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Adolf Loos a Karel Lhota – schodištì ve Winternitzovì vile.
(K èlánku na str. 16–17. Foto David Cysaø.)
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STOLPERSTEINE
Bìhem záøí pokraèovalo pokládání Kamenù zmizelých, Stolpersteine, v èeských a moravských mìstech. Kameny
mají podobu kovové dlažební kostky
a pøipomínají zmizelé obyvatele blízkých domù, zavraždìné v holokaustu.
Výrobu kamenù i jejich pokládání organizuje pan Günter Demnig z Nìmecka.
Stolpersteine byly tentokrát položeny
napøíklad v moravských Lošticích: ètyøi
kameny na námìstí Míru pøed dùm è. p. 63
za rodinu Knöpfelmacherovu a ètyøi kameny ve Ztracené ulici pøed dùm è. p. 619
(synagoga) za rodinu Fuchsovu. Èlenové
obou rodin byli zavraždìni v koncentraèních táborech, jejich dìti chodily do školy
v Lošticích. (Na realizaci první fáze projektu Stolpersteine Loštice se podílel spolek Respekt a tolerance, Mìsto Loštice, ZŠ
Loštice a obèané z Loštic a okolí.)
V severoèeském Liberci pøibylo šest
nových pamìtních kamenù. Dva z tìchto
Stolpersteinù, pøipomínající manžele
Emila a Idu Ledererovy, však musely být
na žádost obyvatel domu umístìny o kousek dál, nikoli pøímo na chodník u vchodu
do domu. Dùvodem prý byla jejich obava, aby se zde nesdružovali neonacisté.
V Chrudimi lze kameny nyní nalézt
v Široké ulici a na dalších dvou místech,
v Chotìboøi byly položeny v ulici Na
Valech.
Takzvané kameny zmizelých od záøí
pøipomínají také romské obìti holokaustu, a sice v brnìnských Èernovièkách,
které byly položeny na pamìt’ Jany
a Amálie Danielových. Pøehlednou interaktivní mapu brnìnských Kamenù
zmizelých naleznete na www.zob.cz/
kameny-zmizelých/.
nt
TRVALÁ PØIPOMÍNKA
Tím, že se po sedmdesáti pìti letech chceme pøihlásit ke svým nešt’astným rodákùm,
že chceme trvalejším zpùsobem zaznamenat a pøipomenout jejich jména a jejich
krutý osud – tím nejen splácíme náš letitý
dluh. V úctì k zavraždìným a na pamìt’pro
budoucí generace demonstrujeme zároveò
svùj odpor k lidské nesnášenlivosti, koøenu
zla, jehož celospoleèenské rozbujení pøivodilo pøed lety bezprecedentní hrùzné dùsledky, jichž i naše mìsto bylo svìdkem.
Tìmito slovy oznamují pøedstavitelé mìsta Suchdol nad Lužnicí veøejnosti úmysl
postavit ve mìstì památník svým zavraždìným židovským spoluobèanùm. Nejde
však pouze o úmysl, pro uskuteènìní zámìru bylo už mnoho vykonáno a s nejvìtší
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pravdìpodobností bude celý projekt uskuteènìn ještì v letošním roce.
Tak pøedevším je tady kompletní výtvarný návrh. Jeho autorem je akademický
sochaø Jan Roith. Památník, který bude
umístìn v horní èásti revitalizovaného
mìstského parku, je komponován ze dvou
vzájemnì propojených žulových èástí celkové výšky zhruba 280 cm. Kompozice
veøejí a dveøí pøedstavuje stylizovanou
elementární èást lidského obydlí: do široka rozevøené domovní dveøe. V tomto pøí-

Co se financování celého zámìru týká,
autor výtvarného návrhu se rozhodl pracovat bez nároku na honoráø, což zvyšuje finanèní dostupnost projektu. Pan Jan Roith
poskytne bezúplatnì kromì výtvarného
návrhu také ostatní práce, vèetnì vytvoøení modelu, autorského dozoru a konzultací. Pøi doprovodných realizaèních službách bude nadaèní fond spolupracovat
s mìstem. Další náklady, které zahrnují
materiál, kamenické a stavební práce
a další nezbytné výdaje stanovuje rozpoèet na 450 000 Kè. Pro jejich získání založilo mìsto Suchdol Nadaèní fond na realizaci pomníku obìtem holokaustu ze
Suchdolska, ve kterém je zastoupena i Židovská obec v Praze. V souèasné dobì se
èlenové správní rady i pøedstavitelé mìsta
obracejí na instituce, firmy i soukromé
osoby s prosbou o pøispìní. Je potìšující,
že podle svých možností pøispívají i místní obèané. Zatím se podaøilo shromáždit
asi tøetinu potøebných financí, které byly
použity na nákup žulových blokù. Pøispìt
na dobrou vìc – trvalou pøipomínku osudu suchdolských Židù – lze na èíslo úètu
Nadaèního fondu na realizaci pomníku
4868010359/0800 Kontakt: Mìsto Suchdol nad Lužnicí, námìstí T. G. Masaryka
9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí.
jd
NFOH: NABÍDKA PRÁCE
Nadaèní fond obìtem holokaustu hledá
šikovnou finanèní manažerku/šikovného finanèního manažera. Podrobný inzerát naleznete na internetových stránkách www.fondholocaust.cz.
mm

Sádrový model pomníku Židùm ze Suchdola.

padì symbolizují klíèový životní okamžik
pronásledovaných a ponižovaných lidí:
opouštìní domova – posledního bezpeèného útoèištì. Po pøekroèení prahu a projití veøejemi dále následovala poslední cesta
skrze fyzické a duševní utrpení do nenávratna smrti.
Samotné hrubì opracované kamenné
veøeje svým stylizovaným tvarem pøipomínají tav, poslední písmeno hebrejské
abecedy, které mimo jiné v židovské tradici také pøenesenì znamená právì nenávratný konec všeho. Na druhé èásti, na
desce dveøí, jsou uvedena jména s daty
narození. Jmenný seznam je uvozen vysvìtlujícím textem a doplnìn dedikací
mìsta Suchdol nad Lužnicí. Materiálovým nejpøirozenìjším a cenovì nejdostupnìjším øešením je žula. Je poèítáno
s tím, že budou použity hrubé oøezané
kraje vytìžených blokù kamene.
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V minulém èísle Rch jsme pøinesli
zprávu o konání výroèního zasedání
Claims Conference (CC), organizace,
která se od padesátých let minulého
století zabývá materiálním odškodnìním obìtí holokaustu. Pøipomeòme, že
Claims Conference založilo v roce
1951 tøiadvacet nejvýznamnìjších židovských institucí a po pádu železné
opony se po zdlouhavých jednáních
(a díky iniciativì FŽO) nakonec Claims Conference rozhodla vyjednat odškodnìní pro obìti
i z tzv. východního bloku. Byl ustanoven Fond
CEE (Central Eastern
Europe), ze kterého bylo
od konce devadesátých
let èerpáno ve prospìch
Výroèní
našich pøeživších relativnì dost financí. Klíèovou
roli zde sehrál i náš rodák a dlouholetý zástupce CC ve Frankfurtu nad Mohanem
Karel Brožík. Postupem
doby se podaøilo zmìnit
i další kritéria pro pøiznání odškodnìní, nejdøíve co se èasu vìznìní
týèe, posléze i typu perzekuce (napø. pro ukrývané osoby).
Takové rozšíøení bylo
možné, protože Claims
Conference sehrála po
sjednocení Nìmecka
ještì jednu roli – byl jí
pøiznán status právního nástupce pro
odúmrtì v bývalé NDR. Nemovitosti,
které byly nacisty konfiskovány a ke
kterým se nepøihlásili dìdicové, propadly státu. Claims Conference bylo
pøiznáno právo s nimi disponovat
a z výtìžku financovat projekty ve prospìch obìtí holokaustu. Stala se tak
i hlavním restituentem v bývalé NDR.
Jejich zástupci – s rùznými obmìnami, které pøináší doba – se každoroènì
scházejí, aby rekapitulovali uplynulé
období a sjednotili se na dalších postupech. Bylo tomu tak i letos v New Yorku. A jaká témata dominovala letošnímu jednání?

Millera, zasloužilého bojovníka za odškodnìní a dlouholetého pøedsedy Claims Conference, který zemøel v roce
2002) pro vzdìlávání, dokumentaci
a výzkum holokaustu, a schválila zvýšené èástky, které budou alokovány na
domácí péèi do roku 2018 pøesnì podle
navrženého plánu, dohodnutého s nìmeckou stranou.
Samotné hlasování probíhá podle anglosaského zpùsobu, kdy se pøesnì nepoèítají hlasy pøítomných, ale usnesení
musí být nejdøíve podpoøeno z pléna, a poté se
má za to, že je souhlasným projevem – napøíklad potleskem – pøijato.
Pokud je nìkdo proti,
musí to dát najevo pøed
zasedání Claims Conference v New Yorku
hlasováním a pak je hlasováno – obdobnì jako
financování slovenského projektu od- u nás – nejdøíve o tomto protinávrhu.
škodnìní ze strany Claims Conference. V tomto smyslu není dùležité, že evropské židovské instituce –
zástupci kontinentu, kde
se holokaust odehrál –
mají jeden spoleèný
hlas. Dìlí se o nìj Evropský židovský kongres
a Evropská rada židovských obcí. I tato anachronická formalita by
se však mìla – podle pøíslibu vedení Claims
Conference – do roka
Nìmecký kancléø Konrád Adenauer pøi podpisu dohody, 1951. Foto archiv.
zmìnit a obì instituce by
ÚZ ŽNO tak musel sáhnout do vlast- mìly získat plnoprávné zastoupení.
ních zdrojù s tím, že finance získá zpìtnì. To se ale doposud nestalo a obì KRITIKA
strany zvažují soudní kroky. Claims Pøes oslavné èlánky v médiích, oceòuConference navíc poukazuje na to, že jící pøedevším zmìnu v kritériích pro
takto striktní postup vyžaduje nìmecké Rumunsko, se hned po zasedání objeministerstvo financí, které je poskyto- vily i zcela kritické ohlasy. Nìkteré
vatelem dotace a stanovilo konkrétní skupiny pøeživších v USA Claims Conpodmínky, jež v pøípadì Slovenska ference kritizují dlouhodobì a i teï pøinebyly splnìny. Patová situace proza- šly s pomìrnì tvrdým odsouzením výtím nebyla vyøešena, shoda je však sledkù jednání s nìmeckou vládou.
v jednom – obìtí tìchto tahanic ne- Podle nich je èástka 462 milionù dolamohou být ti, kdo pøežili holokaust. rù na domácí péèi zcela neadekvátní
V tomto smyslu se rýsuje nìkolik mož- a nedostateèná. Mnozí totiž tvrdí, že
ností a bude záležet na dohodì obou žijí pod hranicí bídy. Jakkoli se to zdá
nemožné, nelze to vylouèit. I naši pøeznesváøených stran.
živší si èasto stìžují, že celkové životní
náklady v posledních letech vzrostly
CO SE SCHVÁLILO
Ostatní body jednání nebyly kontro- tak, že je èástky, které pobírají z proverzní, valná hromada schválila vytvo- støedkù CC, nemohou pokrýt.
Inu, zavdìèit se všem, a to i na takto
øení Fondu Ezra, z nìjž budou èerpány
èástky na odškodnìní pøeživších z Ru- komplikovaném poli, jakým je odškodmunska, dále dotaci Millerovu fondu nìní obìtí holokaustu, je prakticky ne(nese název na poèest rabína Israela možné.
TOMÁŠ KRAUS
tailní seznam poskytnutých služeb a jejich pøíjemcù, vèetnì osobních dat.
Slovenská strana to odmítla s poukazem na platnou legislativu, která nakládání s daty striktnì omezuje. To však
vyvolalo nedùvìru Claims Conference,
která do Bratislavy vyslala svého auditora. Ten však nebyl k úèetnictví vùbec
pøipuštìn a odjel s prázdnou. Jeho
zpráva pak vyvolala pobouøení a spekulace nad pøíèinami takovéhoto
odmítnutí. Výsledkem bylo zastavení

LZE ODŠKODNIT
HOLOKAUST?

SITUACE NA SLOVENSKU
Jedním z nejpalèivìjších bodù byla situace na Slovensku. Zde hraje úlohu
partnera CC Ústredný zväz ŽNO (ÚZ
ŽNO). Po mnoha letech úspìšné spolupráce došlo ke komplikované situaci,
když byl ze strany CC vyžadován de-
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HOSPODINOVA BÁZEÒ (Berešit)
Vìtšina pøekladù prvního verše Tóry
vykládá slovo be-rešit „na poèátku“
nebo „v poèátku“, ale vìtšina midrašù
a komentáøù vèetnì Rašiho je vykládá
jinak. Výklad se v každém pøípadì toèí
jak kolem rešit, poèátku, tak kolem
pøedložky be-, jež mu pøedchází. Èistì
gramaticky je totiž verš 1M 1,1 výjimeèný tím, že uvádí „poèátek“ bez pøívlastku, èeho nebo koho je poèátkem.
Právì to vedlo proselytu Onkela, autora
aramejského pøekladu, k tomu, že pøeložil be-rešit jednoduše „na zaèátku“.
Stvoøení v šesti dnech je podle toho sledem událostí, které jsou popisovány
v lineární posloupnosti. Pokud výraz
be-rešit implikuje nìjakou myšlenku,
pak jenom zdùrazòuje, co je øeèeno dál,
že nebesa a zemì byly stvoøeny Bohem
a nejsou vìènými jsoucny. V tomto duchu jde ještì o krok dále výklad, že první verš Tóry je tøeba èíst v souvislosti
s následujícím veršem, totiž, že „v poèátku, kdy Bùh tvoøil nebesa a zemi,
byla zemì pustá a prázdná atd.“.
Výklady, obsažené v talmudské agadì a pozdìjších komentáøích, pùsobí
pak na první pohled ponìkud volnì.
Vycházejí však z biblické knihy Pøísloví, jež jim je dostateènì autoritativní
pøedlohou, aby byly brány vážnì. Autor
Pø 8,22 vkládá totiž do úst moudrosti
slova: „Hospodin mne získal za poèátek své cesty.“ Poskytuje tím historicky
první komentáø k zaèátku celé Tóry:
Bùh stvoøil nebesa a zemi s moudrostí.
Výklad ponechává stranou èasovou posloupnost stvoøení v šesti dnech a zdùrazòuje, že svìt nevznikl náhodnì èi
jako dílo stvoøitelské hry, ale na základì
úmyslu, vyvìrajícího z moudrosti Stvoøitele. Stvoøení je z tohoto hlediska
smysluplné, a vše, co následuje, poèínaje neutìšeným obrazem zemì, poukazuje na postupné rozvíjení Božího
úmyslu až k jeho naplnìní v èlovìku,
v nìmž se dále kultivuje.
Žalm 111,10 v souvislosti s tím však
dodává, že „poèátkem moudrosti je Hospodinova bázeò“. Jak sama Tóra, tak
jiné texty bible uèí, že získat moudrost je
nejvyšším dobrem, jež Bùh poskytuje
svým stvoøením, že si je ale mùže osvojit jen èlovìk, jemuž je vlastní Boží bázeò. Ve spojitosti s moudrostí jako Božím nástrojem pøi stvoøení je zøejmé, že
jirat Hašem není primárnì bázeò pøed
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KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

Efraim Moses Lilien: Zbožòování.

Bohem, ale skuteènì bázeò Hospodinova. Potvrzují to slova z knihy Pøísloví, že
Bùh moudrost získal, tj. že ji získal svou
vlastní bázní. I lidská bázeò má potom
své koøeny v bázni Boží, jež se nutnì
vztahuje ke stvoøení jako takovému.
Svìt má ze své podstaty zaèátek a konec a jeho trvání je závislé na vùli Stvoøitele. Zahrnuje tak utrpení, zlo, jemuž
jsou stvoøení svou nedokonalostí z Boží
vùle vystavena. Z náboženského hlediska je také do nebe volající skuteèností,
že se údìl spravedlivých na tomto svìtì
liší od údìlu høíšníkù èasto jen tím, že se
jim v tomto svìtì vede tak, jak by se
mìlo po právu vést tìm, kdo se spravedlnosti vysmívají. Je-li však Bùh spravedlivý a jeho moudrost zahrnuje na to odpovìï, je Boží bázeò pøedpokladem, že
se odpovìdi doèkáme. Kdyby mìla být
Hospodinova bázeò chápána jen bázeò
pøed Hospodinem, upírala by se tím
Bohu ohleduplnost k tvorùm, které sám
stvoøil, tím spíše k èlovìku, jehož stvoøil
sobì podobného se svobodnou vùlí
a zodpovìdností za své èiny.
O Bohu øíkáme, že je velký a silný,
a do tøetice stupòujeme, že je strašný,

norá. Tomuto vystupòování odpovídá
také pojem kadoš, svatý. Panuje shoda,
že znamená oddìlený, tj. oddìlený ode
všeho, co lze smyslovì vnímat nebo co
patøí k fyzickému stvoøení. Je-li však
Bùh tak radikálnì „jiný“ nežli èlovìk,
proè Tóra øíká, že „stvoøil èlovìka svou
kopii“ (1M 1,27)? Být svatý je však požadavek smlouvy, již Bùh uzavøel na Sinaji s Jisraelem: „Budete mi královstvím
knìží a svatým národem“ (2M 19,6). Jejich svatost se má také projevovat oddìlováním, oddìlováním èistého od neèistého, svatého od profánního, a jáství
jiného od vlastního jáství. Samotný
Stvoøitel je sice „jiným“ par excellence,
ale smlouva vytváøí právní rovnost mezi
smluvními partnery, i kdyby byl jeden
vlastníkem druhého a ten jeho otrokem.
Proto je v jejich vztahu urèující pøítomnost oboustranné báznì, omezující vlastní já ve vztahu k já druhému.
Hospodinova bázeò, již s ním Jisrael
sdílí, zahrnuje vìdomí aspektu „neznámého“, jenž vyplývá z jejich svobody.
Kategorie velikosti a síly ustoupily pøed
svatostí do pozadí. Proto se v Avrahamovi projevila Boží velikost a láska (chesed
Avraham), v Jicchakovi Boží síla a strach
(pachad Jicchak) a v Jisraeli Boží krása
(tiferet Jisrael) a soucit. „Jisrael, poèátek
jeho úrody, je Hospodinu svatostí“ (Jer
2,3). Pro am kadoš, svatý lid, je signifikantní právì jeho svatost. Jirmejahu øíká
ovšem kodeš, což lze èíst tak, že je svatý
lid Hospodinu „svatyní“, tj. „místem“,
kde pøebývá Boží pøítomnost ve stvoøení.
Bázeò Hospodinova je médiem jejich
setkávání. Z toho plyne i závìr, že Jisrael
je poèátkem, kvùli nìmuž stvoøil Bùh nebesa a zemi, jak ve svém komentáøi uvádí napø. Raši. Jisrael, protože je posledním z národù, je jako poèátek Boží úrody
vlastním dùvodem stvoøení a jeho v poèátku obsaženým cílem. V židovské tradici je krása, tiferet Jisrael, synonymem
rachamim, soucitu. Oèekávali bychom,
že vystupòování Božího majestátu povede do andìlských sfér, jenomže soucit je
cit povýtce lidský. Slovem rachamim,
pøíbuzném s rechem, dìlohou, se oznaèuje bezvýhradný mateøský cit, natolik hluboký a zásadní, že se vymyká rozumu,
a to je také dùvod jeho faktické iracionality. Pøesto je v tomto pojetí rachamim
totéž co tiferet, krása, a ta je totéž co svatost. Nespoèívá ve vzdálenosti, ale v blízkosti k jinému v nìm. EFRAIM K. SIDON
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PROÈ TAM NENÍ MEZUZA?
Tuhle otázku pokládá øada zvídavých turistù, když vstupují do hlavní lodì Staronové synagogy. Pøipadá jim zvláštní, že
na dveøích našeho nejsvìtìjšího svatostánku nemáme mezuzu.
Mezuzu pøipevòujeme na veøeje židovských domovù, abychom naplnili
biblický pøíkaz „napište tato slova Boží
na veøeje domu svého a na brány své“
(5M 6,9), takže je celkem pochopitelné,
že se lidé na mezuzu u vstupu do synagogy ptají. Dodávají také, že oni doma
(jedná se vìtšinou o cizince) mezuzu
u vchodu mají, takže chyba musí být na
naší stranì.
Podle kodexu židovského zákona
(Šulchan aruch) na tuto otázku existuje
pøímá odpovìï. Pokud nìkdo v synagoze bydlí, pak budova musí mít u vchodu
mezuzu, jinak pøíkaz dodržovat nemusí.
Mnoho ranì støedovìkých komentátorù dokládalo, že vzhledem ke své svatosti synagoga mezuzu nepotøebuje: jedná
se o dùm, jenž je urèen výluènì k modlitbì, pøebývá v nìm šchina, takže není
považován za normální budovu. Slova
pøíkazu to øíkají jasnì – mluví se tam
o „domu svém“, v nìmž èlovìk i spí a jí
a vìnuje se pozemským èinnostem, takovým, které v synagoze neprovádí.
Staronová synagoga není svou chybìjící mezuzou výjimeèná. Ani Ariho
synagoga v Safedu, která pochází
z 16. století a též slouží výluènì modlitbì, mezuzu u vstupu nemá.
Mnoho templù ovšem mezuzu má,
a proto jsou z toho lidé zmatení. Pøipevòujeme ji na vchod do bejt midraš,
studovny, nebot’tam se lidé pøi studiu
obèerstvují (a nìkdy si i zdøímnou).
Mnoho moderních synagog je souèasnì studovnami, a proto mají na dveøích mezuzu.
Velký moravský rabín Šabtaj Kohen
(Šach), komenátor Šulchan aruchu, napsal, že pokud v synagoze neprobíhá
pravidelné studium, i kdyby tam nìjaké lekce byly, mezuzu mít nemusí.
Takže pøíštì, až se vás nìkdo zeptá,
víte, co odpovìdìt. Hlavní je, abyste mezuzu pøipevnili na vstup ke svému domu
èi bytu. A z našeho „domu shromáždìní“,
na kterém mezuza být nemusí, abyste si
odnesli vìdomosti, které použijete ve
chvíli, kdy dostanete otázku, jako je tato.
BRYAN WOOD,
kantor Staronové synagogy

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách – øíjen 2017 – tišri/chešvan 5778
Staronová synagoga
4. 10. støeda
5. 10. ètvrtek
6. 10.

pátek

7. 10.

sobota

pøedveèer Sukot
1. den SUKOT
mincha a maariv
2. den SUKOT
zaèátek šabatu

18.15 hodin
9.00 hodin
18.15 hodin
9.00 hodin
18.12 hodin

ŠABAT CHOL HAOMED
KOHELET

hf. Ez 38,18–39,16
mincha
konec šabatu

17.45 hodin
19.16 hodin

11. 10. støeda

HOŠANA RABA

pøedveèer Šmini aceret
ŠMINI ACERET

18.00 hodin

12. 10. ètvrtek

MAZKIR

11.00 hodin
17.50 hodin
9.00 hodin
10.00 hodin
17.56 hodin

mincha, maariv a hakafot
SIMCHAT TORA

13. 10. pátek

HAKAFOT

zaèátek šabatu
14. 10. sobota

BARCHI NAFŠI

BEREŠIT 1M 1,1–6,8
hf: Iz 42,5–43,10
mincha
konec šabatu a isru chag
1. den Roš chodeš chešvan
veèerní bohoslužba

20. 10. pátek
21. 10. sobota

17.40 hodin
19.02 hodin
17.43 hodin

ŠABAT ROŠ CHODEŠ

NOACH 1M 6,9–11,32
mf: 4M 28,9–15
hf: Iz 66,1–24
mincha
17.30 hodin
konec šabatu
18.48 hodin
27. 10. pátek
veèerní bohoslužba
17.30 hodin
28. 10. sobota
LECH LECHA 1M 12,1–17,27
hf: Iz 40,27–41,16
mincha
17.20 hodin
konec šabatu
18.36 hodin
V sobotu a svátcích šachrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Každý všední den a pátek maariv (veèerní modlitba) od 19.30.

Vysoká synagoga
Ve všední dny šachrit (ranní modlitba) v 8.30 hodin,
mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

Jeruzalémská synagoga
Sváteèní bohoslužby
4. 10. støeda – pøedveèer SUKOT
mincha a maariv 18.15 hodin
šachrit 8.50, mincha a maariv od 18.15 hodin
5. 10. ètvrtek – 1. den SUKOT
šachrit 8.50 hodin
6. 10. pátek – 2. den SUKOT
mincha, maariv a zaèátek šabatu 18.12 hodin
18.00 hodin
11. 10. støeda – pøedveèer ŠMINI ACERET
šachrit 8.00, MAZKIR 11.00 hodin
12. 10. ètvrtek – ŠMINI ACERET
šachrit 8.50 hodin
13. 10. pátek – SIMCHAT TORA
Bohoslužby se konají každou sobotu od 8.50 hodin.
20. 10. pátek – veèerní bohoslužba v 17.43 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslužby nekonají.
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JEDEN ZE SPRAVEDLIVÝCH
Rozhovor s pøekladatelem a prozaikem Zdeòkem Urbánkem
Pøed sto lety, 12. øíjna 1917, se v Praze narodil prozaik, esejista, teatrolog a pøekladatel ZDENÌK URBÁNEK, generaèní druh
a pøítel Jiøího Ortena, Hanuše Bonna,
Františka Schulmana (Jiøího Daniela), Kamila Bednáøe, Ivana Blatného èi Jiøího Koláøe. Debutoval roku 1936 ve Studentském
èasopise, je autorem próz Jitøenka smutku
(1939), Úžeh tmou (1940), Pøíbìh mladého Dominika (1941), Život a svìdomí
(1945), Cestou za Quijotem (1949). V exilovém nakl. Arkýø vydal medailony svých
pøátel Obrazy a portréty a v nakl. Atlantis
knihu Ztracená zemì. Pøekládal Shakespeara, J. Joyce, W. Whitmana (s J. Koláøem),
O’Neilla, T. S. Eliota, W. Faulknera aj.
Zdenìk Urbánek také patøil k prvním signatáøùm Charty 77. Po pádu komunistického režimu se habilitoval v oboru dramaturgie na AMU. O rok pozdìji se zde stal
rektorem téže školy, roku 1992 na funkci
rezignoval. V roce 1991 byl Urbánkovi
udìlen Øád T. G. Masaryka III. stupnì
a v roce 1993 obdržel izraelské vyznamenání Spravedlivý mezi národy, jež jeruzalémský památník Jad vašem udìluje tìm,
kteøí za druhé svìtové války zachránili životy svých židovských bližních. Pøi této pøíležitosti jsme ho požádali o rozhovor (Rch
8/1993), který v tomto èísle – ke stoletému výroèí narození – pøetiskujeme spolu
s osobní vzpomínkou na tohoto zajímavého, stateèného a milého èlovìka. Zdenìk
Urbánek zemøel 12. èervna 2008 v Praze.
Pane Urbánku, vy jste od ledna 1945
až do konce války ukrýval paní Anitu
Hiršalovou. Øekl byste nìkolik slov
o okolnostech jejího útìku?
Anita byla jedna ze skupiny osmi dìvèat,
kterým se v lednu podaøilo utéct z menšího
tábora u Gross-Rosenu v oblasti Osvìtimi.
Tìch sedm dìvèat mìlo obrovské štìstí
v neštìstí – shodou okolností byly v táboøe
spoleènì s Lízou Kleinovou, sestrou skladatele Gideona Kleina. S tou jsem se znal
už delší dobu – tak od konce tøicátých let
pøes Jiøího Ortena, se kterým se po jeho
rozchodu s Vìrou Fingerovou velmi spøátelila. Líza byla aktivní, energická, schopná, vtipná a inteligentní. Pamatuji si, jak
nosila židovskou hvìzdu – ohromnì elegantnì. Na ní držela kabelku a v kabelce
ilegální tiskoviny. Tak tedy: dívky využily
zmatku, který nastal u Gross-Rosenu v dobì, kdy se blížila Rudá armáda. Aèkoli byla

ještì asi 100 kilometrù na východ, doléhala
tam støelba a Nìmci prchali pryè do vnitøního Nìmecka. Aby vìzeòkynì neutekly,
mìly skoro dohola ostøíhané hlavy a to
mohlo zmaøit jejich plán. Líze se však podaøilo sehnat šátky na hlavu a útìk byl
usnadnìn i tím, že všichni dozorci do 60 let
byli na frontì; v táboøe hlídali starší strážci,
kteøí byli ménì brutální a dali se snáze obelstít. Líza také zjistila, odkud a jak ještì jezdí vlaky. Jednoho dne, pozdì odpoledne,

ostatní žili u rodièù a nìkdy se obávali, že
rodièe, vìtšinou starší lidé, budou mít asi
strach. A v každém èinžáku tehdy bydlela
alespoò jedna nìmecká rodina. U nás
bydlely tøi. Když se moje žena dozvìdìla,
že k nám pøijde Anita, nezaváhala a jen
vykøikla: „Co jí mám uvaøit?“
Nemìly nìmecké rodiny podezøení?
Musím øíct, že i v dobách, kdy to vypadalo, že jsou Nìmci na koni, se Nìmky
u nás v domì (jejich manželé byli na
frontì) chovaly velmi skromnì. Myslím, že nic netušily. Ale domovní prohlídku jsme mohli mít kdykoli. Byla to
taková ruleta.

Všechno tedy probíhalo bez problémù?
Do nejvìtšího nebezpeèí se Anita dostala,
až když byla u nás.
Nìkoho napadlo, že
by bylo dobøe, aby
vystøídala bydlištì.
Ve Veleslavínì na
druhém konci Prahy
bydlel sochaø, který
byl spolehlivý. Jmenoval se Zet. Já jsem
øíkal – nedìlejte to, na
ulici bude v mnohem
Josef Schwarz-Èervinka, Anita Hiršalová, Zdenìk Urbánek, Milena Schwarzová, Josef Hiršal, Anna Endrštová, Kamil Lhoták, osmdesátá léta. Foto V. Stoilov.
vìtším nebezpeèí než
tady. Protiargument
byly dívky na poli. Náhle zaèalo snìžit, byl, že pro Anitu bude psychicky lepší,
a tím se ještì zhoršila viditelnost. Hlídaèi když naèas zmìní prostøedí. Nedali jinak,
dokonce dovolili, aby se vìzeòkynì scho- a tak jsme jí nakreslili plánek, jak má jet.
valy ve stodole. Osm dívek uteklo zadem. Celou cestu jednou tramvají – jedenáctŠátky mìly s sebou, pevnì si je utáhly ko- kou. První potíž nastala hned na stanici.
lem hlavy a vyrazily do nejbližší vesnice. Anita totiž pøedtím Prahou pouze projížMusely se postavit do fronty na propustky, dìla z Kolína do Terezína a nevìdìla, jak
které dostávali Nìmci, kteøí odjíždìli z ob- vypadají tramvajové smyèky. Pøišla na
koneènou a zaèala bušit na øidièe, aby jí
lasti Generálního gouvernementu.
Po frontì na propustky je èekala fronta otevøel. Se Zetem bylo dojednáno, že až
na razítka. Musel to být strašný nervák, Anita pøijde, zavolá a nenápadnì nám naale Nìmci se naštìstí starali jen o sebe. znaèí, že je všechno v poøádku. Jenže teÚøedník, který dával razítka, snad ani ne- lefon žádný. Hodiny míjely a nic. Tehdy
zvedl hlavu. Pak šly v menších skupin- byly v módì dost krátké suknì. Anita byla
kách na nádraží. Bìhem noci byly v Pra- pohledná osmnáctiletá sleèna. V tramvaji
ze. Z nádraží Praha-støed je Líza zavedla naproti ní sedìl muž v uniformì a poøád
ke Kamilu Bednáøovi, ten šel za mnou, se na ni díval. Zakoukal se do ní tak, že
abychom našli pro všechny bezpeèný s ní jel až do Veleslavína. Upozoròovali
úkryt. Líza vìdìla, že se na nás mùže ob- jsme ji, že kdyby ji nìkdo sledoval, at’
k Zetovi nechodí. Chudák tedy dvì hodirátit. Prostì jsme byli pøátelé.
ny chodila po Veleslavínì, div nezabloudila, a poøád ho nemohla setøást. Nakonec
Bydlel jste sám?
Brzy jsem se oženil a mìli jsme malé dìti. ztratil výdrž. Podle popisu uniformy jsme
Bydleli jsme na Vinohradech blízko Ol- pak uhádli, že Anitu takhle vydìsil obyšanských høbitovù. Byl jsem vlastnì první èejný pošt’ák. Víckrát už jsme ji nikam
z kamarádù, kdo mìl samostatný byt, nepouštìli.
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Pomohl jste ale více lidem.
Ano. První se trošku pøehnanì polekal
pozdìjší filmový režisér Makovec, který
hned po okupaci u nás zazvonil, že po
nìm jdou. Jednou to byla celá rodina –
muž, žena a dítì. Žili spolu, ale nevzali
se. On byl tedy v ohrožení, protože jinak
nechávali nacisté židovské manžele árijek
vìtšinou témìø do konce války na pokoji,
a ona ho nechtìla opustit. Nakonec se
skrývali na venkovì. Pøíbuzní té paní
mìli statek v jižních Èechách. Uvnitø stodoly vystavìli vedle zdi ještì jednu a on
tam v té mezeøe 1,5 metru široké bydlel.
Dcerka mu zaèala øíkat Nùše, protože vídala maminku, jak mu tam nosí po žebøíku jídlo a potøebné vìci v nùši.
Udržoval jste kontakt s lidmi, kteøí se
u vás skrývali?
Moc ne. O jednom èlovìku bohužel vím,
že nevydržel a sám šel do Terezína. Myslel si, že se tím zachrání. Zastøelili ho.
Pøátelil jste se mimo jiné s Jiøím Ortenem a Františkem Schulmanem. Ti
nepomýšleli na útìk nebo na úkryt?
Odcházeli a ukrývali se lidé spíše jiného
založení. U Ortena hrál velkou úlohu jeho
vztah k mamince a také vztah k jeho rodákùm, k èeskému prostøedí. Pokládal za
nejvìtší urážku, že má být vyhnán od lidí,
se kterými se cítil zajedno. Nikde to
ovšem takhle výslovnì nenapsal.
My jsme jako všichni dlouho nevìøili,
že by mohlo dojít k nejvìtším hrùzám,
mysleli jsme, doufali jsme, že opravdu
jde o „ochranné tábory“ atd. Pomalu se
ale ukazovalo nìco jiného. Do té doby
byla pøátelství samozøejmostí, nepocit’ovali nijakou odlišnost, o Ortenovo židovství jsme nezavadili ani tak málo
jako s jinými, kteøí tøeba žertovali, že
nemohou v sobotu to a to nebo nejedí
vepøové. Pak jsme jednou s Ortenem sedìli, popíjeli, pouštìli si hudbu, obèas
prohodili pár slov. A on najednou øíká:
„Nejsme na sebe nìjaký moc hodný?“
Snad jsem se k nìmu choval tak jako ke
kamarádovi, o kterém jsem vìdìl, že to
teï bude mít horší. A on to vycítil.
ALICE MARXOVÁ
* * *
Zdenìk Urbánek byl obyvatelem 20. století
a kromì první svìtové války, na jejímž konci se 12. øíjna 1917 narodil, se musel vyrovnávat a se ctí vyrovnal se všemi zvraty, které toto kruté století pøineslo svìtu i Èechám.
Patøil ke generaci, která vyrostla v první

agresorovi se s mandátem OSN podílely nejen USA, Francie, Velká Británie a další západní zemì, vèetnì Èeskoslovenska, ale
i nìkteré arabské státy, zejména Saúdská
Arábie, Sýrie a Egypt.
Irácký diktátor Saddám Husajn zahájil
ostøelování Izraele raketami Scud s cílem
vyprovokovat židovský stát k odvetným
akcím. Sliboval si od toho rozpad protiirácké koalice – arabské státy pøece nezùstanou souèástí žádného uskupení, které
by nìjak zahrnovalo také Izrael. Ale pøesto, že to bylo zcela proti všem principùm,
kterými se v podobných pøípadech øídil,
tentokrát Izrael na agresora nezaútoèil.
Akceptoval doporuèení USA, které ovšem
nemìlo daleko k ultimátu poté, co byly
pro obranu židovského státu dodány baterie protiraketových støel Patriot.
Za této situace Federace ŽO ve spolupráci se Sochnutem a izraelským ministerstvem zahranièí zorganizovala misi dobré
vùle. Skládala se z èeských a slovenských
politikù, novináøù, umìlcù, knìží a pedagogù, kteøí projevili ochotu i odvahu zemi,
ohroženou raketovým odstøelováním chemickými zbranìmi, na dùkaz solidarity
a podpory navštívit.
Jedním z úèastníkù byl
i Zdenìk Urbánek. Bylo
mu tehdy už 74 let, ale
když jsem mu pozvání tlumoèil, neváhal ani okamžik. „Považuji si to za
èest,“ øekl a za pár dní jsme
se už pøes Vídeò vznášeli
smìrem k Erecu. Spolu
s Václavem Malým, Miroslavem Kusým, Ivanem
Lamperem a dalšími jsme
potom na telavivském letišti obdrželi protiplynové
Pavel Tigrid, Zdenìk Urbánek a Jiøí Orten, Míseèky, 1937. Foto archiv.
masky, nauèili se je používat, vyslechli pravidla, co
tora a pod vlastním jménem už nesmìl a jak, když sirény ohlásí blížící se rakety,
a mise mohla zaèít.
publikovat ani pøeklady.
Byla to jedna z nejzajímavìjších návštìv IzNa sklonku roku 1976 se podílel na
vzniku Prohlášení Charty 77 a patøil k je- raele, jakou jsem zažil. Patøilo k ní pøijetí u prejím prvním signatáøùm. Právì z jeho bytu zidenta Herzoga, návštìva míst, kam rakety
ve Støešovicích se vydali 6. ledna 1977 dopadly, sledování raket na noèním nebi i ohVáclav Havel, Pavel Landovský a Ludvík nivých drah patriotù, které se je snažily znešVaculík s cílem doruèit text Charty parla- kodnit, sezení v restauraci u veèeøe s maskou
mentu, vládì a ÈTK. Byli ovšem zadrženi na oblièeji, setkání s profesory a rektorem HebStB, podobnì jako Urbánek, u kterého rejské univerzity, debaty se spisovateli Davidem Grossmanem a Chajimem Gurim nebo
byla provedena domovní prohlídka.
Vídal jsem obèas Zdeòka Urbánka od po- s Davidem Flusserem, se kterým vedl Urbánek
loviny sedmdesátých let, ale doopravdy znamenitou debatu o Èeších a Slovácích.
Veèer jsme spolu obèas pili víno, a to
jsme se seznámili a, troufám si øíci, i spøátelili až v Izraeli zaèátkem roku 1991. Tehdy pak obèas i v Praze.
Bylo by mu letos 12. øíjna 100 let. Pase dostávala do závìreèné fáze tzv. válka
v Zálivu, vyvolaná iráckým pøepadením mátka spravedlivého mezi národy a celoa obsazením Kuvajtu na podzim pøedcháze- životního poctivce at’je nám k požehnání.
jd
jícího roku. Na vojenském zásahu proti
èeskoslovenské republice, a principy, kterými se po tìch krátkých dvacet let nový stát
na mapì Evropy snažil øídit, obèanská svoboda, tolerance a demokratická správa veøejných vìcí, mu byly vlastní. Žil podle nich
a dokázal je i úèinnì hájit. Založením i praxí
umìlec, básník, spisovatel i významný pøekladatel a zdánlivì plachý èlovìk byl schopen za svými zásadami stát se vším rizikem,
které to pøinášelo. To, co nìkteøí mohli považovat za plachost, byla ve skuteènosti
slušnost, která Zdeòka Urbánka neopouštìla
za žádných okolností. Jeho celoživotní pøítel Václav Havel ho charakterizoval „jako
nenápadného celoživotního poctivce“; to je
velmi pøesné.
Studia, která zahájil na Karlovì univerzitì, pøerušila okupace a uzavøení vysokých škol. Pracoval jako nakladatelský redaktor, po skonèení války také jako
novináø, po roce 1948 našel zamìstnání
jako lektor a dramaturg Ès. filmu. To vše
do roku 1957, kdy onemocnìl tuberkulózou. Když se po dvouletém léèení uzdravil, živil se pøeklady z anglické a americké
literatury. V období tzv. normalizace po
roce 1969 byl oznaèen za nežádoucího au-
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dùm stojí na návsi, když se podívám
z okna, vidím pøes to prostranství zas
domek, ale už za ním je volné pole.
Stopy Franze Kafky v Siøemi jsou stále patrné
Co mùže být lepší, v každém smyslu,
je-li tøeba nabrat dech; co se mne týèe,
„Milý Oskare, cesta sem je pøekvapi- švagra Karla Hermanna (manžela dal- dech se mi sice krátí, v každém smysvì jednoduchá, vyjede se pøed 7 ze ší sestry Elli, který musel narukovat lu, a tìlesnì ještì tak nejménì, ale jinde
státního nádraží rychlíkem do Mìcho- do války), a strávil zde s nìkolika bych se už dusil, to lze ovšem, jak vím
lup a po 9 jsi tu, nebo ve 2 osobním krátkými pøestávkami témìø osm mì- z aktivní i pasivní zkušenosti, vydržet
vlakem a pøijedeš o 1/2
léta“ (z dopisu Felixi
6 veèer. Po telegraficWeltschovi, jejž psal
kém vyrozumìní zav øíjnu 1917).
pøáhneme konì a bìV Siøemi se Kafkohem 1/2 hodinky si Tì
vi líbilo, rychle pøibýdovezeme do Siøemi,“
val na váze (alespoò
napsal Franz Kafka
zpoèátku), slunil se,
pøíteli básníku Oskaru
chodil na procházky,
Baumovi ze Siøemi
pozoroval domácí zvípoèátkem øíjna 1917.
øata, èetl èeské a franOd Kafkových èasù
couzské knihy v origise dostupnost Siøemi,
nále, užíval si Ottliny
vzdálené asi 75 km na
spoleènosti i „volseverozápad od Prahy,
ných“ vztahù k místvlastnì až tak úplnì
ním vesnièanùm: „Mé
nezmìnila. Autem sivztahy k zdejším lice popojedete notný
dem jsou tak volné; to
Historická pohlednice Siøemi zhruba z doby, kdy obec navštívil Franz Kafka.
kus po dálnici, ale pak
už vùbec není pozemse ocitnete na jednoproudé silnici, do- sícù (od 12. záøí 1917 do 30. dubna ský život. Napøíklad dnes veèer potsud jediné hlavní tepnì na Karlovy 1918).
kám na setmìlé silnici dva lidi; muže,
Vary, tempo se znatelnì zpomalí èi
Pobyt v Siøemi byl nejen ozdravný, ženy, dìti, nevím; oni pozdraví, já odzcela zastaví; po odboèce z hlavní ale znamenal pro Kafku též únik: povím; mne možná poznali podle obsilnice následuje pomìrnì kodrcavé z Prahy a vyèerpávající práce v kance- rysu pláštì, já bych nejspíše ani za
putování po místních silnièkách. Au- láøi pojišt’ovny, od starostlivých rodi- svìtla nevìdìl, kdo jsou, po hlase je
tobusové a vlakové spojení z Prahy èù – a hlavnì od bezvýchodného vzta- urèitì nepoznávám, ani to snad není
existuje, ale na cestì s pøestupem hu ke snoubence Felici, který trval již možná u lidí mluvících náøeèím. Oni
v Žatci strávíte zhruba dvì hodiny. pìt let. V èervenci
Ale možná, že právì zdlouhavé puto- 1917 se sice zavání krajinou, která v této oblasti bý- snoubili podruhé,
valých Sudet dodnes nese stopy toho, ale po vypuknutí
že mnozí zdejší obyvatelé nejsou tìmi nemoci Kafka vztah
pùvodními, že nìco podstatného tady definitivnì ukonèil.
po druhé svìtové válce skonèilo a do- „Neustále hledám
sud se nepodaøilo oživit, k cíli naší pro nemoc vysvìtlecesty patøí.
ní, nebot’sám jsem ji
pøece neuhánìl. NìSVOBODA V ODLOUÈENOSTI
kdy se mi zdá, že se
Dùvody, proè se Franz Kafka ocitl mozek a plíce doropøed sto lety právì v Siøemi, jsou zná- zumìly bez mého
mé, tak je jen struènì pøipomeòme: vìdomí. ,Tak to pøev srpnu 1917 mìl autor první záchvat ce nejde dál,‘ øekl
Franz Kafka se sestrou Ottlou na dvoøe domu è. p. 15. Foto archiv.
spojený s chrlením krve, lékaøi dia- mozek a po 5 letech
gnostikovali tuberkulózu a doporuèili se pøihlásily plíce, ochotné pomoci,“ mì minou, jeden z nich se vzápìtí otoklid a èerstvý vzduch. Aè odborníci napsal pøíteli Maxi Brodovi v záøí. Fe- èí a zavolá: ,Pane Hermann (tak se
i pøátelé radili spíše pobyt v sanatoriu, lice ho na venkovì ještì krátce navští- jmenuje švagr, jméno jsem tedy pøeKafka se rozhodl pro ozdravný pobyt vila, vymìnili si nìkolik dopisù vzal), nemìli byste cigaretku?‘ Na to
v Siøemu (Zürau), kde jeho nejmladší a v øíjnu 1917 korespondence skonèi- já: ,Bohužel.‘ A tím je to vyøízeno;
(a nejmilejší) sestra Ottla právì hos- la. Kafka se snažil „nabrat dech“: „Ži- slova a omyly odlouèených. Nic lepšípodaøila na rodinném statku svého vot na vesnici je nadále krásný. Ottlin ho si, tak jak na tom nyní jsem, vùbec
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nepøeji.“ Setkáním s místními lidmi
(s rodinami sedlákù Lüftnera, Feigla
a Kunze) je vìnováno i nìkolik deníkových záznamù. „Do Prahy nechci,
ani trochu,“ psal Maxi Brodovi pøed

Bývalý Feiglùv statek – sídlo Galerie K.

plánovanou asi tøídenní cestou do Prahy: „Prostì jdu ze svobody do poddanství a sklíèenosti.“
Aèkoli v Siøemi Kafka nenapsal žádný souvislý text, topografii vesnice
a jejího okolí využil – jak lze soudit
z mnoha pøesnì odpovídajících detailù
– v popisu vesnice v románu Zámek
a za jeden z možných pøedobrazù samotného zámku je považována mohutná
kontribuèní sýpka na kopci nad Siøemí.
V Siøemi také pokraèoval v deníkových
zápisech a z deníkù (psaných od roku
1910) a osmerkových sešitù zde vybral
samostatné zápisky, z nichž sestavil
109 èíslovaných výrokù, pozdìji Maxem Brodem nazvaných „aforismy“.
Brod je vydal roku 1931 jako souèást
knihy Beim Bau der chinesischen Mauer
(Velká èínská zeï) a nìkdy se o nich
mluví jako o siøemských aforismech.
STOPY
Aè Kafkova Siøem patøila k cílùm návštìv místních i zahranièních kafkologù, autorùv pobyt zde nebyl dosud
pøesnì zmapován a na místì samém nijak pøipomenut. Tento (pøinejmenším
od pádu komunismu nepochopitelný)
dluh se rozhodli splatit novináøka Judita
Matyášová, fotograf Jan Jindra ve spolupráci s nìmeckým germanistou Robertem Stachem, autorem rozsáhlé trojdílné biografie F. K., který Siøem
každoroènì navštìvuje v doprovodu
svých pøátel a turistù, dále pøekladatel-

kou Vìrou Koubovou a místním Davidem Herblichem, pøedsedou spolku Siøem Franze Kafky, z. s. Na návsi zrekonstruovali prostor stále funkèní váhy
na obilí, který poskytl místní zastupitel
a farmáø Radek Vostøel, zatímco Vlastislav Stárek z Prahy sem dodal piano.
Vzniklo tak „infocentrum“, do jehož
oken umístili historické snímky Siøemi
a základní údaje o Kafkovì zdejším pobytu. D. Herblich v rodinném statku –
døíve rodiny Feiglù, již Kafka navštìvoval (Siøem è. p. 7, neboli dùm s jeleny na fasádì) – otevøel v prostorách bývalé (ale zcela zachovalé) sušárny na
chmel Galerii K. (Kafka) Siøem.
Mluvíme-li však o galerii èi o informaèním centru, musíme hned dodat,
že jejich siøemská podoba má zatím
svérázný charakter, lehce pøízraèný,
ale takový, jaký tomuto místu odpovídá a jaký by se – na rozdíl od toho, co
s Kafkou provádìjí pražští obchodníci

Dùm è. p. 15, kde Kafka pracoval.

s turistickými upomínkami – líbil
možná i samotnému F. K.
Kafka bydlel v rodinném domì Hermannù è. p. 35 (v padesátých letech
byl zbourán, dnes je na jeho místì tenisové høištì), protìjší statek (è. p. 1)
ale dosud stojí (i s monumentálním
holubníkem, který je vidìt na dobové
fotografii). Kafka však ze svých sousedù úplnì nadšený nebyl: „Mám sice
pokoj v tichém domì, ale naproti je
jediný klavír v celých severozápadních Èechách, umístìný ve velkém
statku, jehož zvíøata øvou jedno pøes
druhé. Ráno kolem mne jezdí témìø
všechna spøežení ze vsi a všechny
husy bìhají tudy k rybníku. Nejhorší
jsou však 2 klepáèi neznámo kde, jeden klepe na døevo, jeden do kovu,
neúnavný zvlášt’ ten první, pracuje

nad své síly, pøepíná se, jenže já s ním
nemohu mít slitování, když mu musím od 6 ráno naslouchat,“ napsal Oskaru Baumovi. V noci ho zase budily
myši – popis zápasu bìhem „velké
myší noci“ zachytil v dopisech a deníku a myši ho inspirovaly i v prozaických textech.
KDE VZNIKLA
SLAVNÁ FOTOGRAFIE
Na návsi proti kostelu lze nalézt dùm
è. p. 15 – právì zde hospodaøila Ottla
a Franz tu mìl svùj pokoj, kde pracoval. Vstoupíte-li jeho dvora, uvítá vás
bujná vegetace, stodola s propadlou
støechou a pochroumaným holubníkem, ale dùm sám je v podstatì v pùvodním stavu. David Herblich nám
ukázal vchod, kde pøed sto lety vznikla
dnes již slavná fotografie Ottly a Franze na zápraží. „Bylo to urèitì tady –
døíve byla za dveømi chodba s prùchodem na náves, teï je tam okno, ale
prùhledem je vidìt pøesnì to samé –
náves, akáty, pomník, protìjší dùm
s okny.“ Kde stával rodinný dùm Hermannù, vìdìla prý celá ves. Ale skuteènost, že Kafkova pøítomnost je úzce
spjata i se statkem Hermannových
(tedy s èíslem 15) i identifikace místa,
kde vznikla fotografie Ottly s Franzem, se na veøejnost dostala právì
díky Davidu Herblichovi. „Je hrozná
škoda, že nikdo nevyzpovídal tìch pár
místních pamìtníkù, kteøí pøedváleènou Siøem zažili,“ øíká. Prarodièe D.
Herblicha, Vladimír a Olga Loukotkovi, znali místo pobytu F. K. od kováøe
Hýny (narozen ke konci 19. století),
který celý život žil v Siøemi a Herman-

Dùm è. p. 1. Naproti nìmu stával dùm Hermannù.

novy, a dokonce Kafku znal a vìdìl,
kde Kafka pobýval. „Na domì èíslo 6
je pamìtní deska Kafky s koèkou, ale
zrovna tam nikdy nebydlel.“
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Pokud by mìlo nìkde pøirozenì dodnes – sušení chmele a hospodaøení
vzniknout siøemské centrum Franze na statcích skonèilo, zùstaly jen budoKafky (a mohl by to být skuteèný uni- vy, na kterých se podepsalo „hospodakát), mìlo by to být právì zde – døíve, øení“ JZD. Jen málo z tìch, kdo restinež se stane, že dùm nìkdo zcela pøe- tuovali polnosti a zdevastovaný
statek, má chut’
staví.
a prostøedky pustit
Na návsi s rybníse znovu do hoskem (Kafkovy hupodaøení.
sy z nìj zmizely,
V Galerii Kafka
dnes se nevelká
jsou až do konce
vodní plocha vyuøíjna k vidìní dvì
žívá spíše jako povýstavy: snímky
žární nádrž a kouJana Jindry, dokupalištì) dosud stojí
mentující místa,
12 statkù, žádný
kde Franz Kafka
však neslouží zepobýval. Jejich fomìdìlským úèetografováním se J.
lùm. U nìkterých
Jindra spolu s J.
je k vidìní rozmìrMatyášovou vìnuná budova s vìžièVstupní místnost Galerie K.
je od roku 2003
kou – sušárnou
chmele. Znalci vystopují øadu míst, a celkem již pøedstavili šedesát lokalit
jež se objevují v Zámku: nìkdejší ško- po celé Evropì. Povedlo se jim zachytit
lu, domy kováøe a brašnáøe, hostinec, mj. Kafkovu kanceláø v úøadovnì italpopis cesty z hospody do domu k Bar- ské pojišt’ovny Assicurazioni Generali
nabášovi a již zmínìnou (nyní prázd- na Václavském námìstí (jejíž interiér
nou, ale opravenou) kontribuèní sýpku byl poté zmìnìn k nepoznání). V roce
nad vsí. Za Kafkových
èasù zde žilo asi 350
nìmeckých rodin a jen
jedna èeská, po váleèné
genocidì Židù a pováleèném odsunu Nìmcù
se tedy ves v podstatì
vylidnila, zùstalo jen
pár rodin: jedna èeská,
jedna nìmecká a nìkolik èesko-nìmeckých.

profukuje vítr, tvoøí tajemný prostor,
v nìmž se èlovìk cítí dokonale odlouèený od èasu a venkovního života –
možná tak, jak se tu kdysi cítil vzdálený od místních lidí sám Kafka.

PLÁNY
„V Siøemi a v okolí o Kafkovi nikdo
moc neví,“ krèí rameny David Herblich. „I vizitku spolku natiskli v Mostì
špatnì. Snažím se tu na jeho pobyt upozoròovat, ale lidi to moc nezajímá.“
D. Herblich by v prostorách statku
kromì galerie také rád vybudoval expozici pùvodního zemìdìlského vybavení zdejších hospodáøù s možností
skromného ubytování a minipivovar.
V obci pak turistickou trasu. Nápadù
by bylo hodnì.
K zlepšení podoby Siøemi jistì pøispìje i rekonstrukce barokního kostela
na návsi, jenž jen tak tak ušel zkáze
v letech socialismu a do jehož opravy
se pustil místní pan faráø. Pokud uspìje návrh, aby byl Žatec zapsán do seznamu kulturního dìdictví UNESCO,
bude mít i jeho okolí vìtší šanci na
oživení. Možnost navštívit autentická místa
spjatá s pobytem slavného spisovatele by
jistì pøilákala mnohé
návštìvníky.
Ale nebyla by to
vlastnì škoda, napadne
èlovìka mimodìk –
kdyby to tady jednou
dopadlo jako v Praze,
kde se z Kafky stal turistický kýè? Pohled na
prázdnou náves, opuštìné statky i okolní vylidnìnou krajinu nás
však ubezpeèí – ne, nevypadá to, že by zdejší
duchy minulosti, ty
dobré i zlé, návštìvníci
hned tak vyhnali...
Sýpka nad Siøemí, kterou nìkteøí badatelé považují za pøedobraz románového zámku.

VOLYÒŠTÍ
RODÁCI
Po odsunu Nìmcù se
do siøemských statkù
zaèali stìhovat volyòští
Èeši – mj. jiné prarodièe Davida Herblicha
manželé Loukotkovi,
kteøí koupili bývalý
Feiglùv statek. Pøišli
ze vsi Jezírko, kde pøežili válku a kde
zachránili dvì židovské dìti – Fanny
a Lea Shapirovy. Z hospodaøení v nových domovech se však volyòští rodáci neradovali dlouho. Po nástupu komunistù k moci nastala v Siøemi jako
všude jinde kolektivizace, devastující
hospodaøení, a represe. Ze socialistického režimu se oblast vzpamatovává

2009 vydali knihu Na cestách s Franzem Kafkou (nakl. Academia). Druhou
výstavu tvoøí práce studentù Fakulty
multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì inspirované
povídkou F. Kafky Doupì.
Dvoupatrová zachovalá sušárna, do
jejíchž oken narážejí vìtve vysokých
stromù a jejímiž støešními prùduchy

ALICE MARXOVÁ
(Úryvky z dopisù jsou citovány v pøekladu
Vìry Koubové, foto Jiøí Daníèek.)
Galerie Kafka Siøem je v této sezonì otevøena do konce øíjna o víkendech od 13 do
17 hodin, v ostatních dnech po telefonické
domluvì 24 hodin pøedem s Davidem
Herblichem na èísle 774 335 510. Další
informace viz www.sirem.cz (Facebook:
Siøem Franze Kafky, spolek).
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SANTINI A KLEZMER
Výstava o židovských památkách severního Plzeòska
Muzeum a galerie severního Plzeòska
je pozoruhodné místo už samo o sobì.
Sídlí totiž v areálu bývalého cisterciáckého poutního místa v Mariánské Týnici, jehož kostel, budovu probošství a ambity s freskovou
výzdobou projektoval sám
Jan Blažej Santini, jeden
z nejoriginálnìjších architektù èeského baroka. Soubor
staveb, jedineènì umístìný
v krajinì nedaleko mìsteèka
Kralovic, rozhodnì stojí za
návštìvu. Vedle stálých expozic, vìnovaných historii
kláštera, oblasti západního
Plzeòska a národopisným
záležitostem se v bývalém
klášterním refektáøi poøádají
i výstavy èasovì omezené.
Jednou z nich je právì probíhající výstava Židovské památky na severním Plzeòsku, kterou
z vlastní dlouhodobé dokumentaèní
a výzkumné práce v této oblasti pøipravil Václav Fred Chvátal, pracovník
Muzea Èeského lesa v Tachovì. Ocitujme nìkolik pasáží z malého katalogu, který k výstavì pøipravil:
ROZKVÌT A ZÁNIK
Poèátek židovské historie severního Plzeòska spadá témìø výhradnì do období
barokního. (…) Vzdor blízkosti velkých

„Bavorský“ klezmer Václava Eichlera.

mìst Plznì, Žatce a Rakovníka si židovské osídlení oblasti, zachycené v této výstavì, zachovalo charakter venkovských
komunit. Jejich vznik a rozkvìt spadá do
druhé, mladší fáze vzniku malých venkovských židovských obcí, odstartované

v podstatì zaèátkem tøicetileté války.
Výjimku tvoøí jen Radnice, kde židovská obec vznikla o století døíve a spadá
tak do první, pozdnì støedovìké fáze.

Plzeòska. Vedle zachycení souèasného
stavu židovských památek (v pøípadì
budov èasto jen prázdných míst po
nich) jsou zde o nìkolik desetiletí starší
fotografie, pocházející vìtšinou ze sbírky Jiøího Fiedlera. Pøi fotografování nových srovnávacích snímkù jsme se vždy
snažili použít tentýž zábìr. Autor se tím
chce poklonit památce tohoto neúnavného badatele a svého blízkého kolegy, jehož život a neuvìøitelnì rozsáhlé dílo byly
pøerušeny násilnou smrtí.
Nic z tohoto svìta není
vìèné, ani kamenný materiál
starých náhrobkù. Povìtrnostní vlivy jsou pøirozené
a neúprosné, eroze kamene
setøe døíve èi pozdìji všechna
písmena z náhrobkù. Podaøíli se nám je ještì pøedtím zdokumentovat, zachráníme nenahraditelné historické údaje.
Potud Václav Fred Chvátal.
Pøi slavnostním zahájení
dlouholetá øeditelka muzea
Irena Bukaèová s uspokojením konstatovala, že se koneènì podaøilo
uspoøádat kvalitní výstavu, vìnovanou židovské historii a židovským
spoluobèanùm regionu. Je tøeba øíci,
že i vernisáž byla výborná, díky Vác-

Areál probošství v Mariánské Týnici, sídlo muzea a galerie.

Nejen zrození a rozkvìt, ale i zánik
vìtšiny z nich, je poplatný venkovskému
prostøedí – rozpustily se v židovské
emancipaci 19. a 20. století, kdy Židé využili znovunabytých práv, zaèali opouštìt
venkovská sídla a stìhovat se za lepšími
obchodními a podnikatelskými možnostmi do mìst. Co pøirozenì nezaniklo
v emancipaci, bylo devastováno nacistickým holokaustem. Po druhé svìtové válce zùstaly ve vsích ze židovských staveb
patrné jen prázdné budovy synagog, v lesích opuštìné høbitovy. Ty však uchovávaly cenné údaje, mnohdy nezastupitelné
archiváliemi. Židovské epitafy významnì doplòují (nìkdy potvrzují, nìkdy
rozporují) údaje z archivních dokumentù. Období devastace však neskonèilo. Mnoho z tìchto stavebních
a epigrafických památek bezohlednì
znièil komunistický režim. Synagoga
a høbitov v Neètinech byly znièeny v osmdesátých letech 20. století, synagoga ve
Všerubech dokonce v roce 1989. Devadesátá léta pøinesla jistou nadìji a zdá se, že
teprve v 21. století se znovu uèíme doceòovat význam unikátních památek.
RETROSPEKTIVNÍ POHLED
Na této výstavì najdeme retrospektivní
pohled na židovské památky severního

Pohled do expozice výstavy.

lavu Eichlerovi a jeho skvìlé klezmerové kapele z Bavorska, a také díky
prostøedí, ve kterém se, zde urèitì poprvé, setkaly dva svìty, které, dokud
existovaly a byly funkèní, od sebe po
staletí oddìlovala víra i životní praxe.
Výstavu Židovské památky na severním Plzeòsku v Mariánské Týnici
(www.marianskatynice.cz) mùžete
navštívit do 29. øíjna dennì mimo
pondìlí od 9.00 do 17.00 hodin.
Text a foto jd
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ŽIDÉ V NISKU
Spisy ve Lvovì vydávají svìdectví o osudech deportovaných Židù
Problematika transportù do Niska nad Sanem byla øadu let pøedmìtem výzkumu nedávno zesnulého historika Meèislava Boráka (1945–2017), který na toto téma
publikoval øadu studií i soubornou publikaci První deportace evropských Židù: transporty do Niska nad Sanem (1939–1940)
a pøedstavil jej tak veøejnosti. Na jeho práci, založenou zejména na zpracování èeských pramenù a rozhovorù s pamìtníky, se
podaøilo navázat v rámci výzkumného projektu Èechoslováci v gulagu, který probíhá
pod patronátem Ústavu pro studium totalitních režimù (ÚSTR).
ŽIDOVSKÉ SPISY
Bìhem výzkumných cest do ukrajinských archivù byl jeho zamìstnancùm
v minulém roce zpøístupnìn dosud utajený a nezpracovaný fond Židovské spisy
(Jevrejskije spravy) uchovávaný v Archivu Bezpeènostní služby Ukrajiny ve
Lvovì. Ten obsahuje pøes 5000 vyšetøovacích spisù sovìtské tajné policie
NKVD vedených na židovské uprchlíky
pøed nacisty, kteøí byli zatèeni ve Lvovské oblasti v letech 1939–1941. V minulém roce se podaøilo projít pøibližnì ètvrtinu tohoto fondu a poøídit kopie 150
spisù vedených na osoby deportované
nejprve nacisty do Niska nad Sanem
a následnì perzekvované v SSSR. Cílem
projektu je využít aktuálního liberálního
pøístupu ukrajinských bezpeènostních orgánù ke zpøístupnìní døíve utajovaných
archiválií a získat kopie i ostatních spisù.
Díky podpoøe Nadaèního fondu obìtem
holokaustu se daøí získané archivní materiály zpracovávat a rekonstruovat osudy
deportovaných, které bude ÚSTR postupnì uveøejòovat na webovém portálu.
K výroèí deportací do Niska v roce 2019
rovnìž ÚSTR plánuje vydat tematickou
publikaci. Ètenáøùm Roš chodeš pøedstavujeme dva takto zpracované osudy (další portréty byly uveøejnìny v èlánku První transporty evropských Židù v dìjinách
holokaustu, který je dostupný na stránkách www.ustrcr.cz.
BADATELNA V CELE
Po ukonèení digitalizace fondu Židovské
spisy v polovinì pøíštího roku se nabízí
zpracování dalších fondù uložených ve
stejném archivu. Napøíklad fond nìkolika
tisíc trestních spisù nerehabilitovaných

osob, který se dotýká mj. lidí souzených
za váleèné zloèiny – genocidu Židù, masové vraždy sovìtských vojákù a kolaboraci s nacisty, pøípadnì rozsáhlý fond nìkolika desítek tisíc trestních spisù, který
rovnìž obsahuje stovky pøípadù uvìznìných uprchlíkù pøed nacisty. Výzkum
komplikuje skuteènost, že fondy nejsou
uspoøádané a do jara tohoto roku bylo
možné archiválie studovat pouze v nevytápìné cele bývalé lvovské vìznice, která
sloužila jako provizorní badatelna.

uprchlíkù proto byla deportována bez rozsudku „jako zvláštní pøesídlenci“ na nucené práce do speciálních pracovních kolonií èi kolchozù øízených a spravovaných
NKVD. Velké èásti uprchlíkù, kterým se
podaøilo pøežít útrapy, pøinesla vysvobození až amnestie pro èeskoslovenské obèany internované v SSSR z roku 1942
a „dobrovolný“ vstup do armády.

ROBERT FEINER
Narodil se 19. bøezna 1893 v Porubì.
Oba rodièe, dùchodci, žili v Porubì. Robert Feiner mìl støedoškolské vzdìlání,
na úèetního studoval ve Vídni. V letech
1913–1914 pracoval jako úèetní v jedné
z vídeòských továren. Bìhem první svìtové války sloužil v rakousko-uherské
NISKÁ REZERVACE
U Niska nad Sanem, které se na podzim armádì u 1. pìšího pluku. V letech
1939 nacházelo ve východní èásti Gene- 1919–1922 pracoval ve Vídni jako úèetrálního gouvernementu, mìla být podle ní v akciové spoleènosti Eisen-Stahl,
nacistických plánù zøízena rozsáhlá rezer- v letech 1922–1939 jako úèetní u rùzvace pro Židy vysídlené z dobytých úze- ných firem v Moravské Ostravì. Byl
mí i celého Nìmecka. V rámci Akce Nis- svobodný, bezdìtný.
Do Niska nad Sanem
byl Robert Feiner deportován 17. øíjna 1939 prvním ostravským transportem. Po pøíjezdu do
Niska byl vybrán do tábora u obce Zarzecze,
kde setrval do 5. prosince
1939. Následujícího dne
oznámilo táborové velitelství skupinì asi 200
vìzòù, že jsou svobodní;
povolilo jim však odejít
pouze na východ smìrem
k nìmecko-sovìtské hraKurt Fischl na fotografii z archivu NKVD.
nici. Pøi pøechodu hranice
ko bylo ve druhé polovinì øíjna 1939 u mìsta Siòavy byl Feiner 14. prosince
vypraveno celkem sedm transportù z Os- 1939 zadržen sovìtskými pohranièníky
travy, Katovic a Vídnì s více než 5000 a odveden k výslechu. Následujícího dne
Židy. Zrušení celé Akce Nisko v samém byl propuštìn a odjel do Lvova, kde žil až
poèátku výraznì ovlivnilo osudy deporto- do svého zatèení. Lvovskou NKVD byl zavaných. Z celkového poètu 1500 osob de- tèen 28. èervna 1940. Již od záøí 1940 byl
portovaných z èeských zemí byla zhruba vìznìn ve Volgolagu u mìsta Rybinsk v Jatisícovka vyhnána èi dobrovolnì odešla roslavské oblasti. Rozhodnutím Zvláštní
porady NKVD z 2. kvìtna 1942 byl odsouna sovìtské území.
Stejnì jako desetitisíce dalších bìžencù zen za ilegální pøechod hranice na tøi roky
nemìli ani Židé z Niska témìø žádnou v nápravnì pracovních táborech. Osvobošanci vyhnout se represím ze strany sovìt- zen byl 15. srpna 1942 na základì amnestie
ského režimu, který byl podezíravý vùèi pro èeskoslovenské státní pøíslušníky. Re„cizím elementùm“ na svém území. Nej- habilitován byl 22. dubna 1968.
Z dalších pramenù lze zjistit, že u èesèastìjším postihem za ilegální pøechod
hranice byl trest tøí až pìti, ale i více let koslovenské vojenské jednotky v Buzunucených prací v gulagu. Enormní poèet luku byl Feiner odveden 27. srpna 1942.
zatèených bìžencù však byl pøíliš velkým Jako pøíslušník 1. družstva 2. èety se
soustem i pro tak mocný moloch, jakým v bøeznu 1943 zúèastnil prvního vystoubyla NKVD. Vìtšina pozatýkaných pení 1. èeskoslovenského samostatného
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polního praporu v SSSR – bitvy u Sokolova. V èeskoslovenské jednotce bojoval až do konce druhé svìtové války.

Titulní strana spisu Roberta Feinera u NKVD.

KURT FISCHL
Narodil se v roce 1901 v Pøíboru do rodiny
úèetního. Po ukonèení základní školní docházky studoval v letech 1910–1917 na
pøíborském reálném gymnáziu, další dva
roky strávil na praxi ve Vídni. V letech
1919–1921 sloužil v èeskoslovenské armádì jako poddùstojník u 258. dìlostøeleckého pluku, kvùli nemoci odešel do zálohy.
V letech 1921–1933 pracoval jako úèetní
ve mìstì Beuthen (pol. Bytom) v tehdejším
Nìmecku, poté až do roku 1939 jako úèetní
u rùzných firem v Moravské Ostravì. Byl
ženatý, s manželkou Johanou mìl syna.
Jeho sestra Mariana Staal pracovala jako
krejèová v New Yorku, ve Lvovì od roku
1917 žil jeho synovec.
Do Niska nad Sanem byl Kurt Fischl
deportován 17. øíjna 1939 prvním ostravským transportem. Pøi vynuceném pøechodu nìmecko-sovìtské hranice byl 25.
øíjna 1939 u Siòavy zadržen sovìtskými
pohranièníky. K dalšímu vyšetøování byl
pøevezen do Lvova, zaèátkem roku 1940
byl pøemístìn do vìznice NKVD v Nikolajevu (dnes Mykolajiv). Rozhodnutím
Zvláštní porady NKVD z 25. øíjna 1940
byl za nelegální pøechod hranic odsouzen
na pìt let v nápravnì pracovních táborech. Trest si odpykával v jednom z táborù Ivdìllagu na severním Uralu ve Sverdlovské oblasti. Zemøel ve výkonu trestu 8.
prosince 1941. Rehabilitován byl 9. èervence 1990.
ADAM HRADILEK, JAN DVOØÁK

¡
VZPOMÍNKA NA MÍTU

buzného zmizelého vSSSR. Do sálu místní
sokolovny, kam svolal schùzku, pøišlo nìkoProfesor MEÈISLAV BORÁK (nar. roku lik desítek lidí – všichni v oèekávání, že jim
1945), novináø, scenárista a neúnavný po- Borák pomùže najít stopu po zmizelém dìpularizátor bolestivých témat èeských dovi, otci, matce èi sestøe. „Když jsem je uvii svìtových dìjin, historik, muzejník a vy- dìl,“ øíkal mi Borák, „vìdìl jsem hned, že je
sokoškolský pedagog, na jehož práci nemùžu odmítnout.“ Taková kombinace pronavazuje projekt zabývající se osudy fesionality, dùmyslnosti, soucitu a obìtavosti
Židù deportovaných do Niska, zemøel potom charakterizovala Borákovu dvacetiletou práci nad tímto tématem, jejímž vý15. bøezna 2017 (viz Rch 4/2017).
Výèet jeho prací je úctyhodný a byly sledkem jsou témìø kompletní seznamy
zmínìny u pøíležitosti jeho úmrtí; rádi èeskoslovenských obèanù perzekvovaných
bychom ho však ještì pøipomnìli osobní v SSSR. Pøitom osobní moment hrál pøi vývzpomínkou jeho pøítele a naèas i kole- zkumu takových pøípadù èasto tu nejdùležigy Jana Machonina (celý text vyšel loni tìjší roli: Mít’a nejenže cítil odpovìdnost
pøed pøíbuznými obìtí, ale sám, z jakési
na jaøe v listu Babylon).
(…) Rád bych odboèil od výètu Borá- vnitøní potøeby, se snažil zachraòovat z nicokem odvedené práce, která je fascinující ty zmizelé existence a vracet jim lidskou posvým rozsahem a systematièností, a uka- dobu a osud – tøeba jen v nìkolikaøádkovém
zuje také na dnešní pomìry výjimeènou medailonku, ale èasto i v nìkolikastránkoskromnost jejich autora, který se vždy vy- vém podrobném životopise obìti. Zde bych
hýbal zbyteèné publicitì, protože, jak mi ještì jednou ocitoval Borákova pøítele Dušajednou svìøil, by jinak nemìl èas na práci. na Janáka: „Je pro nìj pøíznaèné nikdy neRád bych napsal pár slov o Mít’ovi Borá- konèící hledání historické pravdy, odkrývání
mechanismù perzekucí i dávno zapomenukovi, jak jsem ho poznal osobnì.
Zaèal bych nìèím, co ještì zdánlivì tých osudù jejich obìtí, snaha pøipomenout
souvisí spíše s jeho profesionální èin- jejich památku a vrátit je tak jejich blízkým
ností, ale co už ho zároveò charakterizu- a potomkùm, hledat v historické pamìti koøeny souèasných konfliktù a snažit se je øešit.“
je jako èlovìka.
O této jeho celoživotní mravenèí práKdyž jsem se pøi našem prvním setkání
ci
pøitom mìli pøesnou pøedstavu jen nev Moskvì Míti ptal, co ho pøivedlo k nelehkému a èasto jistì i muèivému tématu mnozí. A on, jak už jsem psal, dával
pøednost urèité anonymitì, která mu zaruèovala klid na práci. Dalo
by se to jistì odbýt nìjakou úvahou na téma
„stará škola“, o tom,
jak nám takový pøístup
v dnešní uspìchané
dobì chybí a jak už to
takhle poctivì a dùslednì nikdo neumí dìlat. Ale ve skuteènosti
jde o víc. Meèislav Borák byl z té generace
Zachraòovat obìti z nicoty: Robert Feiner na fotografii z archivu NKVD.
vychované v ovzduší
èeskoslovenských obìtí politických perze- existencialismu šedesátých let, pro ktekucí v Sovìtském svazu, jejich vyhledávání rou neexistovala zvlášt’profese a zvlášt’
a evidenci, odpovìdìl mi pøíbìhem z konce osobní život s jeho mravním rozmìrem.
osmdesátých let. Ve Slezsku tehdy našel snad Otázka pro nìj stála jasnì: buï obojí,
jednu èi dvì rodiny, jejichž blízcí byli za vál- nebo nic. Anebo to nebyla otázka geneky odvleèeni do Sovìtského svazu, odkud se raèní a on byl zkrátka taková povaha?
již nikdy nevrátili. Rozhodl se dohledat infor- Nejspíše trochu od obojího. V každém
mace o jejich tragických osudech a díky pøípadì byl jedním z nemnoha historikù
uvolnìní za perestrojky se mu to podaøilo, své generace, kteøí za cenu velkého
což mìlo pro pozùstalé obrovský psycholo- osobního nasazení v této zkoušce obstágický význam. Povzbuzen prvním úspìchem li. Jeho život a dílo bychom mìli mít
dal Mít’a do místních slezských novin inzerát vždy na pamìti.
JAN MACHONIN
a nabídl pomoc každému, kdo pohøešuje pøí-
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tem kultury: støed mìsta je krásnì zrenovovaný. Rovnìž synagoga, kterou nás
provázela Jana Tesserová, místní obyvaaneb Co se odehrálo v srpnu v Bardejovských Kúpeloch
telka a úèastnice našeho setkání. Jedno
Zatímco v Praze se konají setkání Dìtí o program na celý týden a nesli plné riziko z krásných oken v této synagoze vìnovala
Maislovky (pojem snad už není tøeba vy- podnikání. Pøi tak obrovském množství naše organizátorka Silvia Neugröschel –
svìtlovat), na Slovensku se koná Stretnu- lidí se pochopitelnì našli nìkteøí, kterým ta pochází z Košic. V obci Malá Tròa na
tie, tedy setkání slovenských Židù váleèné je programu málo (èi moc), pokoje byly tokajské vinné cestì jsme ochutnali spoustu opravdu ušlechtilých
a tìsnì pováleèné generace, z nichž mnovín, od suchých po sladhé pøíchod bratrských armád roku 1968
ká dezertní.
zahnal do emigrace. Poprvé se Stretnutie
Ve ètvrtek se menší
konalo v Bratislavì zaèátkem druhého tiskupina odebrala na
síciletí a má za sebou už mnoho skvìlých
dlouhou cestu do Osvìtiakcí: Tále v Nízkých tatrách, Mrtvé moøe,
mi a Bøezinky. Zbytek
Trenèianské Teplice a další. Pøitom stejnì
osazenstva se vydal za
jako Roš chodeš zùstáváme èeskoslovenraritou kraje, „drevenými
skou akcí, a tak jsme se letos sešli z Izraekostolíky“. Jeden takový
le, Švédska, USA, Kanady, Švýcarska,
podobný znají Pražáci –
Èeskoslovenska, Nìmecka, Austrálie,
nachází se v Kinského
prostì slovenští a èeští Židé, témìø 140
sadech pod Petøínem, polidí, tentokrát na východì Slovenska.
chází ovšem z obce nedaPøijely Vierka V. a Katka K., které víPrešovská synagoga. Foto na této stranì: Silvia Neugröschel.
leko od Mukaèeva.
dáme celá léta jako siamská dvojèata.
Další celodenní výlet nás zavedl do
Pøijel Mišo B., se kterým si po léta vy- pøíliš malé, hotelový bazén pøíliš daleko.
mìòujeme židovské vtipy (jemu sice ni- Nìkdo by vynechal muzeum, jiný výlet na Medzilaborcù, do Muzea Andyho Warkdy, ale mnì se èasto splete pointa)... Moøské oko nebo ochutnávku vína. Nìk- hola. Projíždìli jsme Humenným, kde
Dorazilo množství Vìr èi Vier a ještì teøí úèastníci pøijeli pozdìji a jiní už zase se pod mostem ve støedu mìsta na pilívíce Ev, to se pokaždé fotograficky do- odjíždìli. Jak Silvia poznamenala, nìkteøí øích nalézá ètrnáct portrétù slavných rose pøihlásili a nepøijeli, nìkteøí se pøihlási- dákù èi pøechodných obyvatel, mezi
li, odhlásili a opìt pøihlásili, a nìkteøí se nimi portréty fotografa Yuriho Dojèe,
nepøihlásili a pøijeli. Všechno však snášela klavíristy Petera Breinera a spisovatele
Laca Grosmana, podle jehož novely
se stoickým klidem.
vznikl slavný film Obchod na korze.
A o mìstì nám nevyprávìl nikdo jiný
VÝLETY
První výlet nás pøivedl do blízkého støedo- než Grosmanova neteø Anièka Shved,
vìkého mìsteèka Bardejova. Hlavní sou- roz. Grosmanová, zatímco Anièèin muž
èástí prohlídky mìsta byla návštìva židov- Tomi velmi zábavnì pøedstavil své rodského pøedmìstí. Synagoga ze zaèátku 19. né mìsto Michalovce. Následovalo obstoletí a nìkolik dalších zdejších objektù se rovské jezero Morské oko, které si vyHudba a tanec.
dostaly do Seznamu
svìtového kulturního
kumentuje. Velmi rychle se vytvoøí ja- a pøírodního dìdictví
kési rodinné prostøedí, rychle, velmi UNESCO. O prùbìhu
rychle je pøekroèena bariéra bìžné kon- obnovy lze zhlédnout
verzace. Lidé vyprávìjí své rodinné pøí- velmi pìkný dokument
na YouTube. Jmenuje se
bìhy, mnohdy znaènì pohnuté.
Stará synagoga v Bardejovì: záchrana, obnova
BARDEJOV
Letos (èi podle židovského kalendáøe vlast- a reštaurovanie a natoèil
nì loni) byly naším cílem Bardejovské Kú- ho Peter Hudák, který
pele. Láznì byly známé už ve 13. století nás spolu se svým otcem
a bìhem dalších staletí je navštívili i slavní celým areálem provázel.
Další den byl dlouhý
velikáni jako Josef II. nebo ruský car AlePlavba po Dunajci do Pienin.
xandr I. Pùsobili tu od 19. století také ži- výlet smìøující do tokajdovští lékaøi, pøedevším Dr. Mikuláš At- ské oblasti, tedy až k maïarské hranici. žádalo maximum z našeho sportovního
lasz, kterého pøipomíná pamìtní deska na V prešovském židovském pøedmìstí se ducha. Ten den jsme se ocitli v blízkosti
kdysi elegantním hotelu Astoria (a v tomto nalézá tak nádherná synagoga, že se pøi ukrajinských hranic. Následující den
vstupu do ní èlovìku tají dech. Následo- byly cílem Pieniny, opìt nádherná krajièísle Rch ještì sloupek na str. 21).
Organizace Stretnutia se ujali Silvia valy Košice, na kterých je poznat, že byly na, na velkých vorech jsme se plavili po
Neugröschel a Emil Weiss. Postarali se pøed nedávnem Evropským hlavním mìs- Dunajci, jehož levý bøeh je polský. Na
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loukách a sklizených polích se pohybovaly stovky èápù, tolik jsem jich v životì nevidìla!

JUBILEJNÍ VÝSTAVA

VZDÌLÁVACÍ PROGRAM
Nìkteré veèery jsme vìnovali židovské
historii. Dozvìdìli jsme se o knize Agnes
Tomasové, která jako mladá židovská
dívka pøežila válku na Slovensku. Jiný referát se zabýval dosud nezaznamenanými
vzpomínkami Slovákù, kteøí se ještì mùžou pamatovat na své nìkdejší zmizelé
židovské sousedy. Pøedseda ŽNO v Bratislavì, Peter Salner, úèastník našeho srazu,
referoval o relativnì novém Židovském
komunitném muzeu v bratislavské synagoze. Jeden veèer nám Sonja Veg pøedstavila dílo Agaty Schindlerové Malièká slzièka, která se zabývá osudy nìkolika
slovenských židovských hudebníkù v letech 1935–1945.
Zatímco z klasických obrazù Jožy Uprky známe krojované selky v konopí, na titulním zábìru prezentace dalšího úèastníka bylo v konopí vidìt Lumíra. Pøednáška
Lumíra Hanuše Proè je konopí tak léèivé
byla mimoøádnì úspìšná. Hanuš je chemik, pracuje na Hebrejské univerzitì
v Jeruzalémì, zabývá se už nìkolik desetiletí cannabisem a má široké znalosti
i o jeho využití v lékaøství. Zdálo se, že
diskuse po pøednášce vùbec neskonèí.

Výstava malíøe a sochaøe, spoluzakladatele skupiny Tvrdohlaví (1987)
a jednoho z nejvýraznìjších souèasných èeských umìlcù v Galerii hlavního mìsta Prahy v Domì U Kamenného zvonu na Staromìstském námìstí
v Praze je jubilejní hned dvakrát: jednak se koná dvacet let poté, co se
v tìchto prostorách umìlec pøedstavil
poprvé, a jednak letos v dubnu J. Róna
oslavil šedesátku. Dle výstavy soudì,
v plné síle a s elánem.
Kurátorka Olga Malá pøedstavuje expozici takto: „Výstava se zamìøuje na
prezentaci prací vzniklých v uvedeném
období, avšak zároveò se snaží pøedstavit umìlcovu tvorbu v urèité vizuální
a vnitønì polarizované celistvosti.“
„Vnitøní kontinuitou Rónovy tvorby je
vyrovnávání se s fenoménem zla,“ píše
kurátorka dále a divák pøi pohledu na

A TANEC…
Na hudbu jsme mìli kupodivu i pøi tak
bohatém programu stále ještì dost èasu
a sil. Poslechnout si skladbu Julia Fuèíka nebo operetní melodie pøímo v lázeòském parku bylo možné až v nedìli, kdy
bylo volno; ti, kdo se neúèastnili veškerých výletù, zažili lázeòský orchestr
ovšem èastìji. Jeden veèer vyplnila kapela Stana Balaža, zpívalo se a tanèilo
na plné pecky. Opravdu byste neuhádli,
že vìtšinì táhne na sedmdesátku a mnozí už ji i pøekroèili. Nejvìtší borci mezi
námi, Minka a Fero, si s kapelou v nejrychlejším tempu zahráli. Poslední veèer nám hrál Kaschauer Klezmer Band
z Košic.
Veèer co veèer, po oficiálním programu, se z nás stali dvacetiletí: zpívali
jsme až do ochraptìní a tanèili pøi harmonice a houslích, na které èarokrásnì
hráli Minka Neustadt a Fero Alexander,
vùbec jsme nebyli unavení a nebolel nás
ani jeden kloub. Bylo nám krásnì.
Zkrátka: zase se jedno Stretnutie moc
povedlo, a už teï se tìšíme na pøíští.
VÌRA TRNKOVÁ

V Domì U Kamenného zvonu probíhá výstava Jaroslava Róny

Nietzsche v horách.

obrazy apokalyptických vizí, orwellovských a kafkovských motivù, obrazù,
smìøující do „srdce
temnoty“ – spoleènosti
i jedince – nemùže než
souhlasit. Ale naštìstí
pro nás je tu i svìtlejší
stránka jeho tvorby –
sochy. Kovové plastiky
tvorù, kteøí jako by
právì pøistáli z vesmíru
nebo se objevili jako
pozùstatky dávných civilizací; figurální plastiky s klasickým zadáním (jezdecké sochy),
s nimiž se umìlec vyrovnal s erudicí i vtipem (David a Goliáš; Pomník Franze
Kafky, Odvaha ztìlesnìná markrabìtem
Joštem Lucemburským èi Rytíø s dra-

kem), i exotické postavy (Africký
plavec).
Návštìvníci mají možnost podívat se
nejen na to, co Róna za zhruba uplynu-

Ulita v oknì.

lých dvacet let udìlal, ale díky videoinstalacím také na to, jak to dìlal, což je
zajímavé hlavnì v pøípadì monumentální jezdecké sochy hrabìte Jošta
v Brnì. Dokument zachycuje Rónovu
dílnu a sochaøství jako nároèné øemeslo, které vyžaduje nejen um, ale také
fyzickou sílu a kuráž. Lze jen litovat,
že se zatím našlo jen málo èeských
a moravských mìst, která ho oslovila,
aby svými díly zpestøil jejich veøejný
prostor, zvláštì když lze sochy vytvoøit i z pomìrnì levného materiálu, jakým je beton.
O kvalitì Rónových soch (i jejich instalace) svìdèí i to, jak ladí s prostorem
gotického interiéru, dokonce tak, že chvílemi,
pøi pohledu na objekt
umístìný nenápadnì
nad toèitým schodištìm èi na pavlaèi, návštìvník váhá, zda se
jedná o výstavní objekt
èi souèást domu. Pøesvìdèit se mùžete sami,
a to do 29. øíjna, kdy
výstava konèí. Pøístupná je od úterý do nedìle od 10 do 20 hodin,
3. øíjna se v 18 hodin
David a Goliáš.
koná komentovaná prohlídka s J. Rónou, od 19 hodin pak následuje promítání dokumentu Odvaha.
(am)

16

VÌSTNÍK 10/2017

U WINTERNITZÙ
Loosova vila v Košíøích se otevøela veøejnosti
Nevydáte-li se v øíjnu až do Siøemi, nabízí se ještì jeden podzimní výlet, a to
do pražských Košíø, pøesnì do ulice Na

ny a dìti Suzanna a Petr) zde žila do roku
1941, poté museli vilu pøevést na Vystìhovalecký fond. Od nìj koupila dùm pražská

Celkový pohled na vilu z boku.

a neukazovala nám, že ,tohle nám sebrali‘.“
Poprvé se o tom, že ji postavil jeho dìd, dozvìdìl až po roce 1990. Stanislav Cysaø
vypráví o své babièce na záznamu rozhovoru, který si lze nyní ve vile poslechnout.
„Byla to osobnost,“ øíká a vzpomíná, že aè
Jenny Winternitzová pocházela z majetné,
nìmecky mluvící rodiny Hirschù z Èeské
Lípy a nikdy se pøed válkou o peníze nemusela starat, po návratu z koncentraèního
tábora zvládla péèi o nemocnou dceru a pozdìji i o vnouèata s minimem prostøedkù.
Byt jim po válce pomohli sehnat manželé,
kteøí jim døíve dìlali údržbáøe. „Babièka
byla ohromná! Když pøišla roku 1925 do
Prahy, neumìla slovo èesky, rychle se nauèila, ale nikdy nemluvila úplnì správnì.
Byla krásná, osobnost, vždycky se chovala
jako dáma,“ øíká Cysaø a dodává také, že to
byla ona, kdo rozhodl, že Winternitzovi
pøed nacisty neuteèou, protože jsou v Praze
„doma“. Cennosti a dokumenty, které Josef
Winternitz pøed odchodem do transportu
uschoval u známých, se jim s jedinou èestnou výjimkou nevrátily. Zùstalo nìkolik rodinných snímkù a doklady k vile, vèetnì
pùvodních návrhù. Kromì matky Jenny
a dcery Suzanny (provdané Cysaøové) se
ani z širší rodiny nikdo nevrátil. O tom, co
prožily, dìtem a vnouèatùm až na útržky

obec a zøídila v nìm mateøskou školku,
která zde sídlila až do roku 1997.
Winternitzovi byli
roku 1943 deportováni
do Terezína a poté v øíjnu 1944 do Osvìtimi;
otec Josef a syn Petr byli
hned po pøíjezdu posláni
do plynu, matka Jenny
s dcerou dostaly práci
JOSEF, JENNY, PETR A SUZANNA v továrnì u transmisí –
Dùm si dal krátce po dokonèení Müllero- díky teplu ze strojù pøevy vily postavit advokát Josef Winternitz, èkaly zimu. Po válce se
který pravdìpodobnì zastupoval stavební vrátily do Prahy, domù
firmu majitele støešovického domu, a tak se však už nedostaly. Jejich vlastse dostal do kontaktu
Jenny, Petr, Suzanna a Josef Winternitzovi v lázních, 1938.
nické prás A. Loosem. Slavný archivo sice èeskoslovenský stát nikdy nevyprávìly. „O válce se nemluvilo,
tekt však byl tehdy již tìžce
uznal, ale prodleva s faktic- a tím se mlèelo i o pøedcích. Nevíme vlastnemocný, takže stejnì jako
kým pøedáním zpùsobila, že nì nic.“
v pøípadì návrhù vil a interise mìlo uskuteènit až po koérù v Plzni (viz Rch 7/2016)
munistickém pøevratu roku RODINNÁ REKONSTRUKCE
spoléhal do znaèné míry na
1948 a bylo již zatížené dì- „Když jsme se rozhodli vilu sami rekonsvého spolupracovníka, ardickou a milionáøskou daní, struovat, bylo to i proto, abychom svou
chitekta a scénografa Karla
úøady navíc na dùm uvalily rodinu nìjak objevili,“ øíká k tomu syn
Lhotu. Winternitzova vila je
exekuci. Jenny i Suzanna Stanislava Cysaøe David. Díky opravì
Müllerovu sídlu podobná
byly bez prostøedkù, takže a zabydlování vily získali øadu informací,
a nese všechny charakterisdaò zaplatit nemohly a vilu které pomáhají dotváøet obraz zmizelých
tické znaky Loosových náJenny Winternitzová, 1938.
blízkých, jakékoli další údaje však vítají.
„dobrovolnì“ pøedaly státu.
vrhù, pøedevším jeho RaumPo zdlouhavém restituèním procesu,
„Babièka nám o vile nikdy nic neøekla,“
plan – koncepci vnitøního uspoøádání
místností v nìkolika výškových úrovních. vzpomíná její vnuk Ing. Stanislav Cysaø na kdy došlo i na soud s Prahou 5, mohli vilu
Rodina Winternitzù (Josef, jeho žena Jen- Jenny Winternitzovou. „Nevodila nás k ní koneènì zaèít roku 1997 užívat. Nebyla
Cihláøce. Zde se v èísle 10 veøejnosti
otevøela rekonstruovaná vila, již nechal
roku 1931 postavit právník Josef Winternitz podle návrhu Adolfa Loose
a Karla Lhoty. Zajímavý není jen její
vznik, ale také to, jak se v devadesátých
letech minulého století narodila podruhé, i to, jakým zpùsobem se s ní rozhodli naložit potomci pùvodního majitele.
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vìné skøínì, knihovny, police a zásuvky, nìkteré z nich ukrývají i pøedváleèné módní
kousky po krásné „babièce“ Jenny. Ložnice
je vybavena sice nikoli pùvodním, ale dobovým funkcionalistickým nábytkem. V hale
se støídají expozice: ta nejnovìjší pøedstavuje „pøíbuzné“ Winternitzovy
vily – domy a interiéry,
které Adolf Loos navrhl
pro svou plzeòskou klientelu. Komornìjší výstava
v horním patøe zahrnuje
zachovalé rodinné snímky a dokumenty vztahující se k budovì, vèetnì pùvodních plánù.
V suterénu je k dispozici sál s projekèním
Široký sál. Fotografie na této dvoustranì: David Cysaø a rodinný archiv.
plátnem. David Cysaø
tøeba kanceláø StB.“ Na rekonstrukci se (profesí kameraman) rozhodnì nechce
krom profesionálù podílela celá rodina, uchovávat rodinný dùm ve strnulém mupráce, jejichž cílem bylo pod dohledem zejním režimu, ale plánuje rozmanité akce,
památkáøù obnovit pùvodní stav, øídil jak vilu co nejvíce oživit a pøilákat náIng. Stanislav Cysaø. Hlavním úkolem vštìvníky nejen na jednorázové prohlídky,
bylo navrátit zmìny dispozice podle pù- ale také na kulturní akce: pøednášky i pøedvodní projektové dokumentace a repasovat veškerý vestavìný nábytek. Opravy
byly dokonèeny roku 2002. Poté se vila
naèas pronajala, aby mohla rodina splatit
pùjèky, jež si nákladná rekonstrukce vyžádala. A poté – a to je skvìlá zpráva – ji
Cysaøovi na jaøe 2017 otevøeli veøejnosti.
A provedli to opravdu velkoryse, jako by
dveøe pùvodního pøedváleèného domova
chtìli otevøít co nejvíce dokoøán.
sice v katastrofálním stavu, ale ani v nijak
dobrém, naštìstí však zùstaly zachovány
originální prvky jako vestavìný nábytek,
èást osvìtlení a podlah. „Byli jsme vdìèní, že tu umístili mateøkou školku a ne

NÁVŠTÌVA
K vidìní je v podstatì celá vila – od rozmìrné obytné haly, pøes o nìco výše položenou
jídelnu s menším pokojem a místnosti pro rodinu v patrech s terasami (a panoramatickým

výhledem na Prahu) až po suterénní byt pro
správce a zahradu. Návštìvníci si mohou
prohlédnout posuvné dveøe, dùmyslnì vesta-

Ložnice.

náškové cykly o umìní, koncerty a výstavy (viz níže), nebo dokonce na noc se snídaní – pár si mùže za cenu 6500 Kè
pronajmout celou vilu od veèera do rána.
„Chodí sem lidi z okolí, kteøí tu strávili dìtská
léta ve školce, a vzpomínají, jak to tu vypadalo,
z toho máme ohromnou
radost,“ øíká David Cysaø. „Chceme zkusit, co
se dá, aby si sem Pražané a návštìvníci mìsta
zvykli chodit a abychom
z toho také utáhli provoz. Když se to nepovede, vždycky to tu zas
mùžeme pronajmout, ale
Menší terasa.
to jen v krajním pøípadì.
Už jsme do toho dali spoustu energie
a máme to tu rádi.“
ALICE MARXOVÁ

PROGRAM
Winternitzova vila je pøístupná od nedìle
do støedy od 12 do 18 hodin. Pro tyto návštìvy není nutná rezervace a vstupné èiní
180 Kè, pro studenty a seniory 100 Kè.
Každou sobotu se konají ètyøikrát dennì komentované prohlídky (v 9.00,
v 11.00, ve 14.00 – anglicky – a v 16 hodin, vstupné èiní 220 Kè, nutná rezervace). Do konce listopadu lze pøi návštìvì
vily zhlédnout výstavu Adolf Loos – Plzeò. Expozice prostøednictvím dobových
i souèasných fotografií a textù pøibližuje
návštìvníkùm pøíbìh nìkolika jako zázrakem zachránìných bytových interiérù.
Do konce roku se ve vile koná øada
koncertù (zaèínají vždy v 19.00): 3. 10.
Vilém Veverka a Martin Kasík (hoboj,
klavír); 14. 11. Kvarteto Apollon (smyèce); 4. 12. Belfiato Quintet (dechy) a 7.
1. 2018 Jana Boušková (harfa). Souèástí
koncertù je uvítací drink, po skonèení si
lze prohlédnout interiér vily.
Ve vile se konají pravidelnì kurzy historie dìjin umìní. Jsou vypsány specializované kurzy z dìjin umìní, které se
hlubším zpùsobem vìnují jednotlivými
vybraným tématùm, umìlcùm èi umìleckým dílùm. Kurzy vedou zkušené lektorky, absolventky oboru dìjiny umìní na
FF UK: Mgr. Maria Èerná Pivovarová;
Mgr. Kristýna Jirátová a PhDr. Eliška
Zlatohlávková, Ph.D. Nutná rezervace.
Dne 10. øíjna od 18.30 hodin se uskuteèní pøednáška Christophera Longa,
profesora na Škole architektury na Texaské univerzitì v Austinu, který promluví o své nové knize, nazvané The
New Space: Movement and Experience
in Viennese Modern Architecture. Kniha
se zabývá tím, jakým zpùsobem se tøi vedoucí osobnosti vídeòské moderní architektury – Adolf Loos, Oskar Strnad a Josef Frank – pokoušely v prvních
desetiletích minulého století ve svých
stavbách celistvì propojit prožitek z prostoru a pohybu. Pøednáška probíhá v anglickém jazyce s èeským pøekladem. Po
pøednášce následuje diskuse a debata nad
sklenkou vína v prostorách vily.
V plánu je i pøednáška Daniela Zisse,
který se bude vìnovat židovským architektùm.
Na všechny akce (kromì vstupù v návštìvní dny) je nutná rezervace a platba
pøedem na www.loosovavila.cz, kde naleznete i bližší a aktuální údaje. Kontakt
pro dotazy je Kristina Cysaøová, 776
711 382, kristina.cysarova@gmail.com.
(am)
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vo Kyseljovovy, dvì sestry, Rita a Inna.
Rita je urostlá dívka, je mlèenlivá, uzavøená a smutná, už pracuje. Inna chodí
do školy. Kde jsou jejich rodièe a proè
bydlí samy, to nevím. V posledním pobýt nenápadný, v nedìli, když necho- koji žije ZPLOZENEC PEKLA. Sám
dila do práce, jsem odcházel na celý pro sebe nebo když si povídáme se Soden z domu. Chodil jsem po ulicích fií Borisovnou, jí øíkám Z. Z., což znanebo k Akopjanovi, abych jí, jak se mená Zelená zmije. Bože mùj. Bože!
øíká, nebyl solí v oèích. Ale jednoho A to se opìvuje humanismus, øíká se, že
dne jsme se rozpovídali, jeden druhé- èlovìk – to zní hrdì – je prý koruna
stvoøení. Ve škole se vykládá,
že existují nižší tvorové, potom vyšší a úplnì nejvýš že
stojí èlovìk. Ale já si svým
slabým rozumem nedovedu
pøedstavit, že by v nìjakém
nižším nebo vyšším tvorovi
bylo tolik neutilitárního, dá-li
se to tak øíct, „èistého“ zla
jako v èlovìku.
Vèera napøíklad Z. Z. nakapala pøed svými dveømi
trochu krve z kousku hovìzího, tou krví se pomazala
a hnala se na policii s køikem: „Pomoc! Zachraòte
mì! Ta z...vená Židovka mì
poøezala!“ Naštìstí pøišel policajt, a aèkoli je to velmi
jednoduchý hoch, rychle pochopil, s kým má tu èest. Ani
Moskva, jaro a rybka na oknì.
nezaèal sepisovat protokol.
mu se otevøeli jako dvì opuštìné duše Na Sofii Borisovnu byl strašný poa rozhodli se žít spolu.
hled. I chlapec se polekal. Abych ho
Vypnul jsem rádio. A teï moje ta- trochu uklidnil, vzal jsem ho do svého
jemství. Bajany. Mám jich sedm. Od pokoje a hrál mu na bajan.
úplnì malinké harmoniky velikosti
zápisníku až po veliký koncertní ba- 3. Sešit a žal,
jan. Každý má svùj vlastní futrál s øea sklíèko se blýská.
mínkem, aby se dal nosit pøes rameno. Chlapec za mnou chodí èasto. Nemá
Bajany vyžadují péèi, èištìní, ladìní. dobré obleèení. Ostatnì ne že by to
Ke každému mám zvláštní sešitek – bylo tak dùležité. Všichni jsme všelitajnost nejtajnìjší. V nich jsem docela jak postrojení. Hlavnì že je zvídavý,
jiný èlovìk. Bojím se toho slova, ale ète knížky a má rád hudbu. Slýchám
øekl bych svobodný. Zapisuju si do ho èasto zpívat operní árie a romance,
nich rùzné myšlenky a verše a aranž- které zná z rádia. Neustále poslouchá
má rùzných melodií a nìkdy prostì rádio. Myslím, že to není špatné.
jen jednotlivá slova bez jakékoli zøej- Myslím, že se tím seznamuje s kultumé souvislosti. Tøeba tady, namátkou rou. Knih je dneska málo, divadla
otevírám:
a koncerty jsou pro nás nedostupné.
dítì, šup, sklenka, sklo, leden, útlum, A v rádiu vysílají pohádky, vážnou
rty, cukr, Tibet...
hudbu i divadelní hry.
Jen kdybych našel nìjakou práci.
Knoflík se smìje.
Cibulka a èesneèek.
2. V našem bytì žijí kromì mì a Marie
Ivanovny ještì tøi rodiny. Napravo od 4. O mém tajemství nikdo neví a ninás Sofie Borisovna s chlapcem. Nale- kdy se o nìm ani nedozví. Až umøu,

RYBKA NA OKNÌ
1. Marie Ivanovna se na mì zlobí. Už
ètvrtý mìsíc jsem bez výplaty. Za celou tu dobu mì pozvali jednou na
svatbu a jednou na dìtskou dopolední
slavnost do Domu pionýrù, abych zaskoèil za jejich stálého bajanistu, který
onemocnìl. Tot’vše. Penìz za
to bylo pramálo, dokonce i pøi
naší hodnì skromné existenci
vystaèily jen na tøi nebo ètyøi
dny.
Na polièce s deèkou se
chvìje zlatý paprsek...
Když Marie Ivanovna odejde
do práce, zùstávám v celém
bytì úplnì sám. To se pak
noøím do svých tajemství.
Nejdøív jdu do kuchynì.
Všude je prázdno. Sousedi
jsou v práci, dìti ve škole.
Postavím konvici na sporák
a vypiju sklenku horké vody,
ke které pøikusuji kostku
cukru. Èaj sice máme, ale
musí se s ním šetøit. A beztak
už jsem si zvykl. Zato mám
krásný alpakový podšálek
s vinnými listy a siluetou Velkého divadla. Piju èaj, dívám se z okna,
a vida – mrak jako peøina, a poslouchám rádio.
S Marií Ivanovnou jsme se nevzali.
K èemu by nám to bylo. Obzvlášt’co
se týèe... zkrátka jsme už na to staøí.
Ona je vdova, za války pøišla o muže
a o dva syny. O svém muži nemluví,
zato Vasju a Váòu dennì oplakává.
Nad postelí má dvì fotografie v oválných rámeècích. Váòa se sice z války
vrátil, ale na tìle nemìl kousek zdravého místa. Jedna velká hnisající
rána. Ukrutnì se trápil a z toho trápení nejspíš zahoøkl, matku, která
u nìho prosedìla dny i noci, obèas ze
vzteku bil. A v mukách v jejím náruèí
také zemøel.
Když jsem v sedmaètyøicátém pøijel
do Moskvy, potøeboval jsem nìkde
bydlet, a tak jsem si pronajal koutek
u osamìlé ženy. Žili jsme v jednom
pokoji jako dva cizinci. Vidìl jsem, že
Marie Ivanovna trpí, a snažil jsem se
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moje bajany se prodají a sešitky vyhodí. A to je moc dobøe, protože moje tajemství je jenom pro mì. Sám ani èasto nevím, co to vlastnì znamená
a k èemu to je. Ale rozhodnì to není
pro lidi. Lidé potøebují nìco užiteèného a krásného, aby si trochu usnadnili
nebo zkrášlili život.
Zemdlenost, botky prošoupané,
veèerní okno, postel a mléko,
zlehka se vznést...

na Novokuznìcké. Má rodinu, dva syny
– Juru a Žeòu, pøibližnì ve stejném
vìku, jako je náš chlapec, a ženu Klavu.
Možná že ode mì není pøíliš taktní docházet k takovým závìrùm, ale zdá se
mi, že jeho žena se k nìmu nechová moc
hezky. Bylo mi smutno, když jsem slyšel
ta hrubá slova, která adresovala svému
muži. Ale klidnì se mùžu mýlit – byla
takøíkajíc „zmušená“.
To se øíká o nìkom, kdo pil víno.

Ukolébán k tichu zpìvem mým
nalezneš ve snu zhojení všech ran.
Necht’spánek tvùj a klid
v èas noèních úzkostí
jemným hávem tì laská,
polibek...
To zpívá chlapec. Za dveømi slyším
jeho nesmìlý hlásek. Snaží se napodobit intonaci a témbr jedné naší arménské zpìvaèky Zary Doluchanové.
Je to vynikající pìvkynì s hlubokým
hrudním hlasem.
Mrazivé jíní, zlatavé svìtlo, svìtlé
úsmìvy se usazují na stromy.

7. Zdá se mi, že se
5. Dnes slavím! Dou chlapce projevuje
stal jsem práci! Sice
talent k malování.
skromnou, ale stáVšechny obaly sešilou. Nabídli mi,
tù a knih má pokres- Dnes je nedìle. Z. Z. ráno nìkam zmiabych hrál každý velené tváøemi lidí. zela. V bytì je ticho a klid. Marie Ivaèer v pivnici na PjatBylo by dobré dát ho novna nìco šije. Já jsem se zašil do
nické. Odmìna je
do výtvarné školy. kouta a píšu si své zápisky (tajemsamozøejmì nepatrUž jsme o tom mlu- ství). Vèera jsme byli s Abramem Boná, ale zato je tu celá
vili s Abramem Bo- risovièem a s chlapcem u Šimanovøada výhod:
risovièem, slíbil, že ského. Je to pøítel Abrama Borisovièe
1. Celý den mám
zjistí, kde taková a teï doufám, že už i mùj. Žije sám ve
volno
škola je a jaké jsou sklepì na Pjatnické. V pokoji nemá
(tajnosti).
Mìl jsem rybku v sklenìné láhvi…
podmínky k pøijetí.
kromì postele a stolièky žádný náby2. Pivnice je blíztek. Ale vzal chlapce a ukázal mu na
ko, patnáct minut pìšky, nemusím
8. Sofie Borisovna se vrátila z práce zdi malý zarámovaný obrázek.
utrácet za tramvaj.
„Podívej, tohle je pravý Brouwer.
3. V kuchyni vždycky nìco zbude, a vaøí nìco v kuchyni. Z. Z. chodí
z pokoje do kuchynì, vzad a vpøed, Šestnácté století, holandský mistr.“
dají mi najíst.
vzad a vpøed, a syèí nadávky na „k“,
Chlapec ještì neví, kdo je Brouwer
4. Každý veèer budu hrát.
a kdo jsou holandští mistøi, ale èasem
5. Potkám a budu pozorovat rùzné na „è“ a na „p“.
A to pøed chlapcem.
se o tom urèitì dozví. Možná že z nìho
lidi a poslouchat jejich zajímavé pøíVšichni sousedé mlèí. Bojí se Z. Z.
bude malíø nebo hudebník nebo básník.
bìhy.
Pokusil jsem se ji zarazit, ale reagovala Šimanovskij pracuje v továrnì na obuv.
Co víc si mùžu pøát!
Plat budu odevzdávat Marii Ivanov- na to proudem urážek: „Vy Arméni jste Kromì Brouwera má v pokoji ještì jedstejný jako Židi,
nu vzácnost –
nì. Já sám nepotøebuju skoro nic.
prodali jste nás,
housle. Sedìli jsme
na posteli a poslouMarie Ivanovna upekla na oslavu jab- Rusy, Hitlerovi.“
V pivnici, kde hrachali, jak hraje. Je
leèný piroh a pozvali jsme Sofii Borito jemný a nadaný
sovnu s chlapcem. Ten se dnes také ju, slýchám podobné
hudebník.
raduje. Máma mu na Zacepském trhu øeèi èasto. Nerozukoupila rybièku. Obyèejnou rybièku, mím tomu. Dobøe,
A ušlechtilý èlovìk.
vypadá jako šprot, možná je to hrou- jsou to prostí a hrubí
Nalomená stébzek, nevyznám se v tom. Chlapec záøí lidé, ale válku pøece
zažili, všechno vidìli
la zvonkù.
štìstím.
Žhavý chládek.
Rybièka stojí na oknì v litrové skle- a vìdí, jak to bylo.
Bzum bzum.
nici od nakládaných okurek a chlapec Proè øíkají takové
lži?
jí hází drobky chleba nebo krupici.
Jdu za Sofií Bo10. Pekelnice je èím
Azur vrhá zlaté svìtlo,
Bolení v krku, maminèiny zavaøeniny a sníh za oknem.
risovnou a nìco
dál prohnanìjší.
a kùrèièky se tøpytí.
bezvýznamného jí vykládám, jen aby Když nebyl chlapec doma a Sofie Borisovna nìco vaøila v kuchyni, pootev6. Spøátelil jsem se s Abramem Boriso- neslyšela to syèení Z. Z.
Vlk, hedvábí.
øela Z. Z. dveøe do jejich pokoje a hovièem. Je to chlapcùv strýc a bratr Sofie
dila jim na skøíò svoje šaty zabalené
Borisovny. Moudrý, inteligentní èlovìk.
v novinách.
Pracuje v nìjaké opravnì obuvi. Je vel- 9.
Syèí: „Já tu židovskou držku dostami seètìlý. Rozmlouvat s ním je pro mì
Ach dítì, slyš pod okénkem tvým,
nu za møíže.“
ohromné potìšení. Bydlí kousek od nás
serenádu pro tebe zazpívám.
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Bìžela za milicionáøem, ale naštìstí
ho to vùbec nezajímalo. Odplivl si
a odešel. Dnes je pohøeb Ždanova. Centrum je obležené vojáky. Naše pivnice je
celý den zavøená a já mám volno.
11. Chlapec mi vyprávìl, jak ho Abram
Borisoviè vzal do muzea A. S. Puškina.
Na moji otázku, co se mu tam nejvíc líbilo, odpovìdìl, že Michelangelùv David. Ta odpovìï mì dojala. Pøipomíná
mi podobnì tradièní otázku dítìti po
návštìvì zoo a stejnì tradièní odpovìï
– SLON.
Abram Borisoviè se docela vyzná
v mytologii a hodnì chlapci vyprávìl
o bozích a hrdinech starého Øecka.
Marie Ivanovna nìkde sehnala kousek skopového a upekla peèeni. Jaká
božská vùnì a jak ostøe mi pøipomnìla
mé tbiliské dìtství.
Strašnì se mi stýská po èerné turecké kávì, ale kde bych k ní pøišel. Nedávno vaøila Sofie Borisovna v kastrùlku žaludovou kávu s cikorkou,
a aèkoli mi to bylo trapné, osmìlil
jsem se a požádal ji,
aby lógr nevyhazovala, a všechen jsem ho
snìdl.
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nikdo neruší. Abram Borisoviè je
skeptik a Šimanovskij zas trochu romantik. Vznikají mezi nimi èasto spory, ale jeden druhého si natolik váží
a navzájem k sobì tak pøilnuli, že jejich spory nikdy nekonèí urážkami
nebo nìèím takovým.
Náš rozhovor se èasto týká historie,
a aèkoli se diskutuje o událostech
v èase vzdálených, mluvíme o nich
s takovou vervou, jako bychom je
všichni zažili na vlastní kùži. Naposledy to byla židovská válka a povstání Bar Kochby.
14. Køišt’ál podzimních much, drhnout
podlahy, milovat.
Jeden z mých bajanù a šestihranná
harmonika se rozbily. A peníze na
opravu nejsou. Chlapce pøijali na výtvarnou školu. Pøes léto vyrostl a promìnil se v úplného mladíka. Abram
Borisoviè mu nìkde sehnal sako. Je
trochu obnošené, ale vypadá v nìm
dobøe. Ještì tak nìkde opatøit slušné
kalhoty.

12. Chudák chlapec!
Už nemá rybku.
Když nikdo nebyl
doma, vyskoèila ze
sklenice a umøela.
Nejspíš mu skonèilo dìtství.
Pøi této smutné pøíležitosti jsem napsal
báseò:
SMRT RYBKY
Drobek – duše.
Už není!
Kde teï asi je,
v jakém nebi.
Aby chlapce trochu rozptýlila, koupila mu Sofie Borisovna opravdové album v tvrdých deskách a akvarelové
barvy.
13. Èasto se vídáme s Abramem Borisovièem a se Šimanovským. Setkání
a rozhovory s nimi jsou pro mì jako
doušek èerstvého vzduchu. Zpravidla
se scházíme u Šimanovského, kde nás

Abram Borisoviè se na pohøbu strašnì
rozplakal. Ten stateèný èlovìk, který
pøežil celou válku, plakal jako dítì.
Chápu ho. Šimanovskij byl jeho
nejbližší, oddaný pøítel už od chlapeckých let.
Odborový výbor továrny na obuv
vyèlenil peníze na smuteèní hostinu.
Pøišlo mnoho lidí a já, aè mi bylo
tìžko u srdce, jsem hrál na bajan.
Abram Borisoviè se mi pokoušel
nìco øíct, ale zalykal se slzami. Ze
zdvoøilosti chvíli posedìl a pak odešel. Když jsem se veèer vrátil domù,
zaslechl jsem jeho hlas z pokoje Sofie Borisovny. Odcházel až pozdì
v noci.
Mám dojem, jestli mì intuice neklame, že se smrtí Šimanovského souvisí
nìjaké tajemství.
16. Chlapec šel poprvé do výtvarné
školy.
V bílé košili, v saku, které nedávno
dostal, s malým fíbrovým kufírkem na
barvy a uèebnice. Sofie Borisovna mu
s sebou pøipravila
svaèinu. Ze školy se
vrátil mimoøádnì nadšený. Celý záøil.
A hned sedl a zaèal
kreslit. Za domácí
úkol mìli akvarelem
namalovat zátiší. Postavil na stùl hrnek,
krabièku od sirek,
špulku nití a lahvièku
inkoustu. Pìknì se
mu to povedlo. Krásnì. Šikovný chlapec!
Bude z nìho umìlec.
Z ruštiny pøeložila
Jana Rogoff

Zátiší s hrníèkem, sirkami, cívkou nití a lahvièkou inkoustu.

Z. Z. v poslední dobì trochu ztichla.
Zøejmì se zaèíná bát, chlapec už je
velký a mohl by se matky zastat.
Z našeho okna je vidìt, jak se staví
vìžák na námìstí Povstání. Je to od
nás daleko, ale v køišt’álovì prùzraèném podzimním vzduchu je i z našeho
Zamoskvoreèí dobøe vidìt, jak ta monumentální budova roste.
15. Bože, jak neèekanì, jak drtivì se
na nás sesouvají neštìstí! Zemøel Šimanovskij. Náhle, na srdeèní mrtvici.

Viktor Pivovarov, narozený 14. ledna 1937 v Moskvì a od roku
1982 žijící a pracující v Praze, zaèínal jako
ilustrátor a grafik. Od sedmdesátých let se
vìnuje pøedevším malbì. Je rovnìž autorem
øady textù (v roce vydal Sefer ve spolupráci
s nakl. Gema jeho knihu Svìdectví souèasníkù), které èasto vycházejí s jeho ilustracemi nebo doprovázejí obrazové cykly.
Rybka na oknì byla poprvé publikována
v souboru Šedých sešitù, vydaných galerií
Rudolfinum k autorovì výstavì Soòa a andìlé v roce 1996. Rybku naleznete i v Židovské roèence 5778.
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IZRAEL: Co by øíkal Herzl?
Zaèal židovský rok, ve kterém Stát Izrael
oslaví 70 let nezávislosti. Na sklonku
uplynulého roku, 3. záøí, si zas pøipomnìl 120 let od Prvního sionistického
kongresu, jehož motorem byl Theodor
Herzl. To výroèí pøineslo zajímavé žurnalistické zpracování.
Chopil se ho Natan Odenheimer v listu
The Jerusalem Post. Osvìžil Herzlùv zápis
do deníku v záøí 1897: „V Basileji jsem založil židovský stát. Kdybych to dnes øekl
nahlas, všichni by se mi vysmáli. Ale možná už za pìt let, urèitì za padesát let, to
všem dojde.“ Byl to zaèátek židovského
národního hnutí, které o pùlstoletí pozdìji
– jak Herzl intuitivnì pøedvídal – vedlo
k ustavení Státu Izrael.
Jádro Odenheimerova textu ale spoèívá v nìèem jiném. V tom, že oslovil
osm rùzných osobností s otázkou: Byla
pùvodní Herzlova vize uskuteènìna?
Sdíleli by tehdejší lídøi sionismu stejnou
vizi s lídry souèasného Izraele? Odpovìdi jsou zajímavé, jakkoli se podle
oèekávání liší.
HRANICE, NEBO ZÁZRAK
Ilan Troen, emeritní profesor izraelských studií z Brandeisovy univerzity,
øíká, že Herzl apeloval na pøedstavivost
úèastníkù kongresu. Oni si však pøedstavovali nìjaký útvar v rámci osmanské
øíše. Neoèekávali, že osmanská øíše tak
brzy skonèí – po první svìtové válce,
kterou nikdo nepøedvídal. Už proto se
skuteènost lišila od pùvodní vize.
„Herzl mìl na mysli univerzalistiètìjší
stát, ménì nacionalistický,“ pokraèuje
Troen. „Mluvil o státu pro Židy, leè sekulárním. V utopickém románu Staronová
zemì vyjádøil nechut’ k náboženskému
aspektu politického vedení postavou
dr. Geyera, rabína a stranického lídra. Geier je nìmecky sup.“
Kde by se Herzl v Izraeli cítil doma?
„V Haifì, kde nejsou svatá místa judaismu,“ øíká Troen. „Kdyby pøijel dnes, nevyrazil by se pomodlit k Západní zdi.
Šel by do kavárny èi do opery. Víc by
mu konvenovalo modré kosmopolitní
Støedomoøí než èerný Jeruzalém.“
Ženský pohled pøináší historièka Esther Carmelová-Hakimová z Haifské
univerzity. Zdùrazòuje, že Prvního sionistického kongresu se úèastnilo jen 19
žen, a to ještì v roli studentek, manželek
èi dcer. Ale následné sionistické hnutí

postavení žen pozdvihlo. Ženy vzdìlané
v Evropì dostaly v mandátní Palestinì
šance v zemìdìlství, architektuøe èi tanci. Tím vìtším zklamáním bylo, že ve
Státì Izrael sionismus poskytl ortodoxii
náboženský monopol se všemi restrikcemi vùèi ženám.
Historik Dmitry Shumsky z Hebrejské univerzity zdùrazòuje, že cílem kongresu bylo pøemìnit Židy v normální
politický národ („jako jiné národy“)
s vlastním územím a definovanými hranicemi. Ale vzápìtí pøiznává, že si není
jist, do jaké míry se tato „normalizace“
uskuteènila.

úspìchu a božího zásahu. „Tehdy byl získán pøístup na svatá místa, jako je Západní
zeï èi Hebron,“ odpovídá Jona, „a to zmìnilo vztah lidí k této zemi.“
Podle rabína Jehudy Glicka, poslance za
Likud, si ani nejoptimistiètìjší úèastníci
kongresu pøed 120 lety nedokázali pøedstavit, že tak brzy vznikne svìtem uznaný
stát, navíc tak rozvinutý ve vzdìlání, kultuøe, bezpeènosti, technologii a vìdì: „Stvoøení státu je nejvìtším zázrakem v historii
lidstva.“ Upøímnì øeèeno, z této odpovìdi
zaznívá trocha mesiášství.

SKLENICE A SKLENICE
Dvì z osobností otevírají téma vztahu Židù
a Arabù. První je politolog Šlomo Avineri.
Uvádí pøímìr se sklenicí. „Pohled na poloplnou sklenici sdìluje,
že je tu židovský stát, jehož samotná existence
znamená, že Židé už nikdy nebudou bezbranní.
Pohled na poloprázdnou
sklenici namítá, že Izrael
nežije v míru se sousedy.
V roce 1897 ještì neexistovalo úèinné arabské
národní hnutí. Když
Herzl trval na tom, že
v židovském státu budou
Arabové rovnoprávnými
obèany, nepøedvídal nástup militantního palestinského nacionalismu.“
S tím polemizuje historièka Lilach RosenTheodor Herzl a jeho vize židovského státu. Dobová pohlednice. Foto archiv.
bergová-Friedmanová
„Jsme polovièní demokracií,“ øíká z Bar-Ilanovy univerzity. Osobnì Herzla
Shumsky. „Tím nemyslím lidská práva. obdivuje, že dokázal uspìt jako soukromTa nebyla pøedmìtem zájmu lídrù sionis- ník. Ale jako vìdkynì dodává, že Herzl
tù; nechtìli být ,svìtlem národùm‘ ani Araby moc nevnímal: „Nemohu si vybanejmorálnìjšími lidmi na svìtì. Chtìli vit žádnou zmínku o nich v jeho spisech.
nìco základního – pøemìnit hnutí v poli- Byly ovlivnìny tehdejším západním pøítický národ a národní stát.“ V tomto stupem, který v Arabech vidìl pominutelsmyslu byl rok 1967 krokem zpìt. Posílil né domorodce. Herzl chtìl øešit židovský
obraz Izraele jako hnutí, jako státu ještì problém. Nebyl to lidskoprávní aktivisve vývoji, jako neúplného projektu. To ta.“ A kam by vzala Herzla, kdyby pøijel
zase posílilo mesianistické prvky v sio- do Izraele? „Do Tel Avivu, nebot’je kosnismu. Zatímco jeho otcové mìli koneè- mopolitní,“ odpovídá historièka. „V Jeruný cíl své vize, vytvoøení státu, mesiášské zalémì by se necítil pohodlnì.“
hnutí míøí jinam: jeho aspirace nikdy neCelé to uzavírá Stav Šafirová, labouskonèí, nebot’mesiáš nikdy nepøijde.
ristka a nejmladší poslankynì: „Má geS tím souhlasí i Josi Jona, døíve profesor nerace neslyší nic jiného, než že to èi
filozofie na Bar-Ilanovì univerzitì, nyní ono je nemožné. Místo toho oèekávám
poslanec za levici (Sionistická unie). I pro návrat skuteèného sionismu. Máme silnìj byl rok 1967 bodem zlomu a podnítil nou zemi a ekonomiku, ale nemáme
mesiášské chápání sionistického projektu. øádnì definované hranice. A stále se
Vítìzství v šestidenní válce se vykládá sami pøeme o identitu této zemì.“
jako zázrak, jako kombinace vojenského
ZBYNÌK PETRÁÈEK

22

VÌSTNÍK 10/2017

GIRO V JERUZALÉMÌ ...a další události
/Vybráno z èeských médií/

Šéf sudetských Nìmcù Bernd Posselt
kritizoval bývalého èeského prezidenta
Václava Klause za jeho podporu protiimigraèní a protiislámské Alternativy
pro Nìmecko (AfD). Strana, kterou má
Klaus podpoøit i na sobotním pøedvolebním mítinku v bavorském Norimberku,
podle Posselta spojuje nacionalisty
a lidi, kteøí nenávidí Evropskou unii.
Klaus ÈTK sdìlil, že svùj postoj i pozici
AfD vidí opaènì –
jako výraz hluboké
lásky k Evropì a jejím tradicím. „Zatímco vìtšina Èechù a sudetských
Nìmcù stále intenzivnìji spolupracuje v evropském duchu, sdružují se u AfD nacionalisté
a lidé, kteøí nenávidí EU, z obou stran,“
vyjádøil své pøesvìdèení Posselt. (Info.
cz, 8. 9.) !! „Evropský den židovské
kultury nám pøipomíná historii židovského národa a jeho kultury. Obvykle je
spojen s mnoha akcemi v synagogách,
na židovských høbitovech a dalších židovských památkách. Díky iniciativì
Elišky Zapletalové, faráøky Církve èeskoslovenské husitské (CÈH), je již po
mnoho let tento významný den pøipomínán i v Hoøicích, a to vždy první nedìli
v záøí. Letos byl poøádán CÈH, Mìstem
Hoøice a místním muzeem, a to pod záštitou starosty mìsta Aleše Svobody.
Program v synagoze byl zahájen ekumenickou bohoslužbou slova pøedstavitelù
tøí církví, Elišky Zapletalové (CÈJH),
katolického knìze P. Filipa Janáka a Jaroslava Andrejse, který zde zastupoval
faráøe Èeskobratrské církve evangelické
Radima Žárského. Pøíjemnou atmosféru
kulturního programu pøerušilo pro pøítomné posluchaèe velmi neèekané pøekvapení, a to pøíchod Jeho Excelence
Daniela Merona, velvyslance Státu Izrael v ÈR, s manželkou Jill, které do hoøické synagogy doprovodil poslanec Robin
Böhnisch. (Hradecký deník.cz, 10. 9.)
!! Na konci roku 2016 vydala ZUŠ Louny zpìvník K èemu slunce, když není
den?, který obsahuje notopis písní, zhudebnìných Danielem Dobiášem a jehož
texty napsaly dìti v terezínském ghettu
za druhé svìtové války. Titul zpìvníku je
vypùjèen z názvu jedné z písní a vyjad-

øuje hlavní myšlenku, kterou lze tìžkou
dobu, v níž texty vznikaly, charakterizovat. Souèástí zpìvníku je CD, kde jsou
písnì nahrány žáky a uèiteli ZUŠ Louny,
ale také významnými osobnostmi èeské kultury. V tomto projektu škola dále
pokraèuje. (Žatecký a lounský deník,
15. 9.) !! V souvislosti s oslavami 150
narozenin Petra Bezruèe cituje Ostravan.cz z projevu ministra Kahudy nad
básníkovou rakví
v únoru 1958: „Byl
to umìlec svého
lidu, svého národa
a národ se chopil
jeho díla jako své
zbranì. Historie dala, aby se Petr Bezruè doèkal vítìzství
svého lidu. Málokterému básníku bylo
pøáno takové štìstí dožít se cíle, za nìjž
bojoval. Petr Bezruè se ho dožil.“ A dodává: „Tím vítìzstvím myslel Kahuda
,Vítìzný únor 1948‘, pøièemž Bezruè se
stranì po komunistickém puèi nijak viditelnì neprotivil, a také proto mohl být
jeho pohøeb promìnìn ve velkou oslavu
režimu. Svým zpùsobem však mìl ministr pravdu, Bezruè ve svých Slezských
písních zapìl proti uhlobaronùm a dalším velkopodnikatelùm, proti šlechtì,
proti Polákùm, Nìmcùm i Židùm. A nepøátelé z jeho básní skuteènì po roce 1945 nebo
1948 skonèili špatnì,
soukromé podnikatele
režim znárodnil, šlechtu
pozavíral a vyhnal ze
zemì a Nìmce odsunul.
Už nacisté zlikvidovali
slezské i moravské Židy a zdecimovali polskou menšinu na Tìšínsku.“ (17. 9.) !!
Bude to velká svìtová premiéra, poprvé
totiž jedna z cyklistických Grand Tour
odstartuje mimo evropské území. Start
italského Gira je na pøíští rok naplánován do Jeruzaléma, kde se pojede desetikilometrová èasovka. Následovat budou
dvì rovinaté etapy vinoucí se ze severu
až na jih Izraele. Startem v Jeruzalémì
Giro také uctí památku trojnásobného
vítìze Gina Bartaliho, kterému za pomoc Židùm bìhem druhé svìtové války

bylo pøed tøemi lety udìleno ocenìní
Spravedlivý mezi národy. (sport.iDNES.
cz, 18. 9.) !! Moskevský soud v pondìlí
zamítl žádost o zveøejnìní utajovaných
dokumentù o smrti Raoula Wallenberga.
Švédský diplomat bìhem druhé svìtové
války zachránil desetitisíce maïarských
Židù pøed koncentraèními tábory. Wallenberga v roce 1945 zatkli v Budapešti
sovìtští vojáci, a od té doby byl nezvìstný. O pøístup k archivùm tajné služby
FSB požádali Wallenbergovi pøíbuzní.
Moskevský soud v odùvodnìní svého
zamítavého stanoviska konstatoval, že
údaje obsažené v utajovaných spisech
obsahují osobní údaje o jiných osobách.
Advokát pozùstalých Ivan Pavlov oznaèil verdikt za nezákonný a nespravedlivý
a hodlá se proti nìmu odvolat, oznámil
moskevský rozhlas. (echo24.cz, 18. 9.)
!! Netradièní cestou po stopách židovských obyvatel Brna se vydala dvaadvacetiletá studentka Fakulty architektury
Vysokého uèení technického Adéla
Vepøková. Ve svém pøedmìtu Design
manuál vytvoøila speciální informaèní
tabule pro interaktivní stezku, která Bròany provází po místech spjatých s židovskou minulostí. Díky stezce si lidé
mohou od konce kvìtna projít Brno a na
dvanácti zastaveních se dozvìdìt o historii, architektuøe nebo o bìžném životì
Židù, kteøí zde v minulosti žili. „Na každém zastavení je cedule s krátkým popisem místa. Propojené jsou pomocí QR
kódù i s interaktivním
webem, kde si mohou
zájemci pøeèíst více,“
vysvìtluje Vepøková.
O vytvoøení podobné
stezky už mají zájem
i jiná mìsta. (Brnìnský
deník, 19. 9.) !! Teplický deník oznámil,
že ve støedu 20. záøí v 9
hodin v areálu Památníku Terezín složí služební slib 39 nových
profesionálních hasièù
z Ústeckého kraje, vèetnì teplických.
Jedná se o vyjádøení morálního závazku
vykonávat svìdomitì službu pøi ochranì
zájmù státu a spoleènosti. Pøítomni budou
napøíklad zástupce krajského úøadu, funkcionáøi generálního øeditelství Hasièského záchranného sboru a Hasièského záchranného sboru Ústeckého kraje, øeditel
Památníku Terezín, starostové mìst Terezín a Litomìøice a rodiny hasièù. (Teplický deník, 19. 9.) jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium

Po listopadu 1989 pùsobil v Èeské republice jako spolupracovník prezidenta
Václava Havla, na jehož pozvání se vráLetošní podzim je bohatý na stoletá vý- til do rodné zemì, a od roku 1992 jako
roèí výrazných osobností: v minulém ministr kultury první Klausovy vlády.
èísle jsme pøipomnìli Davida Flussera, Napsal øadu knih, v nichž se jasnì
v tomto Zdeòka Urbánka, Pavla Tigrida a s elegancí (jak to právì umìl jenom
a Josefa Lederera:
on) vyjadøoval k èeským a èeskoslovenPAVEL TIGRID (SCHÖNFELD) se naro- ským dìjinám a souèasnosti – Prùvodce
dil 27. øíjna v Praze 1917. Jeho otec, in- inteligentní ženy po vlastním osudu,
ženýr chemie, pocházel z rozvìtvené ži- Marx na Hradèanech èi Jak to šlo (kodovské rodiny ze Semil, syna však dali mentáøe k událostem) a Glosy o èeské
rodièe pokøtít, a tak Pavel Tigrid prohla- politice 1996–1999. Zemøel 31. srpna
šoval, že je „Žid katolického vyznání“. 2003 v Héricy ve Francii. „Tigrid byl
Pøipomeòme, že bratrancem jeho otce jednou z našich jistot. Existuje jako
byl spisovatel Ivan Olbracht. Tigrid stu- idea, postoj, inspirace, mìøítko,“ prohládoval práva a souèasnì se vìnoval diva- sil tehdy Václav Havel a lze jen doufat,
delní a literární èinnosti (patøil k zakla- že tato slova stále platí. Století P. Tigridatelùm Divadelního kolektivu mladých da pøipomene napøíklad mìsto Semily,
a k redaktorùm Studentského èasopisu). které na jeho poèest pojmenuje námìstí
V bøeznu 1939
a poøádá pøednášuprchl do Londýna,
ky, výstavy a konkde bìhem 2. sv.
certy (viz str. 24).
války pùsobil spolu
K exulantùm vys Otou Ornestem
hnaným z domova
(bratrem Jiøího Ornacisty patøil i bástena), Josefem Schník, literární kritik
warzem, Josefem
a historik JOSEF LEKodíèkem èi KarDERER, jehož sté výlem Brušákem jako
roèí narození si pøihlasatel a redaktor
pomínáme též 27.
Pavel Tigrid pøedává Zdeòku Urbánkovi cenu
èeského vysílání
øíjna. Narodil se
za mimoøádný vydavatelský poèin. Kvìten 1995.
stanice BBC. Vydáv Praze, po absolvoval rovnìž èasopis Kulturní zápisník vání gymnázia zaèal studovat na FF UK
(èesky a slovensky) a Review 42 (ang- (1935–1936) a v Paøíži (1937–1939). Od
licky). Právì za války pøijal krycí pseu- roku 1939 žil trvale v Anglii, kde pokraèodonym Tigrid, který si už ponechal.
val ve studiích na Velšské univerzitì ve
Po návratu do Prahy v èervnu 1945 Swansea (doktorát získal 1951 na univerzipracoval krátce na ministerstvu zahraniè- tì v Londýnì). V roce 1943 zaèal pracovat
ních vìcí, poté v tisku Ès. strany lidové jako hlasatel a redaktor èeského vysílání
(v letech 1945–1948 jako komentátor Li- rozhlasové stanice BBC. Od r. 1951 spoludové demokracie a Obzorù, v letech pracoval se Svobodnou Evropou, vyuèoval
1946–1948 jako šéfredaktor týdeníku Vý- angliètinu a èeštinu a od r. 1963 pøednášel
voj). Byl známý svými kritickými proti- anglickou literaturu 16. a 17. století (byl
komunistickými postoji, takže komunis- uznávaným znalcem básníka Johna Dontické orgány na nìj vydaly zatykaè již na) a moderní evropské drama na Severov prvních dnech po puèi. Tigrid byl tehdy londýnské polytechnice. Debutoval ve
v zahranièí, na reportážní cestì v západ- Studentském èasopise (1937 pod pseudoním Nìmecku, a zùstal v emigraci.
nymem Jiøí Klan), dále pøispíval do KriV roce 1951 byl povìøen vedením roz- tického mìsíèníku a Obzorù; v emigraci
hlasu Svobodná Evropa v Mnichovì (jeho publikoval zejména v periodikách Èechorozhlasové projevy z let 1951–52 vydalo slovák, Obzor a Zítøek (vše v Londýnì),
roku 2015 pod názvem Pøikládáme sekeru Èeskoslovenský pøehled (v New Yorku), ve
ke koøenùm lži Centrum pro dokumentaci Svìdectví (Paøíž) a v Rozmluvách (Lontotalitních režimù, viz Rch 5/2016). V roce dýn). V odborných èasopisech publikoval
1952 odešel s manželkou do USA, kde literárnìvìdné studie, pøíležitostnì také
v roce 1956 založil èasopis Svìdectví – pøekládal z angliètiny, nìmèiny a francouznejproslulejší èeské exilové periodikum štiny. V exilu vydal dvì básnické sbírky
vydávané až do pádu komunistického reži- Sopka islandská a jiné verše a Elegie. Zemmu v ÈR. Od roku 1960 žil v Paøíži.
øel 9. 4. 1985 v Delftu v Holandsku. (am)

LÁZEÒSKÝ LÉKAØ
MIKULÁŠ ATLASZ
Na kdysi krásném hotelu Astoria v Bardejovských Kúpeloch jsem našla pamìtní
desku vìnovanou doktoru Mikuláši Atlaszovi. Text na desce je ve slovenštinì a následnì v hebrejštinì, aby nebylo pochyb,
že se jedná o židovského lékaøe. V lázních pùsobil v letech 1927–1947.
O váleèných letech žádná zmínka, což
mi zprvu nebylo jasné. Shodou okolností se bìhem našeho Stretnutia (viz str.
14–15) v Bardejovských Kúpeloch zmínili naši prùvodci o pøíbuzné Dr. Atlasze, paní Juditì Ivascu, roz. Atlaszové,
která nám poslala informace.
Mikuláš Atlasz se narodil roku 1891
v Raslavicích (nedaleko Bardejova), absolvoval gymnázium v Prešovì a posléze
studoval medicínu na univerzitách v Budapešti, Berlínì a Paøíži.
V roce 1920 se vrátil na Slovensko
a stal se primáøem v Bardejovì a souèasnì lázeòským lékaøem v Bardejovských
Kúpeloch. Velkou èást života zasvìtil výzkumu lázeòských léèebných metod, ale
také léèbì tuberkulózy. Pøi pobytu v lázních bydlel právì v hotelu Astoria.
Na rozdíl od èeských zemí mohli ve
fašistické Slovenské republice Židé
v urèitých profesích získat takzvanou
prezidentskou výjimku, která skýtala, aspoò na nìjakou dobu, ochranu pøed transportem. Dr. Atlasz zùstal coby vedoucí
lékaø v lázních, ovšem neoficiálnì, zatímco jmenovaný vedoucí lékaø pøicházel do lázní více ménì pouze formálnì.
Tato situace trvala až do vypuknutí Slovenského národního povstání, kdy Slovensko obsadili Nìmci a vypukly další
deportace. Dr. Atlaszovi a jeho ženì se
díky nìkolika køest’anským pøátelùm
z Bardejova podaøilo v rùzných úkrytech
pøežít zbytek války. Po válce Dr. Atlasz
pokraèoval ve své èinnosti v Bardejovských Kúpeloch ve funkci øeditele, po odchodu do dùchodu se vystìhoval do Izraele (1949). I tam se vyznamenal coby
lázeòský lékaø. Podle jeho návrhù byly
založeny slavné láznì v Ejn Gedi u Mrtvého moøe. Svou profesi provozoval až
do své smrti v roce 1982. V Bardejovì ho
pøipomíná také krásné lesní koupalištì
nad lázeòským parkem (které bylo vybudované na jeho popud v roce 1930).
Zajímavé také je, že do vysokého
vìku se vìnoval sbírání judaik a èást
této kolekce se nachází v The Heichal
Shlomo Museum v Jeruzalémì.
(vt)
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Shlomo Avineri
THEODOR HERZL
A ZALOŽENÍ ŽIDOVSKÉHO STÁTU
! Autora knihy, profesora politologie na
Hebrejské univerzitì v Jeruzalémì Shloma
(Šloma) Avineriho není tøeba ètenáøùm Rch
asi pøíliš pøedstavovat – znají ho jak z pøeložených novinových textù, tak z knihy Zrození moderního sionismu, kterou pøed lety
vydalo nakl. Sefer, i z nìkolika ukázek
z této èerstvì vydávané publikace. Jeho monografie vìnovaná zakladateli politického
sionismu Theodoru Herzlovi není urèena
jen tìm, kdo se zajímají o dìjiny Státu Izrael,
ale všem, které zajímá historie Evropy na
sklonku 19. a na poèátku 20. století. Profesor Shlomo Avineri konfrontuje události tohoto období, tak jak je ve svých denících zaznamenal Theodor Herzl, tedy jeho oèima,
s veškerými planými nadìjemi, omyly, ale
i prozíravostí a smyslem pro diplomatické
jednání, s vlastní analýzou tehdejšího spoleèenského vývoje. K nìmu patøilo selhání
demokratických institucí ve Francii a krize
rakousko-uherského mocnáøství a s ní související vzrùst populismu, nacionalismu
a antisemitismu. Právì Herzl patøil k tìm
nemnohým, kteøí správnì vytušili, jak velké
nebezpeèí se v tomto smìøování skrývá
a jak naléhavì Židé potøebují své útoèištì –
vlastní stát. Avineriho styl je ke ètenáøi velmi vstøícný, píše pouèenì a pøitom poutavì,
dokáže zdùraznit dìjinné paradoxy, kombinovat osobní pohled s perspektivou historického a spoleèenského kontextu i s naší souèasností.
Sám monografii charakterizuje takto:
„Tato kniha se snaží soustøedit hlavnì na
Herzlovu duševní a duchovní odyseu a odhalit jak jeho vlastní pochybnosti, neúspìšné zaèátky a mylné obraty, tak zøejmé
úspìchy. Právì bìhem této pouti se ze soukromého a nièím významného jedince stal
židovský politický vùdce, díky nìmuž se ze
sionismu, vnímaného zpoèátku jako jakási
ezoterická (èi pøímo podivínská) myšlenka,
stal reálný hráè na mezinárodní scénì. Pro
Herzla tato cesta znamenala též postupné
sebeobjevování a sebevzdìlávání.
Podat pøimìøený obraz jeho intelektuálního vývoje a pøetvoøit kanonický nadživotní
obraz hrdiny – Vizionáøe státu, jak bývá
v Izraeli nazýván – ve skuteènou živou bytost, zbavenou mytologických vlastností
spojených s jeho jménem, nebylo snadné.
A právì o to jsem se v zásadì snažil.“
Vydalo nakladatelství Sefer v Praze roku
2017. Z angliètiny pøeložila Alice Marxová.
352 stran, doporuèená cena 340 Kè.
ILAN VOLKOV V BRNÌ
! Letošní roèník festivalu Moravský podzim zahájí 6. øíjna v Kulturním centru
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

Babylon koncert Brnìnské filharmonie pod
taktovkou svìtoznámého izraelského dirigenta Ilana Volkova, bývalého šéfdirigenta
a nyní hlavního hostujícího dirigenta Symfonického orchestru BBC Scottish. Zahajovací koncert (zahrnující skladby L. Janáèka, H. Eislera èi A. Honnegera) natáèí
Èeský rozhlas.
TEREZÍNSKÁ PÙDA OŽIJE
! Snad jen opravdoví znalci Terezína vìdí,
že v domì v ulici Palackého è. p. 266 poblíž
Magdeburských kasáren je na pùdì ukryt
zbytek kabaretní scény z doby ghetta. Díky
vstøícnosti vlastníkù se zde v pátek 13. øíjna
podaøilo zorganizovat unikátní akci – divadelní odpoledne po více než 72 letech. Holky a kluci z Pøírodní školy na nìm pøedstaví
hru Františka Tichého Terezínské zvony odehrávající se v chlapeckém domovì Nešarim
a dìtský soubor Záludòáci ZUŠ Litomìøice
hru Lenky Paøízkové na motivy knihy Arnošta Lustiga Jak daleko je daleko – léto
Ludvíèka Adlera. Jedná se o jednorázovou
akci, po které bude prostor pro veøejnost
opìt uzavøen a rekonstruován. Proto ji chápeme i jako pøíležitost k uctìní všech, kteøí
i v temných dobách neztratili odvahu a dùstojnost.
Všechny zájemce srdeènì zve Gymnázium Pøírodní škola ve spolupráci s Nadací
Leo Becka a ZUŠ Litomìøice. Více informací najdete na www.terezinskastafeta.cz,
www.prirodniskola.cz a www.zusltm.cz. ft
FESTIVAL IZRAELSKÝCH FILMÙ
KOLNOA
! První roèník festivalu izraelského filmu
Kolnoa nabídne èeským divákùm ve dnech
19.–22. øíjna v pražském Kinì Pilotù jedenáct souèasných izraelských snímkù (mj.
filmy Cukráø èi Medúzy v režii Etgara Kere-

ta). Podrobný program naleznete na stránkách kina (www.kinopilotu.cz).
DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY
V OLOMOUCI
! Ve dnech 19.–29. øíjna probìhne v Olomouci (a èásteènì v Prostìjovì) již desátý
roèník Dnù židovské kultury. Poøadatelé
festivalu, Muzeum umìní Olomouc, Židovská obec Olomouc a Centrum judaistických
studií Kurta a Ursuly Schubertových, pøipravili již tradiènì nabitý program plný
pøednášek, filmových projekcí, koncertù
a dalších doprovodných akcí. Program naleznete na adrese www.muo.cz.
ZDENÌK URBÁNEK 100
! Knihovna Václava Havla srdeènì zve na
sympozium Zdenìk Urbánek – básník, spisovatel, pøekladatel, gentleman, které se
koná 12. øíjna od 13.30 do 17.00 v prostorách knihovny (Ostrovní 13, Praha 1). Sympozium se uskuteèní v den nedožitých stých
narozenin Zdeòka Urbánka. Zavzpomíná na
nìj øada hostù, a to nejen jako na spisovatele
a pøekladatele, ale také jako na obìtavého a
stateèného èlovìka a pøítele.
Na sympozium navazuje vernisáž výstavy Kabinet intelektuála v galerii SmetanaQ
na Smetanovì nábøeží 16, bìhem níž vnuk
Zd. Urbánka David Dušek se svými spoluautory pøedstaví knihu Zdenìk Urbánek
100. Výstava potrvá do 12. listopadu.
DNY PAVLA TIGRIDA
V SEMILECH
! Sté výroèí narození politika, novináøe a spisovatele Pavla Tigrida (1917–2003) si Semily,
mìsto, z nìhož pocházela rodina jeho otce,
pøipomíná slavnostnì, odbornì i zábavnì.
V rámci Dnù Pavla Tigrida, které se konají ve dnech 25.–28. øíjna, se dne 26. 10.
od 10 do 16 hodin uskuteèní ve Státním
okresním archivu Semily odborný semináø
s názvem Pavel Tigrid a Rádio Svobodná
Evropa. Pøednášející se budou vìnovat Tigridovu životu a jeho bohaté práci, ale také
jeho semilským pøedkùm z rodiny Schönfeldù. Semináø je urèen historikùm, pedagogùm, studentùm a dalším zájemcùm z široké veøejnosti. Úèast na nìm je bezplatná,
organizátoøi žádají jen o registraci (napø.
prostøednictvím on-line formuláøe na adrese
www.dnypavlatigrida.semily.cz; zde také
naleznete pøesné údaje o akci).
Další program zahrnuje i ekumenickou
bohoslužbu, projekci dokumentù o P. T., odhalení jeho plastiky èi besedu s literární historikem Petrem Kotykem, koncerty a výstavu tematických knih. V den 100. výroèí
narození, 27. øíjna, bude za úèasti rodiny
slavnostnì pojmenováno dosud bezejmenné
námìstí na námìstí Pavla Tigrida.
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ŽIDOVSKÁ OBEC PRAHA
(Maiselova 18, velký sál)
Káva o pùl ètvrté
! Ve ètvrtek 19. 10. bude naším hostem
MUDR. František Koukolík, DrSc., neuropatolog a autor knih Vzpoura deprivantù,
Zvíøe politické, Metuzalém – o stárnutí
(a mnoha dalších). Promluví na téma Proè
je mozek nejsložitìjší objekt ve vesmíru?
! V úterý 24. 10. mezi nás zavítá RNDr.
Jana Šrotová, šéfredaktorka nejstaršího èeského pøírodovìdeckého èasopisu Živa. Poví
nìco o tom, proè je tìžší napsat kvalitní populárnì-nauèný èlánek než odborný.
! Kavárna otevírá jako vždy od 14.30,
program zaèíná pøesnì v 15.30. Pøipravil
a moderuje Honza Neubauer.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP
Auditorium
(Maiselova 15, 3. patro)
! Programy zaèínají v 18 hodin a je na nì
volný vstup.
! 2. 10.: Jak vzniká hebrejský slovník?
V polovinì února vyšel v nakladatelství
Lingea první èeský slovník moderní hebrejštiny (viz Rch 6/2017). Toto pùvodní
autorské dílo obsahující èesko-hebrejskou
a hebrejsko-èeskou èást pøedstaví Eva Kopeèková z nakladatelství Lingea. Slovník
bude na místì k zakoupení za zvýhodnìnou cenu. Vstup volný.
! 16. 10.: Mezi tradicí a sekularizací.
Pøednáška historièky Anny Sedláèkové se
zamìøí na mapování židovského triviálního školství v èeských zemích 18. a 19. století na pøíkladu židovských škol v Jièínì,
Hoøicích, Novém Bydžovì, Turnovì
a Mladé Boleslavi.
! 18. 10.: Životní a umìlecké osudy Jiøího
Weila. První ze série tøí pøednášek literárního
historika Erika Gilka (Univerzita Palackého
v Olomouci) se soustøedí na „židovskou“ etapu tvorby Jiøího Weila (1900–1959), jež zapoèala až po druhé svìtové válce a z níž je
nejvýznamnìjší román Život s hvìzdou
(1949). Výklad neopomene ani Weilovu
pøedváleènou tvorbu, obzvláštì reportážní
prózu Moskva-hranice (1937). Oba romány
se doèkaly velmi negativní recepce ze
strany marxistické kritiky.
! Nedìlní program pro dìti a jejich rodièe: 8. 10. v 14.00: Lvíèek Arje slaví Sukot.
Spoleènì s lvíèkem Arjem si dìti budou vyprávìt o putování Židù pouští a jejich pøebývání v sukách. Dozvìdí se, co je to suka,
a také si ji samy vyrobí. Prohlídka: Maiselova synagoga. Jednotné vstupné 50 Kè.
! Výstava v prostorách OVK: Židovská odborná škola Masada v Darmstadtu
1947–48. Do 26. 10., po–èt 12–16, pá 10–12,
bìhem veèerních programù a po domluvì.

KULTURNÍ
POØADY
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP
Maiselova synagoga
(Maiselova 10, Praha 1)
! 3. 10. v 19.00: Život po smrti: Carl Friedrich Abel, poslední virtuos violy da gamba. Petr Wagner & Helena Matyášová. Koncert pøedstaví virtuózní sonáty a sóla pro
violu da gamba z pera posledního z velkých
gambistù 18. století. Vstupenky v pøedprodeji v Maiselovì synagoze, v Informaèním
centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti
Ticket Art a na webových stránkách ŽMP.
Vstupné 230 Kè/150 Kè.
! 8. 10. v 16.00: Náboženství a krize demokracie. O tom, jak funguje model sekulárního státu postkøest’anských evropských
spoleèností, budou diskutovat profesorka islámských a mezináboženských vztahù Mona Siddiqui (Edinburská univerzita, Velká
Británie), profesor filosofie Akeel Bilgrami
(Kolumbijská univerzita, USA) a pøední odborník na evropské právo a migraci Liav
Orgad (WZB Berlin Social Science Center,
Izrael). Moderuje prof. Pavel Hošek (ETF
UK). Program je souèástí Festivalu demokracie poøádaného v rámci 21. roèníku mezinárodní konference Forum 2000.
V angliètinì se simultánním tlumoèením. Vstup volný.
! 10. 10. v 19.00: Izraelská demokracie
vèera, dnes a zítra. Izrael se chápe jako jediná demokracie na Blízkém východì.
Bude to však možné tvrdit i za ètvrt století?
Z èeho izraelská demokracie dosud èerpala
svou sílu a co dìlá Izrael proto, aby demokracii a svobodu uchránil? O tìchto otázkách budou diskutovat izraelský politolog
prof. Šlomo Avineri (Hebrejská univerzita
v Jeruzalémì) a vedoucí programu studia
diplomacie a konfliktù na Interdisciplinárním centru v Herzliji Amichai Magen. Moderuje publicista a pracovník Èeského rozhlasu Plus Jan Fingerland. Program je
souèástí Festivalu demokracie poøádaného
v rámci 21. roèníku mezinárodní konference Forum 2000.
V angliètinì se simultánním tlumoèením. Vstup volný.
Bìhem veèera bude možné za zvýhodnìnou cenu zakoupit poslední knihu
prof. Avineriho Theodor Herzl a založení
židovského státu (viz str. 24).
! 26. 10. v 19.00: Židé na pováleèném
Slovensku. Až do ledna pøíštího roku lze
v Galerii Roberta Guttmanna zhlédnout
výstavu Labyrintem normalizace, zamìøenou na postavení židovských obcí v Èes-

koslovensku v posledních dvou dekádách
komunistického režimu. Poutavým doplòkem k této tematice je nová publikace bratislavského etnologa Petera Salnera Židia
na Slovensku po roku 1945. Komunita
medzi vierou a realitou (VEDA, 2016). Na
základì dokumentù z archivu Svazu židovských obcí na Slovensku skýtá dosud
nejpodrobnìjší pohled na snahy o zachování židovských tradic v zemi pod Tatrami. Autor srovná pomìry v ÈR a SR v rozhovoru s Petrem Brodem.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP V BRNÌ
(tø. Kpt. Jaroše 3, Brno)
! 2. 10. v 17.00: Vernisáž výstavy Slovo, obraz, Schulz. Jedná se o výstavu komiksù Dietera Jüdta, Patryka Mogilnického, Agnieszky
Piksy a Jakuba Woynarowského inspirovaných literárním dílem významného meziváleèného polského židovského spisovatele
a malíøe Bruna Schulze. Výstava je souèástí
vícežánrového SchulzFestu, jenž se uskuteèní ve dnech 13.–20. listopadu v Brnì. Úvodní
slovo pronese Hana Nela Palková ze Spolku
pøátel Bruna Schulze. Vstup volný. Výstava
potrvá v øíjnu a v listopadu.
! 4. 10. v 17.00: Komentovaná prohlídka židovského høbitova v Brnì-Židenicích
s výkladem Kateøiny Suchánkové z OVK
ŽMP. Maximální poèet úèastníkù prohlídky je 30 osob. Rezervace na e-mailu: katerina.suchankova@jewishmuseum.cz. Poplatek ve výši 30 Kè se hradí na místì.
! 11. 10. v 17.00: Setkání s „Wintonovým
dítìtem“ Hugem Maromem. Pøednáška vojenského leteckého veterána, jenž se podílel
na rozvoji izraelského leteckého prùmyslu,
brnìnského rodáka Huga Maroma se zamìøí
pøedevším na èeské a nìmecké kindertransporty smìrované v letech 1938–1939 do
Velké Británie. Vstupné 30 Kè.
! Nedìlní dílna pro dìti: 15. 10. v 10.30
hodin: Stvoøení svìta. Dílna pro dìti od 5 let
se uskuteèní v prostorách sálu Turistického
a informaèního centra ŽOB na židovském
høbitovì v Brnì-Židenicích. Vstupné 30 Kè.
! 16. 10. v 17.00: Neodstranìná pošta
Fedora Gála. Beseda se sociologem, politikem, filmovým dokumentaristou a publicistou F. Gálem, pøi níž mj. pøedstaví svou
dlouholetou e-mailovou korespondenci
s mladým národním socialistou Matìjem.
Dialog vydalo knižnì nakladatelství Vìtrné mlýny pod názvem Pøes ploty: Neodstranìná pošta. Vstupné 30 Kè
! 23. 10. v 17.00: Vernisáž výstavy fotografií Jindøicha Buxbauma Život v diaspoøe. Úvodní slovo pronese její kurátor Jindøich Štreit. Zhlédnout ji lze v prostorách
køížové chodby Nové radnice do 13. listopadu. Vstup volný.
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LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Plujeme 20 let: První školní den byl letos
zvláštnì slavnostní. Lauderovy školy slavily
20 let své existence. A místo nìkolika prvòáèkù jsme uvítali nìkolik set žákù a studentù a k tomu øadu rodièù a absolventù.
! Lauderovská e-škola: Uplynulé 4 roky
e-learningové výuky pøitáhly letos do virtuálních školních škamen rekordní poèet
nových žáèkù. Mezi 11 nováèky je navíc
hned 5 sourozencù stávajících studentù,
z nich dokonce dvì dvojice dvojèat.
K tomu jsme v záøí otevøeli veèerní e-školu pro dospìlé, do které se pøihlásilo 61
nových studentù, kteøí jsou v drtivé vìtšinì opìt rodièi studentù denního nebo e-learningového studia LŠ.
! Oslava bar micva ve škole: Ve škole
jsme nedávno zavedli tradici, podle které
noví bnei a banot micva slaví svou dospìlost kromì synagogy vždy ještì jednou pøi
ranní modlitbì ve škole. Ve tøetím školním
týdnu z Tóry pro své spolužáky èetl èerstvì tøináctiletý Joel Sidon. Mazal tov!
! Almanach LŠ: Po dvaceti letech si škola zasloužila koneènì první Almanach. Je
skromnìjší, ale naleznete v nìm øadu informací, studentských prací a fotografií. Je
v prodeji v sekretariátu školy.
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

èáteèník, dostanete zvláštní péèi od vašeho
prvního taneèního kroku. Pokud již izraelské tance znáte, užijete si i ty nejsložitìjší.
Výuka probíhá každý ètvrtek od 19.00 do
22.00 v ZŠ Jiøího z Podìbrad, Praha 3. Více
informací najdete na www.besamim.cz, doptat se mùžete na besamim@volny.cz, tel.:
603 852 917. Tìšíme se vás, Ondøej Novák
CYKLUS JUDAISTICKÝCH
PØEDNÁŠEK
! Pøednášky letošního Cyklu judaistických
pøednášek pro veøejnost v Centru judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
(FF UP Olomouc) zaèínají v zimním semestru v øíjnu. Program cyklu naleznete na
adrese www.jud.upol.cz..
ŽIDÉ V ÈESKÝCH ZEMÍCH PO ŠOA
! Dne 2. øíjna v 18 hodin se v klubu

PROGRAM BEJT SIMCHA
! V pátek 27. 10. od 18.30 se v Bejt Sim-

cha (Maiselova 4, Praha 1) koná dìtský
kabalat šabat. Pro dìti bude pøipravena
zkrácená bohoslužba, pøi níž by mìly být
aktivními úèastníky, program a pohoštìní.
! Kabalat šabat pro dospìlé se koná každý pátek od 18.30 hodin.
! Ve dnech 6.–8. 10. poøádáme dìtský sukotový víkend. Jedná se o víkendový pobyt v pøírodì pro rodiny s dìtmi. Máte-li
zájem, napište na kehila@bejtsimcha.
cz nebo volejte na tel. è.: 603 393 558.
! Vzdìlávací akce – kurzy: Ivrit – hodiny hebrejštiny pro zaèáteèníky se konají
každé úterý od 18.00; kurz pro pokroèilé
ve ètvrtek od 18 hodin; pro støednì pokroèilé od 19.30; Úvod do judaismu každé
úterý od 19.45.
bs
KULTURNÍ PROGRAM HAGIBOR
! 11. 10. od 14.30: Setkání v suce s vrchním zemským rabínem K. E. Sidonem.
! 24. 10. od 14.30: Koncert šansonù.
Úèinkují Zlatka Bartošová (zpìv), Jiøí
Toufar (klavír).
! 25. 10. od 14.30: Vernisáž obrazù Jany
Holubové.
VÝUKA
IZRAELSKÝCH LIDOVÝCH TANCÙ
! Od øíjna opìt zaèíná pravidelná výuka
izraelských lidových tancù. Pokud jste za-

Pražského literárního domu (Jeèná 11, Praha 1) koná pøedstavení knihy PhDr. Blanky
Soukupové Židé v èeských zemích po šoa.
Identita poranìné pamìti.
DOBRÁ VÌC SE PODAØILA
! V listopadu loòského roku jsme všichni
s hrùzou hledìli na plošné požáry, které
zachvátily Izrael. Bylo bolestné pozorovat, jak hoøí lesy, které Keren Kajemet leJsrael – Židovský národní fond (KKL) –
po desetiletí vysazoval a které již zmìnily
tváø i mikroklima krajiny. Šokující nebyl
jen rozsah požárù, ale také rychlost, s jakou se rozšíøily po celé zemi. Bìhem 24
hodin jich vzplálo na 250. Za ètyøi dny tak
shoøelo území, které je svým rozsahem
stejné, jako Liberecký kraj!
Èeská poboèka KKL se tehdy obrátila
s naléhavou žádostí o pomoc na všechny
své sponzory a pøátele. Èesko-izraelská
smíšená obchodní komora a její nìkteøí
èlenové velmi rychle zareagovali a patøí
jim za to naše podìkování a uznání.
Výbor èeské poboèky KKL spolu s Federací židovských obcí oslovil také vládu
ÈR se žádostí o pomoc hasièùm KKL. Šlo
o to, že pøi požárech shoøely i hasièské
vozy a bylo tøeba vozový park doplnit. Zároveò jsme v tom vidìli mimoøádnou pøíležitost, jak na izraelském trhu pøedstavit
naše vozy Tatra a ukázat, že jsou vhodné
i k hašení v tìžkém terénu. Vláda velmi

pružnì reagovala a rozhodla mimoøádnì
uvolnit prostøedky na zakoupení takového
vozu jako daru pro hasièe KKL.
Jak spoleènost Tatra, tak i dodavatel požární nástavby THT Polièka dodali své
èásti pøesnì podle harmonogramu a tak se
ve ètvrtek 24. srpna mohla v Èeském lese
odehrát malá slavnost: Ministøi Milan
Chovanec a Michaela Marksová jménem
vlády ÈR pøedali prezidentovi KKL Danymu Atarovi zbrusu novou Tatru Phoenix
v hasièském provedení. Oba ministøi také
zasadili v Èeském lese symbolický strom,
karob. Slavnosti se zúèastnili i zástupci Izraelsko-èeské obchodní komory, pøedstavitelé Hasièského záchranného sboru ÈR
i jejich izraelští partneøi a další osobnosti.
Již z prvních reakcí at’ již pøedstavitelù
KKL èi velení izraelských hasièù bylo zøejmé, že nejen vysoce oceòují samotnou pomoc èeské vlády, ale že byli pøekvapení mimoøádnou úrovní èeského výrobku.
Ukázalo se tedy, že pomoc lesùm a boj proti
pouštím mùže jít ruku v ruce i s obchodním
úspìchem, že nejen sponzoøi pomáhají
KKL, ale i KKL pomáhá svým sponzorùm.
Pøíští rok bude rokem nìkolika významných výroèí, zejména založení Èeskoslovenské republiky a také Státu Izrael. Naše
poboèka KKL by ráda k tìmto výroèím revitalizovala Masarykùv les, jeden ze tøí
nejstarších v Izraeli.
Michal Pacovský,
prezident Èeské poboèky KKL
VÝZVA
! Hledáme informace o telèské rodaèce
Bertì Frischerové (15. 10. 1902), v roce
1928 provdané Zajíèkové, nìkdy také Zaitschekové. Absolventka obchodní akademie
a ošetøovatelské školy pracovala pøed válkou na oèní klinice v Moravské Ostravì. Po
vzniku protektorátu se jí podaøilo s rodinou
vycestovat do Palestiny. V roce 1942 se pøihlásila do obdoby WAAF na Støedním východì, jednotek ATS (Pomocná služba pozemní armády). Jako ošetøovatelka pak
v nich pùsobila až do konce války, když dosáhla hodnosti seržanta. Další osudy Berty
Zajíèkové/Frischerové nejsou známy. Pokud o B. F. nìkterý ètenáø Rch nìco ví, at’
laskavì kontaktuje redakci Telèských listù
(oldrich.zadrazil@tiscali.cz).
! Hledám informace o Dr. Otokaru Hönigovi. Poslední známá adresa (ze šedesátých
let): Myslbekova 17, Praha 6. Dr. Hönig uèil
na Vyšší prùmyslové škole strojnické v Betlémské ulici v roce 1958 (kdy mu mohlo být
45–55) a pravdìpodobnì i v šedesátých letech. Pøednášel s mimoøádnou citlivostí
k historickým událostem 19. a 20. století,
která nebyla v souladu s oficiálním výkladem. Dìkuji, P. Hermann. Odpovìdi, prosím, do redakce Rch: roschodes@sefer.cz.

27

VÌSTNÍK 10/2017

ŽNO BRATISLAVA
V októbri srdeène blahoželáme našim èlenom, ktorý oslávi svoje narodeniny: pán
Ing. Jaroslav Franek – 71 rokov; pán Jakub Frey – 95 rokov; pani Mária Inczeová
– 79 rokov; pani Helena Krivová – 71 rokov; pán Ján Schwarz – 81 rokov; pán
Prof. Ing. Juraj Stern – 77 rokov; pani Alena
Strapková – 74 rokov, a pani JUDr. Mariana
Široká – 85 rokov.
Prajeme dobré zdravie, ve¾a št’astia
a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blahoželáme našim èlenom, ktorí
v mesiaci október slávia sviatok svojich
narodenín: pani Marianna Belanová, nar.
16.10. – 72 rokov, a pani Ingrid Turèanová, nar. 16.10. – 54 rokov. Všetkým
úprimne prajeme ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V mìsíci øíjnu oslaví své narozeniny: pan
Vít Bartoš, nar. 21.10. – 54 let; paní Genovéva Dostálková, nar. 29.10. – 67 let; paní
Kateøina Králová, nar. 4.10. – 41 let; paní
Sandra Látalová, nar. 3.10. – 31 let; pan
Radek Maník, nar. 14.10. – 50 let, paní
Miriam Navrátilová, nar. 15.10. – 47 let;
pan Michael Pelíšek, nar. 9.10. – 37 let;
paní Marie Sudová, nar. 9.10. – 78 let,
a paní Susana Urbanová, nar. 6.10. – 84
let. Všem pøejeme hodnì zdraví, štìstí
a spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO DÌÈÍN
V øíjnu oslaví narozeniny: paní Eva Erbenová, nar. 24.10. – 87 let; pan Ing. František Fendrych, nar. 24.10. – 65 let; pan Jaroslav Achab Haidler, nar. 13.10. – 59 let;
pan Vladimír Palkoviè, nar. 6.10. – 68 let;
paní Martina Sládková, nar. 9.10. – 38 let;
pan Ing. jiøí Vejvoda, nar. 12.10. – 67 let,
a paní Tereza Vejvodová, nar. 3.10. – 29
let. Pøejeme hodnì zdraví do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V øínu oslaví narozeniny: pan Ladislav
Guttman, nar. 7.10. – 63 let, a paní Magdalena Swinkelsová, nar. 24.10. – 91 let.
Jmenovaným pøejeme hodnì zdraví
a osobní pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
Srdeène blahoželáme našim èlenom, ktorí
v mesiaci október slávia sviatok svojich
narodenín: pani Katarína Barkányiová –
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64 rokov; pán Eugen Blau – 77 rokov;
pani MUDr. Heda Forbátová – 67 rokov;
pán Tomáš Gregor – 66 rokov; pán Alexander Malý – 65 rokov; pani PhMr. Zuzana
Szántová – 91 rokov; pani MUDr. Katarína
Šalamonová – 64 rokov; pán Tibor Šimonoviè – 64 rokov; pán JUDr. Pavol Sitár –
70 rokov, a pán Ing. Tomáš Stark – 69 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO LIBEREC
V øíjnu oslaví narozeniny: sleèna Ester
Adamová, nar. 5.10. – 19 let, a pan Walter
Wiener, nar. 27.10. – 88 let. Pøejeme jim
hodnì radosti v dalších letech.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V øíjnu oslaví životní jubileum: pan Pavel
Buxbaum, nar. 4.10. – 62 let; paní Alžbìta
Dostálová, nar. 11.10. – 81 let, a paní Helga Smékalová, nar. 28.10. – 87 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V øíjnu oslaví narozeniny: paní Dana Jeøábková, nar. 2.10. – 78 let; paní Olga Komárková, nar. 16.10. – 54 let; paní Bc.
Anastázie Osièková, nar. 20.10. – 71 let,
a pan Vladimír Svìtel, nar. 20.10. – 69 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V øíjnu oslaví narozeniny: paní Alena
Popperová, nar. 3.10. – 85 let; pan
Ing. Miroslav Lederer, nar. 5.10. – 70 let;
pan Ing. Arnošt Oliva, CSc., nar. 15.10. –
85 let; paní MUDr. Eva Havlová, nar.
18.10. – 65 let; pan Jan Stadler, nar. 22.10.
– 79 let; pan Mgr. Michal Foršt, nar.
22.10. – 54 let, a pan MUDr. Vilém Lede-

rer, nar. 27.10. – 75 let. Všem našim jubilantùm pøejeme hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V øíjnu oslavují narozeniny: pan Otto
Becker, nar. 31.10. – 80 let; paní Helena
Dvoøáková, nar. 15.10. – 83 let; pan Tomáš Gichner, nar. 7.10. – 81 let; paní Hana
Hornová, nar. 22.10. – 84 let; pan Evžen
Jokl, nar. 22.10. – 85 let; paní Blanka
Klinkeová nar. 10.10. – 93 let; paní Dagmar Lukešová, nar. 6.10. – 94 let; pan
Zdenìk Makovec, nar. 23.10. – 85 let;
paní Viera Marvinová, nar. 28.10. – 95 let;
paní Hana Rùžièková, nar. 8.10. – 81 let;
pan Milevoj Slaèálek, nar. 21.10. – 91 let;
paní Judita Timplová, nar. 8.10. – 90 let;
paní Eva Vaòousová, nar. 8.10. – 91 let;
pan René Walla, nar. 14.10. – 80 let, a pan
Rolf Wiener, nar. 1.10. – 83 let.
Všem pøejeme pevné zdraví a pohodu
do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO PREŠOV
V októbri oslávi svoje narodeniny: pani
Lívia Peterová – 88 rokov. Želáme jej pevné zdravie, pokoj a pohodu v kruhu najbližších. Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
S ¾útost’ou oznamujeme, že vo veku 60 rokov zomrel dlhoroèný èlen našej obce
a èlen jej predstavenstva pán Ing. Ladislav
Izrael. Jeho rodine vyslovujeme úprimnú
sústrast’.
Zichrono livracha!
ŽNO RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci október majú narodeniny: pani
Anna Sabová, nar. 3.10. – 67 rokov; pani
Silvia Radóová, nar. 12.10. – 58 rokov,
a pani Lilla Libiaková, nar. 19.10. – 65 rokov. Prajeme týmto náším èlenkám pevné
zdravie, ve¾a št’astia, pohody a radosti
v živote.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V øíjnu oslaví své narozeniny: pan Vojtìch Merta, nar. 24.10. – 21 let, a pan Kurt
Wiener, nar. 6.10. – 80 let. Pøejeme jim to
nejlepší do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V mìsíci øíjnu oslaví narozeniny paní Eva
Kotrbová, paní Dana Šaferová a paní
Mgr. Yvone Šaferová. Pøejeme jim hodnì
zdraví a osobní spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
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OD BALFOURA K BREXITU
Aèkoli sto let od vydání Balfourovy deklarace uplyne až na zaèátku listopadu,
již v pùli záøí se v Jeruzalémì konala akce
s názvem Od Balfoura k brexitu, jejímž
hlavním tématem byl význam a dùsledky
této listiny pro židovský stát, souèasné
britsko-izraelské vztahy a šance na mír na
Blízkém východì. Dvoudenní konference
se tìšila velkému zájmu nejen odborné
veøejnosti a o jejím významu svìdèí i to,
že se jí zúèastnil bývalý britský premiér
Tony Blair, bývalá ministrynì zahranièí
Cipi Livniová a pøímý potomek lorda Arthura Balfoura lord Roderick Balfour.
Pøipomeòme, že Balfourova deklarace byla prvním veøejným dokumentem,
v nìmž vláda svìtové mocnosti vyjádøila podporu židovské národní domovinì
v Palestinì. Aè se jedná o nìkolikaøádkový list podepsaný britským ministrem
zahranièí, jeho význam byl velmi závažný. Palestinští pøedstavitelé žádali u pøíležitosti stého výroèí deklarace za její
vydání dokonce omluvu, což britská
vláda odmítla a premiérka Mayová prohlásila, že je na úlohu Británie ve prospìch židovského státu hrdá.
Lord Roderick Balfour o listinì øekl:
„Chápu to jako humanitární gesto na
pozadí toho, co se v té dobì dìlo.“ Dodal ale i argument související s náboženskou motivací: „Jako pro ètenáøe Bible
je pro mì samozøejmostí, že mezi židovským národem a zemí izraelskou je jasný vztah.“
NA POMOC MEXIKU
V záøí zasáhly Mexiko dvì vlny silného
zemìtøesení, které si vyžádaly na 400
lidských životù a stovky zborcených
domù. Do zemì dorazila pomoc z mnoha zemí, Izrael vyslal záchranáøský dobrovolnický tým ZAKA, jehož èlenové
pracovali spolu s mexickými židovskými záchranáøi i pøes Roš ha-šana tak usilovnì, že se jim v Mexico City (zasaženém hlavnì druhou vlnou katastrofy)
dostalo poulièního potlesku. Z trosek
vyprostili mimo jiných tìlo rabína Chaima Aškenaziho. V Mexiku pomáhali po
zemìtøesení i izraelští vojáci.
DEFINICE ANTISEMITISMU
V NÌMECKU
Nìmecký vládní kabinet oficiálnì pøijal
definici antisemitismu, tak jak ji navrhuje
Mezinárodní sdružení pro pøipomínání památky holokaustu (IHRA). Kromì klasických forem antisemitismu tato definice za-
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Pohlednice s Balfourovou deklarací. Foto archiv.

hrnuje i jeho „moderní“ typy, jako upírání
práva Židù na vlastní stát èi charakterizaci
Izraele a Izraelcù používáním tvrzení
a symbolù spjatých s klasickým antisemitismem. Jasná definice bude k dispozici ve
veøejné správì a bude užiteèná v policejním šetøení pro urèení zloèinù.
NISMÁN: POLITICKÁ VRAŽDA
Argentina se zøejmì koneènì dozví, jak
skuteènì zemøel prokurátor Alberto Nismán, jenž byl v lednu 2015 nalezen mrtev
ve svém bytì, noc pøedtím, než mìl u soudu pøednést výsledky svého šetøení týkajícího se organizátorù teroristického útoku
na židovské centrum v Buenos Aires v roce
1994, pøièemž dle Nismána vedly stopy do
Íránu (a souèasnì k tehdejší prezidentce
Fernándezové Kirchnerové, která mìla viníky krýt). Podle dalšího vyšetøování, které
naøídila nová argentinská vláda a provedl je
tým forenzních specialistù, byl Nismán zavraždìn dvìma lidmi, kteøí ho omámili
prášky, ztloukli, zabili a upravili tìlo, aby to
vypadalo, jako že prokurátor spáchal sebevraždu. Hlavním podezøelým je zatím IT
odborník Diego Lagomarsino, který tvrdí,
že Nismánovi pøinesl zbraò, aby se mohl
bránit. Nyní se pøípadem jako politickou
vraždou bude zabývat federální soud.
PØÁTELŠTÌJŠÍ KAMPUSY
Dle nové zprávy, mapující aktivity spjaté
s Izraelem na amerických vysokoškol-

ských kampusech, se situace v roce
2016/2017 v této oblasti oproti pøedchozímu roku zlepšila. V minulém školním roce
se na amerických vysokých školách konalo témìø tøikrát více akcí na podporu Izraele než akcí protiizraelských (3100 proti
1100). Zatímco v pøedchozím roce došlo
k protiizraelským akcím na 185 kampusech, loni to bylo na 149. Slábne, zdá se,
i vliv BDS, hnutí žádajícího ekonomický,
akademický a kulturní bojkot Izraele. Zatímco v roce 2016 mìlo svou kampaò na
33 školách, loni to bylo na 20 kampusech.
Poklesl i poèet škol zapojených do Týdne
izraelského apartheidu. Aèkoli tato èísla
hovoøí optimisticky, zpráva konstatuje, že
studentské protiizraelské akce se stávají
propracovanìjšími a spoléhají i na pomoc
dalších organizací, jako jsou Ameriètí
muslimové pro Palestinu.
OSTUDNÍ ULTRAS
O utkání nìmeckého a èeského národního
fotbalového týmu v Praze zpravuje Židovská telegrafická agentura (JTA). Upozoròuje na skandál, který zpùsobila skupina
asi dvou set nìmeckých „ultras“, kteøí bìhem utkání hajlovali a zpívali nacistické
popìvky. Po utkání (pro Nìmce vítìzném)
nìmeètí fotbalisté porušili zvyk a nezašli
k vyhrazenému sektoru, aby své fanoušky
pozdravili. Pøi tiskové konferenci pak chování fanouškù odsoudil trenér nìmecké reprezentace Joachim Löw. „Nechceme je,
nejsme jejich národní tým a oni nejsou
naši fanoušci. Vzhledem k historii naší
zemì je dùležité, abychom reprezentovali
naši zemi, její hodnoty, toleranci a otevøenost slušným zpùsobem,“ prohlásil.
(am, ztis.cz)

Vydává Federace židovských obcí v ÈR, Maiselova
18, 110 01 Praha 1, IÈO: 00438341, www.fzo.cz. Redakce a administrace: Izraelská 1, 130 00 Praha 3, telefon/fax 226 235 217, e-mail: roschodes @sefer.cz. Redakce: Alice Marxová (šéfredaktorka), Jiøí Daníèek.
Sekretariát a výtvarná spolupráce: Anna Tomášková.
Vychází mìsíènì, nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Èíslo indexu 47 680. Distribuci pro pøedplatitele provádí v zastoupení vydavatele spoleènost Èeská pošta,
a. s. Objednávky na bezplatné infolince Èeské pošty
800 300 302 nebo 954 302 007(16), písemnì na adrese:
Èeská pošta, s. p., oddìlení periodického tisku Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3, e-mail: postabo.prstc@
cpost.cz. Pøedplatné pro Slovensko MAGNET press,
Slovakia s.r.o., P.O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel.:
00421-2-67201931-33, fax: 00421-2-67201910 (20,30),
e-mail: predplatne@press.sk. Pøedplatné do zahranièí
vyøizuje administrace Roš chodeš. MKÈR E922, ISSN
121074 68. Toto èíslo vychází 1. 10. 2017.
Cena 20 Kè (0,90 €)

