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Vìra Nováková: Noemova archa, olej na plátnì,1958.
(K textu na stranách 12�13.)



ÈTYØI TRANSPORTY
Nìkolik desítek lidí se v úterý 13. záøí
zúèastnilo pietního aktu, kterým si pøipo-
menuli 80. výroèí ètyø záøijových tran-
sportù ostravských �idù do Terezína.
Vìt�ina z nich byla z terezínského ghetta
následnì deportována dále do vyhlazova-
cích koncentraèních táborù na východì.
Z prvního transportu, èítajícího 860 lidí,
se jich nevrátilo 824. Podle historických
pramenù byli nìkteøí postøíleni popravèí-
mi èetami v lesíku u Malého Trostince
nedaleko Minsku, jiné èekala smrt v ply-
nových komorách v Treblince a Osvìti-
mi. Celkem bylo mezi 18. a 30. záøím
z Ostravy odvleèeno 3442 �idù, z nich�
se po osvobození vrátilo ménì ne� 200.
Pietní setkání se uskuteènilo pøed vlako-
vým nádra�ím v Ostravì-Pøívoze u památ-
níku �idovským obìtem, který byl slav-
nostnì odhalen v øíjnu 2009 u pøíle�itosti
70. výroèí prvního transportu �idù v Evro-
pì z Ostravy do Niska nad Sanem.           od

V KOLÍNSKÉ SYNAGOZE
V kolínské synagoze se uskuteènil první
koncert druhé poloviny leto�ní ji� 58. se-
zony Kruhu pøátel hudby. Pøítomným za-
hrálo Apollon kvarteto, tedy houslisté
�tìpán Pra�ák a Radek Køi�anovský, hráè
na violu Pavel Ciprys a violoncellista Pa-
vel Verner. Dal�í akce èlenù Kruhu pøátel
hudby se uskuteènila v nedìli 2. øíjna opìt
v synagoze na ji� tradièním 23. vzpomín-
kovém setkání na památku odsunutých
kolínských �idù.                                     kd

POMOC �IDOVSKÝM
UPRCHLÍKÙM Z UKRAJINY
V období do konce èervence 2022 získa-
la pra�ská obec dary od jednotlivcù i od
organizací pro pomoc Ukrajinì v celkové
èástce 2226 tisíc Kè. Z toho dary do 20
tisíc Kè vesmìs od fyzických osob do-
sáhly èástky pøes 410 tisíc Kè, dary nad
20 tisíc Kè zhruba 1810 tisíc Kè, z toho
od JDC jsme získali 1459 tisíc Kè s tím,
�e peníze jsou urèeny k postupnému vy-
èerpání a� do konce roku 2022. Na po-
moc Ukrajinì vydala obec zatím 1366 ti-
síc Kè. Pøímo zde �ijícím uprchlíkùm
z Ukrajiny uhradila náklady na stravová-
ní a potraviny ve vý�i 536 tisíc Kè, ná-
klady na bydlení rodin uprchlíkù 528 ti-
síc Kè, na sociální podpory 90 tisíc Kè,
dal�í výdaje se týkaly lékù, dopravy, dez-
infekce a dal�ích materiálù. 

V souèasné dobì peèuje sociální oddì-
lení asi o 90 uprchlíkù, �Ukrajinský klub�
se schází v Cafe na balkonì, sociální od-

dìlení organizuje 2x týdnì kurzy èe�tiny.
Ve�keré byty ve vlastnictví �O jsou ob-
sazeny nebo rezervovány pro konkrétního
zájemce. Ubytování na Hagiboru funguje
maximálnì na jeden mìsíc. S novì uzaví-
ranými smlouvami na byty s platností od
1. èervence 2022 dostali v�ichni informa-
ce o povinnosti platit pøíspìvky na ener-
gie, vý�e je stanovena individuálnì.

Se zaji�tìním a organizací potøebné
pomoci nám pomáhají dobrovolníci a na
obec pøicházejí i finanèní dary. Pro evi-
denci na�ich nákladù i finanèní pomoci
jsme zøídili samostatné úèetní støedisko,
kde evidujeme pøijaté dary a náklady vy-
nalo�ené na pomoc uprchlíkùm. Bude-
me velice rádi, kdy� tuto aktivitu obce
i nadále podpoøíte darem na úèet
1936531399/0800 s komentáøem �dar
pro Ukrajinu�. Výdaje i pøíjmy na tomto
úètu budeme pravidelnì zveøejòovat. 

Restaurace �alom poskytuje stravová-
ní potøebným, zdravotní péèi zaji�t�uje
ordinace praktického lékaøe. Sociální
slu�by a pomoc poskytuje sociální oddì-
lení. Rabinát ve spolupráci se �kolou
a F�O nabízí mo�nost úèastnit se komu-

nitního �ivota � pozvání na �ábesové ve-
èeøe, na seder a aktivity pro rodiny s dìt-
mi.   �op

LADISLAV RYCHMAN
Pøed sto lety, 9. øíjna 1922, se v Praze na-
rodil re�isér legendárního muzikálu Star-
ci na chmelu Ladislav Rychman. Po ma-
turitì zaèal studovat jazykovou �kolu,
jako polovièní �id ale skonèil v roce
1944 v pracovním táboøe v Bystøici u Be-
ne�ova. Ke konci války byl odsouzen
k smrti za pokus o útìk a musel si vyko-
pat hrob. �ivot mu zachránil spor strá�-
ných s hlídkou SS o to, komu zajatci pat-
øí, bìhem nìj� se mu podaøilo uprchnout.
Po válce se vìnoval filmu. Pùsobil jako
asistent re�iséra Boøivoje Zemana, v roce
1948 si zahrál v Radokovì Daleké cestì
a o rok pozdìji se stal dramaturgem, sce-
náristou a re�isérem Studia populárnì vì-
deckých a nauèných filmù Praha.

Jako samostatný re�isér zaèínal s re-
klamou, jako filmový re�isér debutoval
v roce 1957 kriminálkou Pøípad je�tì ne-
konèí, do ní� se promítla jeho du�e doku-
mentaristy, tak�e �táb i herci pro�li �kole-
ním ve výzkumném ústavu. A málokdo
ví, �e se stal duchovním otcem písnièko-
vých klipù. První vznikly v roce 1958
pro silvestrovský televizní poøad a Ry-
chmanovo pojetí písnièek Dáme si do
bytu s Josefem Bekem a Irenou Kaèírko-
vou a Mackie Messer Milo�e Kopeckého
bylo rozhodnì originální. Pak se zamìøil
na hudební a komediální �ánr, nevyhýbal
se ani zábavním poøadùm. Nejvìt�í ús-
pìch mu ale vynesli v roce 1964 právì
Starci na chmelu.                                  sab
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Na Starém �idovském høbitovì ve Fibichovì ulici
v Praze 3 byl ve støedu 7. záøí slavnostnì odhalen pa-
mátník Návrat kamenù, který vznikl ze sedmi tun  ro-
zøezaných �idovských náhrobkù, pou�itých jako dla�-
ba na Václavském námìstí. Kameny, které byly
nalezeny pøi nedávné rekonstrukci pì�í zóny v centru
mìsta, vydal Magistrát hlavního mìsta Prahy pra�ské
�idovské obci. Autory památníku jsou Lucie a Jaro-
slav Rónovi. Foto jd.
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ÈISTIÈ DVORA
Ba�al �em pøi�el krátce pøed Novým ro-
kem do jednoho mìsta a zji�t�oval, kdo
tam vede modlitbu v �Hrozné dny�. Do-
zvìdìl se, �e je to sám mìstský rav.
�A jak se modlí?� ptal se Ba�al �em.
�O Dni smíøení,� vyprávìli, �odøíká
v�echna vyznání høíchù co nejveseleji.�
Ba�al �em pozval rava k sobì a chtìl vì-
dìt, proè si poèíná tak zvlá�tnì. �I ne-
jmen�í mezi královými slu�ebníky, jeho�
povinností je èistit vnìj�í dvùr od �píny,�
odvìtil rav, �si pøi práci vesele prozpìvu-
je; dìlá pøece svou práci proto, aby krále
potì�il.� Ba�al �em øekl: �Ké� by mùj
osud byl jako ten vá�!�

PØÁNÍ 
Jedna �ena chodívala v�dy na Jom
kipur do Berdièeva a modlila se
s obcí rabiho Leviho Jicchaka. Jed-
nou se zdr�ela, a kdy� dorazila do
modlitebny, u� se stmívalo. �enu to
velmi trápilo; bála se toti�, �e urèitì
zme�kala veèerní modlitbu. Rabi v�ak ne-
zaèal, ale èekal s �asnoucí obcí tak dlouho,
dokud se �ena neobjevila. Kdy� vidìla, �e
je�tì nepøednesl Kol nidrej, zmocnila se jí
veliká radost a zvolala: �Pane svìta, co ti
mám pøát za to dobro, které jsi na mnì
vykonal? Pøeji ti, abys mìl ze svých dìtí
takovou radost, jakou jsi právì dopøál
i mnì!� Zatímco mluvila, naplnila svìt
hodina Bo�í milosti.

JAK SE VÁ�Í 
Jednou po Dni smíøení pøi�el za Berdi-
èevským jeho oblíbený �ák �muel, aby se
podíval, jak se mu toho dne daøí po pùstu
a takøka nadlidské horlivosti slu�by. Aè-
koli u� byla pozdní noc, stál pøed cadi-
kem dosud netknutý hrnek s kávou. Kdy�
rabi zpozoroval �áka, øekl: �Dobøe, �e
jde�, �mueli, budu ti nìco vyprávìt. Vìz,
�e satan dnes vytýkal nebeskému soudu:
,Vysvìtlete mi, èlenové soudního dvora
spravedlnosti, co to znamená: Kdy� nì-
kdo okrade bli�ního o rubl, mìøíte høích
tak, �e zvá�íte minci. Kdy� ale nìkdo dá
bli�nímu rubl almu�ny, zvá�íte chudáka
samotného a v�echny lidi z jeho domu,
jim� svým darem pomohl. Proè se nespo-
kojíte s pouhou mincí? A proè v prvním
pøípadì neposadíte na misku vah také
okradeného vèetnì ostatních, jim� zlodìj
u�kodil?� V tu chvíli jsem pøedstoupil já
a vysvìtlil mu: ,Dobrodinec chce zacho-
vat �ivot èlovìka, vá�í se tedy èlovìk.
Zlodìji v�ak jde jenom o peníze; na lidi,
kterým je bere, ani nepomyslí, a proto se

v takovém pøípadì nedá vá�it nic jiného
ne� mince.� A tím jsem �alobce umlèel.�

TLUSTÁ MODLITEBNÍ KNIHA
Jednou Berdièevský v pøedveèer Dne
smíøení vyèkával, ne� pøistoupil k pultu,
aby pøedøíkal modlitbu, a pøecházel po
uèebnì sem a tam. Tu spatøil v jednom
koutì mu�e, jak sedí na bobku a pláèe.
Kdy� se ho zeptal, co se mu pøihodilo, dal
se mu� do øeèi: �Jak nemám plakat! A�
donedávna se mi v�echno daøilo, ale teï
je ze mì ubo�ák. Rabi, bydlel jsem na vsi
a �ádný hladový neode�el z mého domu
nenasycen; moje �ena sbírala chudé po-
cestné na ulici a dávala jim v�e, co potøe-

bovali. A pak si pøijde on� (mu� ukázal
prstem k nebi) �a vezme mi �enu ze dne
na den, a je�tì je mu to málo: nedávno mi
spálil i dùm a já zùstal sám se �esti malý-
mi dìtmi, bez �eny a bez domu. A tlustou
modlitební knihu jsem mìl, v�echny zpì-
vy v ní byly pìknì vyti�tìny, nemusel
jsem si nic vymý�let � a shoøela mi také.
Øeknìte, rabi � jak mu mám odpustit?�
Cadik poslal �áky pro stejnou modlitební
knihu, jaká tomu mu�i shoøela. Kdy� mu
ji pøinesli, prolistoval ji, zda je to opravdu
ta samá, jakou mìl i on, a Berdièevský
èekal. Pak se zeptal: �A teï mu odpus-
tí�?� �Ano,� øekl mu�. Rabi Jicchak se
odebral k pultu a zanotoval modlitbu
V�echny sliby.

DAVID A MY
Rabi Bunam byl tázán: �Proè my, kteøí
jsme tolikrát o Dni smíøení vyznali své
høíchy, neobdr�íme �ádné poselství
o odpu�tìní? Staèilo, aby David øekl:
,Zhøe�il jsem proti Hospodinu,� a hned
se mu dostalo odpovìdi: ,Tý� Hospodin
høích s tebe sòal.��

Odpovìdìl: �David øekl: ,Zhøe�il jsem
proti Hospodinu,� a myslel tím: ,Èiò se
mnou, co je ti libo, a já v�e v lásce pøi-
jmu, nebot� jsi spravedlivý, Hospodine!�
Kdy� ale my øíkáme: ,Provinili jsme se,�
myslíme si, �e se slu�í, aby nám Bùh
odpustil, a kdy� pak bezprostøednì po-
kraèujeme: ,Zradili jsme,� myslíme si,
�e by bylo vhodné, aby nás Bùh poté, co
nám odpustil, obdaroval v�emi dobrými
vìcmi.�

KÁZÁNÍ 
O Dni smíøení hovoøil gerský rabi k cha-
sidim, kteøí se shromá�dili u jeho stolu:
�Ná� uèitel Hilel øíká: ,Jestli�e já nejsem
pro sebe, kdo je pro mì? Kdy� nekonám
svou slu�bu já, kdo ji za mì vykoná?�
Ka�dý musí svou slu�bu uskuteènit sám.
A dále øíká: ,A jestli�e ne nyní, pak kdy?�
Kdy bude ono Nyní? Nynìj�í okam�ik,
kdy hovoøíme, pøece od stvoøení svìta ne-
byl a nikdy nebude. Døíve bylo jiné Nyní,
pozdìji bude jiné Nyní, a ka�dé to Nyní
má svou vlastní slu�bu; jak je psáno ve
svaté knize Zohar: ,Roucha rána nejsou
rouchy veèera.�

Kdy� èlovìk usiluje o nauku ze v�ech
sil, bude s naukou svázán � ale �e-
desáti myriádám písmen Tóry od-
povídá �edesát myriád du�í Izraele,
o nich� mluví Tóra: skrze nì je
spøíznìn s celkem. A vlo�í-li se èlo-
vìk do celistvosti, také ji získá,
a dostane dokonce více, ne� do ní

vkládá. Tak mù�e ke svému Nyní získat
i èást Nyní nìkoho jiného, èást dobra, je�
v tom Nyní uskuteèòuje. A znovu øíká ná�
uèitel Hilel: ,A kdy� jsem jenom pro sebe,
co jsem?� Kdybych byl, Bùh nedopust�,
oddìlen od celku, kdy napravím své
Nyní? Toto Nyní nelze napravit �ádným
jiným Nyní, nebot� ka�dý okam�ik je
omezen urèitým zvlá�tním svìtlem. Kdo
stále mluví a pøemítá o zlu, které napá-
chal, nepøestává myslet na svùj nízký èin,
a na co èlovìk myslí, v tom vìzí, celou
svou du�í vìzí a� po krk v tom, na co
myslí � vìzí tedy v nízkosti: takový èlo-
vìk se jistì neobrátí, nebot� jeho duch
zhrubne, srdce mu ztvrdne a on sám
upadne v tì�komyslnost. Co si poèít? At�
se dotkne� bahna tady èi onde, stále to
bude bahno. Høe�il jsem, nehøe�il jsem �
co z toho v nebi mají? V dobì, kdy nad
tím hloubám, mohu pøece navlékat perly,
nebi pro radost. Proto je psáno: ,Vyhýbá
se zlu a koná dobro� � otoè se ke zlu zády,
nepøemý�lej o nìm a èiò dobro. Udìlal jsi
nìco nesprávného? Udìlej nìco dobrého.

Takto dnes, pøede Dnem smíøení, má-
me opustit høích a posílit mysl z hloubky
srdce, nikoli vynucenými projevy extáze,
a pøijmout to srdcem pro budoucnost a ra-
dovat se a odøíkat vyznání høíchù co nej-
rychleji, neprodlévat v nìm, nýbr� prodlít
ve slovech: ,A vládnout bude�, Hospodi-
ne, ty sám.��

Z knihy Martina Bubera Chasidské pøíbì-
hy (Erzählungen der Chassidim) pøelo�ila
Alena Bláhová. Edice Alef, 1983.

CHASIDSKÉ PØÍBÌHY

JOM KIPUR



A TOTO JE TO PO�EHNÁNÍ
(VEZOT HABRACHA)

Závìreèný oddíl pìti knih Tóry konèí od-
chodem Mo�eho z tohoto svìta. Vìt�í èást
této para�i v�ak tvoøí jeho po�ehnání sy-
nùm Izraele. Toto po�ehnání je tøeba èíst
v souvislosti s jeho smrtí i proto, �e nava-
zuje na závìr pøedchozího oddílu, v nìm�
o ní padlo definitivní slovo. Tu zemi, do
ní� vedl syny Izraele, mù�e spatøit jen
zdálky, ani� do ní za�iva vstoupí. Proto�e
je nepravdìpodobné, �e by autor vyprávìl
o okolnostech své smrti, Ra�i a vìt�ina ko-
mentátorù pøejímají názor (Makot 11a), �e
posledních osm ver�ù par�at Vezot habra-
cha a tím i celé Tóry dopsal jeho nástupce
Jeho�ua. Talmud v�ak pøipou�tí i tuto dru-
hou mo�nost, �e jako prorok mohl napsat
i to, a Abraham ben Ezra dokonce øíká, �e
napsal onìch osm ver�ù ji� po své smrti. 

Otázka je, zda nemù�eme nového vy-
pravìèe pøedpokládat od samého zaèátku
po�ehnání, ponìvad� se tu mluví o Mo�em
ve tøetí osobì, a ne jako v knize Dvarim
obvykle v první. A toto je to po�ehnání,
jím� Mo�e, Bo�í mu�, �ehnal syny Jisraele
pøed svou smrtí. Navíc také hodnotí jeho
roli pøi utváøení a vedení lidu Izraele: byl
to on, Bo�í mu�, kdo nám pøikázal Tóru,
dìdictví Jaakovovy obce, on se stal v Je-
�urunu králem a, shroma�ïuje pøední
lidu, kmeny Jisraele vespolek! Vypravìè
v této souvislosti také zdùrazòuje zjevení
na Sinaji, kdy Bùh mluvil k celému Izrae-
li jeho prostøednictvím, a Mo�e øekl:
�Hospodin ze Sinaje pøi�el, od Seíru vy-
svitl, na pohoøí Paran se objevil, a tobì se
zjevil z desítek tisíc svatyní, v pravici
maje oheò nauky.� Ne� se Hospodin zje-
vil na Sinaji, nabízel Tóru synùm Esávo-
vým na hoøe Seir a synùm Ji�maelovým
na hoøe Paran. Pøesto�e ji z osobních dù-
vodù nepøijali, nabízel Tóru poka�dé ce-
lému národu jako nakonec Izraeli, který ji
pøijal bez jakékoli podmínky. Jestli�e se
ale od zaèátku par�at Vezot habracha ují-
má slova nìkdo jiný a cituje pak Mo�eho
po�ehnání, co vedlo Mo�eho k tomu, �e
ne�ehnal vìènému organismu celého ná-
roda, ale spatøoval to pro po�ehnání celku
za nezbytnost? Jasnì o tom svìdèí, �e to
tak chápal dokonèitel jeho knihy, kdy� se
v úvodu k po�ehnáním a na jejich závìr
obrací k Jisraeli jako celku. Pøi tom po-
dvakrát uvádí jméno Je�urun jako nové
pojmenování Izraele, jednou v úvodu
a jednou na závìr. 

Jméno Jaakov získal ná� praotec pøi na-
rození, proto�e dr�el Esáva za patu, aby mu

i nadále bránil v dosa�ení jeho cílù. Jméno
Jisrael, zápasit bude Bùh, získal Jaakov po
zápase s andìlem od Boha, proto�e zápasil
s Bohem i s lidmi. Toto tøetí jméno v�ak
oznaèuje syny Izraele jako svým Bohem
napøímený a jemu odevzdaný lid. Je�uru-
novu Bohu rovna není, jen� pøi pomoci tobì
nebesa osedlává a ve svém majestátu obla-
ky. K sídlu Boha pùvodního zpod pa�í svìta
hleï, a vy�ene pøed tebou tvého nepøítele,
øekne-li: Zanikni! A Jisrael bude pøi Jaako-
vovì prameni v zemi obilí a mo�tu v bezpe-
èí sídlit oddìlenì a také z tvých nebes rosa
pokane. Blaze ti, Jisraeli, kdo je jako ty, lide
spoléhající na Hospodina, �tít tvé pomoci,
jeho� meè je tvou chloubou: tví nepøátelé se
ti pokoøí a ty rozdupe� jejich výsosti!� Ani
po�ehnání nevychází od toho, kdo je pro-
ná�í, nýbr� od Hospodina. A prosí-li Mo�e,
ké� Reuven �ije a nevymírá, poèet jeho mrt-
vých at� je nepatrný, navazuje na Jaakovo-
vo po�ehnání. V nìm káral svého syna za
to, �e z pýchy na své prvorozenství znesvì-
til otcovo lo�e a pøebytek svých sil vylil

pøes svou omezenost zcela bez u�itku. Z to-
hoto hlediska by bylo mo�né chápat i úze-
mí východnì od Jardenu, která si zvolily
kmeny Reuven a Gad pøed dobytím Svaté
zemì, za planou volbu, proto�e byla vý-
hodná jen pro chov stád dobytka a bravu.
I Mo�e jim za to zprvu vyèinil, vzal v�ak
svá slova zpìt, kdy� od nich sly�el, �e se
nejen pøipojí ke svým bratøím, ale potáh-
nou jim v èele. V pøípadì kmene Gad proto
mluví slovy, jimi� Jaakov charakterizoval
Jehudu jako lva: Po�ehnán buï, kdo Gado-
vi uvolòuje prostor, jako lev ulehl a plec
i s hlavou utrhne. Vida, �e mu poèátek pøi-
padl, �e tam je podíl zákonodárce skryt, do
èela lidu se postaví, Hospodinovo právo
uskuteèní a s Jisraelem jeho soudy. Gad
i Reuven prokázali sílu charakteru, jí� se
vyznaèuje Jehuda, o nìm� jinak platí, �e
jde do boje se zlem první. Jaakov vidìl
v Jehudovi pøirozeného sjednotitele a vùd-
ce kmenù, pod jeho� vládou dobude Izrael
ký�ený mír. Tvá ruka je v zádech tvých ne-
pøátel, øíká Jaakov, a pøedvídá, �e jeho zá-
pas s nepøáteli vyvrcholí pøíchodem míro-
tvorce z Jehudova kmene. Mo�eho krátké
po�ehnání Jehudovi v�ak vyznívá spí�e
jako úpìnlivá prosba, aby osamìlému po-
skytl pomoc. �A toto je pro Jehudu,� øekl
Mo�e: �Ké� Hospodin vysly�í Jehudùv hlas
a pøivede jej k jeho lidu, rozmno�í jeho ruce
a od jeho utiskovatelù mu pomù�e!� 

Nelze pøitom nevzpomenout talmud-
ského líèení Mesiá�e, sedícího pøed bra-
nami Øíma a pøevazujícího si znovu
a znovu obvazy mezi malomocnými,
aby se tím nezdr�oval, a� bude zavolán.
A proto také odpovídá na otázku, kdy
koneènì pøijde, �e �Toho dne!�, kdy ko-
neènì projevíme pøání, aby pøi�el! Tak
podobnì spatøil Mo�e Jehudu, kdy� ni-
kdo nechce sly�et jeho volání. V�ichni
pak ztrácejí svobodu ve vlastní zemi,
a ani ve vyhnanství, kde se do vysílení
rvou o pøe�ití, se nedoká�ou rozlouèit
s tím málem, kterého se je�tì zuby nehty
dr�í, aèkoli je vykoupení pøipraveno,
jen skuteènì chtít! 

V tomto rozpìtí bychom mìli èíst po�e-
hnání kmenùm, vlo�ené druhým vypravì-
èem do po�ehnání Je�urunu, celému Izra-
eli, jen� nalezl svého Boha. Blaze ti,
Jisraeli, kdo je jako ty, lide spoléhající na
Hospodina, �tít tvé pomoci, jeho� meè je
tvou chloubou: tví nepøátelé se ti pokoøí
a ty bude� kráèet po jejich výsostech! Jaa-
kov zdr�uje Esáva, Jisrael zápasí s Bo-
hem a lidmi, a teprve Je�urun pozná, �e
v nìm jisra el � �zápasí Bùh�.

EFRAIM K. SIDON
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SPRAVEDLIVÝ V KO�ICHU
Noach (1M 6,9�11,32)
Tanach zahrnuje Noacha výjimeènou chvá-
lou. Byl to �spravedlivý mu�, ve svých po-
koleních bez vady, s Bohem se procházel�
(1M 6,9). Takovou chválu si nevyslou�il
ani Abraham, ani Moj�í�, ani �ádný pro-
rok. Noach je jediný èlovìk, kterého Bible
nazývá �spravedlivým� (cadik). Ale No-
ach, jakého známe z doby po potopì, je
úplnì jiný. Stal se z nìj opilec, který le�el
v pøíbytku nahý, a jeho synové se na nìj
stydìli pohlédnout. Proè? V èem selhal? 

Noe je klasický pøípad èlovìka, který je
spravedlivý, ale není vùdce. V dobì krize,
kdy byl svìt plný násilí a sám Hospodin �
v nejtrpèím ver�i z celé Bible � �litoval, �e
udìlal èlovìka na zemi�, právì Noach
ospravedlnil Bo�í víru v lidstvo. To je ne-
smírný výkon a nic ho nemù�e umen�it.
Prostøednictvím Noacha uzavøel Hospodin
smlouvu s celým lidstvem. Noach je pro
lidstvo tím, èím je Abraham pro �idy. No-
ach byl správný mu� ve �patné dobì.
Uèenci se pøou, zda vìta �ve svých poko-
leních bez vady� znamenala chválu, nebo
kritiku (byl dokonalý jen ve srovnání
s tìmi, kdo byli tak �patní, nebo naopak:
to, �e byl dokonalý v tak høí�ném prostøe-
dí, jeho klady je�tì zvy�uje?).

Já pokládám za dùle�itou jinou otázku:
byla Noachova izolace dùsledkem jeho po-
vahy, nebo to byla taktika, k ní� se uchýlil
v tì�ké dobì? Pokud byl samotáø, pak by
i v pøíznivìj�í dobì zùstal stejný. Pokud ho
k samotì donutily okolnosti, tak by v jiné
dobì na�el spøíznìné du�e a jeho spravedl-
nost by mnohé ovlivnila. Ale co mìl Noach
vlastnì dìlat? Mohl nìjak ovlivnit spoleè-
nost, která propadla �patnosti? V�dyt� lidé
èasto nenaslouchají ani hlasu samotného
Hospodina. Ale v knize Ezechielovì nabá-
dá Hospodin proroka, aby �el k revoltují-
cím Izraelitùm a varoval je: �At� u� po-
slechnou nebo ne, øekni jim: �Tak praví
Panovník Hospodin.�� Noachùv pøíbìh lze
èíst jako pøíklad selhání vùdce. Noach byl
spravedlivý, ale nedokázal lidi pøesvìdèit
k nápravì a ani se o to nepokusil.

Chasidé tuto pointu vyjádøili jednodu-
chým podobenstvím. Noacha nazývali
�cadik im pelc�, spravedlivý v ko�ichu.
Existují dva zpùsoby, jak se zahøát: buï si
vezmete poøádný kabát, nebo zapálíte
oheò. V kabátì se ohøejete jen vy, u ohnì
i ostatní. Správné je zapálit oheò. Nestaèí
být spravedlivý, pokud to znamená obrátit
se zády ke spoleènosti, která je �patná.

Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøelo�ila A. Marxová.
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DAVID KUMERMANN (nar. 1975 v Praze)
absolvoval studia na Institutu základù
vzdìlanosti UK, poté obor fotografie na
FAMU (v ateliéru Pavla Diase) a semestr
na Becalelovì akademii umìní a designu
v Jeruzalémì. Je èlenem sdru�ení Photon,
v nìm� se vìnuje reportá�ní fotografii,
v rámci své umìlecké èinnosti fotografuje
klasickým �irokoúhlým objektivem. V záøí
se v synagoze na Palmovce konala výstava
jeho snímkù z Libnì � této ètvrti se dlouho-
dobì vìnuje, stejnì jako tématu Izraele.

Davide, vá� otec Daniel byl skaut, patøil
k oponentùm komunistického re�imu,
podepsal Chartu 77, od osmdesátých let
chodil na pra�skou �idovskou obec a na
odborné úrovni se zajímal o komiksy.
Jak tohle v�echno ovlivnilo va�e dìt-
ství?
Chartu jsem vnímal pomìrnì brzy,
a i kdy� jsem z toho samozøejmì nemìl
úplnì pojem, pøipadalo mi, �e to je to nej-
lep�í, co mù�e být. Co se týèe komiksù,
táta nám dìtem pravidelnì kupoval Ètyø-
lístek, který celkem oceòoval i v zahraniè-
ním kontextu. Pak mìl komiksy, které rùz-
nými cestami dostával ze Západu, ale o ty
se s námi nedìlil. Mìl svùj sbìratelský
systém, do kterého jsem nepronikl. Byl
první, kdo se u nás tomuhle �ánru odbornì
vìnoval, napsal o nìm diplomku, co� bylo
tehdy, v sedmdesátých letech, nìco neví-
daného, zatímco dneska se komiks studuje
i na univerzitách. Ale hlavním tátovým
sbìratelským oborem byly a jsou obaly od
�výkaèek. Ani do téhle èinnosti jsme jako
dìti moc nepronikly, obèas se mi nìjaký
obal líbil, ale bavily nás spí� ty obsahy.

Za komunismu nebyla nabídka �výka-
èek moc bohatá, pedro, sevak�
Táta je dostával od lidí, kteøí k nám jezdi-
li. Byl spojka pro pa�ování dokumentù
a tiskovin z Londýna do Èech a kurýøi,

kteøí vìci vozili, vìdìli, �e mají k tiskovi-
nám pøidat i �výkaèky.

To je výborná kombinace. Myslíte, �e ot-
covy komiksy a obaly od �výkaèek vás
nìjak navedly k vizuálnímu vnímání?
To nevím, je to mo�né. Rodièe ka�dopád-
nì nefotografovali nad rámec rodinné fot-
ky. Ale fotografoval mùj dìda, tedy otcùv
táta, který zemøel, kdy� mi byl rok. Fotil
ale jen pøed válkou, pak u� ne.

A jak vzpomínáte na zakázaný skau-
ting a na �idovskou obec pod dohledem
StB?
Od sedmi let jsem chodil do Pìtky, kryp-
toskautského oddílu, schovaného pod hla-
vièkou TJ Slavia �i�kov. Spousta klukù
byla z disidentských rodin a spousta z ka-
tolických. V nedìli dopoledne pùlka tábo-
ra zmizela � �lapali sedm kilometrù do
kostela a pak se vraceli hroznì vá�ní.

Moje dìtské vzpomínky na obec jsou ta-
kové fragmenty. Vla�ný �oulet v jídelnì,
dìtské oslavy Chanuky nebo Purimu. Pak
si pamatuju pesachový výlet do �trasburku
autobusem, s pøedsedou Zenem Dostálem
na zaèátku devadesátých let. Potom u�
jsem byl v Èeské unii �idovské mláde�e.

Kdy jste zaèal s fotografováním?
Pomìrnì pozdì, nìkdy na gymnáziu. Ale
tehdy mì spí� fascinoval samotný proces
� fotka na film, vyvolávání � vývojka,
ustalovaè, jak se vynoøují obrysy fotky�
Po gymnáziu jsem se dostal na Institut zá-
kladù vzdìlanosti UK (IZV UK), dnes je
to fakulta humanitních studií. Tehdy to
bylo mezioborové studium: na filozofické
fakultì, na pedagogické a na pøírodovì-
decké, bylo to perfektní. Na pedagogické

fakultì jsem si zapsal výtvarné vìci, dìlal
jsem fotografie a kombinoval to s grafi-
kou. Nebylo to nijak kvalitní, ale pochopil
jsem, �e mì to zajímá a baví. A pokraèo-
val jsem na magisterském oboru s názvem
masová komunikace, co� jsou dne�ní me-
diální studia, tedy i fotografie. Ale mezi-
tím jsem nìkdy v polovinì devadesátých
let dìlal civilní slu�bu na �idovské obci.

Co to obná�elo?
Od devadesátých let byla mo�nost absol-
vovat místo vojenské právì civilní slu�bu
a jednou z mo�ností, kde ji vykonat, byla
pra�ská �idovská obec. Chodili jsme k li-
dem uklízet, ale nìkdy víc ne� o úklid
nebo nákup �lo o to si popovídat. Nav�tì-
voval jsem rùzné staøenky z Mukaèeva.
Dostali jsme instrukce, �e se nemáme ptát
na minulost, proto�e vzpomínání vyvolá-
vá �patné zá�itky z války. Ale ti lidé zaèí-
nali èasto sami a s vìt�inou jsme se ska-
marádili.

Tøeba s paní Wehlovou, která mìla zøej-
mì obsedantnì kompulzivní poruchu.
Mìla ú�asnì propracovaný systém toho,
jak uklidit byt, systém hadrù a èisticích pro-
støedkù, ka�dý mìl svùj úèel a nesmìlo se
to poplést. Kdy� se èlovìk spletl, byl oheò
na støe�e. Ale kdy� poznala, �e se jí sna�ím
vyhovìt, pøestala mì sledovat. Tak�e po
zku�ebním období, které u ní trvalo tak dva
tøi mìsíce, jsme si zaèali povídat. Byla ne-

smírnì vzdìlaná, za války se
ukrývala v Budape�ti, bavili
jsme se o v�em mo�ném.

V jakém roce jste se dostal
na FAMU?
Roku 2001. Tehdy je�tì ne-
fungoval systém ateliérù jako
dnes a první semestry jsme se
v�ichni uèili podle systému
Jána �moka. �mok zalo�il u�
roku 1975 samostatnou ka-
tedru fotografie a vypracoval
výukový systém a také teorii
fotografování, které øíkal an-
gelmatika. V rámci kurikula

jsme tøeba v prvním roèníku pùl roku fo-
tografovali pøíbory. Na bílém pozadí, aby
byl krásnì vidìt kov a lesky na nìm. Co�
není vùbec jednoduché � aby se v kovu
neodrá�elo v�echno mo�né, aby to bylo
èisté. Profesoøi pak s lupou kontrolovali,
jestli je v�echno dost ostré, jestli je èerná
dost èerná a jestli v bílé zùstaly zrno
a kresba. Po pøíboru nastoupil porcelán:
na èerném pozadí, na bílém pozadí, pak
sklo.
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LIBEÒ MÁM RÁD
Rozhovor s fotografem Davidem Kumermannem

Foto Dora Kubíèková.

Libeò 2005: �Zkratka od tramvaje, døív tu byly sbìrné suroviny,
teï je to brownfield, kde u� se staví.�



Tenhle typ studia se pak asi zmìnil?
Jo, zmìny pøi�ly v rámci celé �koly. Ale
na FAMU jsou poøád nìjaké zmìny, sou-
èasné problémy u� nestíhám sledovat. Vý-
sledkem tìch tehdej�ích bylo, �e øemeslo
muselo ustoupit nìjaké souèasnìj�í ideji
umìní, kdy fotografie není zajímavá svou
technickou kvalitou, ale nìjakou výpovì-

dí. Co� souviselo také s nástupem digitá-
lu, který do jisté míry techniku obstará. Ta
stará �mokrá� cesta u� vlastnì byla pro
hodnì lidí zbyteèná. Stihnul jsem tak ko-
nec éry klasické fotky a poèátek digitálu,
byt� je�tì nedokonalého.

Co vám celkovì dala FAMU?
Zmínìný dril, a hlavnì jsem se setkal se za-
jímavými lidmi: Pavlem Diasem, Viktorem
Koláøem. S Diasem jsme hodnì cestovali,
byli jsme s ním i v Osvìtimi. On nám hod-
nì povídal, ale nikdy nám u� pak v praxi
nic neukazoval, to ostatnì ani jiní pedago-
gové: na v�echno jsme museli pøijít sami.
Dias nám své znalosti a zku�enosti pøedá-
val celostnì, neøíkal nic napøímo, co� je asi
dobøe. V�dycky zdùrazòoval motto hvìzd
humanistické fotografie, a sice �e dobrá fo-
tografie vznikne tehdy, kdy� jsou srdce,
hlava, oko a hledáèek aparátu v jedné rovi-
nì. Co� vlastnì nic neznamená, ale z jeho
úst to smysl dávalo.

Jaký byl rozdíl mezi studiem na FAMU
a na Becalelu?
Na Becalelu ka�dou hodinu nìkdo pøinesl
to, co právì fotil, pøilepil obrázek na tabu-
li a pak si o nìm s profesorem hodinu vy-
právìl, co tím chtìl øíct. Mìl jsem pocit, �e
kdyby nìkdo takovou fotografii na FAMU
pøilepil na tabuli, profesor by ji spláchnul
a vùbec by se o ní nikdo nebavil. Na Be-
calelu probíhalo u� naplno to, co na
FAMU pøi�lo pozdìji: �e fotka nemusí mít
smysl sama o sobì, ale s nìjakým komen-
táøem. V extrémním pøípadì u� není ani

fotka, ale jen koncept. Vidìl bych ideál
v kompromisu: èlovìk by mìl mít mo�-
nost se vyjádøit i slovy, ale nespatøuju
v tom hlavní úèel.

Co jste v Izraeli fotografoval?
V�echno, lidi, poulièní �ivot, pøírodu. Ve
�kole ale nará�ely moje snímky z ortodox-

ní ètvrti Mea �earim, chápali
je jako stereotypní pohled ci-
zince na Izrael, co� jsem se
jim sna�il snad i úspì�nì vy-
vrátit. Právì Pavel Dias se mì
tro�ku sna�il motivovat,
abych se vìnoval ortodoxní-
mu svìtu a mùj výbìr z cyklu
Izrael to asi ovlivnilo.

Na úvodním pohovoru se
�éfem katedry jsem mu uká-
zal své fotografie z domova.
On se tváøil, �e to je fajn, ale
spí� tak tro�ku postaru, co� je
pravda, to je ta èeská �kola �

kinofilm a na plný formát. Øekl mi, �e
jsme zvyklí na to na�e mìkké evropské
svìtlo, zatímco v Izraeli mám pou�ívat
�fucking Israeli light�, co� znamená bru-
tálnì ostrou èernou a bílou. Ale já stejnì
fotografie vyvolával do mìkka � po ev-
ropsku�

Kteøí fotografové vás ovlivnili?
Inspirovali mì fotografové
dokumentaristé � Pavel Dias,
Viktor Koláø, Karel Cudlín,
Josef Koudelka, miloval jsem
práci lidí z agentury Magnum,
k nim� patøí i izraelský foto-
graf Micha Bar-Am. Na Be-
calelu mì hodnì zaujal Joseph
Cohen, ortodoxní americký
hipík, se kterým jsme jezdili
po okolí Jeruzaléma.

Kdy� jsem studoval medi-
ální studia na FSV, byl jsem
posedlý teorií fotky, èetli jsme
Barthese, probírali jsme pro-
blém pravdivosti a stereotypizace. 

V rámci novináøské praxe jsem dìlal roz-
hovor s Karlem Cudlínem, sna�il jsem se
z nìj vytáhnout, oè mu jde, jak je na tom
s pravdivostí a vyhýbání se stereotypizaci.
A on se zamyslel a povídá: �Mnì jde jen
o to dìlat dobrý fotky.� Tehdy mi to pøi�lo
nìjak hroznì moc jednoduché, ale po èase
jsem dospìl k tomu, �e to líp øíct nejde.

Lze se dokumentární fotografií u�ivit?
Tì�ko. Na ob�ivu pøijímám jinou práci,
reportá�ní fotografie nebo napøíklad re-

produkce obrazù èi deníkù, to fotografuju
digitálnì, vìci pro sebe poøád fotím na
èernobílý kinofilm.

Èím vás pøitahuje Libeò? Stopami Bo-
humila Hrabala?
To ani ne, teprve teï si k nìmu hledám ces-
tu, navíc z jeho svìta moc nezbylo. Bydlím
od malièka na pomezí Kobylis a Libnì
a Libeò fotografuju od roku 2002. Tahle
ètvrt� se hodnì vymyká, má svou auru, kte-
rá je ale systematicky nièená � za komunis-
mu a teï to pokraèuje. Kvùli zásahùm zmi-
zelo tolik domù i �idovských památek,
zùstala jen synagoga a pár domeèkù z ghet-
ta, høbitov je zasypaný. Mnì je líto ka�dého
èin�áku, ka�dé zdi, ty domy chátrají, pak se
zbourají a postaví se nìco moderního. Je to
chud�í ètvrt�, ale je �ivá a pestrá, a aèkoli
nemá úplnì dobrou povìst, hlavnì kolem
Palmovky, nebojím se tam. Sice po mnì
poøád nìkdo nìco chce, ale nikdy mi nikdo
neublí�il. Bohu�el tuhle oblast asi èeká
osud Libeòského ostrova, který zastavìli
luxusními velkými budovami. Chystá se to,
i kdy� místní proti tomu protestují.

Jak jste spokojený s výstavou v Libeò-
ské synagoze?
Já to tam mám rád, je to nádherný prostor.
Václav �pale, který synagogu �animuje�
kulturními akcemi od poèátku devadesá-

tých let, zaèal spolupracovat se spolkem
Krajinou pøílivu. V synagoze se poøád
nìco dìje, divadla, koncerty, výstavy, ví se
o ní. I kdy� ten interiér není pro výstavu
tak jednoduchý, jako kdy� èlovìk nasází
obrazy vedle sebe na bílou zeï, ty fotky
se tam, myslím, hodí. Chodí tam i místní,
zajímá je to. Jeden pán, zøejmì z Ukrajiny,
se ptal, jestli to jsou fotky z války�

Nìkteré tak opravdu trochu vypadají.
No jo, to je na�e dìravá a rozkopaná Libeò.

ALICE MARXOVÁ
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Libeò 2022: �Nejnovìj�í obrázek na výstavì. Ta kuchyòská reklama
jsou zaslepená okna hospody U Prcka, jedné z Hrabalových základen.�

2021: �Libeòský ostrov, kousek od studia Olgoj Chorchoj. Já tam cítím
napìtí, tajemství a o to mi jde.�



Pohøební zøízenci vyná�ejí z domu v Bíl-
kovì ulici è. 4 (v té dobì se jmenuje
Waldhauserstrasse) na pra�ském Josefo-
vì pøikryté mrtvé tìlo mu�e v �upanu.
Z rohového èin�ovního domu s vì�í pro-
jdou na chodník východem, nad ním� je
umístìna secesní kamenná plastika polo-
nahé dívky, a nosítka s tìlem zasunou do
pohøebního auta. Je po�mourné úterní
dopoledne 20. øíjna 1942. Tím mrtvým
mu�em je pìtasedmdesátiletý MUDr.
Siegfried Löwy. Dlouholetý a oblíbený
lékaø na Vysoèinì, respektovaný strýc
spisovatele Franze Kafky. V Praze �il od
poloviny dvacátých let v domì, který pro
rodinu zakoupil Hermann Kafka. 

BRA�NA JAKO DÙKAZ
V depozitáøi malého mìstského muzea
v Tøe�ti se nachází drobný, docela nená-
padný pøedmìt. Nevelká ko�ená lékaøská
bra�na s ohmataným madlem, kovovým
zámkem a nìkolika vnitøními pøihrádka-
mi. Mnoho se do ní nevejde, pár krabièek
lékù, injekce, pinzeta a stetoskop. Obno-
�enost kuføíku je dùkazem, �e byl hojnì
pou�íván. Právì toto pracovní zavazadlo
po léta doprovázelo místního lékaøe
Siegfrieda Löwyho pøi cestách za pacien-
ty. Strýc-lékaø a jeho bra�na byly volnou
inspirací (v rámci Kafkovy podmanivé lite-
rární práce se skuteèností) pøi vzniku po-
vídky Venkovský lékaø, poprvé publikované
v roce 1919. Kafka ji rozehrává obrazem
bezmocného doktora v chumelenici:
�Mìl jsem pøed sebou naléhavou cestu;
tì�ce nemocný èlovìk na mne èekal ve
vsi vzdálené deset mil; prudká snìhová
vánice vyplòovala daleký prostor mezi
mnou a jím; vùz jsem mìl lehký, s velký-
mi koly, zrovna takový, jaký se hodí pro
na�e venkovské cesty; zabalen do ko�i-
chu, s bra�nou na nástroje v ruce stál jsem
u� na dvoøe pøichystán na cestu.� Po dra-
matické peripetii lékaø nakonec dorazí se
svým kuføíkem za pacientem: �Otvírám
bra�nu a hledám mezi nástroji; chlapec po
mnì ustaviènì z postele hmatá, aby mi
pøipomnìl svou prosbu; beru pinzetu,
zkoumám ji ve svìtle svíèky a zase ji od-
kládám.�

OBECNÍ LÉKAØ V TØE�TI
Nejmlad�í bratr Kafkovy matky Julie,
Siegfried (pøipomeòme, �e francouzské
a �panìlské osudy Kafkových strýcù

z matèiny strany, Alfreda a Josefa, jsou
velice barvité) se narodil 11. bøezna
1867 v Podìbradech do zámo�né �idov-
ské rodiny. Po absolvování novomìstské-
ho nìmeckého gymnázia v Praze vystu-
doval medicínu na nìmecké Karlovì
univerzitì. Do Tøe�tì pøichází roku 1899
po smrti vlasteneckého lékaøe Josefa Ko-
nárovského a pùsobí tam nepøetr�itì a�
do roku 1924. Velice rychle se Löwymu
podaøí navázat na Konárovského praxi
a zakrátko se vypracuje v respektova-
nou osobnost mìsta a okolí. V létì roku
1902 Löwy za�ádá obecní výbor v Tøe�-
ti, aby mu bylo udìleno uprázdnìné

místo obecního lékaøe. Osmnáctièlenné
zastupitelstvo 21. èervence 1902 jedno-
hlasnì rozhodne mu místo pøidìlit s tím,
�e mu bude vyplácet roèní slu�né �per
474 korun a sice s povinnostmi, které
zdravotními zákony a naøízeními pøede-
psané jsou a budou, jako� i se v�emi
dal�ími mo�nými funkcemi, které mu ve
zdravotnickém oboru a léèení chudých
obcí pøidìlené budou�. Mimochodem,
zasedání obecního výboru dál pokraèo-
valo v projednávání otázky plemenných
býkù a zmìny stanov spoleèenstva øez-
níkù. Tøe�t� byla v té dobì mìstem se
zámkem, fabrikami (textilky, sirkárna,
výroba døevìných hodinových skøíní)
a s necelými pìti tisíci obyvateli, z nich�
Nìmci byli men�inou. Dùle�itou souèástí
tøe�t�ské pospolitosti bylo �idovské etni-
kum. V roce 1830 �ilo ve mìstì 750
�idù, v roce 1861 (po migraci do vìt�ích
mìst) 281 a roku 1900 u� jen 169 �idov-
ských sousedù. Na zaèátku 20. století se

�idov�tí obyvatelé, pøedev�ím jako pod-
nikatelé a majitelé fabrik (Stern &
Knapp, Münch & syn a Meissner & sy-
nové), zaslou�ili o hospodáøský, kultur-
ní i sociální vzestup Tøe�tì. �idovská
obec mìla v Tøe�ti vlastní �kolu, syna-
gogu, rituální lázeò a �pitál. 

�VITORKA
Do tøe�t�ské pamìti se �venkovský lékaø�
Löwy zapsal výraznì a nesmazatelnì,
jako svérázná osobnost vzdìlance a origi-
nála ka�dým coulem. Löwy byl hubený
vy��í mu�, s kulatými kovovými brejliè-
kami, pìstìným �irokým knírem a brad-
kou, s øídnoucími vlasy, navenek mírnì
chladný, ale mezi pøáteli schopný si sám
ze sebe dìlat legraci. Mìl trochu pøi�kr-
cený hlas, a synovec mu proto s jemností
sobì vlastní øíkal ��vitorka� (Zwistsche-
rer). V dopise Brodovi ze záøí 1917 se
o tom Kafka rozepsal: �... abych novì
ztìlesnil svého strýce, venkovského léka-
øe, jemu� (se v�í a s nejvìt�í úèastí) øí-
kám nìkdy �vitorka, proto�e má nelidsky
jemnou, staromládeneckou, ze sta�eného
ptaèího hrdla vycházející vtipnost, která
ho nikdy neopou�tí. A on tak �ije na ven-
kovì, nelze ho odtamtud vytrhnout, spo-
kojenì, tak jako mù�e èlovìka uspokojit
ti�e �umící bláznovství, které on pokládá
za melodii �ivota.� Jinde, v deníkovém
zápisku, si poznamená: �Kozy se podo-
bají: polským �idùm, strýci Siegfriedovi
(...).�

VÌTRÁNÍ � ÈERSTVÝ VZDUCH
Ve své ordinaci provádí Löwy o�etøová-
ní chrupù a plombuje zuby. Ovládá oba
zemské jazyky a jako starý mládenec
nemá velké výdaje (hodnì utrácí za kni-
hy a smrduté stroje � viz dále). Finanènì
je dobøe zaji�tìn, nebot�má také pravidel-
né pevné pøíjmy ze závodních nemocen-
ských pokladen tøí nejvìt�ích továren,
které mají �idovské majitele. Synovec
Franz se ve své povídce jen letmo zmíní
(skrze lékaøùv monolog) o jeho ekono-
mické situaci: �Jsem zamìstnancem
okresu a svou povinnost plním vrchova-
tì, ba skoro a� pøespøíli�. Aèkoli mì
�patnì platí, pøece jsem k chudým �tìd-
rý a rád jim pomohu.� Ve své lékaøské
praxi byl Löwy nepøítelem lékù a in-
jekèní støíkaèky, prosazoval pøírodní
a pøirozené léèby. Velice doporuèoval
èerstvý vzduch a byl prý pøímo posedlý
vìtráním. Kafkùv otec o nìm s ironií
prohla�oval, �e otevírá okno nejdøív
dole, poté nahoøe v patøe, spodem prý
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VENKOVSKÝ LÉKAØ
Osmdesát let od smrti Siegfrieda Löwyho, Kafkova strýce

Siegfried Löwy na koni. Foto archiv.
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vyhání �patný vzduch a horem pou�tí
ten zdravý. I praneteø Vìra Saudková
strýcovu �závislost na luftu� potvrzova-
la: �Zastával názor, �e základem zdraví
je dobrá strava a èerstvý vzduch.�

JEMNÁ RUKA CHIRURGOVA
Doktor Löwy obývá v Tøe�ti patrový
dùm na rohu Malého rynku è. p. 131,
který tvoøí jeden z hrotù trojúhelníku
(spoleènì se synagogou a katolickým
kostelem). Výhled z pracovny má do
veøejného prostranství, kterému se øíká
�pinèlpark�. K domu pøiléhá dvorek
s malou zahrádkou a kùlnou. Ve velkém
domì �ije pìt lidí, tøi z rodiny Blumen-
scheinù a ve druhé èásti pan doktor
a jeho kuchaøka a slu�ebná, ovdovìlá
Antonie Minaøová. Jedna z fotografií
zachycuje Löwyho v pracovnì s kvìti-
novou tapetou, sedícího
u psacího stolu, oblo�ené-
ho stohem knih. Na stìnì
visí pendlovky a papírový
trhací kalendáøík. Lékaø
dr�í v jemných dlouhých
prstech pero a mo�ná se
chystá napsat recept pro
neodbytného pacienta.
V povídce synovec Franz
hovoøí ústy venkovského
lékaøe takto: �Takoví jsou
lidé v mém kraji. Stále �á-
dají po lékaøi nemo�né.
Starou víru ztratili; faráø
sedí doma a cupuje me�ní
roucha jedno po druhém;
lékaø v�ak svou jemnou rukou chirurga
má dokázat v�e. Nu, jak je libo; já se ne-
nabízel; spotøebujete-li mì pro posvátné
úèely, i to si dám líbit; co lep�ího si
mohu pøát, já, starý venkovský lékaø
(...).�

NA KONI I NA NECKARSULMU
Na nìkolika fotografiích je dr. Löwy za-
chycen, jak vzpøímenì sedí na koni, ve
vysokých ko�ených jezdeckých holi-
nách, jednou v papa�e, podruhé v klo-
bouku mírnì nasazeném na stranu. Ne-
pøipomíná vùbec venkovského lékaøe,
spí� vojevùdce èi rovnou prezidenta
TGM. Ale existuje je�tì jeden snímek,
který pøedcházející dùstojnost doslova
rozmete. Lékaø je zachycen v dlouhém
plá�ti a v èepici se �títkem, sedící na
motocyklu Neckarsulm. Mírnì pøedklo-
nìný se úpornì dr�í øídítek, pokou�í se
nastartovat a rozjet, ale nejde mu to,
a tak ho musí roztlaèit ètyøi mladé copa-

té dívky, z nich� jedna je lékaøova neteø
a Kafkova milovaná sestra Ottla. Scéna
se odehrává na okraji lesa u Tøe�tì. Je to
vyvedená stylizace (pøipomíná vzpo-
mínky Bohumila Hrabala na svého otèí-
ma Francina), dívky se dívají do aparátu
a usmívají se, Löwy v�ak neztrácí poker
face a scénu pro fotografa zahraje vìro-
hodnì. 

PUCH � LÉTAJÍCÍ STROJ
Kùlna na dvorku velkého domu v Tøe�ti
slou�ila dr. Löwymu jako gará�. V roce
1903 si lékaø kupuje motorové kolo Puch
a dle archivních dokumentù se tak stává
jedním z prvních motocyklistù na Vysoèi-
nì. Konì vymìnil za motor a s puchem
uhání zvlnìnou krajinou za pacienty, na
krátké výlety nebo za pøáteli do Jihlavy.
Smrad a neobvyklý hluk v ulicích Tøe�tì

v�ak vzbuzuje u nìkterých místních ne-
libost a jezdce na motorce zaènou nazý-
vat �smrdutým èertem�. 

Pøi jednom veèerním návratu od paci-
enta ze Stonaøova se v�ak lékaøi pøihodí
nemilá vìc, která mohla skonèit tragic-
ky. Pøi sjí�dìní do Tøe�tì (dne�ní Fritzo-
vou ulicí) narazí na silnici na kládu, vy-
letí ze sedla a tvrdì dopadne. Motokolo
úplnì znièí. Je celý sedøený, ale jinak
nezranìný. Dnes ji� nezjistíme, zda tam
byla na nìj kláda zámìrnì nastra�ena, èi
si jí lékaø jednodu�e nev�iml. Ka�do-
pádnì se na krátký èas vrátil k bryèce
ta�ené koòmi, aby si za pár mìsícù poøí-
dil motocykl nový, tentokrát festovní
Neckarsulm. Na silnìj�ím stroji objí�dí
pacienty po hrbolatých cestách Vysoèi-
ny a je obezøetnìj�í na mo�né nástrahy
v soumraku. Av�ak ani noci nejsou pro
lékaøe klidné. Synovec ve své povídce
pøipustí lékaøovo chronické nevyspání,
nebot�: �Celý okres mì muèí pomocí

mého noèního zvonku.� Je�dìní Löwy-
ho postupnì zmáhá, a tak motocykl
v roce 1914 prodá místnímu továrníku
Sigmundu Münchovi. 

RYBNÍK, TEMPL, HEDWIG
Ne� nastoupil do zamìstnání, zají�dìl
Franz Kafka do Tøe�tì za svým strýcem,
o kterém se v dopisech nì�nì zmiòuje
jako o �strýèkovi� (ve vìnování do Pro-
mìny mu vepsal �mému nejdra��ímu
strýci�), pravidelnì o letních prázdni-
nách. Vysoèinské malomìsto a jeho
okolí poskytlo Kafkovi vhled do ven-
kovské ka�dodennosti, mo�nost se se-
známit s øadou lidí i letní úlevu. V létì
roku 1907 pí�e z Tøe�tì pøíteli Brodovi:
�Prozatím tu smím �ít je�tì do 25. srp-
na. Jezdím hodnì na motorce, hodnì se
koupu, lehávám dlouho nahý v trávì

u rybníka, a� do pùlnoci
jsem s obtí�nì zamilova-
nou dívkou v parku, u�
jsem obracel na louce
seno, stavìl kolotoèe, po
bouøce pomáhal stromùm,
pásl krávy a kozy a hnal je
veèer domù, hrál hodnì
kuleèník, chodil na dlouhé
procházky, pil hodnì piva
a u� jsem byl také v tem-
plu. Nejvíce èasu � jsem tu
�est dní � jsem ale strávil
se dvìma dìvèátky, velice
chytrými dìvèaty, student-
kami, velmi sociálnì de-
mokratickými, které musí

skousnout zuby, aby potlaèily nutkání
vyslovit pøi ka�dé pøíle�itosti nìjaké
pøesvìdèení nebo zásadu. Jedna se jme-
nuje Agatha, druhá Hedwig. Agatha je
velmi o�klivá, Hedwig také.� 

Své prázdninové lásce, vídeòské stu-
dentce Hedwig Weilerové, napí�e Kafka
po odjezdu z Tøe�tì øadu dopisù (zacho-
valo se jich ètrnáct). Oslovuje ji �dìv-
èátko milé�, �milovaná�, �lásko� a nì-
kolikrát v nich pøipomene Tøe�t�: �Ty,
lásko, podivnì se �ije v Tøe�ti, a proto
netøeba se divit, �e jsem dnes na svém
glóbusu udìlal pøibli�nì na námìstí
v Tøe�ti èervenou teèku. Dnes bylo de�-
tivo, sundal jsem tedy glóbus, a tak ho
ozdobil. Tak�e v Tøe�ti je jedna uplaka-
ná, zatímco døíve se tam neplakalo.�
Nebo na jiném místì: �Takto se stane,
�e Ty � at� u� tøeba oklikou pøes jiné
osoby � se ocitá� se v�emi lidmi v Tøe�ti
v nìjakém bezprostøedním vztahu, do-
konce i se sluhou v hotelu nebo nìja-

MUDr. Löwy na motocyklu. Foto archiv.
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kým hlídaèem, na jeho� poli krade�
øepu.�

PRA�SKÁ ZIMA JE STUDENÁ
Se zhor�ujícím se zdravotním stavem,
který se u Franze Kafky promìnil v roce
1917 v diagnostikovanou tuberkulózu,
mu byl strýc Löwy stále více nablízku.
Doporuèoval mu sanatoria s pøírodní
léèbou a dietní vý�ivou, pohyb v krajinì
a práci na èerstvém vzduchu, byl pravi-
delnì �ádán o konzultace, obèas synov-
ce nav�tívil a finanènì ho podpoøil. Kaf-
ka v roce 1921 pí�e rodièùm: �Strýèkùv
návrh � pobyt v nìjakém sanatoriu, za-
hradnièení � se mi samozøejmì zamlou-
vá.� Bylo to v èase, kdy se Siegfried
Löwy pomalu louèí se svojí dlouholetou
lékaøskou praxí v Tøe�ti. Na zimu ji� po-
bývá v Praze v Bílkovì ulici, pøímo
v synovcovì pokoji, a Kafka starostlivì
pí�e v listu rodièùm: �Svému pokoji dá-
vám za úkol, aby velice vlídnì pøijal
strýèka a aby ho chránil.� I dal�í rok si
Löwy je�tì ponechává bydlení v Tøe�ti,
ale knihovnu a nábytek u� stìhuje do
pra�ského domu. Kafka na konci roku
1923 z Berlína napí�e do Prahy: �Strý-
èek u� asi pøijel, urèitì se tì�ce louèí
s Tøe�tí, to si dovedu pøedstavit, já bych
se po tolika letech u� ani nedokázal vy-
prostit, proto musím tak èasto mìnit mís-
ta svého pobytu.� Hned na zaèátku nové-
ho roku je Kafka v dopise od rodièù
informován, �e strýc trpí pra�skou zi-
mou. Kafka odpovídá: �To je divné, �e
strýèkovi, který prodìlal tolik tøe�t�ských
zim, je pra�ská zima moc studená.� 

SE STRÝCEM V BERLÍNÌ
Kdy� se v�ak Kafkùv zdravotní stav na
pøelomu roku 1923/1924 rapidnì zhor�il
a pøítel Max Brod o tom podal rodinì
zprávu, rozjel se strýc do Berlína za ne-
mocným synovcem. Kafku tato neèeka-
ná náv�tìva pøekvapí. Nerozumí tomu,
proè strýc za ním vá�í tak dlouhou ces-
tu, a navíc v zimním èase. Kafka sdìlí
do Prahy: �Nejmilej�í rodièe, pokud jde
o mé obavy, strýèek mì trochu uklidnil,
chodí do divadla, baví se v Berlínì, zlo-
bí se kvùli cenám jako ka�dý z nás, ale
podezøení, které se týká jeho cesty, pøe-
ce jen zùstává.� A Löwy na samostatné
pohlednici z Berlína napí�e Kafkovì
matce, tedy své sestøe: 

�Milá Julie! Jsem u� od ètvrtka veèer
tady, proto�e jsem se v Drá�ïanech zdr-
�el jen nìkolik hodin. Mìl jsem na cestì
pøíznivé poèasí, jen mi to tu pøipadá tro-

chu zasmu�ilé � a trochu drahé, jinak
bych byl s Berlínem spokojený. Pí�u Ti
u Franze v Zehlendorfu, je tu o nìho
velmi dobøe postaráno. Ostatní Ti sdìlí
sám. Se srdeènými pozdravy Siegfried.�

SYNOVCOVO UMÍRÁNÍ
Strýc synovci navrhuje, aby se z Berlína
pøestìhoval a vyu�il rakouské sanatorium
Wienerwald, nebot� tam pracuje (a je spo-

luvlastníkem) bývalý kolega z Vysoèiny,
MUDr. Hugo Kraus, rodák z Èáslavi, se
kterým se Löwy poznal v Jihlavì. Nako-
nec v tomto sanatoriu stráví Kafka jen
krátký èas, aby se po nìkolika peripetiích
ocitl v sanatoriu v Kierlingu, vzdáleném

patnáct kilometrù od Vídnì. Právì tam
strávil na jaøe 1924 poslední mìsíc a pùl
svého �ivota. Strýc je v té dobì na cestì
po Itálii, a tak do Kierlingu pøijí�dí a� ve
druhé polovinì kvìtna. Kafkovi v té dobì
zbývají poslední dva týdny �ivota. Umírá
3. èervna. Den poté pøijí�dí z Prahy strýc
Löwy s Karlem Hermannem (Kafkùv
�vagr) a vyøizují poslední vìci po mrtvém.
Strýc zaplatí ve�keré náklady spojené s lé-
èením a pøevoz mrtvého. Dal�í den je Kaf-
kovo tìlo v zaletované kovové rakvi do-
praveno vlakem z Vídnì do Prahy.
V osobním vagonì jej doprovází strýc,

�vagr Karel Hermann, Robert Klopstock
(Kafkùv pøítel, student medicíny, tuberku-
lózní pacient a pozdìji specialista v oboru
plicní tuberkulózy) a Kafkova poslední
láska Dora Diamantová. 

VYPRAVÌÈ NA PENZI
V srpnu 1925 je tøe�t�ský mìstský lékaø
Siegfried Löwy pøelo�en na trvalý od-
poèinek. Definitivnì se usazuje v Praze.
Obklopen knihami a pøíbuzenstvem rád
cestuje po Evropì, pøedev�ím za rodina-
mi bratrù. Pro�edivìl, zhubl, jiskru v�ak
neztratil. Praneteø Vìra Saudková, která
s ním sdílela jeden dùm, o nìm prohlási-
la: �Kdy� jsem se chtìla ulít ze �koly,
�la jsem za ním a on mì poslal mimo
�kolu do parku na vzduch. Mìl velikou
knihovnu a umìl hezky vyprávìt.�

KO�ICH VISÍ ZA VOZEM
Dle svìdectví Vìry Saudkové mìl strýc
Löwy nastoupit 20. øíjna 1942 do trans-
portu. Vìt�í èást jeho pøíbuzných ji� byla
v nìmeckých táborech a on sám si realis-
ticky dokázal pøedstavit, co jej mù�e �na
daleké cestì� èekat. �Veèer jsme za ním se
sestrou Helenkou pøi�ly,� vzpomínala po-
zdìji Vìra Saudková, která bydlela ve
stejném domì v Bílkovì ulici, �a v�imly
si, �e nemá sbaleno. Na nic jsme se ho ne-
ptaly a on nám nic nevysvìtloval. Øekl
jen, �e je unavený a pùjde spát. Nechaly
jsme ho samotného.� Vìra se ke �strýci
Löwymu� vrátila nad ránem. Na�la ho,
jak le�í na posteli v rozhaleném �upanu
a ve stehnì má zabodnutou injekèní støí-
kaèku. U� nedýchal, ale ruce mìl je�tì
teplé. Dlouhou chvíli nad ním zùstala stát.
Také povídka Venkovský lékaø synovce
Franze konèí podobnì pøízraènì: �Nahý,
vydán na pospas mrazu tohoto obzvlá�t�
neblahého období, s pozemským vozem,
nepozemskými koòmi, potloukám se tu, já
staøec. Mùj ko�ich visí vzadu za vozem,
nedosáhnu v�ak na nìj a nikdo z té èilé se-
branky pacientù nehne ani prstem. Podve-
den! Podveden! Jednou poslechne� na
klamné zazvonìní noèního zvonku � ni-
kdy to nenapraví�.�         MILO� DOLE�AL

Z pramenù:
Státní okresní archiv Jihlava � fond Tøe�t�
Moravský zemský archiv Brno � fond
Zemský úøad
Franti�ek Bukvaj, Vìèný poutník�,
Tøe�t� 2001
Josef Èermák, �Kafkùv venkovský lékaø
z Tøe�tì�, in: Vlastivìdný sborník Tøe�tì
a okolí, 2011

Pasová fotografie dr. Löwyho. Foto archiv.

Lékaøský kuføík dr. Löwyho. Foto archiv.
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Okres Plzeò-jih patøí k zajímavým,
a pøesto turisticky ponìkud opomíjeným
oblastem Plzeòského kraje. Od-
boèit na úrovni Rokycan z dál-
nice D5 smìrem k jihu a vydat
se od mìsteèka k mìsteèku
mírnì zvlnìnou krajinou, která
pøechází do høebenù Brdských
kopcù, v�ak vùbec není �patný
nápad. Vedle èetných hradù,
zámkù a kostelù se v nìm na-
chází i celá øada památek, spo-
jených s kdysi relativnì poèet-
ným �idovským osídlením.
A tak najdeme �idovské høbito-
vy a v nìkterých pøípadech
i synagogu v Blovicích, v Dol-
ních Lukavicích, v Kasejovi-
cích, v Merklínì, ve �tìnovicích, Pøe�ti-
cích èi ve Stodu. V neposlední øadì pak

ve Spáleném Poøíèí, místu, kterému se
tentokrát budeme vìnovat podrobnìji.

VESNICE, MÌSTEÈKO, 
MÌSTO
Mìsteèko, v roce 1996 pový�e-
né na mìsto, má starobylý pù-
vod a historii. Jako vesnice je
poprvé zmínìno (tehdy jako
Poøíèí) v roce 1239. Postupnì
se stalo významnou zastávkou
obchodní stezky z Plznì do
Ro�mitálu. Dobré èasy 16. sto-
letí v�ak ukonèila tøicetiletá
válka, kdy bylo Poøíèí nìkoli-
krát vypáleno vojsky obou vál-
èících stran tak dùkladnì, �e se
od té doby nazývá Spálené,
i kdy� bylo pozdìji znovu, spolu se zám-
kem a kostelem, znovu vystavìno. Tra-

duje se, �e majitelé panství Vratislavové
z Mitrovic, usilující o celkovou obnovu

svého panství, zde povolili pobyt �idov-
ským obchodníkùm, základu poèetné

obce, která tu potom od 17. do
19. a v men�í míøe i do 20. stole-
tí existovala. Mìsteèko se v èase
baroka i pozdìji rozrù-
stalo a mnohé z budov
a domù, které postupnì
v centru vznikaly, jsou
dnes chránìny jako
mìstská památková zó-
na. V roce 2003 získalo
Spálené Poøíèí dokonce
ocenìní Historické mìs-
to roku.

POØÍÈTÍ SOUVÌRCI
A� do poloviny 19. století �ili zdej�í sou-
vìrci v ghettu v dne�ní Tyr�ovì ulici a oko-

lí. Tvoøila ho øada obytných domù, syna-
goga ze 17. století, �idovská �kola,

hostinec, a dokonce i malá nemocnice. Do
dne�ních dnù se z toho v�eho dochovaly
dva zajímavé �idovské domy: Weilùv dùm
è. p. 159 s pùvodními klenbami, kamenný-
mi dveøními portály a hebrejským nápi-
sem, oznaèujícím vchod do modlitebny

a Ledererùv dùm (è. p. 161)
s pavlaèí a èernou kuchyní, ve
kterém je dnes penzion a res-
taurace, nazvané jménem nej-
star�ího dolo�eného majitele Jo-
achima Lewidta. Synagoga,
rokokovì upravená stavba z ro-
ku 1650, byla zboøena v roce
1946. Na místì, kde stávala, ji
dnes pøipomíná plastika Památ-
ník sou�ití �idovských a køest�an-
ských obyvatel mìsta. Pøipomíná
rovnì�, �e dva z místních �idù,
man�ele Ehrmannovy, ukrývali
s nasazením vlastních �ivotù bì-
hem okupace po tøi roky man�e-

lé Homolkovi z blízkých Nechanic a tak je
zachránili. Po právu jim byl Státem Izrael
udìlen titul Spravedlivý mezi národy. 

Nejvýznamnìj�í památkou na �idy ze
Spáleného Poøíèí a okolí je ov�em místní

�idovský høbitov, krásnì situovaný na
klidném místì nedaleko námìstí na kon-
ci Pra�ské ulice. Je dolo�en je od druhé

poloviny 18. století a v dobrém
stavu se na nìm dochovalo na
200 náhrobkù barokního, klasi-
cistního i moderního typu. 

Ve váleèných letech se histo-
rie �idù ve Spáleném Poøíèí
uzavøela. Ti nemnozí, kteøí vy-
hlazování zázrakem pøe�ili, se
odstìhovali, nebo u� nejsou
mezi námi. Ale dobøe udr�ova-
ný høbitov stále pøipomíná, �e
tady �ili, pracovali a jsou po-
chováni ti, kterým bylo Spále-
né Poøíèí po mnoho generací
domovem a kteøí k jeho dne�ní

utì�ené podobì svojí prací a pílí pøispìli. 
Text a foto jd

MÌSTEÈKO SPÁLENÉ POØÍÈÍ
Málo známé �idovské památky nedaleko Plznì

Ledererùv dùm, dnes penzion a restaurace Joachim Lewidt. 

Zámek, kostel a dìkanství ve Spáleném Poøíèí.

Høbitov, zalo�ený v polovinì 18. století.

Pohled do bývalého ghetta, v popøedí Weilùv dùm.
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VÌRA NOVÁKO-
VÁ (nar. roku
1928 v Praze)
byla roku 1949
spolu se svým
spolu�ákem
a pozdìj�ím
man�elem Pav-
lem Brázdou
z politických dù-
vodù vylouèena
z Akademie vý-

tvarných umìní a nesmìla vystavovat. Díky
podpoøe rodiny a podobnì smý�lejících a re-
�imem perzekvovaných pøátel pracovala
v ústraní a hledala si svou svébytnou umìlec-
kou cestu. V jejím díle lze nalézt rùzné vlivy,
od surrealismu pøes informel po experimenty
s písmem a slovem, vìnovala se také kni�ní

a èasopisecké ilustraci. Zásadní inspirací se
jí staly pøíbìhy Starého a Nového zákona,
které vkládá do aktuálních �ivotních situací.
Její dílo je øazeno po bok nìkdej�ích, nyní
pro svou originalitu a nekompromisní pøí-
stup k dílu cenìných �outsiderù� � Bohusla-
va Reynka èi Vladimíra Boudníka. Poprvé
veøejnì vystavovala díky péèi Revolver Re-
vue spolu s Pavlem Brázdou roku 1992, prv-
ní samostatnou výstavu mìla roku 1998.
Roku 2010 vydalo nakladatelství Argo její
obsáhlou monografii. Souèasná výstava
v Centru moderního umìní DOX v pra�ských
Hole�ovicích potrvá do 16. øíjna. Pøi této pøí-
le�itosti jsme malíøku po�ádali o rozhovor. 

Jak se vám líbí va�e výstava v DOXu?
Není to vlastnì výstava jako výstava, spí�
procházka mým �ivotem, také se jmenuje
Via vitae. Kurátoøi, Otto M. Urban a Mi-
chaela �ilpochová, byli fantasticky vstøícní,
udìlali to po svém a jsem ráda, �e mì do
toho nenechali vstoupit. Vlastnì tomu
sama poøádnì nerozumím, pomalu na kon-
cept pøicházím. Postavili ho na tom prù�vi-
hu lidstva i mým na zaèátku a skonèili to
nadìjí. Zaèíná to latinským citátem z delf-
ské vì�tírny, proto�e já jsem trochu pra�tì-
ná pøes latinu a øeètinu, které jsem mìla na
klasickém Jiráskovì gymnáziu. Citát zní:
�Ibis redibis non morieris in bello�, co�
znamená: Pùjde�, vrátí� se, nezemøe�
v boji, ale souèasnì to mù�e znamenat: Pù-
jde�, nevrátí� se, zemøe� v boji. Podle toho,
kam se pøiøadí ten zápor non.

Vy jste ka�dopádnì do boje �la a vrátila
se� Kde bylo Jiráskovo klasické gym-
názium?
V Resslovì ulici, nad Obchodní akademií.
Kousek pod ním je ten kostel s kryptou,
kde se ukrývali para�utisti po atentátu na
Heydricha. A to já jsem za�ila. V èervnu
1942 jsem byla v tercii. Jeli jsme od Braní-
ka, kde jsme bydleli, k Jiráskovu mostu,
tam stáli nìmeètí vojáci se samopaly, my
nevìdìli, co se dìje. A v první reakci mì
napadlo � Tak to nemusím do �koly! Pak se
ukázalo, �e celá ulice je zavøená, a v�echno
jsme se dozvìdìli. Já za�ila v�echny ty hrù-
zy, dvì tøetiny stra�livého 20. století�

Pøesto jste si zachovala optimismus.
To je jednoduchý: vìøím, �e dobro je silnìj�í
ne� zlo. Jinak by svìt u� dávno neexistoval.

V souvislosti s válkou: nevyprávìl vám
Josef Palivec o Karlu Poláèkovi, se kte-
rým se pøátelil a který chodil z Ruské
ulice do va�eho domu, který mìl blízko?
Palivce, tedy druhého man�ela Pavlovy ba-
bièky Heleny Ko�eluhové-Èapkové, jsem
za�ila, a� kdy� se vrátil z kriminálu, kde si
odsedìl deset let. Byl spí� mlèenlivý, ale
kdy� vyprávìl, umìl to krásnì. Na Poláèka
jsme se ale nedostali� 

Co pro vás znamenají biblická témata?
Otec mì a sourozence, celkem nás bylo
�est, vychovával k ateismu. Byl právník,
prvorepublikový sociální demokrat, vyzna-
vaè sociální spravedlnosti, spravedlivé spo-

leènosti, ke které se mìli lidi dostat vývo-
jem, evolucí, ne revolucí. Já byla taky pro
spravedlivý svìt, to je pochopitelné. Ale
komunisti na to mìli patent. Spoèíval
v tom, �e museli znièit hodnì lidí � popra-
vit, vystra�it, vyhodit z práce, ze �koly. 

Mì vyhodili z AVU z politických dùvo-
dù roku 1949, a tím se mi zhroutil svìt a za-
èala jsem hledat nìjaký smysl, nìjaké hod-
noty. Øíkávám, �e bratøi komunisti mì
pøivedli k víøe. Ale byla to dlouhá cesta, ne-
bylo to tak jednoduché. Moji sestru Hanku,
dvojèe, pøivedl ke køest�anství man�el,
Franti�ek Lobkowicz. Ona nám nic neøekla
a� pak zpìtnì mi povìdìla, �e se za mì nì-
kolik let ka�dý den modlila, abych pøestála
v�echny ty prù�vihy. 

Pak jste se sama nechala pokøtít.
Kdy� nás, tedy mì a mého spolu�áka, bu-
doucího man�ela Pavla Brázdu, vyhodili

z akademie, chodili jsme a øíkali si, co s tím
svìtem, kam se to øítí� Jak se k tomu po-
stavit, jak se vyslovit� Èetli jsme existen-
cionalisty, co tenkrát vycházeli a byli
v módì, a objevila se i kniha jednoho ame-
rického sociologa ruského pùvodu, jmeno-
val se Sorokin, o krizi souèasné spoleènosti
a v té mì zaujalo jedno místo. Bylo to mís-
to z kázání na hoøe o tom, co je podstatné.
A já si uvìdomila, �e to vùbec neznám
a musím se podívat, co to vlastnì je, jestli
to nejsou nìjaké báchorky, a zaèala jsem se

KA�DÝ OBRAZ JE PØÍBÌH
Rozhovor s malíøkou Vìrou Novákovou

Foto Jindøich Nosek.

Abraham 2, olej na plátnì,1996-98.

Izák, olej na plátnì, 1998.
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zabývat Biblí. Starozákonními pøíbìhy,
které jsou fantastické, pak Novým záko-
nem, a� jsem se pak roku 1958 nechala po-
køtít. A mezitím jsem zaèala malovat vìci
spojené s Biblí. 

Velký obraz Tak konèí sláva svìta je
z roku 1952.
To byla hrozná doba, Stalin, procesy� Mì
k tomu vedl silný zá�itek, kdy jsem si uvì-
domila, �e èlovìk není v�emohoucí, není
sám sobì stvoøitelem, je omezený a nemá
na to, aby mìl moc nad �ivotem, nad ostat-
ními, nad národy, nad rasami. Kdy� mi toh-
le do�lo, úplnì mì to ohromilo. Pamatuju
si, �e to bylo v tramvaji cestou kolem Flóry,
tam kde je teï ten obchodní barák; tehdy
tam byl plácek a nìjaké houpaèky. A zaèala
jsem malovat tenhle obraz s latin-
ským názvem Sic transit gloria mun-
di, co� je kresba a trvalo mi to rok ji
udìlat. Kdy� si osobuje vládnout èlo-
vìk, co se pova�uje za Pána svìta,
dopadne to katastrofálnì. To vidíme
i dnes�

Znala jste tehdy obrazy Bohuslava
Reynka?
Neznala, s tìmi jsem se seznámila
a� pozdìji, ale vlastnì jsme paralel-
nì dìlali podobné vìci. Teï byla
jeho výstava v galerii 8smièka
v Humpolci a k jeho vìcem dali pa-
ralely u jiných malíøù, mìla jsem tam ob-
razy proroka Joná�e. Víte, mnì �lo o to, co
mi biblické pøíbìhy øíkají a jestli to je pro
mì �ivá zále�itost. A pokud to pro mì je
�ivá zále�itost, tak o èem vypovídá. Mnì
to vypovídalo � tøeba Joná�, který se vzpí-

ral Bo�ímu milosrdenství. Co� mì fasci-
novalo.

Pak máte Noemovu archu. Je to náhoda,
�e lidi, kteøí budují archu, pøipomínají
vìznì v mundúrech?
Taky to v tom je. A tro�ku tu ironizuju so-
cialistický realismus, budování. Poøád se
museli malovat dìlníci, pracující lid � tak-
�e mám Noema jako pracujícího dìlníka
s lopatou. Mám i Moj�í�e � ten pro mì
znamená pokoru, nakreslila jsem ho, jak
se za lidi modlí a oni mu podpírají ruce,
aby vydr�el. 

Na výstavì je krásný obraz Joba.
Jobem jsem se zabývala hodnì. Jeho obraz
je dìlaný pískem a kamínky, jednoduchými
tvary, které mì pøivedly ke geometrické ab-
strakci. Ka�dý obraz je pøíbìh, nedìlala
jsem umìní pro umìní, formalismus. For-
my, které se kolem mì mihly, jsem pou�í-
vala k tomu, k èemu se mi hodily, pou�íva-
la jsem je svobodnì, nebo lze øíct, �e drze.
Pro mì ka�dý tvar a jeho smìr o nìèem vy-
povídá. Je to výpovìï o vertikálách, o hori-
zontálách, diagonálách, o kruhu. 

Od geometrického tvaru (u Joba vidím
�A�) se mi odvíjela hra s písmeny. Ta pís-
mena jsou ve vztahu ke slovùm, z nich�
jsou tvoøena, vypovídají o jejich významu.
Byla to taková svobodná hra� 

�A� je u vás hlavnì Abraham.
Jistì, �A� je poèátek, základ. Namalovala
jsem i Izáka, který se na otce tázavì dívá.
Jednomu stoletému franti�kánu se ten ob-
raz stra�nì líbil a v Izákovì pohledu vidìl
dùvìru k otci. Zkrátka, co mi vrtalo hla-

vou, jsem pøená�ela do formy. A zajímala
mì i ta bipolárnost � opaènì k �S�, co� je
Svoboda, Smìr, Smysl, stojí otazník �
kam s tou svobodou, kam smìøovat? �V�
je vegetace, v�echno, co jde vzhùru, otev-
øenost�

Obraz Eva a Adam � to je napìtí, obvi-
òování�
No jo, vzájemný obviòování, kdo za ten
prù�vih mù�e� Já tomu øíkám Existenci-
ální Aféra, ka�dý to tro�ku zná.

Na výstavì je taky Goliá� a David,
v dne�ní situaci s válkou na Ukrajinì
hodnì pùsobivá dvojice.
Goliá� stojí na tanku, vepøedu má hákový
køí� a na zádech pìticípou hvìzdu, ty objek-

ty jsem dìlala roku 2002. Já bych si ho pøed-
stavovala jako velikou sochu instalovanou
na Letné, tam, kde stával Stalinùv pomník.
A aby huèela a dìlala rámus. Na druhé stra-
nì by byl malý David. �e by to byl pomník
Václava Havla a obecnì v�ech, co se vze-
pøeli. Diktátor a materiální síla proti duchu
a Bo�í ochranì. Na tom se nic nemìní.

Získala jste s vírou i pocit nìjaké zodpo-
vìdnosti? 
Já jsem si øíkala, �e bych ráda, abych to, co
jsem dostala, dokázala srozumitelnou jedno-
duchou øeèí pøedat dál. To je taky taková moje
modlitba. To, �e výstava má odezvu, mì hroz-

nì tì�í. �e to není jenom nìjaká forma-
listická výstava, �e se opírá o �ivot. 

Co vás v souèasné dobì z Bible
oslovuje? 
Mám jeden obraz, u� je pár let starý,
byl nedávno vystavený v Galerii
Ztichlá klika. Øíkám mu �pictus teo-
logicus�, je to takový opová�livý dia-
log s výrokem �Jsem, který jsem� �
dovedlo mì to a� ke �Jsi ve mnì, nej-
si ze mì� � a z toho mi vyskoèilo, �e
�ze mì� je vlastnì �zemì�. 

V Páté knize Moj�í�ovì Moj�í�
øíká, �e to, jak se lidi mají chovat, ne-

padá z nebe nebo není nìkde v dálce, ale
máme to nosit ve své du�i a ve svém srdci�
Tak to se mi hroznì líbí.     ALICE MARXOVÁ

Více informací o souèasné výstavì a dopro-
vodných akcích naleznete na www.dox.cz.

Job II, akronex, písek, kamínky na plátnì, 1964.

Goliá� a David, 2002. Foto z výstavy am.

Eva a Adam, olej na plátnì, 1995.
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Mám to z bytu jen kousek. Staèí pøejít
ru�nou ulici Kneze Mihailova, která se
jako pulzující tepna vine starým mìstem
od námìstí Republiky a� k parku Veliki
Kalemegdan, potom zahnout doleva
pøes rozlehlé ná-
mìstí Studentski trg,
na jeho konci se dát
doprava kolem bu-
dovy Etnografické-
ho muzea � a po pár
minutách jsem tam.
V malebné, zastrèe-
né èásti bìlehrad-
ského centra, je� je
oproti zbytku mìs-
ta nezvykle klidná
a díky mno�ství ze-
lenì zde není takové
parno (i kdy� v létì
celý Bìlehrad sálá
jako huèící rozpále-
ná kamna), ve ètvrti Doræol. Tato ètvrt�,
její� název pochází z tureètiny, je plná
malých kaváren, podnikù a pozùstatkù
osmanské architektury a svojí pozoru-
hodnou atmosférou chvílemi pøipomíná
Paøí�, jindy zas jakési zcela neevropské
mìsto. 

PROLÍNÁNÍ KULTUR
Doræol je odnepamìti místem setkávání
a prolínání nejrùznìj�ích kultur a vyzná-
ní, z nich� nejvýraznìji se do rázu ètvrti
otiskly kultury turecká, srbská, rakous-
ká � a �idovská, pøesnìji øeèeno sefard-
ská. Jejich vzájemná blízkost a prostup-
nost je do oèí bijící � v�dyt� pouhých pár
krokù od místního �idovského muzea
(Jevrejski istorijski muzej Beograd)
v ulici Jevrejska, kam mám namíøeno,
se nachází pøekrásná d�amija (tedy me-
�ita) Bajrakli z 16. století, je� se bohu-
�el v nedávné dobì stala cílem útokù
srbských nacionalistù v odvetì za po-
�kozené klá�tery na území Kosova. Já
se v�ak radìji v my�lenkách vracím hlou-
bìji do historie a vcházím do vysoké nì-
kolikapatrové budovy, jedné z nejvìt�ích
v celé ulici, která je zároveò sídlem bì-
lehradské �idovské obce i muzeem
místní �idovské komunity.

MUZEUM
Na plo�e jediné veliké místnosti se mu-
zejní expozice sna�í zachytit historii se-

fardských �idù nejen v Bìlehradì, ale
na celém území bývalé Jugoslávie. Mu-
zeum bylo zalo�eno v roce 1969, tedy
hluboko za titovského socialismu,
a budí dojem, �e od té doby pro�lo jen

málo zmìnami (ale
nerad bych se mý-
lil). Jsem zatím jedi-
ný náv�tìvník. Vrát-
ný mì pou�tí do
prvního patra, kde
dostávám do ruky
nìkolik vybledlých
nati�tìných papírù
s texty a popisy fo-
tografií v angliètinì
a srb�tinì. Pomalu
procházím mezi za-
prá�enými vitrína-
mi, ve kterých jsou
vystaveny odìvy,
rituální pøedmìty,

obrazy i knihy. Jedním z rodákù místní
�idovské komunity byl i srbský symbo-
listický malíø Leon Koen, který zde zøej-
mì po�ívá velké úcty � vystaveno je nì-
kolik jeho portrétù a krajin, zasmu�ilých
a zadumaných jako celé toto muzeum. 

Expozice konèí � jak jinak � dìsivou
beznadìjí balkánského �oa, soubìhu
událostí, o kterých je
lépe mlèet, proto�e
ka�dé slovo se jeví
zbyteèné. Snad jen
tolik: ano, my mlad-
�í máme pøedstavu
o �oa formovanou
filmy z prostøedí vy-
hlazovacích táborù
vìt�inou na polském
území, my z Èeska
máme také jisté po-
vìdomí o Terezínì a osudech støedoev-
ropských �idù. Jiná místa a jiné scénáøe
� jako tøeba Pobaltí, Bìlorusko èi právì
Balkán � zùstávají, dle mého, tak trochu
za na�ím obzorem. Pøitom teprve za ním
získáváme alespoò trochu skuteènou
pøedstavu o tom, jak rozsáhlým a brutál-
ním procesem �oa bylo. Rozum zùstává
stát nad tím, s jakou dùsledností (a pra-
malou reflexí v pozdìj�ích letech) se
právì v balkánském prostoru � tomto
odvìkém multietnickém prostøedí �
odehrály masakry �idovského obyvatel-
stva, za jejich� realizací stáli zdaleka ne

jenom nìmeètí okupanti, ale také ma-
ïar�tí fa�isté èi chorvat�tí usta�ovci.

SHIRA UTFILA
U východu z neradostnì a neaktuálnì
pùsobícího muzea (které si v�ak právì
díky své neaktuálnosti udr�uje pachut�
starých èasù) se zastavuji u nástìnky, na
ní� visí pozvánka na koncert sefardské
hudební skupiny Shira Utfila (Píseò
a modlitba). Koná se tý� den veèer na
prostranství pøed nedalekou synagogou.
Vybíhám znovu do prvního patra, vstu-
penky tu neprodávají, ale mám prý zku-
sit napsat e-mail do �idovského kultur-
ního centra. Povedlo se � lístky je�tì
mají.

Do veèera je dost èasu, a tak se vydá-
vám pì�ky dlouhou ulicí Jevrejskou
smìrem ke kalemegdanské pevnosti.
Pod jejími hradbami se setkávají dva
mohutné toky � Sáva a Dunaj. Na pro-
tìj�ím bøehu se rozkládá ètvrt� Zemun,
kdysi poslední výspa rakouského moc-
náøství. Vedro jako by se neustále stup-
òovalo, vzduch je témìø nedýchatelný,
teplota se pohybuje okolo 40 stupòù.
V parku obklopujícím pevnost vyhledá-
vám zbytky stínu a pøemítám o osudu
mìsta na soutoku. Na soutoku øek, dì-
jin, konfesí a etnik. Existuje nadìje, �e
národy Balkánu projdou dìjinnou sebe-
reflexí, která by jim umo�nila najít cestu
k sobì navzájem? Existuje nadìje na

smíøení, na podání
ruky? Ano, ale je
v nedohlednu, jako
biblické Izajá�ovo
zaslíbení pokoje.

Na venkovní kon-
cert pøed synagogu
v ulici Mar�ala Bir-
juzova dorazilo vel-
ké mno�ství lidí.
Nikdo nespìchá,
hrát se zaèíná a� ko-

lem deváté hodiny, kdy horký den pøe-
chází v pøíjemný teplý veèer. Celé pro-
stranství je zaplnìno, lidé se porùznu
rozsazují pøed pódiem, v davu kolem
sebe sly�ím srb�tinu i hebrej�tinu. Hlav-
ní zpìvák skupiny ka�dou píseò (s ohle-
dem na mezinárodní slo�ení publika)
uvádí v angliètinì, vysvìtluje obsah se-
fardských legend a pøíbìhù, na jejich�
motivy je vìt�ina písní slo�ena � jako
tøeba ta o kantorovi, jeho� Turci donutili
zazpívat z minaretu a který se ze zoufal-
ství vrhl dolù. V momentì, kdy místo
anglicky zaène zpìvák do mikrofonu

BÌLEHRAD SEFARDSKÝ
Mìsto na soutoku øek a konfesí

Jedna z ulic ve ètvrti Doræol.

Bìlehradské �idovské muzeum.



hovoøit srbsky, probìhne posluchaè-
stvem vlna nad�ení. Ano, zde na Balká-
nì jsou nìkteré rány stále otevøené � ale
rakije a zajeèarsko, srbské pivo z pivo-
varu Zajeèar, je alespoò na chvíli doká-
�ou zacelit.

SEFARDSKÁ PÍSEÒ
(Bìlehrad 2022)

Nad synagogou tanec vla�tovek
jak vír v èerných vlasech
té zpìvaèky její� píseò má� v u�ích
u� pátý den:

Byl jeden chlapec
Tak mladý byl
A dívku jednu si oblíbil
V�ak ka�dá radost uplývá
za láskou �al se ukrývá
Staèí krok � zlomí se kvìt
To Hospodin Bùh tak stvoøil svìt!

Pak housle klarinet
i basa vpadne do zpìvu
Píseò je plná tesknoty
a nejde a nejde ti
z mysli ani po týdnu:

Ten pøíbìh je starý mnoho let
Sultán chtìl sly�et �ida pìt
z minaretu chvalozpìv:
Ubohý kantor dozpíval sloku
Rozpøáhl ruce � spatøil zahrady, øeku
Vítr mu z úst sebral notu
Ubohý kantor vrhl se z minaretu
Hospodina chvalte za ka�dý kvìt
i kdy� tak krutý stvoøil svìt!

Píseò jde dál, v nitru ti kolotá
Synagoga v �eru se ztrácí
Zpìvaèka hlasem rozsvìcuje hvìzdy
Ty hvìzdy má� nad hlavou do konce
�ivota:

Ach bylo jich mnoho
staøí i mladí
�eny i dìti
nesvatí, svatí
Pøevalila se pøes nì noc
Bezhvìzdná stra�ná moc
Za�lápla do pùdy píseò i kvìt
To Hospodin Bùh tak stvoøil svìt!

A chvála mu budi� vzdána
�e ka�dá noc
zející rána
svìtlem je pøekonána

Text a foto Josef Kroutvor ml.

Emeritní profesor Yaleovy univerzity,
pra�ský rodák Peter Demetz, který se
21. øíjna do�ívá sta let, je významným
germanistou, odborníkem na srovná-
vací literaturu a pøekladatelem èeské
literatury do nìmèiny. Po emigraci
roku 1948 �il v Mnichovì, pracoval
v Rádiu Svobodná Evropa, poté odjel
do USA, kde pùsobil na Yaleovì uni-
verzitì. Jeho otec Hans Demetz byl
dramaturgem pra�ského a brnìnského
nìmeckého divadla. V èeském pøekladu
mu vy�lo sedm
knih: Èeské slun-
ce, moravský mìsíc
(1997), René. Pra�-
ská léta Reinera
Marii Rilka (1998),
1909: Aeroplány nad
Bresciou (2003),
Praha èerná a zla-
tá (2004), Dìji�tì:
Èechy (2008), Pra-
ha ohro�ená 1939�
1945 (2010) a Dìti
v Brnì (2015). Ja-
ko zatím poslední
vy�la v roce 2020
kniha Diktátoøi v ki-
nì. Lenin, Mussoli-
ni, Hitler, Goebbels,
Stalin, napsaná nìmecky a vydaná jen
o rok døíve v nakladatelství Zsolnay
(Hanser).

Je pozoruhodné, jak málo ztrácí
s pøibývajícím vìkem Demetzovo
my�lení i psaní na kvalitì, nìkdy by
se chtìlo øíci, �e snad i naopak, kdyby
ta kvalita, doprovázená obèas mírnou
ironií a smyslem pro humor i paradox
tu nebyla prakticky od zaèátku. A tak
skuteènost, �e autor knihu dokonèil
bezmála stoletý (pøesnìji øeèeno v 96)
je sice hodná pov�imnutí i úcty, ale
souèasnì není z kvality textu rozpo-
znatelná. 

Nebýt toho, �e v první kapitole De-
metz vzpomíná, jak se na zaèátku tøi-
cátých 20. století v Brnì stal filmo-
vým fandou a jak ho vá�eò pro film,
stejnì jako vìt�inu jeho vrstevníkù,
provázela celým �ivotem, mo�ná by-
chom si ani neuvìdomili, �e ty biogra-
fy, filmy, které se v nich promítaly,

a lidi, kteøí na nì s nad�ením chodili,
popisuje nìkdo, kdo u toho tehdy pøed
devadesáti roky osobnì byl. 

Patøí k velkým Demetzovým pøed-
nostem, �e si na základì pøímé úèasti na
tom, co dnes u� skoro výluènì spadá do
kompetence historikù, které od událostí
první poloviny minulého století dìlí dvì
a mnohdy i tøi generace, neosobuje
patent na pravdu a prakticky nikdy ne-
mentoruje. To, co z vlastní zku�enosti
ví, doká�e propojit s vìdeckou akribií

a pøístupem v celek,
který je �ivý, ètivý
a faktograficky pøes-
ný.

Demetzùv bratra-
nec Petr Brod o nìm
øíká: �Petr Demetz
�ije ve mìstì High-
land Park ve státì
New Jersey se svou
tøetí �enou Paolou
Gambarotou, která
vyuèuje italianisti-
ku na blízké Rut-
gersovì univerzitì.
Rád nav�tìvuje ka-
várny a restaurace
ve svém okolí, ale
obèas si troufne i na

del�í cesty: zaèátkem léta pøiletìl s Pao-
lou do Evropy a pobyli dva týdny v Ty-
rolsku, kde se se�li se svými pøíbuznými,
�ijícími v Itálii. Peter je stále mentálnì
velmi èilý a rád ète knihy, které mu posí-
lám, a poslouchá èeské rozhlasové poøa-
dy. Zajímají ho mimo jiné filmové dìji-
ny a pøíbìhy kin v Brnì, kde ve tøicátých
letech strávil èást svého mládí. 

Rád také vzpomíná na dobu na za-
èátku padesátých let, kdy pod vede-
ním Ferdinanda Peroutky a Pavla Tig-
rida pracoval jako první kulturní
redaktor ès. oddìlení rozhlasové sta-
nice Svobodná Evropa v Mnichovì.�

Ro� chode�, který uveøejnil pøed 12
lety obsáhlý a zajímavý rozhovor
s dnes ji� stoletým jubilantem (Rch
6/2010), se pøipojuje ke v�em gratu-
lantùm a pøeje Peteru Demetzovi ad
mea veesrim �ana a hodnì zdraví
i elánu do dal�ího století.

jd
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PETER DEMETZ STOLETÝ
Pra�ský rodák, germanista a spisovatel se 21. 10. do�ívá jubilea

Foto archiv.
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Skuteènou �zlatou �ílou� izraelské spoleè-
nosti je obèanský aktivismus. Tuto skuteè-
nost jsem chtìla èeským ètenáøùm pøiblí�it
v knize Jak napravovat svìt. Rozhovory
s inspirativními Izraelci. Jedním z nejsil-
nìj�ích setkání pro mì byl rozhovor s Tu-
lym Flintem, hlavním koordinátorem ne-
ziskovky Bojovníci za mír. Ta spojuje
Izraelce, obvykle bývalé vojáky, a Pales-
tince, èasto bývalé vìznì, kteøí se v urèité
chvíli svého �ivota rozhodli opustit násilný
boj a vydat se cestou nenásilí a osobní
i spoleèenské zmìny. I kdy� nemusíte sou-
hlasit s jejich politickými názory, jejich ob-
èanský postoj a osobní práce si za-
slou�í uznání pro velikou odvahu
a smìlou vizi. 

IN THIS PLACE TOGETHER
V roce 2021 vy�la kniha In This Pla-
ce Together: A Palestinian´s Journey
to Collective Liberation (Spoleènì
na tomto místì: Cesta jednoho Pales-
tince ke kolektivnímu osvobození),
která popisuje �ivotní pøíbìh Flinto-
va palestinského kolegy Sulajmana Chatí-
ba. Knihu s ním sepsala americká �idovka
Penina Eilberg-Schwartz. Po jejím pøeète-
ní a po rozhovoru se Sulajmanem (nebo
jak si øíká, �Sulim�) mohu potvrdit, �e jde
o inspirativní setkání a silný pøíbìh, po kte-
rém � pøiznejme si to � �idé a Izraelci tou-
�í. Toti� setkání s Palestincem, který rozu-
mí jejich pøíbìhu a respektuje ho.

Suli (roèník 1972) se narodil ve vesnici
poblí� Jeruzaléma v tradièní palestinské
rodinì (matka byla v domácnosti, otec pra-
coval jako uklízeè pro jeruzalémskou rad-
nici). �ivotní situace Palestincù a roman-
tické snìní o �osvobozeneckém boji� pod
vedením Jásira Arafata ho vedly k rozhod-
nutí �nìco udìlat� proti okupaci. V patnác-
ti letech si s kamarádem vzali nù� a ve sna-
ze ukrást zbranì pobodali mladé Izraelce.
Tak se je�tì nedospìlý ocitl ve vìzení, kde
si odsedìl deset let. Ve vìzení horlivì èetl
� nejprve revoluèní literaturu, pozdìji kni-
hy o Gándhím, Mandelovi, M. L. Kingovi.
Nauèil se anglicky a hebrejsky. A poprvé
narazil na islamistické fanatiky, tak�e si
uvìdomil, �e ne v�ichni Palestinci boj vní-
mají èestným, idealistickým zpùsobem �
pro nìkteré je to prostì iracionální nièení,
za které budou �Bohem� odmìnìni. 

Silná je chvíle, kdy se prolomí narativ
Suliho, resp. palestinské jediné �pravdy�.

Pøipomeòme, �e (dodnes tradovaný) nara-
tiv zní: ��idé jsou kolonizátoøi, kteøí do
na�í zemì nepatøí. Pùvodním obyvatel-
stvem jsou pouze arab�tí Palestinci. �idé
pøicházejí s podporou Spojených státù jako
cizí element.� Klíèovou roli sehraje pro
Suliho neplánované zhlédnutí filmu
Schindlerùv seznam. Tedy filmu o �oa,
vra�dìní bezmocných evropských �idù.
Suli popisuje, jak vùbec nechápal, na co se
dívá. O �oa jako drtivá vìt�ina Palestincù
nemìl ponìtí. Pøedstava, �e by �idé byli
bezbranné obìti, pro nìho byla sci-fi, a ne-
chápal, proè se (je) nebránili. Pochopil, �e

nezná celou historii �idù � a zaèal se o ni
zajímat. Pøiznal si skuteènost, �e mnoho
míst i v Palestinì svými jmény pøipomíná
starovìkou �idovskou pøítomnost a �e se
zde nacházejí archeologické nálezy � �idé
tady tedy kdysi také �ili. 

VYSTØÍZLIVÌNÍ
Po propu�tìní z vìzení Suli vystøízlivìl
z revoluèních ideálù, kdy� za�il Arafatùv
nepotismus a militarizaci spoleènosti. Pro
svoji vizi nenásilí byl pova�ován v lep�ím
pøípadì za naivu, v hor�ím za �normalizá-
tora� vztahù s Izraelci, co� je v palestinské
spoleènosti vá�né obvinìní. Za úèast na
spøátelených fotbalových zápasech mláde-
�e v projektu Prolomit ledy, kdy �idovsko-
palestinská skupina spoleènì vylezla na tøí-
tisícovou horu, èi za pobyt v táboøe kabaly,
která skrze mystickou moudrost hledala
spojení �idovství a islámu, byl popotaho-
ván palestinskou bezpeènostní slu�bou.
�Pøesnì znal ten pocit. Bylo to jako vy�et-
øování ve vìzení. Bez fyzického násilí, ale
síla nátlaku byla stejná� Pak jednou èekal
v hotelové hale na rozhovor a pøi�el zpra-
vodajský dùstojník. Podíval se na nìj, obvi-
nil ho z ,tatbia� (normalizace vztahù s Izra-
elem) a je�tì z hor�ích vìcí. A Sulajman
pochopil, co se dìje: chtìli, aby se bál. Chtì-
li, aby dìlal jednu vìc a u té zùstal, ani� by

dál hledal a ztrácel se. S obavami si uvìdo-
mil, �e jeho lidé vytvoøili systém � v malém
prostoru, který jim Izrael umo�nil �, kde
není �ádná svoboda. Chtìlo se mu utéct.
Vzdálit se od v�eho � rodiny, pøátel, Izrael-
cù, Palestincù �, co mu zabraòovalo cítit se
svobodný. Vzdálit se od svého starého já
a hledat intenzivnì nìco nového� (str. 143).

BOJOVNÍCI ZA MÍR
Vznik neziskovky Bojovníci za mír má
pravou izraelskou intenzitu: nedùvìru
a strach na obou stranách, pøesto odvahu
a vytrvalost. Dnes organizace dùslednì do-
dr�uje rovnou spolupráci a pohled z obou
stran, vèetnì napø. tak citlivého obøadu,
jako je Den vzpomínky na padlé. Upozor-
òuje na nespravedlivé podmínky v oblasti

C Západního bøehu a na problémy
spojené s pravicovými osadníky,
které je tì�ké pohnat pøed izraelskou
jurisdikci. Pracuje metodami nenási-
lí, komunikace, umìlecké perfor-
mance, konstelaèní terapeutické prá-
ce a vyprávìní pøíbìhù obou stran. 

V osobním rozhovoru je Suli stej-
nì neformální jako v knize. Jeho
optimismus a dùvìra v dobré stránky
èlovìka nevyluèují realismus: �Rea-

lita a sen jsou dva oddìlené svìty. Není
jednoduché pøesvìdèit lidi, �e je jiná mo�-
nost, kdy� se konflikt stále vrací. Nemlu-
vím o nìjakém Lalalandu. Je potøeba najít
rovnováhu mezi fyzickou realitou systému
a vizí. Vìøím, �e je dùle�ité udr�ovat sen
o tom, co je mo�né. Sen o osvobození
z útlaku pro utlaèované i utlaèovatele. Pro-
zatím je to velmi tì�ké, proto�e lidé se do
tohoto konfliktu narodili. Mají zakoøenìný
pocit obìti a trauma i jeho transgeneraèní
pøenos u jednotlivcù i kolektivù jsou na
obou stranách hluboké. Polid�tìní ,druhé
strany� pøíbìhu je proto podle mì ústøed-
ním bodem spoleèné práce na vytváøení
nového svìta, nové komunity. Pro �ivot,
v nìm� mù�eme plnì �ít svoji pravdu, svo-
ji identitu, svoje já, není starý systém bez-
peèný a pøirozený. Èeká nás dlouhá cesta,
ale mù�eme ji zaèít tím, �e tyto hodnoty
sami �ijeme v osobním �ivotì.�

I kdybychom po èetbì knihy zopakovali
obvyklou lamentaci �co zmù�e pár tako-
vých lidí�, nemù�eme tomuto osobnímu
pøíkladu upøít sílu a pùsobivost. Díky za to. 

TEREZIE DUBINOVÁ

Penina Eilberg-Schwartz, Sulaiman
Khatib: In This Place Together: A Palesti-
nian´s Journey to Collective Liberation,
Beacon Press, Boston 2021, 288 stran.

OPATRNÁ NADÌJE
O knize Spoleènì na tomto místì
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Plá�ový hledaè 
O Bohem zapomenutých místech
nìco vím.
Kdy� jsem �el sám po plá�i, dale-
ko od Mrtvého moøe,
myslel jsem, �e vidím pomalu se
pohybujícího kraba � 
byla to èerná obálka zdarma po-
skytovaného výtisku Bible.
Jindy jsem na dunì v Montauku
na�el vyplavenou láhev od chianti
s dopisem uvnitø. Pøeèetl jsem si,
co tam stálo dìtským rukopisem:
�Ahoj,
buïme kamarádi. Zavolej, pro-
sím.� Napsala tam èíslo domù.
Ne� jsem zavolal, mìl jsem u sebe
láhev týden, a pak jsem se
svým nejlep�ím portugalským 
pøízvukem ptal po Mary Jane:
Tady Pessoa. Volám z Por-tu-gal-
-ska.
Budu s tebou kamarádit. Zavolala
k telefonu
otce a matku. Podal jsem dobrý
výkon.
A tak to je i s tebou, milý ètenáøi.

Pøíbìh hazardního hráèe
A byla úskalí a rozestoupení se
vod,
byl jeden Irský �id, jeho� otec 
dorazil
z Kovna do Belfastu, usly�el 
angliètinu,
vystoupil z lodi a byl v Irsku tøi
roky,
ne� zjistil, �e není v Anglii. 
Jeho oblièej byl jako vzdálená 
obloha,
oèi tak neklidné, �e jedno vypadalo
jako mìsíc,
druhé jako západ slunce. Mìl
smùlu, prohrál peníze
na hor�í èasy, na chléb vezdej�í,
chvíli sedìl a pak zmizel.

Dcera celý �ivot èekala na zázrak,
a� se vrátí, nabízela útìchu 
po�etilcùm 
a jejich nadìjím na rùzná bohatství.
Ubìhly roky,
syn hrál ruletu v Monte Carlu,
vyhrál sto tisíc liber na èervené
trojce,
dal je �enì a dìtem, zmizel 
v Provence, kde studoval 
mystickou 
filosofii, vesmíru se je�tì daøilo,
hrálo se o v�echno,
zemì získala ony známé vody,
hvìzdy
dostaly nebesa a hlavní cenu brala
tma. 

Arielu Blochovi, pøíteli arabistovi
Témìø ètyøicet let poté, co se to
v zimì 1947 stalo,
jsem spatøil momentku ztraceného
bratra,
helénistického �ida sedícího 
v záchranném èlunu,
beze slova, pár metrù od pobøe�í
Palestiny,
za ním potápìjící se zrezivìlá 
nákladní loï,
dva roky v táboøe pro bezprizorné,
dva roky v Treblince.
Ve èlunu s ním pùl tuctu �idù,
k smrti unavených a plných nadìje,
bratr
sedìl uprostøed, tak nìjak trochu
stranou,
v kvalitním svrchníku, ruce 
v rukavicích zastrèené
do kapes, palce ven, plstìný 
klobouk posunutý
do týla, èistý kapesník v levé 
horní kapse,
jak ho to nauèila na�e máma � 
poøád je�tì ten lev salonù,
mìstský �vihák. Po kolena ve
vodì

ke èlunu smìøující pan Kraus
z Frankfurtu, 
aby jim pomohl ven, aby dal novì
pøíchozím nav�tívenku,
která je nasmìruje do jeho 
vídeòského obchodu 
s cukrovinkami,
nejlep�ímu v Palestinì.

A ta druhá fotografie tøí nebo ètyø
esesákù, smìjících se, zatímco
ustøihávají pejzy
mlèícího �ida s modlitebním 
�álem,
na ulici Vídnì za smíchu 
kolemjdoucích,
to vùbec nebyla rutina,
u�ívali si z toho ka�dièkou 
minutu.
Tohle v�echno znám z doslechu.
Mùj bratr vypral ze svého 
kapesníku
víc ne� jednu smrt. Kdy� jsem byl
dítì,
byl pro mì ten kapesník bílou
my�í, 
kterou pustil na svobodu bìhem
nejhor�í evropské zimy,
kdy se stalo nelidským milovat.
Arieli, èí øeèí mluvím?

Pøelo�il �imon Daníèek.

STANLEY MOSS
se narodil v New
Yorku v èer-
vnu roku 1925.
Studoval na
Yaleovì univer-
zitì, za druhé
svìtové války
slou�il u námoø-
nictva. Po válce
vyuèoval ang-

liètinu v Øímì a Barcelonì a zaèal vydávat
básnì, celkem publikoval ètrnáct sbírek.
Zalo�il nekomerèní nakladatelství She-
ep Meadow Press specializované na po-
ezii a beletrii. �ije v New Yorku a �iví
se obchodováním s umìním, hlavnì
s obrazy starých italských a �panìlských
mistrù. Jeho autobiografickou báseò Sa-
tyrova píseò naleznete v �idovské ro-
èence 5783.

STANLEY MOSS: TØI BÁSNÌ
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Kdy� se po více ne� dvouleté rekonstrukci
blí�ilo znovuotevøení Velké synagogy
v Plzni, chystalo se i pøenesení jedné ze tøí
plzeòských Tór ze Staré synagogy zpìt do
aronu v opraveném templu. Proto�e tato
Tóra byla v podstatì témìø �nahá� (po léta
byla pøikryta jen talitem a aron témìø neo-
pou�tìla), zrodil se projekt �Ozdobme na�i
Tóru�. Iniciovala ho (tehdy je�tì za �O Pl-
zeò) Barbora Freund. Od dárcù, �idov-
ských i ne�idovských, se se�lo pøes pùl mi-
lionu korun a Tóra dostala v�e, co má mít:
korunu, �tít i ukazovátko. Pøi této pøíle�i-
tosti se témìø detektivním pátráním zjistilo,
�e svitek Tóry, který jsme léta v�ichni po-
va�ovali za �plzeòský�, vlastnì z Plznì ne-
pochází. Luminiscenèním svìtlem nasvíce-
né døevìné èásti odhalily døíve neèitelné
informace o tom, �e Tóru vìnoval Eliezer
Pfeiffer na památku své man�elky Nanette
Pfeiffer, roz. Löwensteiner (s ní� se o�enil
roku 1890), a syna Jaakova (jen� se narodil
roku 1896). Chybìlo ale jakékoli vodítko
k místu, kde byla Tóra darována. Nicménì
Barbora Freund a Václav F. Chvátal se ne-
vzdali a pátrali dál. 

ZE STRAUBINGU
Ponìkud neobvyklé jméno paní Nanette
nakonec napomohlo zjistit, �e bìhem holo-
kaustu byla deportována z Nìmecka do
ghetta Terezín. Je uvedena v Terezínské pa-
mìtní knize, zahynula v roce 1942 v Min-
sku ve vìku 74 let. Odtamtud byl u� jen
krùèek k objevení jejího stolpersteinu v ba-
vorském mìstì Straubing, zhruba 130 kilo-
metrù od Plznì. Jak a kdy se Tóra do Plznì
dostala, netu�íme. V�e nasvìdèuje tomu, �e
Straubing opustila u� pøed válkou. Ve mìs-
tì mají je�tì dvì podobné té plzeòské: jsou
asi metr vysoké, podobného stáøí a se stejnì
ladìnými dedikacemi. Do bedny, v ní�
straubinské Tóry pøe�ily válku, se ale ve�ly
pouze dvì, tøetí musela pryè. A jejím no-
vým domovem se stala Plzeò. Kdo ji asi
pøivezl a za jakých okolností? 

Aè tento údaj nevíme a tì�ko u� ho
asi zjistíme, díky Tóøe jsme navázali jis-
tou formu partnerství se straubinskou
komunitou. V nedìli 31. èervence zasta-
vil u zadního vchodu do Velké synagogy
autobus s asi 50 náv�tìvníky. Pøijeli
nejen èlenové �idovské komunity ve
Straubingu, ale i jejich známí a pøátelé;
u nás je uvítal pøedseda �O Plzeò Jiøí
Löwy a nìkolik dal�ích èlenù na�í obce. 

Nìmeckou výpravu vedla Anna Zisler,
pøedsedkynì �O Straubing. Dorozumíva-
cími jazyky byly nìmèina, angliètina a ru�-
tina, nebot�, jak známo, naprostá vìt�ina
souèasných nìmeckých �idovských obcí je
tvoøena pøistìhovalci z Ruska. Nejinak
tomu bylo i ve Straubingu.

RU�TÍ �IDÉ
Pøíbìh tamní obce vyprávìla Anna Zisler
takto: Z pøedváleèných èlenù obce, kterých
byla asi stovka, pøe�ila pouze jedna �ena.
Ve Straubingu se ale tìsnì po válce objevi-
lo pomìrnì dost pøe�iv�ích z Polska, kteøí
z rùzných dùvodù ne�li dál a ve mìstì zù-
stali: mezi nimi i Annin otec. Ve mìstì se
seznámil s �enou, která kvùli nìmu konver-
tovala k �idovství, a po-
stupnì se jim narodily èty-
øi dìti, jedním z nich je
Anna. Komunita se sklá-
dala hlavnì ze sváteèních
�idù, tedy tìch, kteøí chodí
do synagogy jen na Vyso-
ké svátky, pøièem� sváteè-
ní bohoslu�by vedl externí
rabín. Komunita taktak
pøe�ívala. 

Pak pøi�el rok 1993 a do
Nìmecka se zaèali stìho-
vat ru�tí �idé. Do Strau-
bingu jich dorazilo kolem 3000. Anna Zis-
ler vzpomíná: �Oba moji rodièe pomáhali,
otec byl tehdy pøedsedou �idovské obce. Já
jsem opustila tehdej�í zamìstnání a také
jsem zaèala pracovat na obci. Chtìli jsme
hlavnì kompletní rodiny: prarodièe, rodièe
a dìti. Brzy jsme zjistili, �e na �idech
z Ruska není kromì jejich pùvodu �idov-
ského vùbec nic a jediný, kdo mìl alespoò
drobné povìdomí o �idovství, byli prarodi-
èe, star�í lidé. Ale nevzdali jsme se. My, pù-
vodní Straubin�tí, jsme na tom toti� nebyli
o moc lépe. V roce 1994 pøi�el do Straubin-
gu rabín, pùvodem z Ruska. Poslali jsme ho
na dal�í studia do Izraele, a kdy� se vrátil,
zaèal nás uèit: Rusy, Nìmce, kohokoli. Tak
jsme vlastnì �idovství objevovali v�ichni
spoleènì.�

Pøíchod �idù z Ruska znamenal pro
Straubing (a jistì nejen pro nìj) zásadní
zmìnu. Dnes je mìsto, které má 48 000
obyvatel, jakýmsi centrem �idovského �i-
vota v Dolním Bavorsku. Na svátky sem
dojí�dìjí �idé i z men�ích mìst a vesnic
v okolí. Dìti pùvodnì ruských �idù se na-

turalizovaly a v hojné míøe odcházejí ji-
nam, i tak má dnes komunita pøibli�nì 800
èlenù, z toho Straubing zhruba 500, aktiv-
ních je podle Anny Zisler zhruba sto osob.
98 procent èlenù je ruského pùvodu.

NEJPRVE DÁVAT
Na otázku, jak vypadá souèasný �ivot této
nìmecko-ruské komunity, odpovídá Anna
Zisler takto: �Obec vlastní synagogu, ko-
munitní centrum a máme i hotel. V komu-
nitním centru je ko�er mléèná kuchynì,
masová je otevøena jen na Pesach. Maso,
víno a macesy vozíme z Mnichova, mléèné
jídlo kupujeme tady. Bìhem pandemie co-
vidu jsme zaèali s balíèky na �abat. Zájem
o nì rychle rostl a balíèkù jsme nakonec
vydávali kolem padesáti ka�dý týden, co�
byl velký úspìch, hlavnì proto, �e se najed-
nou objevili lidé, kteøí normálnì na obec
nechodí, ale tohle jim vyhovovalo. A�e by-

chom je kvùli tomu nìjak omezovali?
V �ádném pøípadì. Vìøím, �e aby lidé mìli
zájem a byli aktivní, musí se jim nejdøív jen
a jen dávat, tøeba i dva nebo tøi roky. A je
vlastnì jedno, co se dává: jídlo, oslavy, ne-
dìlní kurzy izraelských tancù, výlety. Pak
teprve zaènou obci vracet. Je to trochu sisy-
fovská práce, ale asi to tak má být.�

CESTOVNÉ
A jak vypadá nábo�enský �ivot komunity
ve Straubingu? �Ná� rabín, pùvodem
z Ruska, studoval v Moskvì a pak v Izraeli.
Je ortodoxní a �ije v Augsburgu, k nám do-
jí�dí na �abat a svátky. Jinak na�i komunitu
pova�uji vzhledem k jejímu slo�ení za tra-
diènì-liberální: na obci máme ko�er jídel-
nu, ale mimo obec jíme vìt�inou neko�er,
o �abatu jdeme do synagogy v pátek veèer
i v sobotu ráno, ale vìt�inì lidí nevadí øídit
o �abatu auto. Bohoslu�by zaèínají celoroè-
nì ve stejnou dobu, tedy v pátek v 19.00
a v sobotu v 10.30. Není to v souladu s pra-
vidly, ale lidé si to tak vy�ádali, aby nebyli
zmatení. Pùl hodiny pøed �abatovou boho-

PLZEÒ A STRAUBING
O pátrání po pùvodu Tóry ve Velké synagoze a novém pøátelství

Porada Straubing � Plzeò. Zleva: Anna Zisler, Jana �áèková, Jiøí Löwy.
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slu�bou zaèíná krat�í bohoslu�ba pro dìti
vedená zábavnou formou. Máme tzv. min-
janovou skupinu. Skládá se z momentálnì
14 èlenù obce, halachických �idù, kteøí do-
stávají pravidelný mìsíèní pøíspìvek 50 eur
za to, �e pøijdou nebo pøijedou. Øíkáme
tomu cestovné, aby nevznikaly øeèi o tom,
�e nìkomu platíme za to, �e se pøijde mod-
lit. My mu pøispíváme na cestu do synago-
gy, jak se k nám dostane, je na nìm. Tato
motivace nebo øeknìme dohoda se nám
velmi osvìdèila: èlenové minjanu s námi
komunikují, jsou zodpovìdní, øekla bych,
a� hrdí na to, �e jsou potøební. Chápu, �e
téma platba za úèast mù�e lidem znít ne-
hezky, ale nám se to osvìdèilo.�

NEPRÙSTØELNÁ OKNA
Zbývá zmínit je�tì jedno velice citlivé, ale
dùle�ité téma: vzrùstající antisemitismus
v Nìmecku: jak jsou na tom ve Straubin-
gu? �O rekonstrukci synagogy a komunit-
ního centra, která právì probíhá, jsme ne-
rozhodli my,� øíká Anna Zisler. �V podstatì
nám ji naøídila nìmecká vláda, která záro-
veò v�echno financuje, a ve�keré stavby, ve
kterých se konají na�e akce, musí mít bez-
peènostní dveøe a okna, sklo musí být ne-
prùstøelné a musí být schopno odolat útoku
zvenku. Tak�e se pøedìlávají okna na syna-
goze i jinde, napøíklad i v na�em hotelu. Ve
Straubingu jsme nikdy �ádné problémy ne-
mìli, pøesto jsou v�echny na�e objekty uza-
vøené veøejnosti a pøed synagogou stojí
v�dy jedno, nìkdy ale i tøi policejní auta.
Útoky na nìmecké �idy páchají vìt�inou
rodilí Nìmci. Muslim�tí pøistìhovalci mají
problém se Státem Izrael a nedoká�ou po-
chopit, �e my nejsme Izrael ani Izraelci.
Tak�e kdy� se na Blízkém východì dìje
nìco, co se jim nelíbí, pøijdou pøed �idov-
ské budovy v Nìmecku a musí zasahovat
policie. 

Já strach necítím, mám mezi muslimy
spoustu pøátel a vím, �e v�ichni takoví ne-
jsou. Ale øada na�ich èlenù se bojí, co� se
projevuje rùznì. Tøeba obøízka je pro nì
veliký problém, hodnì z jejich novì naro-
zených chlapcù ji nemá, proto�e rodièe øek-
nou, �e nechtìjí, aby jejich syn byl nìkdy
na základì obøízky odhalen coby �id.�

Náv�tìva ze Straubingu se ka�dopádnì
vydaøila, poèasí nám pøálo, hostùm jsme
pøedvedli Velkou i Starou synagogu a po-
ho�tìní se podávalo v novém komunitním
centru, kterým je rabínský dùm na dvoøe
Velké synagogy. Strávili jsme hezké dopo-
ledne a u� v listopadu jsme zváni do novì
zrekonstruované synagogy a komunitního
centra ve Straubingu.           JANA �ÁÈKOVÁ

Velké Meziøíèí patøí k tìm moravským
mìstùm a mìsteèkùm, ve kterých exi-
stovaly a po staletí se udr�ely význam-
né a poèetné �idovské obce. Svìdèí
o tom rozsáhlý �idovský høbitov na
svahu nad øekou Oslavou i dvì docho-
vané synagogy, které se nacházejí
v tìsné blízkosti na
druhém bøehu øeky.
Stará, vystavìná
v goticko-renesanè-
ním stylu na konci
17. století, pøestala
èasem svojí kapaci-
tou dostaèovat (v ro-
ce 1857 �ilo ve
mìstì pøes tisíc �i-
dovských obyvatel)
a tak byla v letech
1868�1870 postavena v novogotickém
slohu synagoga Nová, která pak obci
slou�ila a� do zaèátku druhé svìtové
války. Obì budovy jsou dnes ve vlast-
nictví �O v Brnì. Zatímco Nová syna-
goga, slou�ící zatím k obchodním úèe-
lùm, na rekonstrukci a pøimìøené
vyu�ití stále je�tì èeká, je Staré syna-
goze u� po øadu let vìnována pozornost
a památkáøská péèe, pøimìøená jejímu
významu a hodnotì. V uplynulých de-
setiletích byla stavebnì zcela rehabili-
tována a rekonstruována. V posledních
letech se práce týkají pøedev�ím interi-
éru, zejména pak restaurování vzácné
výmalby, odkryté pod vrstvami omítek
a pokrývající velkou vìt�inu plochy
vnitøních stìn.

ORNAMENTY
A TEXTY
Jaroslav Klenovský,
který se v rámci �O
v Brnì �idovským
památkám Moravy
dlouhodobì vìnu-
je, k tomu uvádí:
�V Èeské republice
se na Moravì za-
choval specifický druh øe�ení výmalby
interiéru nìkterých synagog v 17. a 18.
století, který názornì reprezentuje
ovlivnìní tradièními polskými vzory.
Klenby a stìny tìchto synagog pokrývá
bohatá dekorativní fresková výmalba
s ornamentálními, rostlinnými a zvìrný-
mi motivy (èasto s ovlivnìním domácí-

mi moravskými lidovými prvky) a heb-
rejskými liturgickými texty. Tyto texty
v nápisových polích obsahují modlitby,
po�ehnání, �almy a pasá�e ze základ-
ních èástí �idovské bohoslu�by. Výzdo-
bu provedli malíøi-�idov�tí uteèenci
z východu po povstání Bohdana Chmel-

nického roku 1648.
Výmalba byla do-
sud obnovena pøi
nároèných rekon-
strukcích synagog
v Hole�ovì (z první
poloviny18. století),
Boskovicích (tøi eta-
py ze 17. a 18. stole-
tí), Dolních Kouni-
cích (dvì etapy ze
17. a 18. století)

a Tøebíèi (z poèátku 18. století). Nyní
probíhá postupná obnova identického
zpùsobu výmalby interiéru ve Staré sy-
nagoze ve Velkém Meziøíèí vystavìné
v roce 1695.�

HLAVNÍ SÁL
V souèasné dobì jsou v podstatì dokon-
èeny restaurátorské práce na �enské ga-
lerii a pøipravuje se obnova malíøské vý-
zdoby v hlavním sále synagogy, která
svou plochou fresky na galerii nìkolika-
násobnì pøesahuje. I kdyby byl k dispo-
zici dostatek penìz a prací by se mohl
úèastnit pøimìøený poèet restaurátorù,
trvala by obnova nìkolik let. Vzhledem
k souèasným mo�nostem to ale vypadá

na mnohem del�í
èas. I tady, jako na
mnoha dal�ích mís-
tech, se postupuje
v závislosti na do-
stupných financích,
po etapách. Po tech-
nické i památkáøské
stránce je v�e pøi-
praveno, a pokud by
se na�el nìjaký dal�í
finanèní zdroj, ne-

byl by problém restaurátorské práce
urychlit. Pøípadní donátoøi se mohou
obrátit na brnìnskou �idovskou obec,
která jim poskytne v�echny potøebné in-
formace. Hodnota a krása fresek ve Sta-
ré synagoze ve Velmezu si pomoc za-
slou�í. 

Text a foto jd

STARÁ SYNAGOGA
Obnova vzácné freskové výmalby ve Velkém Meziøíèí 

Restaurovaná výmalba, pohled z hlavního sálu. 

Nová a Stará synagoga ve Velkém Meziøíèí.
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Jaký byl vztah nedávno zesnulé britské
královny Al�bìty II. a jejího man�ela
prince Filipa k �idovskému spoleèenství
a k Izraeli? A jak �idovskou komunitu
vnímá její syn, nový král Karel III.? Por-
tál aish.com uvedl nìkolik ne zcela zná-
mých skuteèností, které by snad ètenáøe
mohly zajímat.

PRINCEZNAALICE
Tchynì Al�bìty II., matka jejího man�ela
Filipa (1921�2021), byla princezna Alice,
prapravnuèka královny Viktorie. Od na-
rození hluchá �ena se provdala za øecké-
ho prince Edvarda. Ze svazku se narodili
ètyøi potomci, tøi dcery a syn. V�echny
dcery podporovaly nacismus a za man�e-
le si vybraly skalní nacisty. Jen syn Filip

�el jinou cestou: naturalizovaný Brit
a student støední �koly ve skotském Gor-
donstounu (ji� zalo�il Kurt Hahn, �idov-
ský emigrant z Nìmecka) a absolvent
Britské námoøní �koly se zúèastnil bojù
za druhé svìtové války. Princezna Alice
zùstala v Athénách a ve svém domì
ukrývala �idovské pøátele. Poslední léta
pro�ila u syna a jeho královské rodiny
v Londýnì. Zemøela roku 1969 a dle své-
ho posledního pøání byla pohøbena na
Olivové hoøe v Jeruzalémì. Roku 1993 jí
bylo udìleno vyznamenání Spravedlivá
mezi národy a syn Filip zasadil na její pa-
mátku strom v Aleji Spravedlivých.

IZRAEL
Na rozdíl od man�ela Filipa a syna Char-
lese královna Al�bìta nikdy do Izraele ne-
pøijela, aèkoli za svého �ivota podnikla na
250 zámoøských cest do zhruba 129 zemí
(vèetnì autoritáøských monarchií, jako je

Saúdská Arábie nebo Katar). Nejmenova-
ný zdroj britské vlády roku 2016 sdìlil, �e
královna do zemì nemù�e pøijet, dokud
nedojde k nìjaké dohodì mezi Izraelem
a Palestinskou samosprávou. Nicménì
skuteènost, �e královna Al�bìta do Izraele
nejela, lze zøejmì vysvìtlit i jejím osob-
ním názorem, nebot� roku 1984 podnikla
oficiálnì cestu do Jordánska a pøi této pøí-
le�itosti polo�ila vìnce k památníku arab-
ských vojákù, kteøí bojovali proti Izrael-
cùm. Vzpomínka na �idovský odboj proti
britské správì v Palestinì asi vladaøce stá-
le nebyla pøíjemná� 

Nepsaný bojkot (pokud skuteènì exi-
stoval) u� ale stejnì poru�en byl: roku
2000 pøijel na oficiální cestu do Izraele
Al�bìtin vnuk princ William a její syn,

nyní èerstvý král Karel III.,
zemi nav�tívil nìkolikrát
(pøijel na pohøby Jicchaka
Rabina a �imona Perese)
a roku 2020 se oficiálnì zú-
èastnil Svìtového fóra o ho-
lokaustu v Jeruzalémì. 

Královna se ov�em na-
prosto nevyhýbala izrael-
ským pøedstavitelùm, kteøí
pøijeli do Británie. Roku
2008 udìlila rytíøský Øád sv.
Michala a sv. Jiøí tehdej�ímu
prezidentu �imonu Peresovi.

Vysoce cenìn byl její zájem
o lidi, kteøí pro�li holokaustem.

Zmiòována je pøíhoda z 27. ledna 2005, kdy
na den 60. výroèí osvobození Osvìtimi krá-
lovna pozvala do paláce sv. Jakuba v centru
Londýna skupinu pøe�iv�ích. S ka�dým
z nich pak promluvila a nedbala na to, �e
èas jejich audience dávno vypr�el. Vrchní
rabín Jonathan Sacks na setkání vzpomínal:
�Pøe�iv�í ke mnì pøicházeli v jakémsi tran-
su a øíkali: Pøed �edesáti lety jsem nevìdìl,
jestli se do�iju zítøka, a dneska jsem tady
a mluvím s královnou!�

Al�bìta II. slavnostnì odhalila první
britský památník holokaustu. Pøi náv�tì-
vì Var�avy roku 1996 polo�ila vìnec
k památníku na shroma�di�ti �idù na
Umschlagplatzu a roku 2015 nav�tívila
v rámci cesty do Nìmecka koncentraèní
tábor Bergen-Belsen.

KIPA KRÁLE KARLA
Veøejným tajemstvím je, �e královna
Al�bìta nechala z lékaøských dùvodù

(jak se stalo zvykem od konce 19. století
ve vy��ích vrstvách v anglosaském svì-
tì) obøezat své syny a �e o provedení ob-
øízky nejstar�ího potomka po�ádala zná-
mého mohela Jacoba Snowmana. 

Nový král Karel III. má vlastní kipu:
modrou sametovou jarmulku se zlatou
a bílou pøízí vy�itým emblémem prince

z Walesu, odpovídajícím jeho pøedchozí-
mu postavení v královské rodinì. Je o nìm
také známo, �e se pøátelil s bývalým vrch-
ním britským rabínem Jonathanem Sack-
sem, který zemøel pøed dvìma lety. Pojil je
mj. zájem o �ivotní prostøedí, princi Char-
lesovi se velmi zamlouvalo �idovské usilo-
vání o zlep�ování svìta, tikun olam. 

Ka�dý �ábes se brit�tí �idé modlí za
blaho královské rodiny. V uplynulých se-
dmdesáti letech to tedy byla modlitba za
blaho královny a jejího syna Charlese.
Roku 2019 na tradièním chanukovém set-
kání v Buckinghamském paláci princ
Charles prohlásil, �e ho �dojímá, �e v brit-
ských synagogách se po staletí modlitbou
pamatuje na na�i rodinu�. 

(Pøipomeòme, �e podobnì se �idé
v zemích Rakouska-Uherska modlili za
císaøe Franze Josefa a �e v modlitební

knize Moøice Krause, vydané roku 1937,
se nacházela modlitba za prezidenta.
V dostupném novìj�ím vydání, publiko-
vaném za komunistického re�imu, se
nìco takového nesmìlo objevit, tak�e
celý list chybí.)                                    (am)

KRÁLOVNA, KRÁL A �IDÉ
O vztahu britských panovníkù k �idovskému spoleèenství

Al�bìta II. pøi setkání s pøe�iv�ími holokaust.

Princezna Alice se synem Filipem, man�elem královny Al�bìty II.,
roku 1957. Foto archiv.

Král Karel III. a jeho kipa. Foto archiv



Pí�e-li èlovìk o Izraeli, skoro se u� bojí
pou�ít slovo volby. Od jara 2019 absol-
voval �idovský stát ètvery a páté za�ije
1. listopadu. �ádné z nich stabilní vládu
nepøinesly. V�dy vznikla taková èi ona-
ká pravicová koalice (levice u� pøestala
být silou, s ní� by se mohlo poèítat jako
s pilíøem mo�né vlády), ale pomìrnì
brzy se rozpadla. Proè by to teï mìlo
být jinak?

BIBI VERSUS ANTIBIBI
U� ètvrtým rokem se posiluje dojem, �e ve
volbách nejde o souboj rùzných idejí, pro-
gramù èi pøedstav o smìøo-
vání spoleènosti a státu, ale
jen o to, zda získá o fous
více hlasù �blok Bibi�, èi na-
opak �blok Antibibi�. Ne-
znamená to nìjakou vìt�í èi
men�í levicovost nebo pravi-
covost, nábo�enskost èi se-
kulárnost, liberálnost èi kon-
zervativnost, ale pouze toto
� blok Bibi tvoøí party, které
se snesou v koalici s Liku-
dem Benjamina Netanjahua,
blok Antibibi tvoøí party,
které sou�ití s Netanjahuem
�nepøekousnou�. Ale, jak se
potom uká�e, �nepøekous-
nou� ani sou�ití mezi sebou.
Tak prosté to je. A tak nezajímavé z hledis-
ka idejí.

Pøitom v základních bezpeènostních
vìcech panuje v zásadì shoda. Tedy
obava z recyklované dohody svìtových
velmocí s Íránem o jaderném programu.
Obava z íránského vlivu v Sýrii. A oba-
va z raketového ostøelování z Pásma
Gazy.

�Blok Bibi� a �blok Antibibi� se v po-
stoji k tìmto hrozbám v jádru neli�í. Co
se týèe hrozeb ze Sýrie a jejich odvrace-
ní, Seth Frantzman v The Jerusalem
Post to popsal jako �izraelskou doktrí-
nu�. Leti�tì v Aleppu bylo v záøí zasa�e-
no dvakrát. Izrael se k útokùm oficiálnì
nehlásí, ale generál ve výslu�bì Tamir
Hajman z Institutu pro národnì bezpeè-
nostní studia pro média hovoøí celkem
otevøenì. Na strategické úrovni to de-
monstruje Syøanùm, kolik je stojí, hostí-
li na svém území íránské vojáky. Ope-
raèní úroveò má tøi roviny � proti
dodávkám strategických zbraní z Íránu
(rakety, drony), proti zásobování Hiz-

balláhu zbranìmi, penìzi i �pièkovými
technologiemi, proti posilování �íit-
ských milicí hodlajících útoèit na Izrael.

Co se týèe Gazy, zmìnu pøineslo jaro
2019. Tehdy v bøeznu stál za útoky ra-
ketami naposledy Hamás, pak ho vystøí-
dal Palestinský islámský d�ihád. Ten se
èinil i letos v srpnu. Model je stále tý�:
nejprve záminka (nyní jí bylo zatèení
lídra Palestinského islámského d�ihádu
na Západním bøehu), pak zaène z Gazy
raketové ostøelování izraelských obcí
u hranice pásma, a pak Izrael letecky
zpacifikuje útoèníky a jejich infrastruk-

turu. Letos byla tato �miniválka� krátká
a nepøíli� intenzivní. Izraeli nepøinesla
obìti na �ivotech, ale jen zranìné (13).
Palestincùm 49 mrtvých (notnou èást
mají na svìdomí vlastní kiksy pøi odpa-
lech raket). A hlavnì: v kontextu velké
války na Ukrajinì èi napìtí kolem
Tchaj-wanu a ve svìtì vùbec pùsobila
jako marginálie a do bì�ných novin se
dostala jen v podobì krátkých zpráv.

ZA�ÍT POPLACH VE SPR�E
Pøesto i �miniválka�, pøesnìji stálá
hrozba toho, �e raketové ostøelování
mù�e kdykoli zaèít, ovlivòuje �ivoty Iz-
raelcù. Proto se k ní vrátíme a dovolíme
si experiment. Necháme stranou analý-
zy, spekulace i názory expertù a zkusí-
me �ánr �postøehy �eny v domácnosti�.
Podíváme se na to, co pí�e o bì�ném �i-
votì v kibucu Nirim, vzdáleném jen dva
kilometry od hranice Gazy, Adele Rae-
merová do novin The Jerusalem Post. 

�Jako dlouhodobá obyvatelka regionu
Západní Negev (èi pøíhodnìji Obal

Gazy) jsem zblízka za�ila v�echny eska-
lace i operace od té první v roce 2009,�
pí�e Raemerová: �Za�ívám to dost dlou-
ho na to, abych si vypìstovala instinkt,
jaký mají koèky èi ptáci. Øíká se, �e
koèky a ptáci vytu�í blí�ící se ze-
mìtøesení. A my, kteøí �ijeme tady, vytu-
�íme blí�ící se eskalaci. Ten instinkt se
ozval v úterý 2. srpna, kdy zaèaly uzá-
vìry silnic a výstrahy, �e nemáme cho-
dit navyklými cestami, abychom se ne-
dostali na mu�ku odstøelovaèùm
z Gazy.� Restrikce trvaly tøi dny, ale a�
v pátek 5. srpna odpoledne se lidé do-
zvìdìli, �e zaèala vojenská operace pro-
ti infrastruktuøe raket v Gaze. Tak�e jak
pí�e Raemerová: �Nejprve jsme se do-

zvìdìli o eskalaci, a a�
s odstupem o vojenské od-
vetì i jejím jménu � opera-
ce Úsvit.�

Co to znamená? To, �e
znaèná èást obèanù oblasti
v dostøelu se evakuuje (té�
dcera pisatelky s malými
dìtmi). Vìt�inou hromad-
nì. Ne proto, �e by to bylo
na rozkaz. Ale je statistic-
ky prokázáno, �e spoleèná
evakuace posiluje ducha
odolnosti v tìchto èasech.
Následuje èekání na signál
�èervený poplach� (ceva
adom). Kdy� ho protirake-
tový výstra�ný systém

vydá, obyvatelé obcí blízko Gazy se
musí do deseti sekund dostat do �bez-
peèné místnosti� (pevné a s �eleznými
�aluziemi), která je v ka�dém domì.

Zajímavìj�í jsou ov�em postøehy
z praktické stránky vìci. Pøi eskalaci se
spí v �bezpeèných místnostech�. Na bì�-
ných domácích èinnostech se nic nemìní,
ale lidé se stále pohybují s telefonem pøi
sobì a nechávají bì�et (bez zvuku) televi-
ze. Inu, pro pøípad poplachu potøebují být
v obraze a mít spojení. Sprchují se jen
krátce a v dosahu mají ruèníky, aby se
daly v pøípadì potøeby rychle popadnout.
Èasová rezerva je pøece deset sekund. Ra-
emerová to shrnuje: �Nechtìjte za�ít
poplach, jste-li zrovna ve spr�e èi na zá-
chodì. Vìøte mi, za�ila jsem obojí. My
v�ichni jsme to za�ili.�

Proè vlastnì patøila k tìm, kteøí se
z kibucu neevakuovali? Hlavnì proto,
�e je èinorodá a stres pøekonává aktivi-
tou. Vìøí, �e je u�iteènìj�í tím, kdy� zù-
stane a na blog zachycuje tyto a dal�í
postøehy.                    ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: �ivot s instinkty

Obyvatelka kibucu Nirim Adele Raemerová s revizorkou EU Susanou Terstal pøi prohlídce
kibucu. V pozadí vpravo je vidìt okno �bezpeèné místnosti�.



�Hauzírnictví vzkvétá v na�em státì den
ode dne. Nejenom �e èetní leno�i, kteøí
bez valné práce chtí býti dobøe �ivi,
opatøí si v�elijaká, èasto fal�ovaná do-
poruèení od organizací invalidních, le-
gionáøských, slepeckých a jiných a ji-
ných a pak, pøedstírajíce, �e èistý výnos
své práce odvádìjí tìmto humánním
úèelùm, klamou veøejnost. Ale i cizincù
rozbìhlo se po na�í
zemi a� bìda. Jsou
to hlavnì takzvaní
Bosòáci, lid notnì
lenivý a prodávají
dùm od domu svùj
bezcenný, od vídeò-
ských �idù skou-
pený a do státu pro-
pa�ovaný brak,�
uvádìjí Slánské listy
v rubrice Historie. (1. 9.) !!�Krakovské
listy oznamují, �e �idé pol�tí stì�ovali si
u ministerstva po�t ve Var�avì, �e po�-
tovní úøady nedovolují �idùm telefono-
vat �argonem. Ministerstvo nyní roz-
hodlo, �e censura je zru�ena, a �e je tedy
mo�no telefonovat v jakémkoli jazyku,�
mohli se ètenáøi dozvìdìt v Lidových
novinách 2. záøí 1922. (Pátek LN, 2. 9.)
!!Fotograf Jan �ibík fotografoval v so-
botu 4. záøí demonstraci proti souèasné
vládì. Na otázku, jak to na nìj pùsobilo,
odpovìdìl: �Myslím, �e v sobotu se na
Václavském námìstí spojily antisysté-
mové skupiny v dosud nevídané míøe.
Byla tu SPD, Trikolora, byli tu Svobod-
ní i komunisti. Do toho neonacisti, skin-
headi a s tìmi v�emi, bohu�el, i hodnì
lidí, kteøí pùsobili na pohled docela bì�-
nì a normálnì. Co je spojovalo? Strach
z rùstu cen energií a nenávist k Ukrajinì.
,Vláda se stará jenom o Ukrajince. Ne-
máte peníze, proto�e se cpou na Ukraji-
nu,� opakovali v rùzných obmìnách øeè-
níci. Úèastníky demonstrace pøivádìla
ke vzteku ukrajinská vlajka povì�ená na
budovì Národního muzea. Zároveò se
ozývalo, �e Rusko je ná� pøítel. Zeptal
jsem se mu�e, který mìl trièko s Puti-
nem, jestli si ho mù�u vyfotit a jestli ho
nosí normálnì i v jiné dny? ,Jasnì,� od-
povìdìl. Ty Putina obdivuje�? ,Jasnì.
Hodil do toho vidle.� Do èeho hodil vi-
dle? ,Do tìch �idù a do toho v�eho
tady.� Mùj nejvìt�í respekt si získala
skupinka lidí, která se shromá�dila

u muzea. Bylo jich tøicet, mo�ná ètyøi-
cet a po celou dobu demonstrace dr�eli
vlajky NATO a Evropské unie.� (Týde-
ník Forum, 8. 9.) !! �Kdy� v roce 1968
kvùli okupaci ÈSSR vy�lo na Rudé ná-
mìstí tìch ne�t�astných sedm lidí, ve
v�ech institucích se konaly akce, na
nich� byli ti ,hajzlové�, kteøí si dovolili
protestovat, odsouzeni� Já jsem tehdy

pracovala v Institutu
v�eobecné genetiky,
shromá�dili nás, ale
já si schválnì sedla
hned k zadním dve-
øím� abych mohla
odejít, a� se bude
hlasovat. Jen�e ty
dveøe byly zamèené.
A já, mladá holka na
vysokých podpat-

cích, jsem za naprostého ticha pro�la
pøes celý sál a opustila ho jinými dveø-
mi. Byl to mùj jediný obèanský poèin za
celý �ivot� Tak skonèila moje profese
genetièky, z institutu mì propustili.
Zvykli jsme si dívat se na západního
èlovìka jako na� jak to øíct� zkrátka
� �e ti srdeèní jsme jen my. To my jsme
ti dobøí a velkorysí. Ruská literatura
nám pøece vypráví o tom, jaký jsme pøe-
krásný národ. O Nìmcích se z na�í lite-
ratury nedozví� nic. A teï jsme od nich
dostali lekci neuvìøitelného soucitu
s pronásledovanými.
(�) Nìmecko bylo
ve druhé svìtové vál-
ce pora�eno a doká-
zalo sklidit skvìlé
plody této porá�ky. Je
to vzkvétající zemì,
kde panuje právo.
A Rusko, které nad
Nìmeckem zvítìzilo,
�ije mnohem hùø ne� zemì pora�ená.
Vítìz se nakonec ukázal pora�eným�
Jednou z pøíèin je, �e v Rusku neexistu-
je dialog mezi mocí a veøejností.�
(Z rozhovoru s Ljudmilou Ulickou, po-
va�ovanou za nejvýznamnìj�í ruskou
spisovatelku dne�ka. V roce 2014 vy-
stoupila proti okupaci Krymu, letos se
vyslovuje proti ruské agresi na Ukraji-
nì, Deník N, 9. 9.) !! �Skuteèný rozvoj
�idovské obce v Brnì zaèíná a� rokem
1848. Textilní Brno-Brünn, mìsto zná-
mé jako ,rakouský Manchester�, je a� na

výjimky �idovská zále�itost, to v �idech
se spojil podnikavý talent s technickou
a organizaèní vynalézavostí, která je po-
tøebná na to, aby se nìco takového po-
daøilo rozjet. V roce 1848 jich v Brnì
�ilo jen 445, ale koncem 19. století u�
pøes osm tisíc a v roce 1921 pøes deset
tisíc, co� tvoøilo pìt procent obyvatel-
stva, vesmìs toho zámo�nìj�ího: vìt�i-
na onìch váleèných východních �idù
ode�la pak do Nìmecka, pøedev�ím do
Berlína. Jazykem brnìnských �idù
byla nìmèina a nìmecké nápisy pøevlá-
dají i na honosných náhrobcích na �i-
dovském høbitovì, zvlá�t� na tìch kolem
pøelomu století, pak se zaèíná stále èas-
tìji objevovat èe�tina: èeská byla napøí-
klad rodina Haasových, ve které vyrù-
stali talentovaní bratøi Pavel a Hugo.
Èesky se prý mluvilo i u Herdanových
v Hlinkách� Holokaust jich pøe�ilo pár
stovek. Velká synagoga byla vypálena
v noci ze 17. na 18. bøezna 1939, Nová
synagoga z roku 1906 byla zboøena
v roce 1986, tzv. Polský templ z roku
1884 byl po válce adaptován na ateliér.
Zùstala jen funkcionalistická modliteb-
na ve Skoøepce, místo, kde se brnìn�tí
�idé nyní scházejí. A samozøejmì høbi-
tov v �idenicích. Ostrov mrtvých, výspa
samoty, klidu a ticha�� pí�e Jiøí Peòás
ve èlánku Po stopách brnìnského �tetlu
v Týdeníku Echo. (15. 8.) !! Tomá�
Töpfer se doèkal �ivotní role. Zahrál si
politika Franti�ka Kriegela, který se
v srpnu 1968 vzepøel Bre�nìvovi. �Udá-
losti tìch dní si musíme pøipomí-

nat. Zvlá�t� dnes, kdy�
atmosféra znovu
houstne,� øíká øeditel
Vinohradského diva-
dla, kterého diváci
znají coby strá�mistra
Arazíma z Èetnických
humoresek èi otce ro-
diny z populárního
seriálu �ivot na zám-

ku. �Já jsem jednak mnoho filmù nena-
toèil, úèinkoval jsem spí� v televizních
seriálech a inscenacích. Lidi si mì pa-
matují snad jenom z Básníkù, kde jsem
hrál zhýralého doktora. Tak�e kdy� mi
Ivan Fíla øekl, �e mi tuhle roli napsal na
tìlo, byl jsem moc rád. Pøíbìh Franti�ka
Kriegela je navíc z tìch, které si musíme
pøipomínat. Zvlá�t� dnes, kdy� atmosfé-
ra znovu houstne a Rusko se znovu roz-
píná,� uvedl Tomá� Töpfer v rozhovoru
pro Magazín Práva. (17. 9.) 

jd, ilustrace Jiøí Stach
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VHOZENÉ VIDLE ...a dal�í události
/Vybráno z èeských médií/



Dne 20. záøí (24. elulu) uplynulo 100 let
od úmrtí Barucha Jakoba Placzka (1. 10.
1834�17. 9. 1922), posledního morav-
ského zemského rabína.

UÈITEL A AUTOR
Narodil 1. øíjna v Hranicích na Moravì
jako syn rabína Abrahama Placzka
(1799�1884), v øadì moravských zem-
ských rabínù pøedposledního. �idovské
vzdìlání získal od otce a kromì nábo�en-
ského vìdìní obdr�el i vìdomosti seku-
lární. Vystudoval filosofii a kulturní dìji-
ny, které zakonèil v Lipsku, dizertací
u nìmeckého historika Wilhelma Wachs-
mutha (1784�1866), a to etnologickou
prací V�eobecné srovnání kulturních dì-
jin prehistorických národù Mexika.
Placzkovy zájmy v�dy dalece pøesahova-
ly oblast �idovského nábo�enství a tal-
mudické vzdìlanosti, at� u� smìrem do
etnologie, literatury nebo pøírodních vìd.

Rabín Placzek byl typickým støedoev-
ropským rabínem emancipaèní doby.
Jeho osobnost se formovala pod vlivem
nìmecké kultury, v nìmeckém jazyce.
Zatímco jeho otec Abraham byl odpùr-
cem liturgických reforem, Baruch Jakob
u� byl pøíslu�níkem nové generace, vy-
rùstající po revoluèním roce 1848. Tato
generace nechtìla �idovství opou�tìt,
ale pøizpùsobit je moderní dobì. A to
byla otázka, kterou se zabývali jak stou-
penci reformy, tak ortodoxie.

Celo�ivotnì usiloval o skuteèné zrov-
noprávnìní �idù s vìt�inovým obyva-
telstvem, a to jak zvnìj�ku, tak i zevnitø.
Po studiích pùsobil jako uèitel na �idov-
ských �kolách ve Frankfurtu nad Moha-
nem a v Hamburku. Nebyla to dobøe
placená ani presti�ní funkce, ale poskyt-
la mu zku�enosti, které pozdìji vyu�il
pøi zalo�ení �idovské �koly v Brnì. Jeho
cílem bylo vytvoøit takové �idovské
�kolství, které dìtem umo�ní získat so-
lidní vzdìlání bez opu�tìní �idovských
tradic a v nìm� znalost hebrej�tiny a zá-
klady �idovské vzdìlanosti pùjdou ruku
v ruce s dobrým pøehledem v oblasti se-
kulárního vìdìní.

Vedle toho se rabín Placzek vìnoval
nìmecky psaným literárním pokusùm.
Vzhledem k postavení rabína pova�oval
za vhodnìj�í publikovat pod pseudony-
mem, byt� prùhledným a v�eobecnì zná-
mým � Benno Planek. Nelze ale vylou-

èit mo�nost, �e tento pseudonym nebyl
jediný. Ve tøiatøiceti mu vy�la první
sbírka básní V eruvu (tedy: v území spo-
jujícím �idovské domácnosti o �abatu,
a tím pøenesenì i uvnitø �idovských tra-
dic a nábo�enských zvykù, 1867). For-
mou obvyklou v nìmecké poezii své
doby zpracovává ryze �idovská témata.
Patøí k nim nábo�enské motivy jako Ki-
du� levana (po�ehnání mìsíci) èi Svá-
teèní kytice (lulav), náøek dívky, její�
milý ode�el na studia za svým rabínem
(Stará píseò), soudr�nost i rozpory v �i-

dovské obci (Kehile). Objevují se v�ak
i témata nová, spojená s emancipací
a vlastenecky-národním cítìním tìch
�idù, kteøí se pova�ovali za Nìmce
(nebo Raku�any, pøípadnì Èechy) �i-
dovského vyznání.

RABÍN
V sedmadvaceti letech byl povolán do
novì zalo�ené �idovské obce v Brnì,
aby zde jako mladý reformní rabín, a zá-
roveò syn velké ortodoxní autority mír-
nil spory mezi zastánci rùzných proudù.
Bìhem rabínského pùsobení se zasadil
o to, aby v moravských obcích mohli
úøad rabína nastoupit jen lidé, kteøí mìli
nále�ité vzdìlání. Celo�ivotnì bojoval
proti tomu, aby funkce v nábo�enských
obcích obsazovali lidé bez v�eobecného
rozhledu nebo takoví, kteøí si je vybírají
z nouze, proto�e neobstáli jinde.

Rabín Placzek byl oblíben jako kaza-
tel. Nìkteré jeho promluvy, at� u� k svát-

kùm nebo pohøební (hespedy), vy�ly jako
samostatné eseje. Del�í pesachové kázání
Strany v Izraeli bylo letos k Placzkovu
výroèí pøeti�tìno v Nordsedtu. Ostatní
zùstávají pøíle�itostnou inspirací pro nì-
meckojazyèné rabíny, èeského pøekladu
se zatím nedoèkaly.

Patøil k blízkým pøátelùm Johanna
Gregora Mendela a podle nìkterých au-
torù byl asi prvním, kdo skuteènì po-
chopil význam Mendelových objevù
pro dal�í vývoj pøírodních vìd. Mo�ná
byl jediným, kdo si dokázal propojit vý-
znam zahradnických pokusù augustini-
ánského mnicha s teorií velkého pøírodo-
vìdce a cestovatele Charlese Darwina.
A tady je velký otazník dìjin pøírodních
vìd: víme, �e rabín Placzek se znal
s Mendelem a dopisoval si s Darwinem.
Pokud mù�eme uva�ovat o spojnici, díky
ní� by se o sobì tito dva velikáni moderní
vìdy dozvìdìli, pak je to právì Placzek. 

Ozvuky zájmu o pøírodovìdu mù�e-
me vidìt v Placzkových textech jako
Antropoidní mytologie, nebo Opice
u Hebrejcù a dal�ích národù starovìku.
Zde mù�eme vidìt, jak originálnì pro-
pojoval celo�ivotní zájem o etnologii
s biologickými úvahami. Je�tì patrnìj�í
je to v práci Lasièka a koèka, která se
doèkala pøekladu do angliètiny; je to
úvaha o vlivu domestikace na zvíøecí
evoluci.

Vedle toho byl rabín Placzek asi (za-
tím) jediným zdej�ím rabínem, který se
aktivnì zúèastnil diskuse o ochranì pøí-
rody. Jako aktivní ornitolog a botanik se
vìnoval pozorováním, a to hlavnì
v Brnì a nejbli��ím okolí. Výsledky
prezentoval na setkáních brnìnského
Pøírodovìdného spolku. Díky tomu je
v èeském prostøedí obèas pøipomínán
právì v rámci moravských amatérských
ornitologù. Baruch Jakob Placzek byl
asi posledním rabínem na území dne�ní
Èeské republiky, který ve svém rozhle-
du dokázal udr�et krok i s velkými
osobnostmi mimo svùj obor. Vzhledem
k tomu, �e tvoøil a mluvil nìmecky, uni-
ká jeho osobnost ponìkud zájmu èes-
kých i moravských historikù. Nyní, pøi
stém jahrzeitu posledního moravského
zemského rabína, musíme konstatovat,
�e z jeho literárního i pøírodovìdného
díla známe jen nìkolik zlomkù a jeho
osobnost je vìt�inì èeských a morav-
ských �idù témìø neznámá. Snad se
nám tento historický dluh vùèi rabínu
Placzkovi podaøí èasem splatit.

RUTH JOCHANAN WEINIGER
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Busta Barucha J. Placzka od Nikose Armutidise. 

O PTAÈÍM ZPÌVU, BÁSNÍCH A HRACHU
Stý jahrzeit rabína Barucha Jakoba Placzka



Ján �trasser
CHIRURG
ROZHOVORY S MUDR. JÁNOM
KOLLEROM
! Kniha rozhovorov medzi spisovate¾om
Jánom �trasserom a chirurgom profeso-
rom Jánom Kollerom sa zaèína priznaním
�trassera, �e Ján Koller je nielen jeho part-
ner v kni�nom rozhovore, ale aj jeho bra-
tranec. Do knihy som sa okam�ite zaèítal:

Ján Koller je univerzitný profesor a vy-
soko kvalifikovaný lekár � chirurg �pecia-
lizovaný na lieèbu popálenín. Otázky, kto-
ré dostáva, a jeho následné odpovede sa
len v malej miere dotýkajú odborných le-
kárskych otázok a ove¾a èastej�ie zachád-
zajú do �irokého spektra spoloèenských aj
osobných problémov, do videnia histórie,
zmyslu �ivota, lekárskej etiky, do otázok
o zdraví a chorobách, o lieèení a sebapo-
�kodzovaní, ale aj o postojoch k politic-
kým a spoloèenským udalostiam v Èesko-
slovensku (okupácia v r. 1968, ne�ná
revolúcia r. 1989, rozdelenie republiky
r. 1992 a následný vývoj na Slovensku),
mapujú rodinné pomery (pýtajúceho sa aj
pýtaného) od ich spoloèných predkov
a príbuzných, cez detstvo a dospelost� a�
po súèasnost� a v niektorých prípadoch
e�te ïalej. 

Jedná sa o pútavý a ¾ahko èitate¾ný
text, ktorý èitate¾a pobaví, pote�í a miesta-
mi aj mô�e (ako u koho) vyvolat� emócie.
V pozadí rozhovoru je stále prítomný hu-
mor, niekedy aj osteò irónie. Je to èítanie
na získanie pocitu, �e e�te nejakých neob-
javených skvelých bratrancov mô�eme
objavit�. Odporúèam na zamyslenie aj na
pote�enie du�e.

Vydalo nakl. Petrus, Bratislava 2019.
189 strán, vrátane 18 strán s fotografiami. 

Jaro Franek

Daniel Polakoviè, Iva Steinová,
Petra Vladaøová
�IDOVSKÉ HØBITOVY
NA JIHU ÈECH
! Cílem fotograficky bohatì vybavené
384stránkové publikace je pøedstavit jiho-
èeské �idovské høbitovy na základì nìko-
likaleté dokumentace souèasného stavu
a dlouhodobého archivního prùzkumu 43
lokalit na historicky vymezeném území
Prácheòského a Bechyòského kraje, kte-
ré jsou dnes administrativnì souèástí Ji-
hoèeského kraje. Vedle souhrnných po-
jednání o rùzných aspektech zakládání
a provozování tìchto areálù èi shrnutí
epigrafických zvyklostí nápisù i symboli-
ky a ikonografické výzdoby �idovských

náhrobkù kniha zachycuje i velké mno�-
ství místních specifik. Ke ka�dé ze zkou-
maných lokalit autoøi shromá�dili mimo
jiné informace o poèátcích místního �i-
dovského osídlení i høbitova samého, pøe-
hled nejstar�ích dochovaných náhrobkù
a pokusili se na základì komparace píse-
mných a hmotných pramenù o mikrohis-
torii významnìj�ích �idovských rodin.
Celkový obraz spoluvytváøejí i výbìrové
edice hebrejských textù na náhrobcích do-
plnìné jejich èeskými pøeklady. Více
o knize viz Rch 2/2022.

Nedávná prezentace knihy v Maiselovì
synagoze, moderovaná Petrem Brodem,
pøedstavila zásadní momenty procesu do-
kumentace témìø 10 000 �idovských náh-
robkù na území dne�ního Jihoèeského
kraje, upozornila na zajímavosti nìkterých
badatelských zji�tìní a zdùraznila roli vy-
davatele Národního památkového ústavu,
územního pracovi�tì v Èeských Budìjo-
vicích, které se roku 2021 s velkým úsilím
zhostil editor Martin Ga�i. 

Doporuèená cena publikace je
1159 Kè, ale na e-shopu vydavatele jsou
k dostání poslední výtisky za sní�enou
cenu 650 Kè. Viz https://www.npu.cz/
cs/e-shop/ 78912-zidovske-hrbitovy-na-
jihu-cech.

KNIHOVNA
UKRADENÝCH NADÌJÍ
! Výstava Knihovna ukradených nadìjí
v brnìnské vile Löw-Beer veøejnosti popr-
vé pøedstavuje rozsáhlý fond �idovských
nábo�enských knih, jejich� majitelé pøi�li
o �ivot v nacistických koncentraèních tá-
borech. Osud fondu vypovídá o pøedvá-
leèných vlastnících knih, tragické dobì
druhé svìtové války, pováleèných letech
poznamenaných komunistickým útlakem
i slo�ité transformaci �idovských komunit
po roce 1989.

Výstava je pøístupná zdarma v galerii
Celnice v zahradì vily dennì mimo pon-
dìlí od 10 do 18 hodin. Více na www.vila-
lowbeer.cz.

SHOW DR. RUTH
! Divadlo v Øeznické (v Praze 1) uvádí
v øíjnu (6. a 28. 10.) �ivotopisnou divadel-
ní hru Marka St. Germaina Show Dr. Ruth
o Karole Ruth Siegelové, prùkopnici se-
xuální terapie, která pøe�ila holokaust

a stala se nejslavnìj�í americkou sexuální
terapeutkou. 

Narodila se roku 1928 v Nìmecku v ro-
dinì ortodoxních �idù, deportaci unikla
díky tomu, �e ji rodièe poslali kindertran-
sportem do �výcarska. Po válce odjela do
Palestiny, vstoupila do organizace Hagana
a �ila v kibucu, za první arabsko-izraelské
války bojovala jako odstøelovaèka a utrpì-
la témìø smrtelné zranìní. Vystudovala
psychologii na Paøí�ské univerzitì, od
roku 1956 �ije v USA. Pracovala pro or-
ganizaci Planned Parenthood a stala se po-
pulární poradkyní v otázkách sexuality,
známou v médiích jako Doktorka Ruth.
Proslula svérázným humorem, nìmeckým
pøízvukem i drobnou postavou (mìøí pou-
ze 140 centimetrù). Pohostinsky pøedná�í
na Yaleovì univerzitì a celkem vydala 45
publikací. 

Èeskou verzi monodramatu pøelo�ila
Jitka Sloupová, re�íruje ji Radim �paèek,
roli dr. Ruth hraje Kateøina Macháèková. 

KONCERT V CHODOVSKÉ TVRZI
! Dne 14. øíjna v 19.30 vystoupí v his-
torických prostorách pra�ské Chodov-
ské tvrze pozoruhodné trio: �výcarský
basklarinetista a saxofonista Jan Galega
Brönnimann, senegalský zpìvák a hráè
na západoafrickou �harfu� koru Moussa
Cissokho a izraelský perkusista Omri
Hason. Spoleènì vytváøejí nad�ánrovou
fúzi, plnou podmanivých melodií a svùd-
ných rytmù, provázanou jazzovou komu-
nikací. Více informací a vstupenky na
www. jmw.cz.

FESTIVAL KOLNOA
! Ve dnech 20.�23. øíjna v Praze a 29.�
30. øíjna v Brnì se koná ji� �estý roèník
festivalu izraelského filmu KOLNOA.
V Praze probíhá tradiènì v Kinì Pilotù
a poprvé také v Edison Filmhubu. Festi-
val vám nabídne pøes 45 projekcí
a pøedná�ek � hrané snímky, dokumenty
o nejvýznamnìj�ích izraelských auto-
rech, ukázku hebrej�tiny, 400 kilometrù
pì�ky po Izraelské stezce zachycených
zábìry z dronu. Pøedstavíme vám èesko-
izraelsko-nìmecký koprodukèní film
Amerika, který pøijede osobnì uvést
jeho re�isér Ofir Raul Graizer (autor ús-
pì�ného snímku Cukráø). S filmovou
�kolou Maale z Jeruzaléma budete moci
zhlédnout studentská díla budoucí gene-
race izraelských filmaøù. Více informací
o filmech a pøesný program naleznete
na www.kolnoa.cz.

Tì�íme se na vás.
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�IDOVSKÁ OBEC V PRAZE
(velký sál, Maiselova 18)
Káva o pùl ètvrté
! Ve ètvrtek 13. øíjna pøivítáme na Kávì
profesora MUDr. Pavla Caldu, CSc., po-
rodníka, gynekologa a genetika, zaklada-
tele èeské fetální medicíny a svìtovì
uznávaného experta v prenatální diagnos-
tice a léèbì plodu.

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

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
! Následující akce se uskuteèní pouze za
pøíznivé epidemiologické situace a dle
aktuálních opatøení. Pro informace sle-
dujte laskavì www.jewishmuseum.cz.
Maiselova synagoga
(Maiselova 10, P1)
! 3. 10. od 19.00: Kniha Joná�: více ne�
pøíbìh o velrybì. Biblická kniha Joná� je
známa pøedev�ím jako výpravný pøíbìh.
Z hlediska judaismu v�ak pøiná�í zásadní
poselství o vztahu èlovìka k Bohu, otáz-
kách spravedlnosti a milosrdenství i po-
kání a smíøení. Pøi hlub�ím studiu zde do-
konce nalezneme prvky humoru, satiry
a ironie. O tom, proè se právì tato kniha
stala ústøedním textem pøi odpolední
modlitbì na �idovský Den smíøení (Jom
kipur), bude ve své pøedná�ce hovoøit
americký rabín George Schlesinger. Pøed-
ná�ka probìhne v angliètinì se soubì�-
ným pøekladem. Vstup volný. 
! 19. 10. od 19.00: Po stopách Jakuba
Grossmanna. Slavnostní uvedení nového
dokumentárního filmu o pohnutých osu-
dech �idovského mladíka Jakuba Gross-
manna (1912�1986) v dobì druhé svìto-
vé války, jak je po osmdesáti letech
v evropských archivech vypátral a poté
filmovì zachytil jeho vnuk Milan Gross-
mann. V èeském znìní s anglickými titul-
ky. Na projekci je nutná rezervace na ad-
rese education@jewishmuseum.cz. Vstup
volný. 
! 20. 10. od 19.00: Alma Ansámbl /
Osudy Almy Rosé v hudbì. Koncert ètyø
pøedních èeských komorních hráèek
pøedstaví klasické i souèasné skladby,
které reflektují osobnost a �ivotní osudy
rakouské �idovské houslistky Almy Rosé
(1906�1944). 

Vstupenky lze zakoupit v pøedprodeji
v Informaèním centru muzea (Maiselova
15, P 1), v síti Prague Ticket Office a na
webových stránkách �MP. Vstupné 230
Kè/150 Kè. 

Auditorium �MP
(Maiselova 15, P1, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 13. 10.: Filmový cyklus Válka oèima
dìtí: Jak Hitler ukradl rù�ového králíè-
ka. Filmový cyklus filmové historièky
Alice Aronové pøedstaví filmy, je� nahlí-
�ejí válku a perzekuci dìtskýma oèima.
Emotivní snímek oscarové re�isérky Ca-
roline Linkové (1964) Jak Hitler ukradl
rù�ového králíèka (Nìmecko, �výcarsko
2019, 119 min.) vypráví pøíbìh malé
Anny z Berlína. Její otec, uznávaný diva-
delní kritik, je známým Hitlerovým odpùr-
cem, a proto musí ji� v roce 1933 i s rodi-
nou uprchnout do �výcarska, pozdìji do
Paøí�e a Londýna. Citlivý snímek byl nato-
èen podle úspì�ného stejnojmenného ro-
mánu Judith Kerrové (1923�2019). V ori-
ginálním znìní s èeskými titulky. Vhodné
pro dìti od 10 let. 
! 25. 10.: Ostrovanky na pevninì: �i-
dovské umìlkynì v meziváleèné støední
Evropì. V umìleckých sbírkách �MP
skonèila øada dìl, je� jsou mnohdy jedi-
nými dochovanými ukázkami tvorby
umìlkyò pùsobících v meziváleèném ob-
dobí na støedoevropské, a pøedev�ím
pra�ské výtvarné scénì. Kurátorka �MP
Michaela Sidenberg posluchaèe seznámí
s øadou dosud málo známých èi zcela za-
pomenutých jmen, která nefigurují v en-
cyklopediích ani v expozicích pøedních
muzeí a galerií. 
! 31. 10.: Proniknout do tajù kvantové
fyziky. Kvantová fyzika � teorie, která
vznikla na poèátku minulého století, je
výjimeèná tím, �e pou�ívá pojmy, které
nejsou intuitivní. V èem se kvantová fyzi-
ka li�í od star�ích fyzikálních teorií? Má

i svou spirituální rovinu? Jak kvantový
pøístup souvisí s individuální zodpovìd-
ností, která hraje v judaismu velkou roli?
Cílem pøedná�ky prof. Josepha Maftoula
je vysvìtlit základní pojmy kvantové fy-
ziky i bez hlub�ích znalostí matematiky. 
! Výstava v OVK: Dan Zollmann:
Minjan. Výstava vlámského fotografa
Dana Zollmanna z prostøedí nejvìt�í ev-
ropské ortodoxní �idovské komunity
v Antverpách. Do 31. 10. 2022; po�èt
12�16, pá 10�12, bìhem veèerních poøa-
dù a po domluvì. Vstup volný.

Dílna OVK
(dvùr, Maiselova 15)
! 9. 10. od 10.00: Nedìlní dílna pro ro-
dièe s dìtmi: Lvíèek Arje slaví Sukot
a Simchat Tóra. Dìti se dozvìdí, proè se
staví stanové pøístøe�ky (suky), co je to
lulav a etrog a jak vypadá svitek Tóry.
Vyrobí si model vlastní suky. Vstupné
70 Kè. Prohlídka: Staronová synagoga.

ALBUM G. T.
! Od 5. do 23. øíjna se v odjezdové hale
nádra�í Bubny v Praze 7 (Bubenská 8b)
koná první veøejná prezentace souboru
fotografií z ghetta Terezín. Terezín nemìl
oficiálního fotografa a fotografování bylo
v ghettu zakázáno. Proto vzpomínky
z nejvìt�ího protektorátního ghetta do-
dnes nejèastìji ilustrují snímky z filmù
natáèených jako propaganda pro Meziná-
rodní èervený køí�.

Cyklus snímkù obsa�ených v Albu G. T.
pochází z rodinné pozùstalosti novináøe
Milana Weinera, jen� pøe�il Terezín
i Osvìtim. Nikdy o své váleèné zku�enosti
nemluvil, album zùstalo skryto a� do pøed-
loòského roku, kdy autorský tým Památní-
ku ticha oslovil pro spolupráci na identifi-
kaci snímkù historiky Památníku Terezín,
�idovského muzea v Praze, Pamìti národa,
studenty Gymnázia Pøírodní �kola a for-
mou veøejné výzvy i �irokou veøejnost.

První uvedení významného objevu se
symbolicky koná na nádra�í Bubny. Sr-
deènì zveme ètenáøe Ro� chode� a nabízí-
me i osobní rozhovor s kurátory ve Studiu
Alba G. T. Otevírací doba pro veøejnost je
st�pá 14.00�18.00, so�ne 13.00�18.00.
Vstup zdarma.

Pro èleny �idovské komunity nabízíme
dva termíny komentované prohlídky:
v úterý 4. øíjna v 16.00 � symbolické pøi-
pomenutí �ivota v ghettu Terezín pøed za-
èátkem svátku Jom kipur, a ve støedu
19. øíjna v 16.00 (registrace na rezervace
@pamatnikticha.cz).                                     Pt
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Vìra Nováková Bludný kruh I z cyklu Joná�, 1955.



LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Plujeme ji� 25 let: Pøed 25 lety, 1. záøí
1997, nastoupilo na Lauderovy �koly
sedm prvòáèkù. 1. záøí 2022 bylo do �ko-
ly zapsáno 402 �ákù od mateøské �koly
po gymnázium. Zahájení �kolního roku
bylo komorní, ale velká spoleèná oslava
nás èeká 13. øíjna odpoledne.
! Adaptaèní kurz: V týdnu od pondìlí
29. srpna do pátku 2. záøí absolvovaly pri-
ma a �está tøída adaptaèní kurz v Jizer-
ských horách. Náplò programu zaji�t�ova-
la Proxima Sociale, o. p. s., pod vedením
zku�ené lektorky Evy Weislové. 
! Mimoøádný úspìch studentù L�:
Studenti na�í septimy Lada Jirkalová
a Jakub Valo odjeli v èervenci na soutì�
mladých vìdeckých talentù IsraelTee-
nTech do Technionu v Haifì. Poprvé za
dobu existence programu se sedmièlenná
porota nemohla rozhodnout o jednom ví-
tìzi � a tak stejný poèet bodù dostaly na-
konec shodnì dva týmy. A byly to právì
týmy Lady a Jakuba. Oba na�i septimáni
tedy vyhrávají roèní stipendium na ang-
lický univerzitní program Technionu.
! �kolní poradenské centrum: Ve �kole
ji� nìkolik let funguje �kolní poradenské
centrum. Jeho èleny jsou dvì �kolní psy-
cholo�ky, Vladislava Trpáková a Anna
Masaøová, speciální pedago�ka Lenka
Mo�nerová, novì tým posílil i o sociální
pedago�ku Barboru Matìjkovou. Podpo-
ru v centru naleznou �áci se speciálními
vzdìlávacími potøebami, tj. napø. ti se
specifickými poruchami uèení èi
s ADHD, nebo �áci, kteøí øe�í nároèné �i-
votní situace. Kromì pøímé pomoci �á-
kùm kolegynì z poradenského centra jed-
nají i s rodièi, kdy se jim sna�í pomoci
nastavit pravidla napø. pro �kolní pøípravu
�ákù, objasòují jim napø. mo�nosti náprav
specifických poruch uèení, pøípadnì je
doporuèí do pedagogicko-psychologické
poradny. 
! Teribear: �áci tercie se zúèastnili pro-
jektu Teribear. Jedná se o charitativní pro-
jekt Terezy Maxové, pomáhající rodinám
v Èesku i v zahranièí.
! Den stromù: Tøídy 9. Z a kvarta se
v polovinì záøí nezalekly de�tivého poèa-
sí a vyrazily na den stromù do Kunratic-
kého lesa. Zde studenti na 13 stanovi�tích
získali rùzné vìdomosti o lese a jeho oby-
vatelích. Pozorovali konì pøi práci, nìkte-
øí si zkusili zasadit strom, udìlat vrt do
kmene a ti nejvytrvalej�í si i pohladili
pu�tíka.
! Více o èinnosti �koly naleznete na
www.lauder.cz. ip

VARHANNÍ KONCERT
! Poslední leto�ní událost z cyklu var-
hanních koncertù v Jeruzalémské synago-
ze (v Jeruzalémské ulici è. 7, P 1) se koná
19. øíjna od 18 hodin. Hraje Pøemysl K�i-
ca, program � skladby J. S. Bacha, P. K�i-
cy, M. Regera.

Vstupné dobrovolné.

VÝSTAVA
V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
! Kromì stálých výstav lze v Jeruzalém-
ské synagoze zhlédnout novou expozici
s názvem Bedøich Vohryzek a fotodílna
Nováky / Pøíbìh lágrového fotografa.

IZRAELSKÉ TANCE
! Ka�dý ètvrtek od 19 do 22 hodin probí-
há v Z� Jiøího z Podìbrad výuka izrael-
ských tancù pro zaèáteèníky i pokroèilé. 

Více informací naleznete na www.be-
samim.cz.

PROHLÍDKA HØBITOVA
A PØEDNÁ�KA
! V rámci Dnù �i�kovského kulturního
dìdictví se ve støedu 12. øíjna od 16 ho-
din uskuteèní prohlídka starého �idovské-
ho høbitova na �i�kovì a následná pøed-
ná�ka s názvem Starý �idovský høbitov na
mapách, obrazech a ve fotografiích � pøí-
bìh zapomenutého místa. Sraz na pro-
hlídku s Mgr. Pavlem Veselým (�idovská
obec v Praze) je v 16 hodin pøed vstupem
do høbitova (Mahlerovy sady), jeho nava-
zující pøedná�ka pak v 17 hodin v Galerii
pod radnicí (Havlíèkovo nám. 9). Rezer-
vace na adrese rezervace.kultura@pra-
ha3.cz.

BUBNOVÁNÍ PRO BUBNY
! Letos se ji� poosmé rozezní prostor
pøed nádra�ím Bubny veøejným happe-
ningem s vá�ným podtextem. Koná se
dne 16. øíjna v 17.00. Hostem bude Mi-
chael Kocáb, uvede Pavel �tingl. V 18.30
následuje koncert v odjezdové hale nád-
ra�í Bubny: Monika Naèeva a Michal
Pavlíèek v recitálu písní s texty Jáchyma
Topola.

Památník ticha ji� tradiènì k Bubnová-
ní pro Bubny nabízí té� výstavu, letos
hned dvì Album G. T. (viz str. 25) a foto-
grafie Richarda Homoly s názvem Konec
pomíjivosti.

Více viz www.pamatnikticha.cz.

SNÌM TEREZÍNSKÉ INICIATIVY
! Snìm TI se koná v úterý 25. øíjna v za-
sedací místnosti ve 3. patøe �idovské rad-
nice (Maiselova 18, Praha 1). Zahájení
v 10.00, prezence od 9.15 hod.

PAMÌTNÍ DESKAA PUBLIKACE
O �IDECH NA ZBRASLAVI
! Na památku obìtem holokaustu byla
na budovu Mìstského domu na námìstí
umístìna pamìtní deska, obsahující 117
jmen obìtí obèanù Zbraslavi a Lipencù.
Jejich osudy, seznamy a pøíbìhy nalezne-
te v knize man�elù Majcherových �idé na
Zbraslavi. O místech, �ivotech a cestách
bez návratu, kterou letos vydalo zbraslav-
ské nakladatelství Cherm. Knihu je mo�-
né zakoupit v kulturním oddìlení MD Zb-
raslav, distribuuje ji také firma Kosmas
(v jeho e-shopu stojí 270 Kè).

Publikace informaèního charakteru
�idé na Zbraslavi si v�ímá pøíbìhù spoje-
ných se Zbraslaví a pøiná�í mnohdy de-
tailní údaje o nacisty zavra�dìných spolu-
obèanech. Vznikla pøi instalaci pamìtní
desky vìnované 117 obìtem �oa ze Zbra-
slavi a Lipencù jako její doplnìk èi roz�í-
øení. 

Výzvy do transportu pro �idovské oby-
vatele Zbraslavi a Lipencù do Terezína
probìhly v roce 1942 ve tøech hlavních
vlnách: ze 143 transportovaných se do-
èkalo konce války 26 osob. Na Zbraslav
se jich vrátilo deset. Místní �idovská ná-
bo�enská obec, která ztratila za holokaus-
tu své èleny, nebyla obnovena.

�ALOM ALEJCHEM
! Ka�dou nedìli veèer od 19.45 lze na vl-
nách v�ech regionálních stanic Èeského
rozhlasu poslouchat magazín o �idov-
ském �ivotì u nás i ve svìtì, o kultuøe
a nábo�enství, který seznamuje i s vý-
znamnými �idovskými osobnostmi, upo-
zoròuje na nové knihy a kulturní poøady
na �idovská témata, znìjí v nìm skladby
souèasných izraelských hudebníkù. Poøa-
dem provází a pøipravuje ho Noemi Fin-
gerlandová s pøispìním øeditele �idov-
ského muzea v Praze Lea Pavláta.

Star�í poøady lze nalézt v audioarchivu
na adrese regiony.rozhlas.cz/salom-alej-
chem.

26 VÌSTNÍK 10/2022

VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE



�NO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blaho�eláme na�im èlenom, kto-
rí v mesiaci október slávia sviatok svo-
jich narodenín: pani Marianna Belanová,
nar. 16.10. � 77 rokov; pani Ingrid Turèa-
nová, nar. 16.10. � 59 rokov, a pán Tomá�
Grünfeld, nar. 15.10. � 73 rokov. 

Ad mea veesrim �ana!

�NO BRATISLAVA
V mesiaci október oslávia narodeniny:
pani MUDr. Yvonna Farská � 92 rokov;
pani MUDr. Heda Forbátová � 72 rokov;
pán Ing. Jaroslav Franek � 76 rokov; pani
Elena Krajèovièová � 74 rokov; pani Ula
Pastirèáková � 72 rokov; pán Ing. Ladi-
slav Schragge � 66 rokov; pán Prof.
Ing. Juraj Stern � 82 rokov; pani Alena
Strapková � 79 rokov, a pani Eva �kamlo-
vá � 74 rokov. Oslávencom prajeme pev-
né zdravie a pohodu do ïal�ích rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V øíjnu oslaví své narozeniny: pan Vít
Barto�, nar. 21.10. � 59 let; Alois Dole-
�al, nar. 23.10. � 13 let; paní Genovéva
Dostálková, nar. 29.10. � 72 let; paní
Ane�ka Hanáková, nar. 31.10. � 22 let,
Nica Harel, nar. 22.10. � 11 let, paní Ka-
teøina Králová, nar. 4.10. � 46 let; paní
Sandra Látalová, nar. 3.10. � 36 let; pan
Radek Maník, nar. 14.10. � 55 let; paní
Miriam Navrátilová; nar. 15.10. � 52 let;
pan Michael Pelí�ek, nar. 9.10. � 42 let;
paní Marie Sudová, nar. 9.10. � 83 let,
a Patrik Urban, nar. 17.10. � 7 let. V�em
pøejeme pevné zdraví do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V øíjnu oslaví jubileum: paní Petra Èep-
ková � 50 let; paní Eva Erbenová � 92
let; pan Ing. Franti�ek Fendrych � 70 let;
pan Jaroslav Achab Haidler � 64 let; pan
Vladimír Poskoèil ml. � 58 let; paní Mar-
tina Turková (Sládková) � 43 let; pan
Ing. Jiøí Vejvoda � 72 let, a paní Tereza
Vejvodová � 34 let. Pøejeme jim v�e dob-
ré do dal�ích let. Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
Dne 23. øíjna oslavuje 48. narozeniny
pan Jiøí Rubín. Pøejeme mu do dal�ích let
pevné zdraví a pohodu.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V mesiaci október oslávia narodeniny:
pani Katarína Barkániová � 69 rokov;

pán Ing. Eugen Blau � 82 rokov; pán
JUDr. Pavol Sitar � 76 rokov; pán Ale-
xander Malý � 70 rokov; pani MUDr.
Katarína �alamonová � 69 rokov; pán
Ing. Ernest Salzer � 52 rokov; pán Tibor
�imonoviè � 70 rokov, a pán Tomá�
Stark � 75 rokov. 

Prajeme v�etko najlep�ie. Ad mea ve-
esrim �ana!

�O LIBEREC
V øíjnu má narozeniny sleèna Ester Yael
Adamová, 5. 10. oslaví 24 let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V øíjnu oslaví narozeniny tito na�i èleno-
vé: pan Pavel Buxbaum, nar. 4.10. � 67
let; paní Al�bìta Dostálová, nar. 11.10. �
86 let, a paní Heda Smékalová, nar.
28.10. � 92 let. V�em pøejeme do dal�ích
let pevné zdraví. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V øíjnu oslaví narozeniny: pan Robert
Dvoøák, nar. 15.10. � 52 let; paní Dana Je-
øábková, nar. 2.10. � 83 let; paní Olga Ko-
márková, nar. 16.10. � 59 let; paní Bc.
Anastázie Osièková, nar. 2.10. � 76 let;
pan Vladimír Svìtel, nar. 20.10. � 74 let;
sleèna Katrin Tesaøová, nar. 20.10. � 18
let, a pan Michal Samuel Tesaø, nar. 29.10.
� 21 let. V�em pøejeme do dal�ích let pev-
né zdraví a pohodu. Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V øíjnu oslaví narozeniny: pan Mgr. Mi-
chal For�t � 59 let; pan Ing. Miroslav Le-
derer � 75 let; pan MUDr. Vilém Lederer
� 80 let; paní Alena Popperová � 90 let,
a pan Jan Stadler � 84 let. V�em oslaven-
cùm pøejeme hodnì zdraví, �tìstí a osob-
ní spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V øíjnu oslavují narozeniny: paní Helena
Dvoøáková, nar. 15.10. � 88 let; paní Hana
Hornová, nar. 22.10. � 89 let; pan Martin
Janeèek, nar. 27.10. � 80 let; paní Natela
Jinjikhashvili, nar. 2.10. � 82 let; pan Ev-
�en Jokl, nar. 22.10. � 90 let; paní Hana
Rù�ièková, nar. 8.10. � 86 let; paní Judita
Timplová, nar. 8.10. � 95 let; paní Judis
Urbanová nar. 2.10. � 82 let; paní Marina
Var�avská, nar. 3.10. � 81 let; paní René
Walla, nar. 14.10. � 85 let, a pan Rolf Wie-
ner, nar. 1.10. � 88 let. V�em pøejeme pev-
né zdraví do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
Je na�í smutnou povinností oznámit, 24.
záøí zesnul ve vìku 71 let pan Peter
Me�o. Se zesnulým jsme se rozlouèili 29.
záøí v obøadní síni Nového �idovského
høbitova v Praze. Zichrono livracha!

Se smutkem oznamujeme, �e 9. záøí ze-
snula ve vìku 91 let paní Ing. arch. Zden-
ka Freundová. Necht� je její du�e vevázá-
na do svazku vìèného �ivota. 

Zichrona livracha!

S lítostí oznamujeme, �e dne 25. srpna
zemøel ve vìku 87 let pan Adolf Novák. 

Zichrono livracha!

S lítostí oznamujeme, �e dne 7. záøí zem-
øela ve vìku 93 let paní Marie Køí�ková.
Zichrona livracha!

S lítostí oznamujeme, �e dne 10. záøí
zemøel ve vìku 90 let pan Mario Petrov-
ský. Zichrono livracha!

�NO TRENÈÍN
V mesiaci október oslávia narodeniny:
pani Eva �t�astná � 82 rokov; pán Jozef
Vojdan � 82 rokov, a pán Martin Poriez �
73 rokov. Oslávencom prajeme hlavne
pevné zdravie a pohodu do ïal�ích rokov.

Ad mea veesrim �ana!

V októbri oslávi narodeniny pán Ing. Ju-
raj Beck z Trenèína. �eláme mu ve¾a
zdravia a úspechov pri zbieranie �idov-
ských artefaktov. Sestra Eva a rodina

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V øíjnu oslaví narozeniny paní Eva Kotr-
bová, paní Dana �aferová a paní Mgr.
Yvona �aferová. Jmenovaným pøejeme do
dal�ích let pevné zdraví a pohodu. 

Ad mea veesrim �ana!
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RABÍNSKÁ VÝZVA K MÍRU
V záøí se v Moskvì se�lo na 75 ruských
rabínù, vìt�inou z hnutí Chabad Lubaviè,
na události, ji� organizovala Federace �i-
dovských obcí v Rusku. Dùvodem setká-
ní byla souèasná situace: válka na Ukraji-
nì i obavy z následkù mo�ného uzavøení
�idovské agentury v Moskvì. V minulos-
ti mìli lubaviè�tí rabíni s ruským re�i-
mem dobré vztahy, z tohoto hnutí pochází
ostatnì i vrchní ruský rabín Berel Lazar,
pokládaný za Putinova pøítele. 

Rabínské shromá�dìní sice nevydalo
nijak kritické prohlá�ení, ale výzvu
k �míru jako Bo�í hodnotì a základu exi-
stence èlovìka ve svìtì�. Proklamace ne-
zmiòuje pøímo Ukrajinu, ale o konfliktu
mluví jako o �invazi�, co� se v zemi, kde
se ruská agrese smí nazývat pouze �speci-
ální operací�, vnímá jako opová�livost.
�Vztahy mezi Ruskem a ostatním svìtem
se po únorové invazi prudce zhor�ily
a mají za následek hospodáøskou nejisto-
tu. V �idovské komunitì vzbuzují obavy
pøedev�ím pocity strachu a izolace, je� po
desítky let necítila,� stojí v prohlá�ení.

Od poèátku ruské invaze odjelo
z Ruska na 20 tisíc �idù do Izraele, co�
je nejvíc za mnoho let; odhaduje se, �e
v zemi zùstává na 150 000 �idù.

POU ¡T DO UMANÌ
Pøes varování ukrajinských, izraelských
a amerických úøadù vyrazily i letos do
ukrajinského mìsta Umanì tisíce chasid-
ských poutníkù. V Umani, asi 200 kilo-
metrù ji�nì od Kyjeva, je pohøben rabín
Nachman, zakladatel dynastie braclav-
ských chasidù, který zemøel roku 1810,
a jeho hrob ka�dý �idovský Nový rok
chasidé nav�tìvují. Pøed pandemií covi-
du a válkou jich pøijí�dìly stovky tisíc,
modlili se a tanèili v ulicích, u�ívali si
ko�er pochutin, které jim nabízeli místní
obchodníci, pro nì� pout� bývala mohut-
ným zdrojem pøíjmù.

Letos dorazilo �jen� pøes dvacet tisíc
lidí, kteøí se nedali odradit ani válkou,
ani nemo�ností dostat se do zemì leta-
dlem. O bezpeèí chasidù se starala
ozbrojená policie. Nesmìli pít alkohol
a v jedenáct veèer museli opustit ulice.
�Jsme tu pod ochranou Bo�í a velkého
cadika, rabína Nachmana,� odbývali
úèastníci oslav obavy. Místní oceòovali
odvahu pøíchozích, jejich podporu, to,
�e zaznìla hromadná modlitba za mír na
Ukrajinì. �Putin chce, abychom se báli,
jen�e pro nás on vùbec, ale vùbec nic
neznamená,� øekl jeden z chasidù.

NOVÁ PREMIÉRKA
Liz Trussová, nová britská premiérka,
dala zøetelnì najevo, �e bude podporovat
britskou �idovskou komunitu i Stát Izrael.

Z Downing Street pronesla v pøedveèer
Nového roku 5783 videoprojev. K brit-
ským �idùm v nìm hovoøila o obnovì,
kterou pøiná�í nový rok a také nová vláda
v zemi, a slíbila, �e bude ze v�ech sil usi-
lovat o to, aby z Británie zmizel antisemi-
tismus. V záøí se Trussová setkala v New
Yorku pøi zasedání Valného shromá�dìní
OSN s izraelským premiérem Jairem La-
pidem a sdìlila mu, �e uva�uje o tom, �e
se britská ambasáda pøestìhuje z Tel Avi-
vu do Jeruzaléma.

SOUTÌ� V HUMMUSU
�idovský klub v Sao Paulu zorganizoval
21. záøí u pøíle�itosti Mezinárodního dne
míru soutì� ve výrobì tradièní blízkový-
chodní pochutiny hummusu. Pozval na ni
jak brazilské �idy, tak køest�any a muslimy,
celkem na 150 lidí. Odborná komise pøidì-
lila vítìzství týmu tvoøenému arabskými
køest�ankami, cenu divákù získal tým arab-
ských køest�anù. V Brazílii s celkem témìø
215 miliony obyvatel �ije na 10 milionù
lidí arabského pùvodu a pøes 100 tisíc
�idù, vìt�ina z nich právì v Sao Paulu.

CHORVATSKÁ AGENDA
Zvlá�tní poradkyní pro zále�itosti holokau-
stu a boj proti antisemitismu v Chorvatsku

se stala Sara Lustigová, dcera Branka Lus-
tiga, pøe�iv�ího holokaust, herce a filmové-
ho producenta (mj. filmu Schindlerùv se-
znam). S. Lustigová je právnièka, studovala
v New Yorku a Londýnì a ji� døíve pùsobi-
la jako poradkynì chorvatské ministrynì
zahranièí a jako vedoucí chorvatské dele-
gace v IHRA, organizaci pro pøipomínání
holokaustu. Její prezidentství Chorvatsko
roku 2023 pøevezme. Sara Lustigová nebu-
de mít snadnou agendu: Chorvatsko bylo
za války spojencem nacistického Nìmecka
a podílelo se na perzekuci a vra�dìní �idù,
Romù a Srbù. Dle �idovských organizací
svou váleènou historii nijak nereflektuje,
v zemi chybí legislativa pro restituci ulou-
peného �idovského majetku a sílí historic-
ký revizionismus. 

BALÍÈKY JAKO NADÌJE
Kniha s názvem More than Parcels (Víc
ne� pouhé balíky) s podtitulem Váleèná
pomoc �idùm v nacistických táborech
a ghettech zpracovává holokaust skrze
téma podpùrných balíèkù. Tedy pomoci,
kterou z Evropy i zámoøí zasílali pøíbuz-
ní, pøátelé, aktivisté a �idovské a filantro-
pické organizace hladovìjícím a ne-
mocným �idùm v táborech a ghettech.
Zásilky, které nesmìly pøesáhnout urèi-
tou váhu, obsahovaly i léky a vitamíny
a pro vìznìné pøedstavovaly v jejich zou-
falé situaci nadìji a pouto se svìtem.
Mìly také informaèní hodnotu o místech
a �ivotních podmínkách vìzòù a vypoví-
daly i o odesílatelích. Publikaci vydalo
univerzitní nakladatelství Wayne State
University Press, editory a spoluautory
jsou Jan Láníèek a Jan Lambertz.     (am)
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Leto�ní oslavy Nového roku v Umani. Foto A. Palikot.


