnosti za-
poslouchat do obsáhlého archivu nahrávek
a interview z rùzných období, které jsou
v�ak pouze èásteènou ukázkou stálé sbírky.
Ta je v kompletní (zèásti digitalizované,
zèásti fyzické) podobì ulo�ena v archivu
této specializované poboèky newyorské ve-
øejné knihovny, která je pøístupná ve tøetím
patøe té�e budovy, a patøí k nejobsáhlej�ím
audiovizuálním kolekcím, je� instituce vlast-
ní. 

Pro fanou�ky (nejen) z Èech a Slovenska
bude jistì potì�ením objevit na výstavì celou
jednu vitrínu vìnovanou Reedovu pøátelství
s Václavem Havlem. K vidìní jsou napøíklad
knihy, které Havel Reedovi vìnoval, soukro-
mé dopisy, magnetofonová kazeta s nahráv-
kou zpìvákova rozhovoru s Havlem z roku
1990 a také fotografie z Reedových náv�tìv
Prahy, jejich� autorem je fotograf Oldøich
�kácha.

Reedùv osobní archiv je unikátní a ucele-
nou kolekcí hudebníkových memorabilií, kte-
ré výstava vùbec poprvé zpøístupòuje veøej-
nosti. O objemné akvizici se vyjádøila Laurie
Anderson následovnì: �Kdy� Lou zemøel, zù-
stal mi celý jeho archiv. Byla jsem jím doslova
zahlcená a trvalo mi pomìrnì dlouho, ne�
jsem pøi�la na to, jak s ním nalo�it. Po letech je
koneènì sbírka, která vypovídá o Louovì ve-
øejném �ivotì, souèástí Newyorské mìstské
knihovny. Jsem opravdu �t�astná! Jednak pro-
to, �e Lou je legendární Newyorèan a jeho

práce patøí tomuto mìstu, a jednak proto, �e
knihovna je veøejná a vstup do ní je zdarma.
Teï mù�e ka�dý pøijít, prohlédnout si jeho do-
kumenty aposlechnout si jeho celo�ivotní prá-
ci.� Výstava je k vidìní do 4. bøezna 2023.

MONIKA HANKOVÁ, New York

KYTARY I MEÈE
Výstava ze soukromého archivu Lou Reeda

Umìní nemo�ného s vìnováním autora a Reedova
pøítele Václava Havla. Foto autorka.

Z výstavy v Mìstské knihovnì v New Yorku.

Pohled do výstavního sálu. Foto autorka.



Kdy� se øekne Mnichov, lidé si vybaví
mnichovský diktát z roku 1938. Ta výstra-
ha je dosud �ivá i v Izraeli, který se nechce
ocitnout v situaci, kdy by se musel podøí-
dit vùli mocností, byt� i spojeneckých. Na
podzim 2001 to pøipomnìl premiér Ariel
�aron projevem známým jako �èeskoslo-
venská øeè�. Kdy� USA po útoku al-Kái-
dy slepovaly koalici proti teroru a pomi-
nuly Izrael (aby neodradily arabské
zemì), �aron øekl, �e Izrael nebude Èes-
koslovenskem, ale bude se bránit.

Letos v�ak hraje Mnichov jinou roli.
V pondìlí 5. záøí tomu bude padesát let, kdy
na olympijských hrách v Mnichovì pales-
tin�tí teroristé pøepadli izraelskou výpravu
a po zpackaném zásahu nì-
meckých úøadù a policie bylo
výsledkem jedenáct zavra�-
dìných olympionikù a jeden
nìmecký policista. Tím zís-
kal Mnichov nový význam,
a to nejenom v Izraeli.

Mnichov v tomto smyslu
znamenal první teroristický
útok na olympijské hry. Ana-
víc jediný, který si vy�ádal
�ivoty sportovcù. Znamenal
i pøepínání apolitiènosti her:
po masakru nebyly ani pøeru-
�eny. A v neposlední øadì in-
spiroval Stevena Spielberga
k filmu Mnichov. Aè se sní-
mek soustøedil pøedev�ím na
pozdìj�í pronásledování pachatelù ze stra-
ny izraelských tajných slu�eb, témìø do-
kumentárnì také zachytil prùbìh masakru.

Leckdo by si pomyslel, �e 5. záøí 2022 se
jen pøipomene výroèí tragédie. Sejdou se
pøe�iv�í i pozùstalí po obìtech, historici
zveøejní nové informace a média pøinesou
obsáhlé materiály. Jen�e realita je slo�itìj�í.

HRY UVOLNÌNÉ A LE�ÉRNÍ
Ani po padesáti letech nevládne konsen-
zus v odpovìdnosti za prù�vih. O pachate-
lích je jasno, byla to palestinská skupina
Èerné záøí. Jasno ale není v tom, kdo je
odpovìdný za vyjednávání s teroristy, za
zpackanou policejní akci k osvobození ru-
kojmích èi za to, �e tøi pøe�iv�í teroristé
byli u� za mìsíc propu�tìni výmìnou za
rukojmí z uneseného letadla.

Odpovìdnost za útok nesou palestin�tí
teroristé, teèka. Spor se vede o rozsah

prù�vihu a poèet obìtí. Museli zahynout
v�ichni rukojmí, kdyby nìmecké úøady
pùsobily profesionálnìji? To je otázka spo-
ru, k jeho� aktérùm patøí rodiny pozùsta-
lých � zejména vdovy Ankie Spitzerová
a Ilana Romanová. Mají pocit, �e Nìmec-
ko se ke své odpovìdnosti nehlásí a hlasy
pozùstalých opomíjí, tak�e v�e je ponìkud
jinak.

V pondìlí 5. záøí má Mnichov pøivítat
reprezentativní se�lost � od prezidentù
Franka-Waltera Steinmeiera a Jicchaka
Herzoga a� po rodiny obìtí v èele se
Spitzerovou a Romanovou. Jen�e atmo-
sféra mezi pozùstalými a nìmeckými
úøady se vyhrotila a Spitzerová s Roma-

novou v srpnu oznámily, �e do Mnichova
nepojedou � média pí�í o bojkotu. A nedo-
razí-li rodiny pozùstalých, mo�ná nepøije-
de ani izraelský prezident. Tuto spekulaci
pøinesl nìmecký tisk. Tak�e v polovinì
srpna byly vyhlídky ve vìci piety k pade-
sátému výroèí krajnì nejisté.

Toto napìtí je známo u� del�í èas a pí�í
o nìm média izraelská (Josi Melman
v Ha�arecu) i nìmecká (napøíklad Alan
Posener v Die Welt). Spolková republika
v roce 1972 je�tì �ila uvolnìnou atmosfé-
rou �edesátých let. Kancléøem byl Willy
Brandt, jen� razil �východní politiku�
a o dva roky døíve uèinil slavné gesto,
kdy� pøi náv�tìvì Var�avy poklekl u po-
mníku ghetta. Proto i olympijské hry
v Mnichovì byly pojaty jako protipól tìch
v roce 1936 v Berlínì. Mìly být otevøené,
uvolnìné, svobodomyslné. Olympijská
vesnice byla støe�ena jen le�érnì a beze

zbraní. Kdy� na to vedoucí izraelské vý-
pravy u� pøedem upozoròoval, byl spí�e
odbyt, a to z míst nìmeckých, izraelských
i olympijských.

Od toho se a� dodnes odvíjejí oficiální
narativy. Nìmecko pøiznává, �e se v záøí
1972 nechalo zaskoèit, ale odmítá odpo-
vìdnost za rozsah prù�vihu. Izrael zase od
poèátku odmítal nìmecké hlasy o tom, �e
k velikosti maléru pøispìl sám, kdy� tvrdì
odmítal jednat s únosci. Ale i on se dopus-
til pochybení. V létì 1972 Mosad zachytil
zprávu, �e jistí Palestinci míøí do Evropy.
Pøedal ji kontrarozvìdce �in Bet, ale ta ji
pominula. (Poté byli tøi dùstojníci �in Bet
odvoláni.) Av�ak nejvýraznìj�í roli hrají
pozùstalí: �ádají, aby se Nìmecko ke své
odpovìdnosti pøihlásilo.

DEBAKL, NEBO MASAKR?
Nìkteré otázky jsou stále otevøené s tím,

�e názor se mù�e zmìnit.
Tøeba ta, zda hry mìly po
útoku pokraèovat. Roku
2017 citoval web i24NEWS
plavkyni �lomit Nirovou
(pøe�ila proto, �e �eny byly
ubytovány jinde). Také ne-
chápala, jak mohly hry po-
kraèovat. Ale po letech úvah
dospìla k tomu, �e to bylo
správné øe�ení. Nebot� opaè-
ný postup by vyzdvihl roli
teroristù jako tìch, kteøí
svým èinem dokázali pøeru-
�it nejvìt�í sportovní svátek.

Pozùstalí, kteøí si stále stojí
za svým, naopak pùsobí jako
vìèné memento. Popsal to

zmínìný Alan Posener: �Nìmecko po letech
sporù vyplatilo rodinám obìtí �bolestné�, ale
odpovìdnost nepøevzalo. Je na nìmecké
vládì, aby k padesátému výroèí debaklu �
který je v�ude ve svìtì, jen ne u nás známý
jako �mnichovský masakr� � otevøela nové
hodnocení role nìmecké politiky.�

Pozùstalí nejsou sami. Mají na své stranì
i nizozemskou právní firmu Knoops� Ad-
vocaten, která vypracovala analýzu, podle
ní� se na pøípravì útoku podílela Libye.
Od�kodné 10 milionù eur by tak mohlo
èerpat z libyjských fondù, léta zmrazených
v Nìmecku. Do toho se ale nechce Nìmec-
ku, nebot� puntièkáøsky vzato na zmrazené
fondy nelze sahat.

Jak to v�e dopadne, zda se rodiny obìtí
na poslední chvíli s nìmeckými úøady do-
hodnou a na pietu do Mnichova nakonec
pøijedou, uvidíme a� 5. záøí.

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL:
Mnichov po padesáti letech

Zahájení Olympijských her v Mnichovì 1972.



Víkendová svatba dcery politièky a nì-
kdej�í moderátorky Jany Bobo�íkové
(57) Pavly v pra�ské Troji se pøipravo-
vala rok! V�e mìla pod palcem svatební
koordinátorka Svìtlana Uldrichová, kte-
rá zpravidla neorganizuje svatby s roz-
poètem pod dva miliony! Honosná akce
ve stylu Versailles obsadila zahrady, Cí-
saøský sál i konírnu
Trojského zámku.
�Produkènì leto�ní
nejnároènìj�í svat-
ba. Bìhem 24 hodin
budu øídit 25 firem,
pìtièlenný koordi-
nátorský tým a sedm-
desátièlenný tým
externích pracovní-
kù. Pøijede 120 hostù z celého svìta, in-
stalujeme 370 �idlí ve tøech prostorách,�
vypoèítávala pøedem majitelka agentury
Boutique Weddings Svìtlana Uldricho-
vá. Na svatbì do�lo i na èeský zvyk, a to
rozbíjení talíøe, jinak pøevládaly �idov-
ské tradice, proto�e �enich Martin Krát-
ký Katz je �id. (Blesk, 2. 8.) !! �Láznì
jugoslávské jsou skromné, nevynikají
komfortem, zato jsou levné,� doporuèo-
valy cestovní kanceláøe v roce 1923 po-
byt na Jadranu. Dinár oslabil, koruna
posílila a èeskoslovenský turista si mohl
dopøávat. Konzervy nechal doma a utrá-
cel. A zase to nebylo dobøe. V chorvat-
ském týdeníku Obzor byl zveøejnìn ná-
zor, �e �Èe�i jsou slovanskými �idy, pod
rou�kou slovanského bratrství pøicháze-
jí s úmyslem Jihoslovany hospodáøsky
vykoøist�ovat�. (Reflex, 4. 8.) !! Kam-
pak se v�echny milující matky svìta
hrabou na oddané babièky. Amerièanka
Leona Flowersová zaèala na Twitteru
bojovat za to, aby se její vnuk Miles
Teller, který zazáøil v letním hitu Top
Gun: Maverick, stal pøí�tím Jamesem
Bondem. Nezùstala pøitom jenom u je-
diného tweetu, opakovanì ve své sou-
kromé kampani pøesvìdèovala fanou�ky
o kvalifikaci svého vnuka pro roli agen-
ta 007, poèínaje hereckými schopnostmi
a konèe britskými pøedky pìtatøicetile-
tého Amerièana. �Jestli�e vybírají her-
ce, který by v pøí�tích bondovkách na-
hradil Daniela Craiga, pak mùj vnuk
Miles Teller dokázal, �e má v�echno, co
hledají � talent, vzhled, sílu, celosvìto-
vou pøita�livost. Prostì je skvìlý!� vzka-

zovala babièka. Kdy� fanou�ci namítali,
�e role �pièkového agenta Jejího Veli-
èenstva podle tradice patøí rodilému
Anglièanovi, pøispìchala s argumenty,
�e její vnuk je �velmi hrdý na své gene-
tické spojení s Britskými ostrovy�.
Pravda je, �e dne�nímu hyperkorektní-
mu svìtu pùvod Milese Tellera vyhovu-

je: dìdeèek z otcovy
strany byl ruský �id
a babièka spojovala
polské pøedky s ir-
skými, té� v matèi-
nì rodinì byli Irové,
ale navíc Anglièané,
Nìmci, a dokonce
prý i Afroamerièané.
(Mf DNES, 9. 8.)

!! Neèekaný poklad na�li majitelé sy-
nagogy v Pòovanech na severním Pl-
zeòsku. Na pùdì objevili �idovské texty,
které tady le�ely zøejmì více ne� sto let.
Jejich pøesné stáøí urèí a� restaurátoøi,
kteøí historické dokumenty také obnoví.
�Vùbec jsme nemìli tu�ení, �e uvnitø
je�tì nìco najdeme. V�dyt� synagoga
pravdìpodobnì neslou�ila svému úèelu
u� pøed první republikou a je v hodnì
�patném stavu,� øekla Lucie Spourová,
která objekt s man�elem vlastní. Proto�e
je historièka, pozvala pøed pár týdny na
prùzkum odborníky.
A na pùdì objevili
speciální schránku,
kam �idé ukrývali u�
nevyu�ívané nábo�en-
ské pøedmìty a ruko-
pisy. (Právo, 9. 8.) !!
Bylo ji� sedm let po
druhé svìtové válce,
kdy� sovìtský re�im
Josifa Stalina zúètoval
se �idovskými intelek-
tuály, kteøí mu bìhem
druhé svìtové války
výraznì pomohli pro-
pagovat Sovìtský svaz
na Západì. Antisemitská vlna vyvrcho-
lila takzvanou nocí zavra�dìných básní-
kù, pøi které bylo pøed 70 lety, 12. srpna
1952, ve vìzení Lubjanka v Moskvì za-
støeleno 13 sovìtských �idovských in-
telektuálù. V�ichni zatèení z let 1948
a 1949 byli sovìtskými soudy fale�nì
obvinìni, podrobeni fyzickému týrání,
aby vypovídali proti sobì a navzájem se

obviòovali ze �pioná�e a podvracení re-
�imu. Hlavní obvinìní se týkalo údajné-
ho plánu na zalo�ení nezávislého �idov-
ského státu na Krymu, s jeho� pomocí
mìli �ameriètí imperialisté a sionisté�
rozlo�it SSSR. Zadr�ení byli èlenové
�idovského antifa�istického výboru
(�AV), který vznikl na Stalinùv pøíkaz
v dubnu 1942. Pøed vojenským soudem,
který se konal pøímo v prostorách sídla
tajné policie Lubjanky, stanuli bývalý
námìstek ministra zahranièí Salomon
Lozovskij, básník a tajemník �AV Icik
Fefer, básníci Leib Kvitko, Perec Mar-
ki�, David Bergelson a David Hof�tejn
nebo umìlecký øeditel Státního �idov-
ského divadla Benjamin Zuskin. Histo-
rik Joshua Rubinshtein nazval tento
okam�ik pøíznaènì �nocí zavra�dìných
básníkù� � z tøinácti popravených bylo
pìt jidi� básníkù. Jediní obvinìní, ji�
unikli popravì, byli Solomon Bregman,
který upadl bìhem soudního procesu do
kómatu a zemøel na zaèátku roku 1953,
a profesorka katedry fyziologie Lina
�ternová. (Metro, 12. 8.) !! V rámci
festivalu Boskovice 2022 bylo v nedìli
10. èervence polo�eno celkem deset Ka-
menù zmizelých. Pìt kamenù bylo polo-
�eno v proluce Bílkova a dal�ích pìt
v ulici Smetanova. Jejich polo�ení je ak-
tem navrácení jména tìm, kdo mìli být
zapomenuti. Pøipomínáme si tím osudy
obyèejných lidí, kteøí se provinili jen
tím, �e se narodili jako �idé. (Listy re-

gionù, 16. 8.) !!Lite-
rární exkurzi po jiho-
èeských muzeích, gale-
riích, ale také soukro-
mých sbírkách      vysta-
vených v expozicích
a men�ích muzeích
v kraji nabízí nová pub-
likace Muzea v regionu
� Region v muzeích,
kterou vydal odbor kul-
tury a památkové péèe
Krajského úøadu Jiho-
èeského kraje. Podtitul
knihy Mozaika historie
a pøíbìhù naznaèuje, �e

nejde jen o pouhý pøehled a popis expo-
zic. Kniha je rozdìlená do 14 tematic-
kých kapitol od pøeshranièního vztahu
Èechù a Nìmcù pøes pøírodu v muzeích
a dávnou minulost a� po váleèná léta.
Vìnuje se také otázce �idù na jihu Èech
i víry samotné nebo lidové kultuøe a re-
gionální kuchyni. (Mf Dnes, 22. 8.)

jd, ilustrace Jiøí Stach
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HANA HNÁTOVÁ
1924�2022
Dne 5. srpna zemøela v Praze ve vìku 98
let paní HANA HNÁTOVÁ, rozená Lusti-
gová. Narodila se 20. èervna 1924 v �i-
dovské rodinì Praze. Vyrùstala se svým
o dva roky mlad�ím bratrem Arno�tem
(pozdìj�ím slavným spisovatelem) v Lib-
ni, tehdy spí�e dìlnické ètvrti. Otec pro-
vozoval obchod textilním a støi�ním zbo-
�ím, který zavøel v dobì hospodáøské
krize a �ivil pak rodinu jako obchodní zá-
stupce. Maminka, povoláním �vadlena,
pocházela z Moravské Tøebové. Po obec-
né �kole nastoupila Hana Lustigová na li-
beòské gymnázium, odkud ji v�ak v roce

1940 vylouèili. Poté se chvíli uèila v taj-
ných studijních skupinkách, které zorgani-
zovala �idovská obec, ale brzy se na ni za-
èala vztahovat pracovní povinnost, tøídila
ve �panìlské synagoze majetek zabavený
v bytech lidí, deportovaných do lágrù. 

Dne 20. listopadu 1942 nastoupila do
transportu s matkou, bratrem a mlad�í
sestøenicí Vìrou, která s Lustigovými
�ila. Jeli do ghetta Terezín. Otec zatím zù-
stal v Praze, k rodinì se pøipojil o nìkolik
mìsícù pozdìji. V roce 1943 byla Hana
spolu s bratrem Arno�tem poprvé vybrána
do transportu na východ. Pro záznam do
projektu Pamìti národu organizace Post
bellum (z nìj� vychází tento text) pozdìji
vzpomínala: �Slovo �východ� mìlo stra�-
ný zvuk. Ka�dý se chtìl z transportu do-
stat, nechat se tzv. vyreklamovat. Ná�
otec byl veterán z první svìtové války
a bratr se zkou�el na jeho bojové zásluhy
odvolat. Neumìl ale dobøe nìmecky,
a kdy� se ho ptali na dùvod, proè nechce
být do transportu zaøazen, pøeøekl se.
Místo �kriegsbeschädigt�, tedy ve válce
ranìný, øekl, �e otec je �kriegsbeschäf-
tigt�, válkou zamìstnaný, co� esesák kvi-
toval, a Arno�t nás takto náhodou zachrá-
nil a mohli jsme se vrátit k matce.�
Nakolik byla ta pøíhoda pro vyøazení Lus-

tigových z transportu rozhodující, není ji-
sté, ale z ghetta skuteènì neodjeli.

V záøí odjel do Osvìtimi Hanin otec
a po nìm i bratr Arno�t. Kdy� byla do
transportu zaøazena také matka a sestøeni-
ce Vìra, pøihlásila se dobrovolnì i ona.
Odjely 4. øíjna 1944. Selekcí pro�ly jako
zázrakem v�echny tøi �eny spoleènì. 

Asi po dvou nebo tøech týdnech
v Osvìtimi byly Hana, její matka a sestøe-
nice Vìra deportovány do tábora v sas-
kém Freibergu, poboèky koncentraèního
tábora Flossenbürg, kde nìkolik mìsícù
pracovaly v továrnì na výrobu letadel.
V zimì a na jaøe 1945 v továrnì za�ily
bombardování. Je�tì pøed osvobozením
byl tábor Freiberg evakuován pøed blí�ící
se frontou. Cílovou stanicí byl Mauthau-
sen, kde se H. Lustigová s matkou doèka-
ly v prvních kvìtnových dnech osvoboze-
ní od americké armády. V létì 1945 se
s maminkou vrátily do Prahy, setkaly se
s Arno�tem, otec nepøe�il.

Hana Hnátová-Lustigová si po osvobo-
zení dodìlala maturitu a kurz administra-
tivy, na�la si pak zamìstnání jako kores-
pondentka u obchodní firmy. Aèkoli se
prý po návratu setkala jen s vlídným pøi-
jetím a získala zpìt i vìt�inu vìcí a doku-
mentù, které si rodina pøed deportací
schovala, nemluvila o tom, co pro�ila.
Vdala se, zalo�ila rodinu a i s maminèi-
nou pomocí vychovala syna a dceru.
V posledních letech se úèastnila besed
o holokaustu a vyprávìla také o vztahu
k bratrovi. Na rozdíl od nìj byla spí�e ne-
nápadná. Její usmìvavá tváø vyzaøovala
klid a laskavost. Bude nám scházet.

FELIX KOLMER
1922�2022
Tého� dne, 5. srpna, zemøel ve vìku 100
let profesor FELIX KOLMER, vìdec, pøed-
ní odborník na akustiku, celo�ivotní na-
d�ený skaut, mu�, který pøe�il nìkolik
koncentraèních táborù. Narodil se 3.
kvìtna 1922 v Praze. Otec obchodoval
s elektrotechnikou, za první svìtové vál-
ky patøil k èeskoslovenským legionáøùm
na italské frontì. Po otcovì smrti v roce
1932 pobýval Felix K. èasto u strýce
v Rakousku, také v dobì, kdy zemi obsa-
dili nacisté, poté se vrátil do Prahy. Roku
1940 odmaturoval, ale jako �id nemohl
dále studovat a vstoupil do uèení na tru-
hláøe. V listopadu 1941 jako èlen tzv.
Aufbaukommanda putoval do Terezína,
kde pracoval pøi zakládání ghetta, pozdìji

byl svìdkem hrùz odehrávajících se
v Malé pevnosti a stal se èlenem tamního
podzemního hnutí. V Terezínì mu v roce
1941 zemøela maminka. Èlenové prvního
pracovního transportu mìli mo�nost za-
psat si do osobní karty blízké osoby, které
byly doèasnì chránìny pøed transportem
na východ. Kolmer si tam zapsal i sleènu
Lianu Forgáèovou, kterou znal od ètyø let.
S ní se pak 14. èervna 1944 v ghettu o�e-
nil. V øíjnu 1944 byl transportován do
Osvìtimi, podaøilo se mu pøejít do tábora
Friedland (poboèného tábora Gross-Ro-
sen), kde se doèkal konce války. V kvìtnu

1945 spolu s dal�ími dvìma sty vìzni
uprchl. V Praze se setkal s man�elkou,
která se vrátila po osvobození Terezína.

Kolmer po válce zaèal studovat po vzoru
otce elektrotechniku, nav�tìvoval odborné
kurzy a nastoupil na Elektrotechnickou
a Strojní fakultu ÈVUT. Absolvoval v roce
1949 a zaèal pracovat ve Výzkumném
ústavu zvukové, obrazové a reprodukèní
techniky. Od roku 1962 pùsobil ve výzku-
mu a pøedná�el fyziku a akustiku na Elekt-
rotechnické fakultì ÈVUT. Prof. Ing. Felix
Kolmer, DrSc., vydal na dvì stì odborných
publikací a knih, pøedná�el na univerzitách
v zahranièí, uèil také na pra�ské FAMU. 

Spolupracoval na procesu od�kodòová-
ní obìtí nacistického teroru. Za tuto i svo-
ji odbornou èinnost dostal nìkolik vyzna-
menání a ocenìní, mj. Støíbrnou medaili
pøedsedy Senátu. K jeho stoletému výroèí
vy�el jeho dokumentárnì literární portrét
s názvem Felix Kolmer � Slib, mapující
jeho osudy a názory.

(am, dle archivu Pøíbìhù 20. století,
Post bellum)
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Hana Bergmannová Klímová
MODRÉ NEBE, TOME
Pøíbìh letce RAF, Tomá�e Loma
! Váleèný veterán RAF Tomá� Löwen-
stein Lom vypráví svùj �ivotní pøíbìh
�enì, kterou potkal ve svých pìtadevade-
sáti letech, kdy� právì chtìl, jak øíkal, �jet
tramvají do krematoria a u� tam zùstat�.
O historických událostech minulého sto-
letí, které protínaly jeho �ivot, vypráví
s nadhledem, humorem a poetikou, ale
také zcela bez sentimentu mu�, jen� vyrù-
stal v první republice a dospíval za války,
kdy slou�il u britského královského letec-
tva. Vztah s autorkou knihy vystihl slovy:
�britský bombardér a jeho doprovodná
stíhaèka�.

Vydalo nakl. Katzberg v Praze roku
2022. 143 strany, barevná fotografická
pøíloha, pevná vazba. Doporuèená cena
299 Kè. Knihu s podpisem autorky lze ob-
jednat i v e-shopu nakladatelství (www.
katzberg.cz). 

Petra Vladaøová
�IDOVSKÉ HØBITOVY
V RADNICÍCH, TERE�OVÌ 
A HØE�IHLAVECH
! V uplynulých víc ne� tøiceti letech se
pro záchranu a údr�bu pøibli�nì 340 �i-
dovských høbitovù, které se nacházejí na
území Èeské republiky, udìlalo hodnì.
Ruku v ruce s tímto úsilím jde i snaha po-
drobnì a odbornì dokumentovat pokud
mo�no v�echny náhrobní kameny, pøe-
psat a pøelo�it jejich nápisy, vyhotovit po-
lohopisné plány a doplnit jejich historii
dostupnými prameny, týkající se jednotli-
vých �idovských obcí i jejich èlenù. Nì-
které práce, jako nedávno vydaná velká
publikace �idovské høbitovy na jihu
Èech, si kladou za cíl takto pøedstavit celé
regiony a oblasti, jiné, napøíklad záslu�ná
edice Even zikaron Ivy Steinové se vìnují
jednotlivým vybraným pohøebi�tím.
U nìkterých z nich najdeme jako spolu-
autorku Petru Vladaøovou, která nedávno
vydala péèí Mìstského úøadu v Radnicích
pøíkladnì zpracované tøi høbitovy, nachá-
zející se v mikroregionu Radnice: Radni-
ce, Tere�ov a Høe�ihlavy. U v�ech tøí míst
nás autorka seznamuje s historií místního
�idovského osídlení a �idovské obce, dále
pak s historií vlastního høbitova a pohøeb-
ních spolkù Chevra kadi�a, které zde pù-
sobily, vìnuje se podobì náhrobkù a je-
jich vývoji, písmu i výzdobì. Pøílohu celé
práce tvoøí seznam náhrobkù se jmény
pochovaných a jejich domovskou pøíslu�-
ností, vìkem i povoláním, pokud se dalo

zjistit. U mnoha z nich je uveden i kame-
ník a výzdoba i její symbolika. Publikace
obsahuje rovnì� jmenný rejstøík, soupis
pou�itých fotografií, seznam pramenù
a literatury, hesláø, vysvìtlující hebrejské
pojmy a zkratky a volnì vlo�ený list s plán-
ky v�ech tøí høbitovù. Výsledkem je kniha,
ze které se díky odborné erudici mù�e ète-
náø dozvìdìt mnoho zajímavé o tøech mís-
tech na Plzeòsku, které dosud stály stranou
odborné pozornosti a výzkumu.

Vydal MÚ v Radnicích roku 2022. 126
stran, pevná vazba, barevné fotografie
a pøílohy. Dop. cena 550 Kè.

�TETL FEST V BRNÌ
! Jak jsme ji� psali, ve dnech 2.�4. záøí
se na nìkolika místech Brna koná první
roèník místního festivalu �idovské kultu-
ry, nazvaný �tetl fest. Jeho zajímavý
a rozmanitý program naleznete na www.
stetl.cz.

PROHLÍDKY HØBITOVA
! V rámci Dnù �i�kovského kulturního
dìdictví 2022 se ve dnech 11. a 18. 9.
v�dy od 14 a 16 hodin konají komentova-
né prohlídky Starého �idovského høbitova
na �i�kovì v Praze 3. Sraz je u vstupu,
Mahlerovy sady (od Fibichovy ulice).
Rezervace nutná na rezervace.kultura@
praha3.cz.

ZAYDS V MNICHOVÌ
Výstava komiksu v �idovském muzeu 
! V Mnichovì, tøetím nejvìt�ím nìmec-
kém mìstì s bohatou �idovskou historií,

se nachází zajímavé, minimalisticky poja-
té �idovské muzeum, vystavìné z kame-
ne a skla. 

Budova stojí v centru na námìstí
Sankt-Jakobs-Platz. Má kvádrovitý tvar
a tvoøí zajímavou kompozici s podobnì
strukturovanou hlavní mnichovskou sy-
nagogou Ohel Jakob z roku 2006 a vedle
stojícím �idovským komunitním centrem.
V�echny tøi budovy jsou architektonicky
výrazné, ale souèasnì jakoby nenápadné.

Muzeum bylo otevøeno roku 2007. Sto-
py �idovského �ivota ve mìstì byly bì-
hem holokaustu témìø znièeny, a tak je
autentických pøedváleèných pøedmìtù �
judaik � poskrovnu. Muzeum prostøednic-
tvím audio nahrávek, fotografií a objektù
pøedstavuje historii mìsta a zároveò dává
prostor souèasným tématùm. V pøedváleè-
ném Mnichovì �ilo pøes 11 000 �idù, bez-
prostøednì po válce jen asi 300. Díky pøíli-
vu imigrantù z bývalého Sovìtského svazu
se nynìj�í velikost �idovské komunity
blí�í té pøedváleèné, má zhruba 9000
hlav.

Z doèasných expozic je v nìm k vidìní
napøíklad výstava o animované postavièce
Heidi, která pochází z románu �výcarské
autorky Johanny Spyri. Výstava se zamì-
øuje hlavnì na roz�íøení této pohádky v Iz-
raeli; do hebrej�tiny byla pøelo�ena v roce
1946 a pøipomíná dobu pøed vznikem ne-
závislého státu. Nejvíc mì ale zaujala stálá
výstava satirického komiksu Jordana B.
Gorfinkela, amerického tvùrce komiksù,
zpìváka a spisovatele, známého hlavnì sé-
rií nazvanou Everything�s Relative. Muze-
um si u nìj objednalo komiks o dìjinách
mnichovských �idù s dùrazem na dobu
pováleènou, co� Gorfinkel udìlal, a téma
pojal s dávkou èerného humoru a ostrého
sarkasmu. Protagonistou komiksu lemují-
cího stìny je postar�í �id Zayds, �ijící
v USA, který poprvé od chvíle, kdy se
vrátil z koncentraèního tábora, pøijí�dí do
rodného Mnichova. Provází ho mlad�í
prùvodce Bernie (pøedstavující v celém
komiksovém cyklu idealistu) a vùèi jeho
a� pøíruèkovitì dokonalému idealismu sta-
ví Zayds své trpké a tragické zku�enosti.
�Dùle�ité je, aby se budoucí generace po-
uèily z minulosti a vybudovaly lep�í zítø-
ky,� ká�e Bernie, a pak se Zaydse zeptá, co
mu v Mnichovì chybí a rád by to je�tì vi-
dìl? �Svou rodinu,� odpoví Zayds.

Èinnost �idovského muzea je viditelná
i mimo jeho budovu. V mnichovském
Olympijském parku se nachází expozice
pøipomínající atentát na izraelské spor-
tovce roku 1972.                                   (hm)
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�IDOVSKÁ OBEC V PRAZE
(velký sál, Maiselova 18)
Káva o pùl ètvrté
! Po dlouhé pauze zaèíná opìt oblíbený
diskusní poøad Káva o pùl ètvrté. Sejdeme
se 15. záøí a na�ím hostem bude jubilant,
vrchní zemský rabín a spisovatel Karol
Efraim Sidon. Zavzpomínáme a na pó-
dium pøijde i novináø a spisovatel Karel
Hví�ïala.
! Ve ètvrtek 29. záøí k nám zavítá houslo-
vý virtuóz Pavel �porcl. 

Program zaèíná v 15.30, kavárna je
otevøena od 14.30. Pøipravil a moderuje
Honza Neubauer.

Koncert v Jeruzalémské synagoze
! 14. záøí v 18.00 hodin zaèíná dal�í var-
hanní koncert v Jeruzalémské synagoze
(Jeruzalémská 7, P 1). Hraje Michal No-
venko. Program: skladby F. Hensela-Men-
delssohna, F. Mendelssohna-Bartholdy-
ho, L. Boëllmanna, B. Martinù, C. Fran-
cka, M. Novenka.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁNÍ
A KULTURU �MP
! Následující akce se uskuteèní pouze za
pøíznivé epidemiologické situace a dle ak-
tuálních opatøení. Pro detailní informace
prosím sledujte webové stránky muzea
www.jewishmuseum.cz.

Maiselova synagoga 
(Maiselova 10, P 1)
! 14. 9. od 19.00: Od Babèic po Zbì�iè-
ky. Rozsáhlý svazek �idovské høbitovy
na jihu Èech, vydaný Národním památ-
kovým ústavem v Èeských Budìjovi-
cích, je po více ne� 50 letech prvním sys-
tematickým pokusem zachytit na základì
vìdeckého výzkumu v terénu a archivech
kni�ní formou stav �idovských pohøebi�t�
v jednom z regionù Èeské republiky.
S autory díla Danielem Polakovièem,
Ivou Steinovou a Petrou Vladaøovou
bude o �zahradách �ivota� ve 43 lokali-
tách dané oblasti hovoøit publicista Petr
Brod. Vstup volný. 
! 22. 9. od 19.00: Emil Orlik a Japon-
sko. V roce 1900 se èesko-�idovský malíø
a grafik Emil Orlik (1870�1932) vydal
z Prahy k japonským ostrovùm. Nakolik
tato cesta ovlivnila jeho tvorbu, budou
v diskusi hledat odpovìï japanolo�ky
a historièky umìní Helena Honcoopová
a Helena Èapková a historik umìní Arno
Paøík. Moderuje kurátorka umìleckých
sbírek �MP Michaela Sidenberg. Vstup
volný.

Auditorium �MP
Maiselova 15, P 1 (3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 5. 9.: Pøíbìh èesko-�idovské komunity
v Ekvádoru. Øeditelka muzea Casa Museo
Trude Sojka Gabriela Steinitz spravuje
v ekvádorské metropoli odkaz své babièky,
pùvodem èeské výtvarnice Trude Sojkové
(1909�2007) a spolu s ním i historii dal�ích
èesko-�idovských imigrantù v Ekvádoru.
Posluchaèùm pøedstaví fascinující pøíbìh
tamních èeských �idovských imigrantù a po-
hovoøí také o souèasné situaci èesko-�idovské
krajanské komunity. Pøedná�ka probìhne
v angliètinì se simultánním pøekladem. 
! 8. 9.: Pøíbìhy nových pøírùstkù ve sbír-
kách �MP aneb Nevyhazujte vìci po ba-
bièce. Je tomu ji� 20 let, kdy �MP oslovilo
veøejnost s výzvou o pomoc pøi shroma�ïo-
vání dokumentù, fotografií a trojrozmìrných
pøedmìtù spojených s �ivotem �idovských
obyvatel za druhé svìtové války. Dárci se
tak mnohdy poprvé dozvìdìli podrobnìj�í
informace o osudech svých blízkých a od-
borní restaurátoøi v dílnách muzea dokázali
zachránit èasto poslední památky na jejich
døívìj�í majitele. Pøedná�ka historièky �MP
Jany �plíchalové pøedstaví pøíbìhy nedáv-
ných pøírùstkù. 
! 12. 9.: Proè zrovna �idov�tí podnikate-
lé? Proè je téma �idovských podnikatelù
tak pøita�livé? Èím se vyznaèovala tato
skupina a jaká byla její role v rámci �idov-
ské i ne�idovské spoleènosti? Jaká úskalí

s sebou toto téma nese? Úvodní pøedná�-
ku z cyklu Èe�tí �idov�tí podnikatelé pøe-
lomu 19. a 20. století pøednese historik
Daniel Baránek z Historického ústavu AV
ÈR. Vstup volný. 
! 15. 9.: Filmový cyklus Válka oèima dìtí:
Evropa, Evropa. Nový filmový cyklus fil-
mové historièky Alice Aronové pøedstaví
filmy, je� nahlí�ejí válku a perzekuci dìt-
skýma oèima. První ze série filmù nabídne
poetické drama polské re�isérky Agnieszky
Holland Evropa, Evropa (Nìmecko, Fran-
cie, Polsko 1990, 112 min.). Pøíbìh mladí-
ka z nìmecko-�idovské komunity, který
musí zapírat svou toto�nost, je plný èerné-
ho humoru i bizarních situací. Snímek byl
natoèen podle autobiografického románu
Solomona Perela (1925). V originálním
znìní s èeskými titulky. 
! 19. 9.: Vernisá� výstavy Dan Zollmann:
Minjan. Slavnostní uvedení výstavy vlám-
ského fotografa Dana Zollmanna, která do-
volí náv�tìvníkùm nahlédnout do jedineè-
ného svìta nejvìt�í evropské ortodoxní
�idovské komunity v Antverpách. Fotograf
sám je také jedním z hrdinù nové stejno-
jmenné knihy Minjan (2022) spisovatelky
a novináøky Margot Vanderstraeten, autor-
ky úspì�né kní�ky Mazl tov (2020). Výsta-
vu pøipravila Galerie Støedoèeského kraje
GASK a galerie arto.to v Uhelném mlýnì
pod kurátorským vedením Andrey Hoff-
man Neèasové a Vandy Skálové. Výstava
probíhá od 19. 9. do 31. 10. 2022; po�èt
12�16, pá 10�12, bìhem veèerních poøadù
a po domluvì. Vstup je zdarma.

Dílna OVK
(dvùr, Maiselova 15)
! 4. 9. od 10.00: Nedìlní dílna pro rodi-
èe s dìtmi: Lvíèek Arje putuje �idov-
ským kalendáøem. Víte, kdy zaèíná �i-
dovský nový rok a kolik má mìsícù? Dìti
se seznámí se jmény mìsícù �idovského
roku, zjistí, jak se poèítá �idovský letopo-
èet, a dozvìdí se, co znamená lunární a so-
lární kalendáø. Vyrobí si nástìnný kalen-
dáø pro nadcházející rok 5783. Vstup
70 Kè. Prohlídka: Klausová synagoga.

GALERIE ROBERTA GUTTMANNA
U Staré �koly 3, 110 00 Praha 1
! V galerii �idovského muzea stále trvá
výstava s názvem Robert Guttmann �
Pra�ský poutník pøedstavující dílo popu-
lárního pra�ského naivisty z doby první
republiky. Kromì Guttmannových obrazù
a kreseb jsou na výstavì k vidìní i dobové
fotografie a dokumenty ze sbírek �MP,
mnohé z nich jsou prezentovány poprvé.
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Robert Guttmann: Jom kipur v pra�ské synagoze, 
kolem roku 1940. Z výstavy v �MP.



LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Lauderky akademické: Ji� tøetím ro-
kem oceòujeme na Lauderových �kolách
opravdu zdaøilé seminární práce. Ocenìní
navrhují vedoucí práce spoleènì s obhajo-
vací komisí. Celkem bylo v leto�ním roce
ocenìno devìt prací. Napøíklad ze septi-
my byla ocenìna práce Lady Jirkalové na
téma UV záøení � studium vybraných
ochranných prostøedkù, dále Barbory
Kotmelové za práci Ruce v umìní. Rebeka
Hapalová se vyrovnala skvìle s tématem
Dopady koronavirové pandemie na poru-
chy pøíjmu potravy. Rebeka uskuteènila
sedm rozhovorù s dívkami, které si pro�ly
poruchou pøíjmu potravy, a zkoumala, jak
pandemii a s ní spojené negativní jevy
vnímaly ony. K mimoøádným výsledkùm
patøila také práce Jolany Steinerové ze
septimy Øe�ení logických problémù jako
problémy splnitelnosti. Práce se vìnuje ve-
lice specifické oblasti matematiky � výro-
kové logice a speciálnì problému splnitel-
nosti. Jde o univerzální metodu ovìøování
platnosti libovolné výrokové formule, kte-
rou hledali filozofové, logici a matematici
po staletí jako univerzální nástroj k �hle-
dání pravdy�. 
! Plujeme ji� 25 let: Zdá se to a� neuvì-
øitelné, ale 1. záøí to bude pøesnì 25 let,
kdy na Lauderovy �koly nastoupilo prv-
ních sedm �ákù. Ani oni sami, ani jejich
rodièe nevìdìli, co je èeká. První �áci na�í
�koly jsou dnes ji� dospìlí lidé s vlastní
profesí, mnozí z nich mají ji� dìti, nìkteré
chodí na Lauderky spolu s dal�ími ètyømi
stovkami dìtí, �ákù a studentù. 

Spoleèných 25 let, plných odvahy, tur-
bulencí, slepých ulièek, radostných situa-
cí, studijních úspìchù, nových pøátelství
a utváøejícího se komunitního �ivota je jis-
tì dùvodem k oslavì. Ta se � s mírným
zpo�dìním � uskuteèní 13. øíjna odpo-
ledne, kdy je naplánována tradièní Café
Suka. Srdeènì zveme v�echny zájemce,
rodièe a absolventy!                                  ip

KAMENY ZMIZELÝCH
! Po akcích v Lu�i (viz str. 8�9) pokraèu-
je na podzim pokládání Kamenù zmize-
lých ve východních Èechách. Koná se ve
støedu 21. záøí v 18.00 v Chlumci nad
Cidlinou (Kozelkova 257); ve ètvrtek 22.
záøí v 10.00 v Hlinsku (Husova 14) a od
16.00 v Holicích; v pátek 23. záøí v 9.30
ve Vysokém Mýtì (ulice Litomy�lská 57);
v 11.30 v Zámrsku (èp. 9) a ve 14.00
v Pardubicích (Pern�tejnské námìstí u èp.
79). Zveme obèany mìst, hosty, a hlavnì
ty, kdo polo�ení kamenù podpoøili.         al

20. VÝROÈÍ KDP EZRA
! Pøijïte s námi oslavit 20. výroèí zalo�e-
ní komplexní domácí péèe EZRA, ji� jako
terénní domácí sociální slu�bu poskytuje
pra�ská �idovská obec. Koná se 22. záøí
od 17 do 20 hodin v hotelu Metropolitan
(Ha�talská 20, P 1). Èeká vás pøíjemná at-
mosféra a kulturní program s malým ob-
èerstvením, v 18 hodin vystoupí první
dáma èeského �ansonu Renata Drössler.
Seznámíme vás s tím, co EZRA nabízí,
a rádi odpovíme na va�e dotazy. Srdeènì
zveme!                                                       ej

ULPAN PRAHA
! Zájemci o kurzy moderní hebrej�tiny se
mohou pøihla�ovat do kurzù v zimním se-
mestru  v pra�ském Ulpanu. Výuka zaèíná
v týdnu od 20. øíjna. Ulpan nabízí kurzy od
úplných zaèáteèníkù a� po pokroèilé, v pre-
zenèní i on-line podobì. Zájemci budou do
kurzu pøijímáni podle poøadí pøihlá�ení
(a po úhradì �kolného) a� do naplnìní ma-
ximálního poètu studentù v kurzu. Pokud
bude kurz naplnìn, nabídne ulpan jiný.
Více informací na www.ulpan.cz.

DOPISY ÈTENÁØÙ
Ad: Z èeho èerpám sílu
Rozhovor s vrchním rabínem K. E. Sido-
nem (Rch 8/2022) ve mnì evokoval inten-
zivní vzpomínku na vzácnou pøíle�itost
strávit na jaøe 2007 nìkolik dní v jeho pøí-
tomnosti. Rabín tehdy pøijal moje pozvání
do Moskvy, kde jsem pracoval jako øeditel
Èeského centra, a bìhem nìkolika vystou-
pení tam hovoøil o své literární tvorbì,
nav�tívili jsme taky v�echny moskevské
synagogy � ale podaøilo se vyrazit i na nì-
kolik spontánních toulek po mìstì.

Jedna nás zavedla do slavného �alterna-
tivního� knihkupectví Falanstìr, popiso-
vaného v rozhovoru � existuje mimocho-
dem dodnes, byt� o kousek dál ne� tehdy.
Tento levicový kooperativ, který formálnì
není spravován hierarchicky (známý orga-
nizátor literárního �ivota ruské metropole
Boris Kuprijanov je nicménì vnímán jako
jeho �éf), �ije v re�imu �diaspory�: roku

2005 musel být obchod v podstatì znovu
vybudován po po�áru, který byl pravdì-
podobnì úmyslnì zalo�en jeho nepøáteli
(pøípad nikdy nebyl soudnì uzavøen),
a pøed dvìma lety se stìhoval znovu �
v�echny tøi adresy se v�ak toèí kolem jed-
noho místa. 

Kuprijanovùv koncept knihkupectví za-
mìøeného na intelektuální literaturu, který
svým prostorovým øe�ením pøipomíná
spí� kreativní chaos v bytì zavaleném kni-
hami (ale ochotní a hlavnì kompetentní
knihkupci se v tìch hromadách výteènì
orientují), se v Rusku rozvíjí od poèátku
21. století. Mìl své vlivné pøedchùdce,
kteøí by stáli za samostatný esej, a hraje
v ruském (nejen moskevském) kulturním
�ivotì podstatnou úlohu � v souèasnosti
samozøejmì musí èlovìk s úzkostí myslet
na osud této �subkultury� � jak se na ní
podepsala a je�tì podepí�e válka, a co
bude potom?

Druhá moskevská poznámka v rozho-
voru se týká gigantického, témìø stomet-
rového památníku ruskému caru Petru I.,
který byl tehdy teprve deset let starý. Jeho
autorem je Zurab Cereteli z Gruzie (nikdy
se mimochodem nenauèil poøádnì rusky),
ve své dobì nesmírnì vlivný oblíbenec
starosty Lu�kova, jen� v Moskvì zanechal
hlubokou stopu v podobì mnoha objektù
a celých institucí. 

Podle informací, které Cereteli popírá,
se vehementnì ucházel o mo�nost posta-
vit v USA bombastický památník Kolum-
bovi k 500. výroèí objevení Ameriky
(1992). Pozdìji mimochodem skuteènì ve
Spojených státech jeden objekt realizoval
� sochu slzy pøipomínající teroristické
útoky 11. záøí 2001 � ale i tu pøijali jen na
vojenskou základnu v New Jersey, kde je
pøístupná v podstatì jen vojákùm. Teprve
poté, co se kolumbovský monument �
údajnì � nepodaøilo �prodat� ani �panìl-
sku, ani �ádné latinskoamerické zemi, stal
se z Kolumba Petr a z památníku obøí do-
minanta Moskvy (jen figura Petra je vyso-
ká 18 metrù). 

Petr I. se samozøejmì asociuje hlavnì
s Petìrburgem, mìstem, které na pøelomu
17. a 18. století zalo�il. Tam ale Cereteliho
s jeho sochami nepustili � v Moskvì sice
Petr strávil mládí, zrovna místo, kde pa-
mátník stojí, ale s jeho biografií nijak ne-
souvisí. Po pádu Lu�kova v roce 2010 se
dokonce objevily iniciativy po�adující od-
stranìní kolosu � probìhla i sbírka na fi-
nancování jeho demontá�e. Nicménì stojí
na místì, kde ho vidìl Karol Sidon, do-
dnes.                                          Tomá� Glanc
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�NO BRATISLAVA
V mesiaci september oslávia narodeniny: pán
Juraj Alexander � 78 rokov; pani Dagmar
Dvorská � 91 rokov; pán Ing. Peter Gero � 80
rokov; pani Jasna Hatiarová � 75 rokov; pani
RNDr. Mária Hvastijová, DrSc. � 86 rokov;
pani Viera Kamenická � 74 rokov; pani
Ing. Eva Kozáková � 71 rokov; pani Danica
Kutlíková � 65 rokov; pani Marta Kvasnièko-
vá � 65 rokov; pani Soòa Löwingerová � 65
rokov; pani Mária Országová � 88 rokov; pán
MUDr. Peter �t�astný � 81 rokov; pani Viera
�urdová � 75 rokov; pán Juraj Vajda � 72 ro-
kov; pani Ing. Viera Va�ková � 77 rokov; pán
PhDr. Jozef Weiss � 89 rokov; pani PhDr. Má-
ria Weis-sová � 89 rokov, a pani PhDr. Zuzana
Wisterová � 72 rokov. Oslávencom prajeme
pevné zdravie a pohodu do ïal�ích rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V záøí oslaví své narozeniny: paní Vìra Baka-
lová, nar. 14.9. � 81 let; pan Samuel Blau, nar.
5.9. � 20 let; pan Adam Dole�al, nar. 30.9. � 15
let; pan Otmar Dole�al, nar. 25.9. � 44 let; pan
Petr Fi�a, nar. 15.9. � 67 let; pan Arno�t Gold-
flam, nar. 22.9. � 76 let; pan Boaz Harel, nar.
27.9. � 46 let; pan David K�ica, nar. 13.9. � 47
let; paní Hana Nìmeèková, nar. 30.9. � 40 let;
paní Eva Pìnèíková, nar. 8.9. � 90 let; pan Eli-
jah Shai Selinger, nar. 19.9. � 14 let; paní Rá-
chel Michaela Selingerová, nar. 20.9. � 49 let;
pan Tomá� Schuller, nar. 10.9. � 48 let; paní
Rù�ena Svobodová, nar. 13.9. � 74 let; paní
Michaela Walsbergerová, nar. 10.9. � 47 let,
a paní Ivana Zapletalová, nar. 16.9. � 60 let.
V�em pøejeme pevné zdraví. 

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V záøí oslaví jubileum: paní Ing. Karolína
Bergmanová � 48 let; pan Pavel Frejlach � 47
let; pan Miroslav Majzlík � 75 let; paní Jana
Majzlíková � 45 let; paní Zlata Palkovièová �
38 let; sleèna Jael �imonová � 13 let, a pan
Václav Tùma � 77 let. Pøejeme jim v�e dobré.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V záøí oslavují narozeniny: pan Sergej Ouk-
hov, nar. 19.9. � 50 let, a paní Alena Ma�ko-
vá, nar. 28.9. � 74 let. 

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V mesiaci september oslávia narodeniny:
pán Peter Absolon � 54 rokov; pani Eva
Breinerová � 85 rokov; pán Ladislav Luby �
74 rokov; pani Zuzana O�erová � 71 rokov;
pán Juraj Tkáè � 73 rokov, a pani Eva Gatio-
vá � 75 rokov. Prajeme v�etko najlep�ie. 

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V záøí oslavují narozeniny: paní Jitka Pivrn-
cová, nar. 1.9. � 34 let; pan Pavel Gerö, nar.

16.9. � 49 let, a paní Eva Gärtnerová, nar.
23.9. � 85 let. Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
Je na�í smutnou povinností oznámit, �e dne
12. 6. 2022 zemøela ve vìku 87 let paní Hana
Krucká. Zichrona livracha!

�O OLOMOUC
V záøí oslaví narozeniny tito na�i èlenové:
paní Eva Franklová, nar. 5.9. � 75 let; pan
Ma-tyá� Ritter, nar. 15.9. � 29 let; pan David
Ritter, nar. 15.9. � 29 let; paní Eva Skládalo-
vá, nar. 14.9. � 75 let; pan Daniel Per�in, nar.
12.9. � 36 let, a sleèna Anna Klime�ová, nar.
12.9. � 19 let. V�em pøejeme pevné zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V záøí oslaví narozeniny: pan MUDr. Marcel
Hájek � 57 let; paní Sarah Ruth Hájková �
32 let, a pøedseda obce pan Jiøí Lowy � 65
let. V�em oslavencùm pøejeme hodnì zdraví,
�tìstí a osobní pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V záøí oslavují narozeniny: paní Gertruda
Denská, nar. 25.9. � 92 let; pan Ota Fuchs,
nar. 6.9. � 75 let; pani Erika Gärtnerová, nar.
30.9. � 85 let; paní Jana Hamplová, nar. 2.9.
� 92 let; pan Ivan Klíma, nar. 14.9. � 91 let;
pan Karel Köcher, nar. 21.9. � 88 let; paní
Helena Krouská, nar. 12.9. � 101 let; paní
Michaela Mareèková, nar. 25.9. � 84 let;
paní Marie Marková, nar. 29.9. � 84 let; paní
Zuzana Mináèová, nar. 24.9. � 91 let; paní
Alena Pospí�ilová, nar. 14.9. � 86 let; paní
Helena Tatarová, nar. 7.9. � 84 let; paní Eva
Vavrou�ková, nar. 13.9. � 82 let, a paní Vìra
�abová, nar. 15.9. � 75 let. V�em pøejeme
pevné zdraví do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
Je na�í smutnou povinností oznámit, �e dne
21. èervence zemøel ve vìku 77 let pan Mi-
chael Sèigol. Se zesnulým jsme se rozlouèili
24. 7. v obøadní síni Nového �idovského
høbitova. Zichrono livracha!

Je na�í smutnou povinností oznámit, �e dne
22. èervence zemøela ve vìku 89 let paní
Elena Bilkis. Se zesnulou jsme se rozlouèili
26. 7. v obøadní síni Nového �idovského
høbitova. Zichrona livracha!

Je na�í smutnou povinností oznámit, �e dne
1. srpna zemøela ve vìku 101 let paní Mari-
anna Müllerová. Se zesnulou jsme se rozlou-
èili 2. 8. v obøadní síni Nového �idovského
høbitova. Zichrona livracha!

Je na�í smutnou povinností oznámit, �e dne
4. srpna zemøel ve vìku 75 let pan Tomá� To-
má�ek. Se zesnulým jsme se rozlouèili 8. 8.
v obøadní síni Nového �idovského høbitova.
Zichrono livracha!

Je na�í smutnou povinností oznámit, �e dne
5. srpna zemøela ve vìku 98 let paní Hana
Hnátová. Se zesnulou jsme se rozlouèili 9. 8.
v obøadní síni Nového �idovského høbitova.
Zichrona livracha!

S lítostí oznamujeme, �e dne 5. srpna zemøel
ve vìku 100 let pan prof. Ing. Felix Kolmer,
DrSc. Necht� je jeho du�e vevázána do svaz-
ku vìèného �ivota. Zichrono livracha!

Se smutkem oznamujeme, �e dne 9. srpna
zemøel ve vìku 92 let pan prof. Petr Brandej-
ský. Zichrono livracha!

�NO PRE�OV
V mesiaci september oslavujú svoje narodeni-
ny: pani Judita Gregu�ová � 94 rokov; pani
doc. RNDr. Júlia Hlaváèová � 75 rokov, a pán
Ing. Juraj Levický � 76 rokov. Oslávencom
prajeme hlavne pevné zdravie a pohodu do
ïal�ích rokov. Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V záøí oslaví narozeniny: pan Milo� Lichten-
stein, nar. 6.9. � 41 let; paní Sonja Lichten-
steinová, nar. 18.9. � 76 let; paní Tereza Ská-
lová, nar. 26.9. � 37 let; pan Vít Lichtenstein,
nar. 7.9. � 37 let; pan Samuel Látal, nar. 9.9.
� 23 let; pan Dominik Látal, nar. 17.9. � 29
let; paní Gabriela Becková, nar. 1.9. � 47 let,
a paní �eindly Faerman, nar. 20.9. � 91 let.
Pøejeme jim v�echno nejlep�í do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO TRENÈÍN
V mesiaci september oslávia narodeniny:
pani Slávka �ilinèanová � 80 rokov; pani
Marta Groplová � 81 rokov; pani Tatiana Bi-
èanovská � 72 rokov; pani Eleonóra Nápoká
� 72 rokov a pán Emil Weil � 71 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V záøí oslaví narozeniny paní MUDr. Anto-
nie Chuchutová a paní Mgr. Vìra Valtová.
Jmenovaným pøejeme do dal�ích let pevné
zdraví a pohodu. Ad mea veesrim �ana!
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IZRAEL A TURECKO
Pøedstavitelé Turecka a Izraele se v srp-
nu dohodli, �e ukonèí ètyøi roky trvající
zru�ení diplomatických misí a vrátí do
zemí svých protìj�kù velvyslance a ge-
nerální konzuly. Pøeru�ení vztahù nasta-
lo roku 2018 na popud tureckého prezi-
denta Erdogana poté, co Trumpova
administrativa pøesunula americkou am-
basádu z Tel Avivu do Jeruzaléma a na
izraelsko-gazské hranici vypukly nepo-
koje. Pøedehrou k tomu byla událost
v roce 2010, kdy izrael�tí vojáci zastavi-
li tureckou loï Mavi Marmara poru�ují-
cí izraelskou blokádu Gazy.

Díky obnovení diplomatických vztahù
Turecko nyní hodlá profitovat z izrael-
ského plánu tì�it ropu a zemní plyn ve
Støedozemním moøi, Izraeli zase vyhovu-
je, �e v rámci arabských dohod postupnì
normalizuje vztahy s arabskými zemìmi.

ABBÁSOVY VÝROKY
Nìmecká policie zahájila vy�etøování pa-
lestinského prezidenta Mahmuda Abbáse.
Týká se slov, která pronesl v srpnu na tis-
kové konferenci pøi náv�tìvì Berlína. Na
dotaz, zda se hodlá omluvit za smrt izrael-
ských sportovcù, které pøed pùl stoletím
zavra�dili na Olympijských hrách v Mni-
chovì èlenové palestinské skupiny Èerné
záøí, odpovìdìl v arab�tinì: �Chceme-li
pøekonat minulost, hleïme do budouc-
nosti.� Nejen�e se neomluvil, ale je�tì do-
dal, �e �Izraelci spáchali od roku 1947 na
padesáti palestinských místech na padesát
holokaustù�. Tím naplnil v pøítomnosti
nìmeckého kancléøe Olafa Scholze a øady
novináøù skutkovou podstatu zlehèování
holokaustu, které je v Nìmecku trestné.
Jeliko� ale Abbás v Nìmecku pobýval na
oficiální náv�tìvì, po�ívá diplomatické
imunity. 

TEXASKÁ �KOLA POVOLILA
DENÍK ANNE FRANKOVÉ
Oblastní �kola v Texasu, která naøídila,
aby se z její knihovny odstranilo komik-
sové vydání Deníku Anne Frankové (ne-
bot� obsahuje �pro dìti nevhodné� výra-
zy a scény), své rozhodnutí odvolala.
Stalo se to po bouølivé kritické reakci
rodièù, médií a osobností. Navíc nìkteré
skupiny prohlásily, �e do okrsku zaènou
posílat rùzná vydání Deníku � èím� by
napodobily to, co se letos na jaøe stalo
v Tennessee. Tam jedna �kola odstranila
z osnov grafický román Maus (kvùli
údajné �pornografii�) a instituci pak za-
plavily jeho rozmanité edice. 

ODKLAD O MÌSÍC
Obvodní soud v Moskvì vyhovìl 19. srpna
po�adavku pøedstavitelù �idovské agentury
(JA) v Rusku a o mìsíc odlo�il sly�ení, kdy
se bude jednat o jejím dal�ím osudu v zemi.
Mezitím by agentura mìla zodpovìdìt vý-
hrady, které vùèi ní ruské ministerstvo spra-
vedlnosti vzneslo. Jedná se o obvinìní, �e
�idovská agentura neoprávnìnì shroma�-
ïuje osobní data ruských obèanù. 

Za skuteèný dùvod mo�ného uzavøení
úøadovny JA v Rusku se v�ak v�eobecnì
pokládá izraelská kritika ruské agrese
na Ukrajinì i snaha zastavit odliv kvali-
fikovaných �idovských zamìstnancù,
jen� se od poèátku války výraznì zvý�il. 

BUCHAØI SE ZLOBÍ
Od dubna 2020 trvají protesty newyor-
ského spoleèenství �idù pùvodem z Bu-
chary v Uzbekistánu a jejich potomkù
proti tomu, jak zamìstnanci ne�etrnì za-
cházejí s jejich hroby na �idovském høbi-
tovì na Mount Carmel v Queens. Høbitov
vznikl na poèátku 20. století, je zde po-
høben napøíklad jidi� spisovatel �olom
Alejchem nebo Leo Frank, zavra�dìný

davem v Georgii roku 1913, a od �edesá-
tých let minulého století zde pohøbívají
své blízké právì èlenové rusky mluvící
bucharské komunity. Ti vytýkají personá-
lu, �e kdy� pomocí rypadel chystá nové
hrobové jámy, po�kozuje i hroby staré
a �e se o pohøebi�tì málo stará. Výsled-
kem sporu zøejmì bude zákon, upravující
chod nábo�enských høbitovù. 

MODERNÌJ�Í LETI�TÌ 
Hlavní izraelské leti�tì, leti�tì Ben Gurio-
na, by se od poèátku roku 2023 mìlo
pøedstavit ve výraznì zmodernizované
podobì. Zmìny by se mìly týkat nových
digitálnì automatizovaných systémù, kte-
ré umo�ní, aby si cestující pøi odletu sami
zvá�ili zavazadla, zaplatili za pøípadnou
nadváhu, vytiskli palubní lístek i nálepku
na kufr, jej� ode�lou ke kontrole a poté do
letadla. Pøedpokládá se, �e vìt�ina úkonù
se díky automatizaci zrychlí. 

BEN&JERRY U SOUDU
Federální soudce USA rozhodl, �e výrob-
ce zmrzliny Ben&Jerry nemá právo bránit
své mateøské firmì Unilever, aby prodá-
vala jeho výrobky na Západním bøehu
(pøièem� prodej v Izraeli v hranicích pøed
rokem 1967 by zùstal zachován). Soudce
rozhodl, �e prohlá�ení vedení Ben&Jerry,
�e prodej zmrzliny v této oblasti po�kodí
jeho znaèku, která se zavazuje k sociální
spravedlnosti, nelze nijak dokázat a je
�ryze spekulativní�. Unilever navíc v èer-
vnu prodal svou licenci izraelskému pod-
nikateli Avi Zingerovi, který nyní prodává
oblíbenou pochoutku pod hebrejským
a arabským názvem.                            (am)
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