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Letos uplyne 80 let od jedné z nejvýznamnějších tělovýchovných
akcí Makabi v meziválečném období, kterým byl III. celostátní slet (s. 30–33)

Cenu Arnošta Lustiga letos obdržela disidentka a chartistka Dana Němcová (s. 2)

Nový izraelský velvyslanec Daniel Meron se účastnil pietního setkání za romské 
oběti holokaustu v Letech u Písku (s. 5)
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Některé věci možná spolu nesouvisejí, ale možná 
ano. Minimálně na sebe navazují. To je i případ 
projevu premiéra Bohuslava Sobotky při letošním 
udílení Ceny Arnošta Lustiga. Projev odezněl, cena 
byla předána chartistce Daně Němcové 
a premiér opustil sál, aby vzápětí ozná-
mil své plány o demisi. Bez ohledu na 
hodnocení jeho kroků panuje shoda, 
že šlo o začátek největšího střetu, do 
něhož v politice vstoupil. I proto stojí 
za to si připomenout jeho slova. 

„Musíme si uvědomovat vlastní zodpo-
vědnost“ 

„Hodnoty, které se zdály po našem 
dějinném návratu k demokratickému 
právnímu státu, po našem vstupu do 
NATO, po našem návratu do integrované 
Evropy jako něco, co je trvalé, samozřejmé 
a věčné, prochází v dnešní době velkou zkouš-
kou minimálně od doby pádu železné opony. 

Terorismus, migrační krize, návrat nacio-
nalismu, nové formy populismu, vzestup 
autoritářství nejen v Turecku, asertivní 
chování Ruska vůči jeho sousedům, to 
vše vytváří svět, který se v něčem začíná 
podobat dějinám, které jsme už ale jednou 
prožili. A nemáme na to zrovna jako Češi 
dobré vzpomínky. 

Troufám si říci, že tváří v tvář tomuto 
vývoji roste význam odkazu lidí, jako byl 
Arnošt Lustig. Nesnadné časy, které zažíváme, jsou naštěstí stále 
na úrovni mírně zvlněné hladiny v porovnání s ničivými událostmi, 
které poznamenaly generace našich rodičů a prarodičů. Zároveň si 
musíme uvědomovat vlastní zodpovědnost za to, že se hladina udá-
lostí opět uklidní a nestane se předzvěstí něčeho mnohem horšího. 

„Cena Arnošta Lustiga není jen způsobem, jak si připomínat ty 
nejsvětlejší lidské příběhy naší moderní historie. Je to také příleži-
tost podívat se s určitým odstupem na naše dnešní problémy,“ prone-
sl Sobotka. Zkratka k odvaze Dany Němcové v období komunismu 
je zřejmá, ale nemluvil Sobotka i tak nějak o sobě? Neinspiroval 
se Sobotka u ní a Lustiga pro své následující kroky? A nemá se 
židovská komunita aktivněji brát za hodnoty demokratické spo-
lečnosti? Nebo má raději být neviditelná, aby neprobudila latentní 

antisemitismus? V rámci židovských obcí je více patrné, že 
dochází ke generační proměně komunity. Ztratí kvůli tomu 

i notnou část své přirozené autority, když někteří naši 
dnešní představitelé chtějí být „těmi vzadu“, kteří raději 

na některá témata nemají názor, protože si 
nechtějí nikoho popudit. 
Hrníčky s Hitlerem pro české sběratele
Toto vydání ŽL nepřináší odpovědi na 
tyto otázky. Nabízí texty, které snad 
mohou něčím inspirovat. Zcela ne-
plánovaně se zde setkávají i témata 
napříč časem. Jestliže se současné 
Španělsko omluvilo za vyhnání Židů 

před 500 lety, o jehož hledání viny 
napsal Ewald Osers jednu svou báseň 
již v roce 1974, jak může Úřad OSN 
pro palestinské uprchlíky rezignovat 
nad požadavkem, aby jím podporované 

učebnice neobsahovaly protižidovské texty. 
Ustašovské dědictví v Chorvatsku je stále vidi-

telné a projevuje se i při připomínce obětí druhé svě-
tové války. U nás sice tento problém nemáme a rodí 
se nové instituce, které si dávají za svůj cíl věnovat 
se historii holokaustu, jako např. pražský Památník 

ticha, ale zase poměrně renomované vydavatelství 
Naše vojsko si „přivydělává“ hrnečky a tričky 
s Hitlerem a Heydrichem pro české „sběratele“. 
Pokusili jsme se rovněž otevřít téma latentního 

antisemitismu v Čechách na základě dlouhodo-
bých průzkumů od počátku 90. let. 
Opona padá
Eva Erbenová pod stejnojmenným názvem dělá revizi svého života, 
jehož velkou část prožila společně s manželem Petrem. Náš věrný 
dopisovatel z Aškelonu nás k naší velké lítosti opustil. Jemu i Evě 
Herrmannové, Alexeji Kusákovi a Pavlu Wernerovi věnujeme 
vzpomínku. 
Podpořte své ŽL
Každoročně se na vás obracíme s prosbou o fi nanční příspěvek, 
který by nám pomohl připravit další ročník ŽL. Věříme, že každý 
spokojený čtenář nás letos nezapomene podpořit! Děkujeme všem, 
kteří již letos vzorně přispěli.
Číslo konta: 1966267349/0800, Česká spořitelna, a. s.

Vaše redakce
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Ve věku 87 let zemřela někdejší šéfka 
opery ND Eva Herrmannová

Ve věku 87 let zemřela v pondělí 13. února někdejší šéfka opery 
Národního divadla v Praze Eva Herrmannová. Jako čtrnáctiletá 
byla deportována do terezínského ghetta, kde zpívala ve sboru 
legendárního provedení opery Hanse Krásy Brundibár. Zprávu 
o jejím úmrtí zveřejnily Národní divadlo a Divadelní noviny. Pohřeb 
se konal v pátek 17. února odpoledne na židovském hřbitově na 
Olšanských hřbitovech v Praze. 

Herrmannová se narodila ve Vídni v roce 1929. Její otec byl 
židovský obchodník, matka vídeňská operní pěvkyně. Dětství 
prožila v Opavě a Prostějově. Po návratu z Terezína složila matu-
ritu a poté absolvovala na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy 
studium hudební vědy. Po studiích nastoupila do nově založeného 
Divadelního ústavu, kde pracovala jako kritička a historička od 
roku 1957 až do penze. Pravidelně informovala o zahraničním 
operním dění. 

Šéfkou opery Národního divadla byla jmenována v dubnu 1991 
a setrvala tu do konce roku 1995. Operu v té době nasměrovala ke 
sbližování s evropským operním děním a přizvala ke spolupráci 
české emigranty, české umělce pracující v zahraničí a také režiséry 

především z německé oblasti. Z opery Národního divadla vytvořila 
centrum soudobého operního divadla, napsaly Divadelní noviny. 

Do roku 2012 byla členkou operní poroty divadelních cen Thálie, 
několik let operní porotě i předsedala.                                    ČTK

Pro Alexeje Kusáka se číslo 17 stalo osudovým. Narodil se 17. února 
1929 v Praze a zemřel tamtéž 17. ledna 2017. PhDr. Alexej Kusák 
se v oblasti literatury, umění, redaktorování pohyboval celý život. 
Přispíval do literárních i výtvarných časopisů, překládal z němčiny. 
V letech 1966–67 působil jako dramaturg a vedoucí známé pražské 
Poetické vinárny Violy, dnes divadlo Viola. Byl šéfredaktorem 
časopisu Student, který v roce 1968 patřil mezi špičkové tiskovi-
ny a který se silně angažoval v „pražském jaru“. Po vpádu vojsk 
Varšavského paktu pod vedením SSSR emigroval do Spolkové 
republiky Německo. Působil na mnichovské univerzitě, v soukro-
mých galeriích, byl redaktorem časopisu Art v Hamburku. Po pádu 
komunistického režimu se do Prahy vrátil.  Své zkušenosti uplatnil 
i v redakční radě Židovských listů, kde působil od jejich založení 
až do své smrti. Milý Alexeji, děkujeme. 

Věra Dvořáková
Na fotografi i Alexej Kusák v 2008 při přednášce o kafkovské 

konferenci v Liblicích

Ohlédnutí za PhDr. Alexejem Kusákem

Ministerstvo zahraničních věcí připravilo na středu 3. května osla-
vu k 95. narozeninám Felixe Kolmera. Bylo to dlouho utajované 
překvapení, kterým chtěli ministr zahraničí a jeho spolupracovníci 
poděkovat profesoru Kolmerovi za jeho aktivity ve prospěch čes-
kých obětí nacismu a zlepšování česko-německých vztahů. Felix 
byl v tandemu s Oldřichem Stránským důležitým hráčem při jednání 
o německém odškodnění v 90. letech. Dlouhodobě působí ve vedení 
Terezínské iniciativy a je jedním z místoprezidentů Mezinárodního 
osvětimského výboru. 

Oslava pro 130 hostů se konala v reprezentačních prostorách 
Černínského paláce. Za české politické představitele Felixovi 
gratulovali ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD), předseda Senátu 
Milan Štěch (ČSSD), ministryně práce a sociálních věcí Micha-
ela Marksová (ČSSD), pražská primátorka Adriana Krnáčová 
(ANO). Německou vládu zastupoval ministr Christian Schmidt 
(CSU). ČSBS udělil Felixovi Kříž za zásluhy.  Mezi hosty byli 
i zástupci židovských organizací, jimž možnost promluvit dána 
nebyla.                                                                                          TJ

Překvapení pro Felixe Kolmera
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Šaňo Fried oslavil 92. narozeniny
Redakce ŽL se připojila k představenstvu 
ŽLU se srdečným blahopřáním vzácnému 
příteli Alexandru Nesanelu Friedovi, který 
dne 7. května oslavil své 92. narozeniny. 
Jak nám připomněl, před 72 lety dostal dne 
3. května 1945 ten nejkrásnější narozeninový 
dárek, když byl osvobozen z pochodu smrti. 
Profesor Fried je díky svému obdivuhod-

nému životnímu elánu, optimismu, empatii 
a hlubokým znalostem židovské historie 
a tradice neocenitelným zdrojem inspirace. 

Přejeme mu pevné zdraví, hodně štěstí, 
lásky a radosti ze života. 

Ad mea veesrim šana!
Na fotografi i Šaňo Fried se svým vnukem 

Jacobem Avrahamem

(20. 3. 1921–5. 4. 2017) 
Dlouholetý spolupracovník ŽL v Aškelonu Petr Erben (Eisenberg) 
zemřel ráno 5. dubna. Petr se narodil 20. března 1921 v Moravské 
Ostravě. Vyrůstal ve Frýdku, kde se zapojil do sionistických mlá-
dežnických organizací Tchelet Lavan a Blau Weiss. V terezínském 
ghettu, kam byl deportován 30. září 1942, nadále pokračoval v práci 
s mládeží. Prošel koncentračními tábory Osvětim, Mauthausen a Gu-
sen. Po válce se vrátil do Československa, kde mj. zastával funkci 
tajemníka pražské kanceláře Makabi. Oženil se s Evou Löwidtovou 
a v roce 1948 spolu emigrovali na falešná víza do Francie, aby na-
konec začali svůj nový společný život v Izraeli. Petr byl milovníkem 
fotbalu, nekončících debat o historii a politice. Do svých posledních 
dnů byl důsledným opatrovatelem památky událostí holokaustu 
československých Židů. Jeho postřehy budou ŽL chybět.        TJ

Petr Erben již komentář nenapíše

„Birkenau boy“ Pavel Werner
(3. 1. 1932–1. 4. 2017) 

Široký úsměv a kudrnaté vlasy byly těmi hlavními poznávacími 
znameními Pavla Wernera. Patřil k těm nejlaskavějším lidem, které 
jsem měl možnost poznat. Možná si to člověk namlouval, ale i přes 
jeho šediny na něm bylo něco stále klukovského, vždyť taky patřil 
do skupiny přeživších, která si říkala Birkenau boys. 

Pavel se narodil 3. ledna 1932 v rodině obchodního cestujícího. 
Tatínek pocházel z Polska a maminka byla z Čech. Vyrůstal v Par-
dubicích. Odtud byla rodina odeslána na podzim roku 1942 do 
Terezína. Desetiletý Pavel pomáhal mamince ve službě tzv. Klowa-
che. V ghettu zemřela jeho milovaná sestřička na zápal mozkových 
blan. Spolu s rodiči byl odeslán v květnu roku 1944 do Osvětimi. 
Červencové likvidaci tzv. rodinného tábora předcházela selekce, 
jíž prošlo asi 90 kluků ve věku 14–17 let, kteří byli převedeni do 
mužského tábora. Tyto Birkenau boys vybral osobně Mengele na 
práci, zatímco dospělé muže poslal na smrt. 

Pavel Werner patřil k těm nemnoha dětem, které přežily Osvětim 
a pochod smrti do Mauthausenu a Gunskirchenu. V koncentračních 
táborech přišel o celou svou rodinu. Přesto si i jako sirotek doká-
zal po válce vybudovat úspěšnou profesní kariéru, založit rodinu 
a v důchodu věnoval velkou část svého času práci pro Terezínskou 
iniciativu a setkávání se se školní mládeží. Poslední rozloučení 
s Pavlem Wernerem se konalo 13. dubna v Nové obřadní síni na 
pražských Olšanech. Jeho nezapomenutelný úsměv zůstal dědictvím 
jeho dceři, vnoučatům i pravnoučatům.                                      TJ 
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Antikvariát Judaica skončil

Na přelomu dubna a května nenadále skončil 
oblíbený antikvariát v pražské Široké ulici, 
který 26 let nabízel knížky se židovskou 
tematikou. Martin Krajíček, který obchod 
od roku 1991 vedl, ve svém knihkupectví 
vytvořil unikátní prostředí, které se stalo 
součástí místního židovského koloritu. 
Dokázal návštěvníkům nejen kompetentně 
poradit při výběru vhodných knih, ale lidé 
se zde často zastavili i jen na trochu šmů-

zování. Nyní je vše nenávratně ztraceno, 
protože Krajíček již svou živnost nedokázal 
ekonomicky udržet nad vodou. Židovská 
obec v Praze (ŽOP) před lety souhlasila se 
snížením nájemného, ale nyní další úlevu 
odmítla. Zánik antikvariátu je nedozírnou 
škodou. Arnošt Lustig kdysi prohlásil, že 
pokud ŽOP ze svých prostor tento obchod 
vyžene, jako by vyrvala jedno z přikázání 
ze svého desatera.                                 red

V pátek 5. května u příležitosti oslav 70. vý-
ročí vzniku terezínského památníku oznámil 
ministr kultury Daniel Herman, že novým 
ředitelem této instituce bude od 1. července 
Jan Roubínek, který po 27 letech nahradí 
odcházejícího Jana Munka. Ten se již dříve 
vyjádřil, že se chce více věnovat funkci před-
sedy Židovské obce v Praze (ŽOP), kterou 
zastává po druhé funkční období. 

Výběrová komise podle Hermana do-
poručila tři jména, ministr vybral Roubínka. 

„Vyhrál u mě znalostí, vztahem k tomuto mís-
tu, které je velmi specifi cké. Protože přece 
jen nelze být manažerem úplně pro všechno, 
třeba schopným, ale bez speciálního vztahu 
ke speciálním místům. A toto je jeho vysokou 
přidanou hodnotou,“ řekl ČTK Herman. 

Roubínek pochází z Luže u Vysokého 
Mýta, kde v roce 1989 maturoval na místním 

gymnáziu. Počátkem 90. let udělal aliju do 
Izraele, kde absolvoval bakalářské studium 
na Telavivské univerzitě, obor všeobecná 
historie a historie Blízkého východu. V le-
tech 2003 až 2010 žil ve Velké Británii, 
kde byl pracovníkem ostrahy židovské 
ortodoxní základní školy Menorah Primary 
nebo později i osmileté chlapecké internátní 
střední školy Eton College. 

V roce 2011 se vrátil do Česka a na-
stoupil do historického oddělení Památ-
níku Terezín. Ve stejném roce začíná 
studovat magisterský obor historie na Fi-
lozofi cké fakultě UK. O rok později zase-
dá za stejné volební uskupení s ředitelem 
památníku Janem Munkem v reprezentaci 
ŽOP. V roce 2015 obhájil diplomovou 
práci Refl exe genocidy českých židů od 
roku 1945 do současnosti (Analýza ná-

rodních příběhů hostitelských zemí obětí 
holokaustu a vliv na jejich individuální 
válečné svědectví) a stává se magistrem, 
což je jedna z podmínek pro řídící funkci 
v památnících a muzeích, jež zřizuje mi-
nisterstvo kultury. Současně byl povýšen 
na funkci vedoucího dokumentačního 
oddělení. Tím plní další podmínku, aby 
se mohl v budoucnu zúčastnit výběrového 
řízení na ředitele památníku. 

Ve svém zveřejněném životopise Roubí-
nek uvádí, že plynule hovoří vedle češtiny 
i hebrejsky, anglicky a rusky. Částečně umí 
německy a arabsky. Mezi jeho volnočasové 
aktivity patří rodina, účast na komunitním 
životě ŽOP, cyklistika, maratonský běh, hor-
ská turistika, literatura a fi lm s historickou 
tematikou. 

TJ

Jan Roubínek ředitelem Památníku Terezín

Dne 15. března předal své pověřovací listiny 
na Pražském hradě nový izraelský velvyslanec 
Daniel Meron. Jeho rodina se přistěhovala 
do Izraele z Austrálie v roce 1968. Meron je 
vzděláním advokát. V minulosti zastával post 
náměstka ředitele divize OSN a mezinárod-
ních organizací na ministerstvu zahraničních 
věcí v Jeruzalémě. Dvakrát za svou kariéru 
působil na misi ve Washingtonu D. C., nejprve 
na postu rady, později jako zmocněnec pro zá-
ležitosti Kongresu. V obou případech byl záro-
veň poradcem izraelského kabinetu v otázkách 
izraelsko-amerických vztahů a prostředníkem 
mezi izraelskou vládou a Kongresem. 

Velvyslanec Meron začal pracovat na 
ministerstvu zahraničních věcí v roce 1987. 
Jako zástupce velvyslance sloužil na velvy-
slanectvích na Kypru (1990–1993) a v Norsku 
(1993–1995). Po svém návratu do Izraele byl 
členem právního týmu ministerstva a později 
byl jmenován zahraničněpolitickým porad-
cem prezidenta Ezera Weizmana (1997–2000). 
Následně zastával funkci ředitele Odboru pro 
lidská práva a humanitární záležitosti (2003–
2007) a koordinátora pro udržitelný rozvoj 
(2001–2012) zodpovědného za přípravu 
Izraele na Globální summit OSNRio+20. Do 
jeho portfolia spadala také agenda židovských 
uprchlíků z arabských zemí.                       red

Nový izraelský 
velvyslanec

Daniel Meron

Nezapomenutelný Martin Krajíček vedl antikvariát 26 let
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Podařilo se vám získat fi nance na zahájení 
stavebních prací? 
Letošní rok začal mírnou hořkostí spojenou 
s odkladem dofi nancování přestavby objek-
tu nádraží Bubny ze státního rozpočtu. Pro 
rok 2017 se náš titul nakonec v navrhova-
ném rozpočtu investic ministerstva kultury 
neudržel. Nicméně následná jednání s pa-
nem ministrem fi nancí přinesla určitý obrat. 
Nyní intenzivně pracujeme na formálním 
zajištění nové koncepce fi nancování revi-
talizace místa paměti a je pravděpodobné, 
že ve druhé polovině roku budeme moci 
přinést příznivější odpověď. 
Jaké akce připravujete na letošní rok? 
Další odklad přestavby byl pro nás o to 
větší motivací v posílení aktivit sezonních. 
Letošní kulturní program Památníku ticha je 
koncipován v duchu jednoho z velkých té-
mat budoucí stálé expozice. Pracujeme s té-
matem „modernita v nás“, tedy s jinakostí 
v trendech minulosti i současnosti. Od květ-
na do října se uskuteční na nádraží Bubny či 
v jeho okolí celá řada koncertů a divadelních 
představení, jejichž společným jmenovate-
lem je pojem užívaný v nacistickém ptidepe 
pro tzv. „balast lidského rodu“. 

S umělci různých okruhů – v minulos-
ti „méněcenného rasového základu“, či 
s handicapem vedoucím k vyhlazovacímu 
programu euthanazie se budeme během 
jejich vystoupení bavit o tom, jak je vidí 
společnost dnes, co je jinak, co nadčasově 
závažné. Celý proud těchto vystoupení 
a diskusí budou uvádět eugenické texty 
Patrika Ouředníka. Dnes již jsou sjednány 
některé významné romské kapely, opět 
nabídneme inscenaci Čekárna, kterou di-
vadelní skupina Farma v jeskyni připravila 
do prostoru nádraží spojeného s válečnými 
deportacemi. Novinkou bude repríza Buri-
anovy adaptace Vojny v podání nedávných 
absolventů DAMU. 

S novým projektem přivítáme orchestr 
Jedličkova ústavu The Tap Tap. Vystoupí 
několik divadelních skupin s mentálně 
postiženými herci, jako jsou Al dente, 
Divadlo Ujeto a další. Nevidomý romský 
harmonikář Mário Bihári si zahraje s Vla-
dimírem 518. 

Témata diskutovaná na pódiích se sta-
nou motivací pro výtvarné refl exe, které 
postupně vytvoří v okolí nádraží unikátní 
výtvarnou galerii. Je potěšující, kolik 
kvalitních výtvarníků zareagovalo na naši 
výzvu k umělecké intervenci do neutěše-
ného brownfi eldu Holešovic, kde budeme 
výtvarnou cestou odkrývat vrstvy paměti 
a čistit zátěže minulosti. 

Kurt Gebauer pracuje na koncepci 
prostorových výtvarných motivů se stu-
denty svého semináře o veřejném prostoru, 
přidává se ateliér sochařství Lukáše Ritt-
steina, studio Prám Kryštof Kaplan, Jiří 
Janíček a další. Sérii workshopů zahájí již 
v červnu projekt Jammies... Společně vzni-
kající výtvarná díla autistických výtvarnic 
a profesionálních malířů Mirka Kaufmanna 
a Otto Kowena. 

Vizí letošní výtvarné iniciace neutěšené-
ho okolí nádraží Bubny je vytvořit výtvarně 
symbolický chodník přes kolejiště, který 
spojí město s městem v ose budoucí ulice 
rozvojové čtvrti, jež povede z Veletržní 
do Dělnické logicky okolo nádraží Bubny. 
Usilujeme o to, aby tato ulice, která ještě 
nebyla ani zanesena do map, bude pojme-
nována po Nicholasi Wintonovi... Podnět 
na místopisnou komisi magistrátu byl z na-
šeho popudu podán městskou částí Praha 7. 
Ačkoli Praha zatím nikdy nepojmenovala 
ulici dříve, než existovala, věříme, že 
v tomto případě výjimku obhájíme. 
A bude i Bubnování?
Na podzim 16. října se opět uskuteční 
Bubnování pro Bubny. Letos rytmizova-

né hvězdami perkusistů sdružených do 
hudebního turné „Slet bubeníků“. Pokud 
tedy půjde vše tak, jak usilujeme, pak se 
při bubnování uskuteční jak vernisáž uni-
kátních výtvarných objektů v okolí nádraží 
Bubny, tak fotografi í Bohdana Holomíčka 
z některých sezonních divadelních pro-
jektů. Návštěvníci následně hromadným 
bubnováním symbolicky rozbijí ticho 
mlčící většiny a stanou se všichni dohro-
mady kmotry nové ulice pojmenované po 
Nicholasi Wintonovi. 

Vedle poslední fáze projektování, sezon-
ních kulturních akcí a výtvarné itervence 
do území paměti rozvíjíme také v několika 
proudech budoucí vzdělávací koncepci Pa-
mátníku ticha. Společně s partnery z EDUin, 
DOX, VKC Židovského muzea a několika 
pražských škol pracujeme intenzivně na 
vývoji programu Philipa Zimbarda „Heroic 
Imagination“, který připravuje veřejnost na 
situace, kde pasivní přihlížení je ohrožením 
druhých a frustrací sebe samého. Polemiku 
s tématem Bystander-effect současného 
světa budeme aplikovat na typové situace 
minulosti spojené s příběhy šoa. 

Dalším vzdělávacím projektem, který 
refl ektuje zlom generací ve vztahu k vá-
lečným vzpomínkám, je otevření fi lmového 
semináře neprofesionálních autorů, který 
jsme nazvali „Od svědectví k podobenství“. 
Pracovní setkání fi lmových týmů středních 
škol proběhne již 22. června. Bude zavr-
šeno divadelním představením studentů 
přírodního gymnázia v hale nádraží Bubny. 
Jakou pomoc nyní nejvíce potřebujete? 
Mě napadá celkem mnoho odpovědí. Prvo-
řadým proudem je pochopitelně dotažení 
fi nancování přestavby nádraží, tedy v tom-
to směru jakákoli politická podpora, která 
změní přísliby v realitu. Potřebujeme také 
zlepšit podporu sezonních akcí památníku, 
abychom nemuseli z roku na rok vždy čekat 

Nový jízdní řád pro Bubny
„Nerad bych se dočkal situace, kdy s odchodem generace pamětníků 
války nastoupí nová éra v duchu dravosti doby, která z velkých příběhů 
dvacátého století udělá tržiště senzací,“ říká ředitel Památníku Šoa 
Praha o. p. s. Pavel Štingl v rozhovoru pro ŽL, kde jsme se ptali na letošní 

programové novinky a přípravu Památníku ticha.



Strana 75777-41

až na pokročilé jaro, kdy se defi nitivně 
potvrdí nějaká grantová podpora. 

Pomohlo by nám také, aby si všichni, 
kdo se snaží pracovat v odkazu příběhů 
šoa, uvědomili, že na tomto poli není 
možné soutěžit. V minulosti o našich 
aktivitách vyšly dva celkem nehorázné 
a obsahově nepodložené články v nejčte-
nějším deníku. Vyvolaly mnoho problémů 
a bylo třeba na ně reagovat. Ukázalo 

se, že vycházejí z jednoho zdroje, který 
zde má nějaké vlastní zájmy a plány... 
Budiž přáno každému, kdo pro téma vy-
koná něco dobře. Pokud se ovšem ke své 
činnosti potřebuje „probojovat“ blátem 
urážek ostatních, kdo se o něco pokoušejí, 
pak jsme asi ke správnému veřejnému 
dialogu o odkazu šoa dostatečně nedozráli. 

Tedy nám i kulturní veřejnosti by po-
mohla kultivovaná veřejná diskuse o tom, 

jak pracovat s pamětí, jak vzdát úctu těm, 
kterým náleží, a jak vzdělávat v odkazu 
dramatických, ale také velmi křehkých 
příběhů minulosti. Nerad bych se dočkal si-
tuace, kdy s odchodem generace pamětníků 
války nastoupí nová éra v duchu dravosti 
doby, která z velkých příběhů dvacátého 
století udělá tržiště senzací a „zdravý tržní 
mechanismus“. 
S díky za rozhovor.                                  TJ

ŽIVOT KOLEM OBCÍ

Omalovánky a hrnečky s Hitlerem

Nespočet stížností obdrželo počátkem 
dubna vedení fi rmy Kruidvat, která v Nizo-
zemsku provozuje síť drogerií. Podle zprávy 
ČTK se terčem kritiky staly omalovánky 
pro děti. Jednou z postaviček určených 
k vybarvení byl totiž i Adolf Hitler, který byl 
zobrazený jako karikatura s velkou hlavou, 
na levé paži měl pásku s hákovým křížem 
a pravou rukou hajloval. Firma se okamžitě 

omluvila a dětský sešit na ukrácení dlouhé 
chvíle okamžitě stáhla téhož dne, kdy se na 
pulty prodejen dostal. 

Omalovánky byly vyrobeny v Indii 
a vedle Hitlera obsahovaly i portréty ji-
hoafrického prezidenta Nelsona Mandely, 
amerického prezidenta Abrahama Lincolna 
či Alberta Einsteina. Do Nizozemí je dovez-
la belgická fi rma Trifora, která si myslí, že 
indický kreslíř zřejmě muže zodpovědného 
za smrt desítek milionů lidí nepoznal. Příště 
prý budou dovážené zboží lépe kontrolovat. 
Ekonomické zájmy Našeho vojska
Zatímco kauza s omalovánkami trvala den, 
české vydavatelství Naše vojsko nabízí trič-
ka a hrnečky s portréty Hitlera a Heydricha 
již několik měsíců. Když před časem bez 

bližšího vysvětlení tyto předměty z nabídky 
webových stránek zmizely, některá média 
se zaradovala, že osmačtyřicetiletý majitel 
vydavatelství JUDr. PhDr. Emerich Drtina, 
dr. h. c., konečně změnil názor. V březnu 
se totiž vyjádřil pro týdeník Refl ex, že „to 
vyloženě udělal pro reklamu, aby se trošku 
začalo o jeho vydavatelství psát, aby si 
polepšily prodeje“. Ale od počátku května 
se znovu objevily sběratelské hrnečky. Kdo 
by si je nekoupil? Naše vojsko své produkty 
chválí. Hrnek Adolf Hitler nebo hrnek Rein-
hard Heydrich o objemu 300 ml „lze použít 
v mikrovlnné troubě a mýt v myčce nádobí, 
a to minimálně 100 cyklů bez ztráty kvality“. 

Federace židovských obcí, Institut 
Terezínské iniciativy, Židovské muzeum 
v Praze a Židovská obec v Praze vydaly 
23. února veřejné prohlášení, v němž od-
soudily prodej triček a hrnků s portrétem 
Adolfa Hitlera v e-shopu nakladatelství Naše 
vojsko. „Uvedená aktivita, kterou naklada-
telství zdůvodňuje komerčními zájmy, je 
nepochybně z těch, které mohou být využity 
k propagaci neonacismu. V případě naklada-
telství Naše vojsko, které mimo jiné vydává 
česky knihy soudně usvědčeného popírače 
holocaustu Davida Irvinga („Norimberk. 
Poslední bitva“, 2009, a „Hitlerova válečná 
stezka. Německo 1933–1939“, 2015), se 
nyní jedná o počin otevřeně glorifi kující 
nacistický režim. „Podobné aktivity a činy 
považujeme za urážku všech, kteří byli 
nacistickým režimem zavražděni, a projev 
naprosté neúcty k přeživším a pozůstalým,“ 
stojí ve společném stanovisku. Proti se vy-
slovil i Český svaz bojovníků za svobodu 
(ČSBS). „Hrubě se nám to nelíbí,“ prohlásil 
pro časopis Respekt místopředseda svazu 
Milan Andres. Zcela nepochopitelně je při-
tom Emerich Drtina členem svazu. 

Vydavatelství Naše vojsko by mělo na-
vazovat na legionářskou tradici první repub-
liky, ale i odkaz vojáků, kteří bojovali proti 
nacismu. Podle publikace Na počátku bylo 
slovo, která se věnuje verbálním projevům 
antisemitismu v ČR, je však Naše vojsko 
vydavatelství, které má ve své produkci 
knihy blízké neonacistické scéně. Drtina je 
podnikatel, který na historické souvislosti 

kašle. Není bez zajímavosti, že před pár 
lety dokázal pro své nakladatelství získat 
18 milionů korun v rámci povinných odvodů 
na dobročinnost od hazardních fi rem, což 
vysvětloval svými kontakty. Sběratelské 
předměty dělá i s portréty Lenina, Stalina, 
Putina, Marilyn či Zemana, ale hrníčky 
s Hitlerem jdou nejlépe. Medializace mu 
pomáhá v byznysu, proto by bylo účinnější jej 
ignorovat. Jak ze strany autorů, tak ze strany 
čtenářů, ale i různých institucí. Neměli by jej 
zvát na recepce, večírky, koncerty, a už vůbec 
ne na pietní akce spojené s druhou světovou 
válkou. ČSBS by jej měl vyloučit ze svých 
řad. Oběti válečných bojišť, koncentračních 
táborů a věznic gestapa by si takové gesto 
zasloužily.                               Tomáš Jelínek

Za co se v Nizozemsku hned omluví, je v Česku sběratelský předmět
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Nové Tóry pro pražskou židovskou obec
Na šabat 17. a 18. března se do Prahy ales-
poň na pár dní vrátili rabíni, kteří od počátku 
90. let působili na pražském rabinátu nebo 
byli členy rabínského soudu. Vedle rabína 
Klonského a Lansberga přiletěli i rabíni Kal-
cheim, Yesharim, Ben David a Deshe. Mezi 
přítomnými byl jako zvláštní host i vrchní 
rabín Safedu Shmuel Eliyahu nebo rabín 
Hershel Gluck z Londýna. Všichni byli po-
zváni na slavnost vnášení dvou nových Tór 
do Staronové synagogy, která se uskutečnila 
v neděli. Vedle dalších rabínů, kteří působí 
v Praze, se slavnosti účastnilo několik stovek 
členů židovských obcí a izraelských hostů. 

Židovská obec v Praze tak následovala 
brněnskou obec a pořídila si nové svitky, 
které jsou symbolem náboženské života-
schopnosti každé komunity. Jeden svitek 
byl věnován majitelem pražských hotelů 
Kings Court a King David, druhý byl poří-
zen z individuálních darů členů a příznivců 
komunity. Oba je napsal sofer Daniel Cha-
lamiš z Izraele. Po slavnostním dokončení 
posledních písmen byly Tóry vneseny do 
Staronové synagogy. Celá akce proběhla 
za přísných bezpečnostních opatření a pří-

tomnosti ozbrojených policejních hlídek. 
Slavnostní večeře byla podávána v hotelu 
Kings Court. U čestného rabínského stolu 

seděli vedle zahraničních rabínů i domácí 
rabíni David Peter, Daniel Mayer a Manis 
Barash.                                           redakce

V internetovém hlasování o tom rozhodl 
jejich vrcholný orgán, Valné shromáždění 
Sjednocené synagogy konzervativního 
judaismu (UCSJ), která sdružuje na 600 
členských kongregací. Návrh, schválen 
napřed Výkonným výborem UCSJ, byl 
přijat drtivou většinou členských orga-
nizací, přesto však konečné rozhodnutí 
není závazné. 

Rabín Steve Wernick, předseda UCSJ, 
řekl před hlasováním týdeníku The Jewish 
Chronicle, že cílem je „vytvořit soubor 
standardů odrážejících dnešní realitu 
a naše hodnoty“ a umožnit komunitám, 
aby prosperovaly. Co znamená schvá-
lené rozhodnutí v praxi? Konzervativní 

kongregace mohou díky němu přijímat 
do svých řad věřící a rodinné příslušníky 
stávajících členů, kteří nejsou Židy podle 
halachy. I oni smějí nyní hradit členské 
příspěvky, hlasovat, kandidovat ve vol-
bách do správních a řídících funkcí ve 
svých kongregacích a dokonce ovlivňovat 
jmenování rabínů a kantorů. Nemohou 
pouze zastávat pozice duchovních, vést 
bohoslužby a obdržet aliju (tj. být vy-
voláváni k tóře). Konzervativní hnutí 
v USA tímto krokem vlastně jen formálně 

„posvětilo“ situaci, která v mnoha jeho 
synagogách již řadu let panuje, tj. že bo-
hoslužby navštěvují i rodinní příslušníci 
ze smíšených manželství. 

Podle izraelského serveru haaretz.com 
konzervativní hnutí v USA tímto krokem 
následuje příklad hnutí reformního. To se 
již v osmdesátých letech minulého století 
odklonilo od halachického učení, otevřelo 
brány svých modliteben osobám, které ne-
jsou Židy podle halachy, a jeho duchovní 
oddávají smíšené páry v rámci tradičních 
židovských svatebních obřadů. 

Podle průzkumu agentury Pew Re-
search Center z roku 2013 se ke konzer-
vativnímu směru judaismu hlásí 18 % 
amerických Židů, zatímco 22 % židovské 
populace, jejíž celkový počet klesá, se 
považuje za bezkonfesijní. 

Daniela Tamášová

Konzervativní židovské hnutí 
v USA otevřelo své brány 

nehalachickým členům
Židovské kongregace v USA hlásící se ke konzervativnímu směru judaismu mohou 

nově do svých řad přijímat i nežidovské členy.
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Chorvatsku byla 27. únoru doručena 
žaloba na náhradu škody, kterou utrpěli 
během druhé světové války chorvatští 
Srbové, Romové a Židé. Celková výše 
požadované kompenzace činí 3,5 miliardy 
dolarů. Řízení bylo zahájeno již v květnu 
loňského roku u amerického soudu v Chi-
cagu. Podle žaloby mají být odškodněny 
oběti, jejich potomci a příbuzní. Nejde 
přitom jen o náhradu materiálních škod 
za ukradený majetek, ale i nemateriální 
škody, které oběti utrpěly v koncent-
račních táborech ustašovského režimu. 
Žalobci u chicagského soudu tvrdí, že od-
povědnost za tyto škody nese Chorvatsko 
jako právní nástupce fašistického Nezávis-
lého státu Chorvatsko, který existoval v le-
tech 1941 až 1945. Nejmenovaní činitelé 
chorvatského ministerstva zahraničních 
věcí ale tvrdí, že dnešní Chorvatsko není 
nástupcem ustašovského státu, proto podle 
nich žaloba nebude úspěšná. Příliš naděje 
žalobě nedává ani předseda Židovské obce 
v Záhřebu Ognjen Kraus s poukazem na 
nezdary dosavadních žalob, které se týkaly 
vracení zabaveného židovského majetku. 
Problém podle něj spočívá zejména v ob-
rovské hodnotě tohoto majetku, proto jsou 
nároky odmítány. 

Podobné řízení se konalo v USA už 
v roce 2012 před soudem v Severní Ka-
rolíně a žalobci v něm žádali odškodnění 
z takzvaného ustašovského pokladu, který 
údajně má být ve vatikánské bance. Skon-
čilo neúspěchem a vzhledem k tomu, že 
žaloba spočívala na podobných argumen-
tech jako nynější žaloba v Chicagu, dá se 
očekávat, že právní zástupci Chorvatska 
se budou na tento verdikt odvolávat jako 
na precedens. 

Kontroverze kolem ustašovského dědic-
tví dnešního Chorvatska se promítají i do 
připomínky obětí koncentračního tábora 
v Jasenovaci, kde během jeho čtyřleté exis-
tence přišly o život asi tři čtvrtiny z 40 tisíc 
místních Židů. Celkový počet obětí stanovu-
je jasenovacké muzeum na 82 tisíc, srbské 
zdroje uvádějí až 700 tisíc mrtvých. Podle 
washingtonského památníku holokaustu 
v táboře zahynulo na 100 tisíc osob. Tábor 
Jasenovac jihozápadně od Záhřebu přezdí-
vaný „chorvatská Osvětim“ byl zbourán 
21. dubna 1945. 

V neděli 23. dubna chorvatský premiér 
Andrej Plenković, několik jeho ministrů 
a zahraniční diplomaté uctili památku 
obětí koncentračního tábora ve městě Ja-
senovac. Ofi ciální pietní shromáždění již 

podruhé bojkotovali představitelé chor-
vatské židovské komunity, srbské menšiny 
a antifašistů. Podle nich vláda toleruje 
šíření neonacistických myšlenek v zemi. 
Mezi přítomnými však chybělo několik 
zahraničních diplomatů včetně velvyslance 
Spojených států. Ti se zúčastnili sobotního 
shromáždění pořádaného chorvatskými 
antifašisty a představiteli srbské menšiny. 
Na „alternativní vzpomínku“ přišlo několik 
tisíc lidí, mezi nimi také přeživší a rodiče 
obětí tábora. Podobnou akci přichystala na 
pondělí židovská komunita. 

Tyto skupiny bojkotovaly ofi ciální pietu 
již minulý rok. Nelíbí se jim laxní přístup 
úřadů k údajně sílící ideologii fašistického 
režimu ustašovců, který ovládal Chorvatsko 
v letech 1941–1945. Letos v lednu je pobou-
řil fašistický pozdrav na plaketě ve městě 
Jasenovac, která má připomínat oběti bojů 
za chorvatskou nezávislost na začátku 90. 
let. Stejný pozdrav se pak na konci února 
objevoval v ulicích Záhřebu při pochodu 
krajní pravice na podporu amerického 
prezidenta Donalda Trumpa. Mnohé tehdy 
překvapilo, že akce byla povolena, zatímco 
v roce 2015 byla obdobná demonstrace 
v centru metropole zakázána. 

ČTK, redakce

Ustašovské dědictví v Chorvatsku 
předmětem kontroverzí

Repliku náhrobku rabína Horowitze 
v Prostějově zlomil školák

Repliku náhrobku na místě, kde byl v roce 
1816 pochován bývalý vrchní rabín pros-
tějovské židovské obce Jehošua Horowitz, 
podle policie poškodil školák. Antisemitský 
či xenofobní motiv byl vyšetřováním jed-
noznačně vyloučen, uvedl policejní mluvčí 
František Kořínek v tiskovém prohlášení 
v pátek 5. května. K motivům činu však nic 
bližšího neuvedl.

Policii bylo zlomení plastové repliky 
náhrobku nahlášeno ráno v pátek 28. dubna. 
O prověření případu policii požádali zástup-
ci Nadace Kolel Damesek Eliezer, která zde 
v dubnu 2013 náhrobek za účasti primá-
tora Prostějova instalovala. „Provedeným 
prověřováním případu se prostějovským 
kriminalistům podařilo ustanovit pachatele 
tohoto skutku. Vzhledem ke skutečnosti, že 
se jedná o dítě školního věku, není ze strany 

policie možné k jeho osobě sdělovat bližší 
informace,“ uvedl Kořínek. 

Mluvčí Kolel Damesek Eliezer Tomáš 
Jelínek ČTK řekl, že nadace z pozice po-

škozeného požádá o možnost seznámit se 
s vyšetřovacím spisem. „Zejména s ohledem 
na vyloučení antisemitských a xenofobních 
motivů činu. Domníváme se, že vzhledem 
k tomu, že pachatelem je dítě školního věku, 
mohla by být po dohodě s jeho rodiči a školou 
přijata i určitá edukativní opatření,“ podotkl. 

Podle zpráv v prostějovských médiích 
byl náhrobek poškozen již několik dní před 
nahlášením incidentu. I když je hrob rabína 
Horowitze vedle frekventovaného chodníku 
vedoucího k místní škole, kde denně pro-
jdou stovky dětí, rodičů, učitelů i obyvatel 
z blízkého okolí, nikdo škodu nehlásil. Vše 
čekalo až na redaktora BBC, který přijel do 
města natočit reportáž o rehabilitaci starého 
židovského hřbitova a oznámil zničení zá-
stupci Nadace Kolel Damesek Eliezer.

Redakce, ČTK
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Proč jste se rozhodli obnovit Maccabi Olomouc? 
Přede dvěma lety jsme v rámci Sportovního 
klubu Hakoach ve třech lidech uspořádali 
Letní hry Hakoach pod názvem Maccabi-
áda ČR, po deseti letech opět v Olomouci, 
byť netradičně počtem sportů, ne v září, 
ale v červenci. Akce se povedla, byla však 
před tím plná dohadů o název a termín, 
organizační stránku věci, ale i o způsob 
fi nancování: „Proč Maccabiáda, když jsme 
Hakoach a vždy to bylo Hakoach,“ a tak. 

„Proč ne v září, když my jsme na to zvyklí,“ 
atd. Prostě samé zástupné problémy. Ostatně, 
jak to již v židovské komunitě často bývá, 
kdy se neřeší podstata, ale zástupné problé-
my. Nakonec z „Průzkumu spokojenosti“ 
vyplynul jako hlavní problém, že nebyla na 
snídani dobrá káva, lidem více vyhovoval 
červenec. 

Na akci přijel velvyslanec Gary Koren 
s bratrem a ochrankou. Dorazil také zemský 
rabín K. E. Sidon, který ale nechtěl spor-
tovat, profesor Jindřich Štreit, aby otevřel 
fotografi ckou výstavu, a asi 60–70 účastníků 
(z Karlových Varů, Prahy, Brna, Bratislavy, 
Košic, ale také z Izraele). Poděkování patří 
Univerzitě Palackého (UP) za pronájem 
sportovišť a Židovské obci v Olomouci za 
pronájem prostor na šabat, poskytnutí služeb 
rituální kuchyně a mašgiacha. 

A nikdo neřešil, proč v té době ne-
existuje u každé židovské obce i sportovní 
oddíl, který by navazoval na tradice v tom 
kterém městě. Nezávisle na jménu Maccabi 
či Hakoach, ale v návaznosti na činnost. 

Maccabi Olomouc 
znovu na scéně

Svět československého židovského sportu a tělovýchovy prochází od roku 1989 
bouřlivým vývojem. Rozpad republiky na dvě samostatné země, znovuobnovení, 
ale i zánik nově vzniklých organizací. Snaha navázat na bohatou předválečnou 
historii se nyní objevila i v Olomouci. K rozhovoru jsme proto pozvali Rudolfa 
Duba, člena přípravného výboru pro obnovu Maccabi Olomouc, který odhaluje, 
že hlavním posláním spolku nebude vrcholový sport, ale spíše zdravý životní styl 

pro první a druhou generaci.

R. Gronský je jednou z olomouckých sportovních hvězd
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Tak jsme si řekli s pár lidmi: „Když to 
umíme pro ČR, proč to neuděláme pro své 
v olomoucké obci?“ A vzhledem k tomu, že 
pod Olomouc patří i „horské okresy“, ale 
dojíždíme i z úrodné Hané, rozhodli jsme 
se navázat na sportovní činnosti i zaniklých 
komunit, ať to již byli: Maccabi, Hakoach 
či jiní, ale hlavně na tradice v Olomouci, 
Prostějově, Boskovicích, Krnově, případně 
jinde. A Maccabi je nám prostě bližší.
Jsou nějaké předválečné osobnosti olomoucké-
ho Maccabi, na které chcete navázat? 
Osobností by bylo, ale není o nich příliš pu-
blikováno, např. Sborowitzovi v Prostějově, 
kteří vlastnili prvoligový fotbalový klub ve 
30. letech min. století, ale hlavně o Egonovi 
Redlichovi z Olomouce, který byl funkci-
onářem sportovních spolků v Olomouci, 
ale i nadřízeným např. Alfréda „Freddyho“ 
Hirsche. Bez Redlichovy organizační schop-
nosti zajistit péči o děti a sport v Terezíně 
by asi nebyl ani Freddy Hirsch … ale Egon 
Redlich, jako „šedivá organizační myš“ je 
zapomenut, což je škoda. U nás jej alespoň 
připomněl svou přednáškou docent Pavel 
Maňák. Více pozornosti po válce bylo vě-
nováno sportu až v době, kdy olomouckou 
obec vedl Miloš Dobrý, vrcholový manažer 
čs. hráčů rugby.
Na co se chcete zaměřit? Máte ambici připravit 
nějaké sportovce na příští Maccabiádu?
Vzhledem k počtu lidí na obci a jejich 
věkové skladbě se musíme přizpůsobit 
realitě. Pokusíme se zaměřit naši činnost 
do tří směrů. V historickém bádání je ne-
překonatelný Roman Gronský. Chceme dát 
dohromady zejména poválečnou historii 
tělovýchovného židovského hnutí v Olo-
mouci a Prostějově, případně dalších zanik-
lých obcí, ale i doplnit chybějící informace 
o předválečném hnutí. Naší hlavní náplní 
bude aktivní život 1. a 2. generace. Zamě-
říme se na rehabilitaci, cvičení a turistiku. 
Pokud jde o naši účast na evropských či 
světových Maccabiádách, tak zatím obsa-
zujeme střelbu (R. Gronský) a lukostřelbu 
(V. Dub). Máme však i dobré hráče golfu, 
další střelce, hráče pétanque, ale chce to 
čas, aby se připravili na mezinárodní soutě-
že. Navíc účast na Maccabiádách v Evropě 
či v Izraeli je záležitost desítek, resp. set 
tisíc korun, a to včetně osobní spoluúčasti. 
Takže je to i o tom napsat své jméno, zve-
řejnit je, podat žádost na město, kraj … jde 
o tzv. coming out, a mnohým se ani nechce. 
Nedivím se, nekritizuji, defi nuji.

Formálně je obnova Maccabi Olomouc 
založena na transformaci šachového oddílu 

SK Junior Prostějov na Maccabi Olomouc, 
se sídlem v Olomouci a pobočkou v Prostě-
jově. To vše kvůli možnému čerpání dotací 
na činnost ve dvou městech Olomouckého 
kraje, takže 3 zdroje peněz: město, kraj, ale 
i vlastní spoluúčast, obec tímto zatěžovat 
nechceme. Sídlíme na olomoucké obci díky 
laskavému svolení představenstva. 

A hlavní spor byl opravdu zatím, zda 
Makabi, Makkabi či Maccabi, jaké bude 
logo. A dobrá zpráva je, že město Prostějov 
a Olomoucký kraj přispějí účastníkům Ma-
ccabi Games 2017 v Izraeli, ale to si žádali 
jako soukromé osoby.
Vaší první akcí byla návštěva Univerzitní bota-
nické zahrady v Olomouci. To zrovna nezní moc 
sportovně… 
Nesmíme zapomenout, že Žid sportuje 
zásadně v kavárně, takže Maccabi Olo-
mouc vzniká při Dámském a pánském dni 
na Židovské obci v Olomouci, při kávě 
a zákusku.

Prvou akcí skutečně byla přednáška 
o založení a provozu Univerzitní botanické 
zahrady (UBZ), a protože tam mají studovnu 
s možností vařit čaj a kávu, lidé se vypraví 
pěšky z domova či od tramvaje, pod heslem 

„at walking distance“, tam projdou s průvod-
cem Davidem Cigánkem, ředitelem, zahradu, 
vyslechnou si přednášku Daniela Soukupa 
o Šavuot a dále přednášku o Toskánsku 
a Židech od Jana F. Pavlíčka z Filozofi cké 
fakulty s možností poté hrát pétanque a šachy. 

Takže to bude spojení sportu, duchovna 
a zase sportu. A hlavně teoretická příprava 
na „suchu“ již proběhla na obci. Přednáška 
o Purimu, o 150 a více letech provozu UBZ 
s tím, že byli publikováni donátoři, a za 
spolupráce M. Papouška určeni, kdo by 
mohli býti či byli členové ŽO v Olomouci 
v té době, dále přednáška Julie Wittmannové 
o FTK a AC Baluo. Takže UBZ je vlastně 
druhým kolem, tj. aplikace získaných po-
znatků ze „suchého“ tréninku. 

Dalšími akcemi jsou plánované pro-
hlídky Boskovic, Ostravy, Prahy, Brna, pro 
budoucnost Bratislavy a Budapešti. 

A postupně s FTK rozvíjíme činnost, 
resp. možnosti rozvoje židovského sportu 
a rehabilitace v centru Baluo – v nově po-
staveném sportovním zařízení (a stále ještě 
rozvíjeném), nedílné součásti univerzitního 
campusu FTK, UP v Olomouci-Neředíně na 
konečné stanici tramvaje. Kromě víceúčelo-
vé sportovní haly, velmi pěkného 25metro-
vého krytého bazénu jsou zde přednáškové 
sály, posilovna, umělý svah na sjezdové 
lyžování. Zde využíváme i zkušeností J. 
Wittmannové a R. Gronského v oblasti 
rehabilitačních pomůcek. 

Co se týče vrcholového sportu, řekneme 
si po návratu našich členů z Izraele, zatím 
v rámci výše zmíněné UBZ rozvineme pé-
tanque tak, abychom mohli hrát v týmu na 
již mezinárodním turnaji v Krumsíně.

TJ

Přednáška o historii botanické zahrady v Olomouci
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Redakce ŽL nedokázala dohledat žádnou 
historickou práci k tomuto tématu. O vraž-
dách osmi haličských Židů v Třebíči píše 
v kapitole Lidojedi ze starého mlýna pouze 
publicista Jan Mach, jehož knížka o hrdel-
ních zločinech z první republiky Osm ran 
z lásky aneb Český pitaval vyšla v roce 1993. 
V roce 1925 se v Třebíči začalo vyšetřovat 
podivné zmizení bratrů Matouše a Barto-
loměje Polických. Ukázalo se, že byli za-
vražděni kvůli penězům v roce 1919. Jejich 
kostry byly nalezeny ve strouze Kohnova 
mlýna, který sloužil chudině jako městské 
bydlení. Vedle místních chudých zde měly 
v roce 1918 přebývat i tři židovské rodiny 
Pommeranzových, které uprchly z Haliče 
před frontou první světové války. Vyšetřo-
vatelé od podezřelých získali přesvědčivé 
výpovědi o vraždách Polických a někteří 
z nich začali popisovat i okolnosti zmizení 
židovských obyvatel Kohnova mlýna. 

„To je maso polských Židů“ 
„Vrátil jsem se z války domů v té největší 
bídě. Doma v Kohnově mlýně jsem spatřil 
pět škopků se soleným masem. Tázal jsem 
se bratra, co to je za maso, a ten mně řekl, 
že koňské. Ale všichni se začali smát a Dvo-

Zapomenutá bestiální vražda 
haličských Židů

řáček s Dvořáčkovou řekli: ,Ty hloupej! To 
je maso polských Židů.‘ Maso bylo bílé. 
Tázal jsem se Dvořáčka, co s tím budou 
dělat? To prodáme řezníkům. O maso je 
bída, je hlad, odpověděl. Jednou odvezli 
všech pět škopků řezník Mašek a Kment 
k nádraží a jistě dobře věděli, že je to maso 
lidské,“ vypověděl před vyšetřujícím soud-
cem v roce 1925 Honza Fejta. Před soudem 
v Jihlavě stanulo osm obžalovaných. Byli 
to manželé Anna a Karel Dvořáčkovi, otec 
Jan Fejta a jeho synové Honza a Josef, dále 
Josef Kunst, Josef Kment a Tomáš Mašek. 
Většina z nich se přiživovala opravami bot. 
Mašek byl řezník a Kment obchodoval se 
psím masem a moukou. 

Honza Fejta dále vypověděl: „V noci 
jsem viděl bratra a ostatní, jak na zahra-
dě vyhrabali jámu, kde měli uschovány 
uřezané hlavy, nohy a jiné zbytky zavraž-
děných, nastrkali to do pytlů a odnesli 
k řece.“ Vyšetřujícímu soudci Dostálovi 
se k vraždě jednoho židovského uprchlíka 
doznal Karel Dvořáček, který postupně 
číslo obětí zvyšoval. O čtyřech vraždách 
mluvil nakonec Dvořáček velmi podrobně 
a v detailech se shodoval s výpověďmi jako 
Fejtové a Kunst. 

„Tehdy také řekla Dvořáčková: ,Jak někte-
rý polský Žid přijde, tak si ho vezmem!´ Viděl 
jsem, jak kdysi jeden padesátiletý polský 
Žid v kaftanu přišel k nám a já dal bratrovi 
znamení, že si jde pro boty. V tom okamžiku 
přiskočil Mašek, praštil ho do hlavy sekerou 
a Kment ho řeznickým nožem bodl do krku, 
takže hned vykrvácel a byl mrtev. Bratr pak 
zabitého svlékl a položil na rozprostřenou 
deku. Nato ho začali rozřezávat… když 
mrtvolu rozsekali na menší kusy, odnesly 
je v dece do Kmentova domku, který udil 
a prodával i uzené maso dál, a mys lím si, že 
jedli i maso těch zavražděných,“ tvrdil Honza 
Fejta. Do vražd a okrádání mrtvol měli být 
zapleteni všichni obžalovaní. 

Jihlavský soud byla mezinárodní událost
Když se konal na podzim roku 1925 v Jihlavě 
soud v tomto skandálním případu, byl me-
zinárodně sledovaný a dopadl podle Macha 
podivně. Za kanibalismus nakonec v base 
neskončil nikdo. Obžalovaní v emotivních 
výlevech nejprve házeli vinu jeden na dru-
hého a posléze všechno, co už jednou vyšet-
řovatelům podepsali, před porotou popřeli. 
Přitom nezávisle na sobě shodné výpovědi ve 
vyšetřovacím spise sloužily jako jediný přímý 
důkaz obžaloby, protože ostatky židovských 
obětí chyběly. 

Ostatně sami pachatele uvedli, že nasekané 
kosti za tmy jednoho večera roku 1918 nahá-
zeli ze skály do řeky Jihlavy pod třebíčskou 
nemocnicí. Po sedmi letech voda vše odnesla. 

Jan Mach píše, že ani provaz za pro-
kázané vraždy Polických podle tehdejšího 
práva dostat odsouzení nemohli, protože 
mezi vraždami a procesem, ve kterém byli za 
vraždy souzeni, dostali trest za jiné prohřešky. 
Josef Fejta starší si odseděl deset měsíců za 
podílnictví na loupeži. Mladý Jan Fejta, kte-
rý vyšetřovatelům tak barvitě popisoval, co 
viděl, nakonec začal hrát duševně chorého. 
Soud však jeho zdravotní stav ani nenechal 
přezkoumat. Varšava se v té době ozvala, že 
za války a po ní žily v Třebíči tři židovské 
rodiny Pommeranzových, a ani jeden z jejich 
členů se nevrátil domů a nepodal o sobě 
žádnou zprávu. Soud tento podnět nezkou-
mal. Podle Macha mohl sehrát roli fakt, že 
Československo bylo příliš mladé a mediální 
zájem vídeňských deníků o proces příliš vel-
ký. „S kanibaly by se do Evropy vstupovalo 
republice těžko, ctihodná porota to v Jihlavě 
v roce 1925 vzala na vědomí,“ vyjádřil se 
Mach v roce 2014 pro iDnes. 

V příštím roce uplyne 100 let od prav-
děpodobné vraždy osmi haličských Židů 
v Třebíči. Celý případ by si jistě zasloužil 
důkladné historické zpracování. 

Tomáš Jelínek

Jeden z dílů populárního televizního seriálu Četníci z Luhačovic se příznačně jmenoval Bestie. 
Líčil příběh podivných vražd haličských Židů, za něž je zodpovědná dvojice bratrů, kteří 
sami žijí ve mlýně u Slavičína. Podle Petra Boka, který je autorem námětu a scénáře, je však 
skutečný předobraz příběhu, který se odehrál v Třebíči v roce 1918, ještě hrůzostrašnější.
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Palestinská samospráva přerušila styky 
s Úřadem OSN pro palestinské uprchlíky, 
který jim každý rok věnuje jednu a čtvrt 
miliardy dolarů. Proč? Protože úřad chtěl 
změnit palestinské školní osnovy, které 
podněcují k násilí na Izraelcích.

Úřadu samotnému to nikdy nevadilo 
– až do příchodu Donalda Trumpa do Bílého 
domu. Spojené státy hradí třetinu rozpočtu 
a teď změnily tón. Barack Obama štvavé 
palestinské osnovy přehlížel, ale Trump je 
kritizuje. A tak úřad kvůli obavám ze ztráty 
příspěvků vypracoval nové, „mírumilovné“ 
osnovy a ukázal je samosprávě. A ta pro-
hlásila, že žádné změny nedovolí, protože 

„urážejí palestinský lid, jeho historii a boj“. 
Styky prý obnoví, „až úřad svůj postoj 
napraví“. 

Přitom jde o školy, které OSN pro pa-
lestinské děti na Západním břehu a v pásmu 
Gazy provozuje a fi nancuje a platí i jejich 
učitele. Má v nich více než 312 000 stu-
dentů. Používají však palestinské učebnice, 
které označují izraelská města arabskými 
názvy, a mapy bez Izraele, na jehož území 
se rozkládá výhradně „Palestina“. Oslavují 
a vychvalují palestinské teroristy jako „mu-
čedníky“ a démonizují Stát Izrael, to vše už 
na prvním stupni základní školy a ve všech 
předmětech včetně matematiky. Jeden pří-
klad pro žáky čtvrté třídy se například ptá: 

„Za první intifády zemřelo 2026 mučedníků 
a za intifády Al-Aqsá 5050 mučedníků. 
Kolik mučedníků zahynulo za obou intifád?“ 
Podle zprávy Institutu pro sledování míru 

a kulturní tolerance při Hebrejské univerzitě 
se osnovy v poslední době dokonce zhoršují. 

Letos provedl vlastní šetření britský 
deník Daily Mail, který už vloni upozornil, 
že miliony liber britských daňových poplat-
níků plynou na renty teroristů v izraelských 
věznicích a příspěvky jejich rodinám. Jeho 
březnový průzkum ukázal, že 24 škol fi nan-
covaných Evropskou unií porušuje požadav-
ky na udílení zahraniční pomoci – podněcují 
k násilí, indoktrinují žáky a neuznávají právo 
Izraele na existenci. Jeden učitel dokonce 
děti otevřeně pobízel k teroristickým úto-
kům. Daily Mail zjistil, že osnovy popírají 
historické a náboženské vazby Židů na území 
Izraele a označují židovské památky a svatá 
místa arabskými názvy – včetně Zdi nářků 
nebo Hrobky biblických patriarchů. Podle 
nich jsou to muslimské památky, kterých se 

„Židé chtějí zmocnit“. Učebnice překrucují 
historii a například arabské masakry v roce 
1929, které stály život více než 130 Židů, 
měly podle nich „zabránit židovské okupaci 
muslimských svatých měst“. Tam, kde už 
v 10. století před naším letopočtem existovalo 
Izraelské království, byla prý vždycky „Pa-
lestina“. Děti ve školách zpívají písně, které 
oslavují teroristické útoky jako cestu k „osvo-
bození Palestiny“. Školy odmítají vyučovat 
holokaust, který je podle nich „velká lež“. 

Několik škol OSN nese jména vrahů 
Izraelců – včetně dvou strůjců masakru 
sportovců na mnichovské olympiádě v roce 
1972. Po teroristech jsou běžně pojmenová-
vány školní sportovní zápasy a soutěže. Na 

letních táborech si děti hrají na zastřelení 
nebo popravu izraelského vojáka. Učitelé 
škol OSN vyzývají k násilí i na sociálních 
sítích, trousí antisemitské výroky a chválí 
Hitlera. 

Evropská unie Palestincům jen letos 
daruje přes 320 milionů eur. Jejich utrácení 
prý „pečlivě monitoruje“, sdělila Daily 
Mailu. To podle deníku spočívá v tom, že 
učitelé slíbí, že s podněcováním přestanou, 
a dál ve třídách říkají, co chtějí, aniž je 
někdo kontroluje. 

Také dřívější americká vláda Baracka 
Obamy schválila pro školy OSN na palestin-
ských územích 240 učebnic, které podněcují 
k násilí, zjistili experti izraelského Institutu 
pro politiku Předního východu. Zkoumané 
knihy nejen démonizují Izrael, oslavují te-
rorismus a překrucují historii, ale ani jedna 
z nich nenabádala k mírovému soužití. 

Izrael na ofi ciální podněcování k násilí 
ve školách upozorňuje už mnoho let a zdů-
razňuje, že palestinské školství je hlavním 
faktorem, který přispívá k nenávisti a tero-
rismu. Zatím však marně. Západu ani neva-
dilo, když Hamás za války s Izraelem v létě 
2014 využíval školy OSN jako sklady zbraní, 
a z některých dokonce odpaloval rakety. 

Úřad OSN pro palestinské uprchlíky 
zvažoval reakci na „pozastavení styků“ 
samosprávou čtyři dny. V polovině dubna 
oznámil, že palestinské učebnice měnit 
nebude a bude ve svých školách vyučovat 
dál podle stávajících osnov. 

Gita Zbavitelová, Český rozhlas

Izraelský Nejvyšší soud zamítl počátkem 
března petici nevládní organizace Ken 
Lazaken (Ano seniorům) vyzývající vládu 
židovského státu, aby navýšila měsíční 
příspěvky pro 83 tisíc izraelských dů-
chodců, kteří přežili holokaust. Tříčlenný 
senát své zamítavé rozhodnutí zdůvodnil 
tím, že předmětné petici lze vyhovět 
pouze legislativní cestou (tj. přijetím 
odpovídajícího zákona v parlamentu), 
nikoliv rozhodnutím soudu. Přesto však 
soudci v rozsudku zdůraznili, že navýšení 
fi nančních příspěvků pro přeživší je ne-
zbytné, a vyzvali k tomuto kroku premiéra 

Benjamina Netanjahua i ministra fi nancí 
Moše Kahlona. 

Hmotná nouze nezanedbatelného počtu 
přeživších v Izraeli je letitým problémem. 
Podle průzkumů žilo v roce 2015 čtyřicet pět 
tisíc ze sta devadesáti tisíců přeživších pod 
hranicí chudoby (ta je stanovena na 950 eur 
měsíčně, tj. cca 3800 šekelů). Mnozí další 
balancují těsně nad ní. Čtvrtina z těchto 
osob se například v roce 2014 z fi nančních 
důvodů dobrovolně zřekla léků, jedna třetina 
si pravidelně odepírá jedno jídlo denně. 

Problém tkví částečně v izraelsko-němec-
ké dohodě o válečných reparacích uzavřené 

začátkem padesátých let 20. století. Výmě-
nou za německé reparační platby se tehdy 
izraelská vláda zavázala převzít odpovědnost 
za odškodnění všech přeživších, kteří se do 
židovského státu přistěhovali do data vstupu 
smlouvy v platnost, tj. do roku 1953. Tito lidé 
současně pozbyli nárok na přímé odškodnění 
z Německa či jiných západoevropských zemí. 
Podle izraelského zákona o kompenzacích 
pobírají státní příspěvky v rozmezí od 2200 
do 9000 šekelů měsíčně plus různé dávky 
sociální a zdravotní péče. 

Naopak, imigrantům, kteří se do Izraele 
přistěhovali po roce 1953, zůstal nárok na 

OSN se pokusilo opravit 
Palestincům štvavé školní osnovy

Tisíce přeživších šoa žijí v Izraeli pod hranicí chudoby
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V druhém dubnovém týdnu se v izraelských 
médiích objevila podivuhodná zpráva – ro-
diny palestinských teroristů, které pobírají 
fi nanční podporu samosprávy za to, že je-
jich příbuzní zavraždili nějakého Izraelce, 
požadují zvýšení příspěvků, protože jim 
stouply životní náklady. Dávky prý nebyly 

„valorizovány“ od roku 2011. Celkový ob-
jem prostředků pro teroristy a jejich rodiny 
však každý rok roste, přestože samospráva 
je pod stále větším mezinárodním tlakem, 
aby přestala vrahy odměňovat. 

Jen vloni ze svého rozpočtu vyplatila 
173 milionů dolarů více než 35 tisícům rodin 
zabitých a vězněných teroristů na Západním 
břehu a v pásmu Gazy. Kromě toho posky-
tuje pravidelné renty zhruba 5000 teroristů 
v izraelských věznicích, ale také jednorá-
zovou výpomoc těm, kteří si trest odpykali 
a vyšli na svobodu – celkem vloni vězňové 
dostali 138 milionů dolarů. Samospráva tak 
na odměny za vraždění vydala dohromady 
311 milionů dolarů. 

Renty vězňů se pohybují od 364 dolarů 
měsíčně tomu, kdo dostal maximálně tři 
roky vězení, až do 3300 dolarů pro vězně 
odsouzeného k 30 letům a déle. Dalších 
78 dolarů měsíčně pobírá pachatel útoku 
z Jeruzaléma a 130 dolarů izraelský Arab. 
Rodina každého Palestince zabitého v Iz-
raeli při teroristickém útoku má „nárok“ na 
350 dolarů měsíčně. Propuštění vězňové 
pak dostanou „do začátku“ velkorysý pří-
spěvek ve výši až 50 000 dolarů podle výše 

odpykaného trestu. Samospráva tak udělala 
ze zabíjení Izraelců mnohem výnosnější 

„povolání“, než je jakákoli práce. I nejnižší 
renta pro vězněného vraha je o 40 % vyšší 
než průměrný plat v Gaze. Učitel na Zá-
padním břehu pobírá 250 dolarů měsíčně, 
ale vrah Izraelce odsouzený na doživotí tři-
náctkrát tolik. K vraždění vedou Palestince 
už učebnice na základních školách, které 
teroristy oslavují jako „mučedníky“. 

Izrael financování teroristů a jejich 
rodin právem považuje za motivaci k vraž-
dění a dlouho o tom přesvědčuje i štědré 
zahraniční dárce palestinské pomoci. V po-
sledním půlroce se západní země konečně 
začaly zajímat, kam peníze jejich daňových 
poplatníků plynou. Británie kvůli fi nanco-
vání teroristů vloni samosprávě zmrazila 
30 milionů dolarů fi nančních příspěvků, ce-
lou třetinu britské pomoci. Část svých peněz 
přestalo vyplácet i Norsko a Německo v září 
poprvé připustilo, že jeho fi nanční výpomoc 
ve výši zhruba 180 milionů dolarů ročně je 
částečně zneužívána, a zahájilo vyšetřování. 

Americký republikánský senátor Lindsey 
Graham předložil minulý měsíc v Kongresu 
návrh zákona, podle kterého by mohl Bílý 
dům palestinskou fi nanční pomoc ukončit, 
pokud bude samospráva teroristy finan-
covat. Dává jí zhruba 350 milionů dolarů 
ročně, a s prostředky na konkrétní projekty 
dokonce skoro tři čtvrtě miliardy. 

Také Izrael připravuje nový zákon, který 
by měl Kneset schválit v květnu. Umožní 

kabinetu, aby částku vyplácenou teroristům 
strhával samosprávě z celních poplatků 
a daní o objemu asi 125 milionů dolarů 
měsíčně, které pro ni vybírá. 

Západní země se o osud svých peněz 
zajímaly už dříve, ale samospráva je před 
třemi lety upokojila ujištěním, že už teroristy 
nefi nancuje. Přitom v tom nerušeně pokra-
čovala. Zrušila speciální ministerstvo pro 
vězně a jeho agendu předala takzvanému 
Palestinskému národnímu fondu při Orga-
nizaci pro osvobození Palestiny. Ten peníze 
vězněným vrahům a jejich rodinám vyplácí 
dál – ze stejných prostředků zahraničních 
dárců, které mu samospráva předává. A je-
jich objem roste – zatímco v roce 2014 mu 
převedla 121 milionů dolarů, o rok později 
to bylo 211 milionů a letos má podle pa-
lestinských zdrojů k dispozici 250 milionů 
dolarů. Izrael v březnu prohlásil Palestinský 
národní fond za teroristickou organizaci 
a hodlá mu zabavit peníze i majetek. 

Palestinci dostávají každý rok od mezi-
národního společenství skoro jednu miliardu 
dolarů, což představuje skoro polovinu 
rozpočtu samosprávy. Letos „očekávali mili-
ardu a čtvrt“, ale dostali jen polovinu. Defi cit 
se tak stále prohlubuje a letos má přesáhnout 
jednu miliardu dolarů. Samospráva přesto 
věnuje až desetinu rozpočtu teroristům. 
Palestinská území jsou tak jedinou „zemí“ 
na světě, kde je vraždění ofi ciálním a dobře 
placeným povoláním. 

Gita Zbavitelová, Český rozhlas

Izrael a USA chystají sankce pro palestinskou 
samosprávu za fi nanční podporu teroristů

odškodnění ze strany Německa či jiných 
zemí zachován, nemají však právo na od-
škodnění ze strany židovského státu. Ten 
jim poskytuje pouze roční příplatek ve výši 
3600 šekelů – bez dalších dávek či úlev na 
sociální a zdravotní péči. 

Bývalý ministr fi nancí Jair Lapid z cen-
tristické strany Ješ Atid (ve vládě působil 
pouze v letech 2013 a 2014) ve snaze 
tyto křivdy napravit protlačil v roce 2013 
Knesetem zákon navyšující státní kompen-
zace skupině 20 tisíc přeživších, kteří se do 
Izraele přistěhovali po roce 1953. Museli 
však splňovat podmínku věznění v koncen-
tračních táborech anebo ghettech. Na tento 
účel vyčlenilo Lapidovo ministerstvo 250 
milionů šekelů tak, aby každý oprávněný 
pobíral 2200 šekelů měsíčně navíc. Kromě 

toho měli i tito lidé získat další sociální 
a zdravotní dávky a úlevy. Jejich situace se 
přesto nezlepšila – vinou byrokratických 
propletenců, mocenských a kompetenč-
ních sporů mezi ministerstvy a úřady jim 
zato byly zkráceny jiné státní platby a ve 
výsledku zbylo mnohým méně než předtím. 

Kromě toho stále platí, že osoby, které 
v koncentračních táborech ani v ghettech 
vězněny nebyly, nárok na zvýšené dávky 
nemají, a zůstávají tak nadále v pasti chudo-
by. Problém představují zejména starší při-
stěhovalci z bývalých sovětských republik, 
jimž SSSR ani nástupnické země důchody 
do Izraele nevyplácejí. 

Aby toho nebylo málo, na nedostatečnou 
podporu státu si stěžují i mnozí ze zhruba 
800 tisíc orientálních Židů, kteří v pade-

sátých letech minulého století uprchli do 
mladého židovského státu z arabských zemí. 
Oni i jejich potomci tvrdí, že Lapidova poli-
tika upřednostňovala přistěhovalce z Evropy. 

„Pomoci musíme každému,“ uznává dnes 
opoziční politik Jair Lapid. Ale přeživší 
šoa stojí podle něj v první linii. Jeho zdů-
vodnění: Když Německo vyplatilo válečné 
reparace, přitekly peníze nikoliv do rukou 
soukromých osob, ale do pokladny izrael-
ského státu. „Budovaly se za ně přístavy, 
silnice, armáda i infrastruktura pro příjem 
Židů z celého světa, i uprchlíků z arabských 
zemí.“ Než zemřou poslední přeživší, má 
dle něj Izrael „morální povinnost, jim tyto 
fi nanční prostředky přiměřeně vrátit.“ Zdali 
to jeho nástupce vidí obdobně, je otázkou. 

Daniela Tamášová
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Parlamentní volby v Nizozemsku se konaly 
15. března. Obava, že zvítězí „blonďák“ 
Geert Wilders a jeho Strana pro svobodu 
(PVV) se nakonec nesplnila. Volby vyhrál 
současný ministerský předseda Mark Rutte 
a jeho Lidová strana pro svobodu a de-
mokracii (VVD), která získala 33 ze 150 
křesel. K sestavení silné vlády je v tomto 
případě zapotřebí koalice čtyř nebo více 
stran. Podle expertů to může trvat několik 
měsíců. Obávaný „džin vypuštěný z láhve“ 
Geert Wilders skončil na druhém místě. Jeho 
strana obsadí ve sněmovně 20 křesel. Voleb 
se zúčastnilo 81,9 % oprávněných voličů. 

Současná vláda byla koalicí Ruuteovy 

strany se sociálními demokraty, kteří ve 
volbách utrpěli katastrofální porážku, tu nej-
větší v dějinách strany. Voliči tím vyjádřili 
svou nespokojenost s jejich učinkováním 
ve vládě. Naopak Wildersova strana získala 
o 5 křesel více než ve volbách v roce 2012. 
Geert Wilders je optimistou a věří, že „vlas-
tenecké jaro“ jistě přijde. 

Volby v Nizozemsku byly považovány 
za test, jak na tom jsou pravicově popu-
listické strany v Evropě před volbami ve 
Francii a v Německu. Také Rakousko, kde 
vládu tvoří velká koalice socialistů a lidovců, 
je občas na pokraji předčasných voleb pro 
neshody ve vládě. 

Ruuteovi v posledním okamžiku před 
volbami pomohlo k vítězství jeho rozhod-
nutí nepřipustit v Nizozemsku žádné turecké 
předvolební mítinky. Tureckého prezidenta 
tím rozčílil k nepříčetnosti, ale nizozemské-
ho voliče přesvědčil, že on je tím pravým 
mužem, který má stát v čele vlády. 

Nakonec něco, o čem jiní nepíší. Geert 
Wilders žil 2 roky v Izraeli a tuto zemi 
navštívil 40krát, své sympatie k Izraeli 
neskrývá. „Zlí jazykové“ tvrdí, že ame-
ričtí podporovatelé Izraele fi nančně také 
podporují Geerta Wilderse. Potvrdit to 
nemůžeme. 

Denny Stecher

Holandsko volilo a E vropa si zase jednou oddychla

Výzkum dlouhodobých 
následků šoa

Stejnojmennou přednášku profesora MUDr. 
Ivana Rektora, CSc. z Lékařské fakulty 
Masarykovy university v Brně uspořádal 
Spolek akademiků Židů (SAŽ) v listopadu 
loňského roku. Zdravotní následky váleč-
ných traumat u židovské populace nebyly 
doposud u nás předmětem žádného důklad-
ného výzkumu a je jedním z identifi kova-
ných „bílých míst“ výzkumu holokaustu. 
Profesor Rektor během přednášky zmínil, že 
jen velmi nerad přednáší o nedokončeném 
výzkumu, ale pražskou prezentací na židov-
ské obci se pokusil oslovit i nové zájemce, 
kteří by se mohli přihlásit do výzkumu. 
V prosinci se v médiích objevily články, kte-
ré na projekt brněnského vědeckého centra 
CEITEC upozorňovaly. Deník Právo psal, že 
pobyt ve vyhlazovacích táborech pozname-
nal psychiku přeživších dvěma typy reakcí. 

„U některých se vytvořila posttraumatická 
stresová porucha a přenesla se i na jejich děti. 
Jinými slovy reagují na stres velmi citlivě. 

Na druhé straně u jiných lze pozorovat zcela 
opačnou reakci. Jsou proti stresu mnohem 
odolnější,“ shrnulo názor vědců Právo. 

Změnil se nám mozek?
Cílem ambiciózního třígeneračního výzku-
mu je zjistit, zda prožitý stres u lidí, kteří 
za války přežili koncentráky či ukrývání, 
zanechal stopy ve struktuře mozku nebo na 
úrovni epigenetické, které by bylo možné 
vystopovat i u jejich potomků druhé a třetí 
generace. 

V rámci semináře SAŽ bylo v diskusi 
konstatováno, že akutní i chronický stres 
ovlivňuje psychiku, biologické ukazatele 
i chování. Jde o komplikované interak-
ce, které jsou individuální a mají různou 
intenzitu nejen mezi různými lidmi, ale 
i u každého jednotlivce v závislosti na 
okolnostech, různé aktivační hladině, náladě, 
zdraví a celé řadě dalších podmínek. Rovněž 
zazněl názor, že i vnější podmínky mají 

různý význam pro jednotlivé osoby, proto 
osobní historie a zkušenost, sociální, moti-
vační a vyrovnávací strategie hrají rozdílnou 
roli ve variabilitě použitých indikátorů při 
srovnávání jednotlivců. 

Tým profesora Rektora se pokouší 
zodpovědět velmi cennou otázku. Z jeho 
prezentace na semináři SAŽ se však zdá, že 
nebyla dostatečně vzata v úvahu metodolo-
gická omezení, která je nutné respektovat při 
snaze o hledání subjektivních a objektivních 
ukazatelů stresu a určení jejich dopadu na 
organismus. Experimentální a kontrolní sku-
pinu nelze defi novat jen tím, zda jednotlivci 
prošli nebo neprošli holokaustem, pohlavím, 
věkem, vzděláním. I lidé z kontrolní skupiny 
mají svou historii, pokud jde o prožitý stres. 
Vstupní pohovor a použití dotazníku nebývá 
dostatečné zejména při tak malém vzorku 
vyšetřovaných osob. Pracoviště CEITEC má 
k dispozici špičkové vybavení, které může 
být pro projekt využito. Ale ani sebelepší 
přístroje nezajistí ověření hypotéz, pokud 
projekt není metodologicky dobře postaven. 

Profesor Rektor říká, že jeho tým při-
chází s projektem v hodině dvanácté. Lze 
s ním plně souhlasit, že za pár let nebude 
výzkum možné uskutečnit. Proto by bylo 
správné věnovat přípravě metodologie 
celého experimentu více pozornosti a třeba 
i formou mezinárodních konzultací, aby tato 
poslední šance byla plně využita. 

Tomáš Jelínek
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Svatý Štěpán namísto Györgye 
Bernáta Löwingera

Jak budapešťská městská rada rozhodla o odstranění jedné sochy
Poněkud melancholicky působící bronzová 
socha jednoho z nejvlivnějších levicových 
fi lozofů 20. století Györgye Lukácse (1885–
1971, původním jménem György Bernát 
Löwinger) byla dlouhých 32 let nedílnou 
součástí budapešťského Parku svatého Ště-
pána. Na zakázku Maďarské akademie věd 
ji v roce 1985 vytvořil renomovaný sochař, 
nositel prestižní Kossuthovy ceny Imre Varga. 
Stanoviště sochy v poklidném 13. městském 
obvodu, kde se ostatně nachází i socha Ra-
oula Wallenberga (zatím), nebylo vybráno 
náhodně: Za druhé světové války se v těchto 
místech nacházelo mezinárodní židovské 
ghetto, kde se řada pronásledovaných ukrý-
vala v tzv. bezpečných domech. Nechvalně 
známí příslušníci Svazu šípových křížů zde, 
na březích Dunaje, v posledních dvou váleč-
ných letech hromadně stříleli budapešťské 
Židy a posléze je naházeli do řeky. 

György Lukács byl literární kritik a teo-
retik marxismu, jenž zásadně ovlivnil 
fi lozofi cké základy Nové levice v Evropě 
i v Americe. Jeho meziválečné dílo v oblasti 
politické fi lozofi e, literární teorie a estetiky se 
dodnes vyučuje na významných univerzitách 
po celém světě, jeho kniha Dějiny a třídní 
vědomí patří mezi povinnou literaturu kaž-
dého studenta fi lozofi e. Inspiroval celou řadu 
myslitelů a spisovatelů – od Thomase Manna, 
jenž jej zvěčnil ve svém románu Kouzelný 
vrch v postavě profesora Naphty, až po tzv. 
Frankfurtskou školu. Byl sice marxistou, 
ale jak se ukázalo po válce a nástupu ko-
munistického režimu, značně nepohodlným 
a nedogmatickým, a tudíž pro komunistické 
politiky „nepoužitelným“. Během maďarské-
ho povstání roku1956 patřil k intelektuální 
špičce, která usilovala o demokratizaci země. 
Jobbik: Maďarská kultura a maďarský národní 
duch jsou Židy zamořeny
Před několika týdny byl pomník Györgye 
Lukácse z parku odstraněn s tím, že na 
jeho místě má být postaven další z mnoha 
již existujících budapešťských pomníků 
svatého Štěpána, zakladatele maďarského 
státu. V únoru totiž budapešťská městská 
rada na návrh radního za ultrapravicovou 
antisemitskou stranu Jobbik Marcella Toko-
dyho rozhodla devatenácti hlasy proti třem, 

že Lukácsova podobizna nemá ve veřejném 
prostoru co pohledávat. Návrh prošel hladce 
díky podpoře vládní strany Fidesz, která má 
v městské radě většinu. 

Proč byla socha maďarského myslitele 
pro Jobbik (i Fidesz) trnem v oku? Ofi ciální 
odpověď zní, že patřil k duchovním souputní-
kům marxismu a komunismu, které je nutno 
jednou provždy sprovodit ze světa. To je 
však podle zasvěcených pozorovatelů pouhá 
záminka: v Budapešti je např. celá řada ulic 
nesoucích jména někdejších prominentních 
komunistů a nikomu to nevadí. 

Skutečným důvodem jsou Lukácsovy 
židovské kořeny: Narodil se do asimilované 
měšťanské rodiny, která patřila do bohaté 
a vzdělané rakousko-uherské společnosti. 
Přestože si jeho otec, bankovní ředitel 
József Löwinger, nechal změnit jméno na 
maďarsky znějící příjmení Lukács, členové 
Jobbiku na něj zásadně odkazují jako na 

„Löwingera“ a nikdy neopomenou poukázat 
na jeho židovství. Rádi si poslouží i nejed-
nou konspirační teorií: Například že v roce 
1919 nařídil popravu maďarských vojáků, 
nebo že se – společně s dalšími maďarskými 
osobnostmi židovského původu – podílel na 
rituální vraždě křesťanské dívky (jejíž krev 
měli Židé použít při oslavě svátku Pesach), 
která se odehrála roku 1882 ve městě Ti-
szaeszlár (!). 

Vloni došlo k uzavření Lukácsova archi-
vu umístěného v původním fi lozofově bytě; 
odborná veřejnost tak přišla o neocenitelný 
historický materiál o dějinách 20. století. Jak 

píše z Budapešti pocházející württemberský 
zemský rabín Joel Berger v novinách Jüdi-
sche Allgemeine (vydává Ústřední svaz Židů 
v Německu), snahy vymazat vše, co by mohlo 
v maďarské metropoli či na budapešťské 
univerzitě Lukácse připomínat, probíhají 
již dlouho. 

Podle nezávislého serveru Hungarian 
Free Press politici Jobbiku hlásají, že ma-
ďarská kultura a maďarský národní duch 
jsou Židy, jakým byl Lukács, zamořeny a toto 

„znečištění“ je nutno „odstranit“. Strana Fi-
desz se zdá být ochotna tomuto kulturnímu 
boji proti „židobolševické hrozbě“ asistovat. 
Likvidace sochy je snahou vyhovět antisemit-
ským voličům obou zjevně dobře sehraných 
politických stran. 

O tom, že v Maďarsku vládne zpátečnic-
ká politika snažící se rehabilitovat nenávist 
proti Židům, svědčí i uctívání Bálinta Hó-
mana (1885–1951), ideologa horthyovského 
fašismu, jenž byl jako ministr náboženství 
a školství spoluzodpovědný za přijetí ma-
ďarských antisemitských zákonů. Měl také 
významný podíl na deportacích maďarských 
Židů do koncentračních táborů. V roce 2015 
byl budapešťským městským soudem reha-
bilitován (pro nedostatek důkazů!) a před 
půldruhým rokem bylo rozhodnuto, že mu 
město Székesfehérvár postaví pomník – za 
státní peníze. Teprve v důsledku energických 
protestů ze zahraničí, především ze strany 
médií, Evropského židovského kongresu 
a vlády USA, bylo od záměru upuštěno. 

Během vlády premiéra Orbána, jenž se 
chystá kandidovat i v příštích volbách v roce 
2018, pokusy přepisovat maďarské dějiny 
určitě neustanou. Jeho politika se bez vnitř-
ního a vnějšího nepřítele neobejde. Svědčí 
o tom jeho tažení proti svobodným médiím, 
demokratické opozici, evropským institucím, 
lidem prchajícím před válkou a terorem, proti 
nezávislé Středoevropské univerzitě a židov-
skému fi lantropovi Georgi Sorosovi, jenž 
svými aktivitami podporuje rozvoj demo-
kratických společností ve střední a východní 
Evropě. Výše zmíněný„boj o památníky“ je 
jen další příklad, jenž jasně ukazuje, jakým 
směrem se bude země dále ubírat. 

Daniela Tamášová
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Vstřícná současná vláda v Madridu 
pro ně zavedla rozhlasové vysílání 
v tomto jazyce. 

Nejprve mohli sefardští Židé 
zažádat o občanství, pokud prokázali, 
že mají španělské kořeny. To nebylo 
jednoduché, ale nikoli nemožné. Na 
výzvu reagovaly stovky možná tisíce 
lidí, ale mnozí si to před ukončením 
procesu nabytí nového občanství 
rozmysleli. Madrid totiž požadoval, 
aby se noví Španělé zřekli svého 
dosavadního občanství. To nechtěli 
učinit, ať už z úcty vůči zemi, v níž se 
narodili a která přijala jejich předky, 
nebo protože v ní mají vybudované 
letité zájmy. 

Vláda lidoveckého premiéra Ma-
riana Rajoye předloni schválila zákon 
č. 12/2015, podle něhož si navrátivší 
se Španělé můžou ponechat své pů-
vodní občanství. Neznamená to, že 
by se všichni přestěhovali do starono-
vé vlasti, ale vzhledem k historickým 
zkušenostem je jistě dobrým řešením 
mít zcela legálně dvojí občanství. Za 
necelé dva roky platnosti zmíněného 
zákona se o druhý pas přihlásily tisí-

ce Sefardských z celého světa. Odhadem se o španělské občanství 
může ucházet na 150 tisíc osob. Někteří se o svých sefardských 
kořenech a dokonce o svém židovském původu dozvídají až poté, 
co se o španělské nabídce dozvěděli. 

Kromě ekonomického přínosu, který si Španělé od nového 
zákona slibují, se objevují komentáře o nápravě křivd. A to nejen 
těch středověkých, ale také těch, jež by měly kompenzovat Izrael 
za španělskou podporu Palestincům, kterou jim Madrid projevuje 
na mezinárodním fóru. Je to samozřejmě nesmysl, neboť náprava 
křivdy se týká pouze sefardských Židů, nikoli Izraele jako celku, 
ale v Evropě tomu mnozí věří. 

Jak to bývá, reakce sefardských Židů na zákon 12/2015 je různá. 
Někteří ho považují za anachronismus, jiní za akt spravedlnosti a za 
nápravu křivdy, další za romantické gesto. A nechybějí ani ti, kteří 
říkají, že zákon uzavírá kruh vyhnání nebo že nabízí způsob, jak 
se podívat na kořeny svého rodu. Jediní, jimž se zákon vyloženě 
nelíbí, jsou muslimové, potomci španělských Maurů: „Byli jsme 
taky vyhnáni, ale Španělsko nás zpátky nezve.“ Psát o nich by ale 
byla jiná historie. 

Karel Wichs

Španělé bez vlasti
Před 525 lety, 31. března 1492, podepsali španělský král Ferdinand II. 
Aragonský a královna Isabela Kastilská dekret o vypovězení Židů ze Španělska.

Pět set poté se král Juan Carlos 
omluvil v roce 1992 za tuto „histo-
rickou nespravedlnost“, jak ji nazval. 
Odhaduje se, že katoličtí králové 
Ferdinand II. Aragonský a Isabela 
Kastilská vyhnali ze země na sto 
tisíc Židů a ostatní byli přinuceni 
konvertovat ke křesťanství. Potomci 
vypovězenců žijí roztroušení po světě 
a někteří si uchovali jazyk, kterým 
mluvili jejich předci ve středověkém 
Španělsku. Před vyhnáním žili Židé 
na Pyrenejském poloostrově tisíc 
pět set let a v patnáctém století jich 
odhadem bylo na tři sta tisíc. Byla 
to tehdy největší židovská komunita 
na světě. 

 Téměř po celé 20. století se obje-
vovaly snahy umožnit těmto Židům 
návrat do vlasti jejich prapředků. 
Nejznámější jsou počiny některých 
španělských konzulárních úředníků 
zachránit je ze spárů nacistického 
Německa poskytováním španělských 
pasů. Po válce i diktátor Francis-
co Franco pochopil, že by mohl 
v očích světové veřejnosti vypadat 
přijatelněji, když se bude pasovat na 
ochránce Židů za druhé světové války, a to se mu v očích mnohých 
podařilo. Generalissimus Franco nebyl, podobně jako duce Musso-
lini, po většinu svého života aktivním antisemitou. Odhaduje se, že 
koncem minulého století žilo v Sefarad (hebrejské pojmenování 
Španělska) 40 až 50 tisíc Židů. 

Když v novém tisíciletí postihla svět recese, jež se obzvlášť těžce 
projevila na Pyrenejském poloostrově, začala se španělská vláda 
hlouběji zajímat o sefardské Židy, kteří se po staletí považovali za 
Španěle bez vlasti. Nejednalo se už pouze o omluvu; vládní snaha 
byla umožnit jim návrat do staré vlasti a snad i do domovů, jejichž 
klíče někteří Sefardští opatrovali jako památku na šťastné doby 
po půl tisíciletí. Možná se španělská vláda inspirovala ve slovech 
otomanského sultána, který začátkem šestnáctého století nemohl 
pochopit, proč katoličtí králové vyhánějí Židy ze své země, když 

„jsou přece výborným zdrojem bohatství“. „Ať jsou tato slova prav-
divá či ne, faktem je, že sultán s radostí přijal židovské rodiny, jež se 
k němu obrátily o pomoc,“ konstatoval v rozhovoru pro BBC Josep 
Maria Estanyol, historik na universitě v Barceloně. Ještě v současné 
době přibližně 90 % Židů v Turecku má sefardské kořeny. Mnozí 
z nich mluví ladino, to jest středověkou židovskou španělštinou. 
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Pražský obvodní soud uložil půlroční 
podmíněný trest za protižidovský status na 
facebookovém profi lu a antisemitské výro-
ky na sociální síti Ask. Obviněného muže 
uznal vinným z podněcování k nenávisti 
vůči skupině osob a také z hanobení náro-
da. ČTK dne 5. dubna informovala, že má 
nepravomocný lednový verdikt k dispozici. 
Odsouzený muž, kterého Euro již dříve 
označilo za neonacistu, byl stíhán od června 
2016. Kauzou se bude v květnu zabývat 
odvolací senát. 

Trestný čin podněcování k nenávisti spá-
chal obviněný podle Obvodního soudu pro 
Prahu 10 tím, že v listopadu 2015 vyvěsil 
na svém veřejně přístupném facebooko-

vém profi lu příspěvek ve znění: „Kam až 
musejí zajít, aby to vaše vyjebané mozky 
pochopily? Nadnárodní korporace ničí svět... 
a komu myslíte, že kurva patří? Židi, zase 
Židi!!! Zbavme se Židů a bude na světě 
dobře...“ V němčině pak připojil vzkaz, že 
bez Židů nebudou problémy. 

Hanobení národa se předtím údajně do-
pustil tak, že v době od listopadu 2013 do 
února 2014 několikrát v diskusi vedené na 
veřejné sociální síti Ask vyjádřil svou ne-
návist k Židům jako etnické skupině. Mimo 
jiné uvedl: „Je to odpad... Židi, negři, opice, 
vše to je jen špína...“ 

Obvodní soud naopak muže zprostil 
obžaloby z projevu sympatií k hnutí směřují-

címu k potlačení práv a svobod člověka. Vy-
šetřovatelé kladli obviněnému za vinu, že ve 
facebookové dotazníkové kolonce „studoval 
na škole“ uvedl nacistickou akademii, že na 
Facebooku zveřejňoval fotografi e vojáků 
z jednotek SS a že si vojáka německé pěcho-
ty nechal vytetovat na předloktí. Stejně tak 
soud muže osvobodil i ohledně toho, že si 
uložil odkazy na webové stránky projevující 
rasovou, národnostní nebo náboženskou 
nesnášenlivost. 

Za podněcování k nenávisti spáchané 
prostřednictvím veřejně přístupné počíta-
čové sítě lze stejně jako za hanobení národa 
uložit až tři roky vězení. 

ČTK, red

Soud potrestal antisemitské 
výroky na sociálních sítích
„Zbavme se Židů a bude na světě dobře…“

Frank-Walter Steinmeier
je 12. německým spolkovým prezidentem

Německo nemělo v nedávné minulosti 
štěstí s volbou spolkových prezidentů. Horst 
Köhler a Christian Wulff, oba kandidáti 
CDU a především spolkové kancléřky Ange-
ly Merkelové, ve funkci dlouho nevydrželi, 
první odstoupil sám, druhý byl „odstoupen“. 
Byl to největší trapas německé kancléřky. 

Ani Joachim Gauck, který nahradil Christia-
na Wulffa, jí nebyl po chuti. Ten se rozhodl, 
že po prvním pětiletém období se o druhé 
ucházet nebude, bylo tedy třeba zvolit no-
vého prezidenta. 

Kandidátem sociální demokracie byl 
Frank-Walter Steinmeier, ten se nakonec stal 
také kandidátem křesťanských stran CDU/
CSU díky rozhodnutí předsedy bavorské 
CSU Horsta Seehofera. 

Zvláštností volby prezidenta v Německu 
je to, že je volen tzv. Spolkovým shromáž-
děním (Bundesverammlung), tj. 630 členy 
dolní sněmovny parlamentu, k nimž se přidá 
630 volitelů, které určí horní sněmovna, tzv. 
Bundesrat. Jsou to většinou významné veřej-
né osobnosti, kromě politiků též herci, vědci, 
podnikatelé, zpěváci, tentokrát např. trenér 
německé fotbalové reprezentace Joachim 
Löw nebo rockový zpěvák Peter Maffay. 

Dne 12. února mělo Spolkové shromáž-
dění šťastnou ruku, spolkovým prezidentem 
zvolilo osvědčeného a zkušeného politika, 

přítele České republiky Franka-Waltera 
Steinmeiera. Byl zvolen 931 hlasy z 1239 
platných. Své funkce se ujal v neděli 
19. března. 

Frank-Walter Steinmeier je bezesporu 
dlouhodobě nejpopulárnějším německým 
politikem. Na jeho dobrém vztahu k České 
republice má zásluhu bývalý pracovník 
německého velvyslanectví v Praze Martin 
Jäger. Ten ho svého času upozornil na Lenku 
Reinerovou, poslední žijící spisovatelku 
německého jazyka v Česku, a na jí založený 
Pražský literární dům autorů německého 
jazyka. Od té doby je věrným podporovate-
lem této kulturní instituce, kterou navštívil 
i v rámci své pracovní  cesty do Prahy ve 
funkci ministra zahraničí. 

Závěrem je na místě připomenout výrok 
českého ministra zahraničí Lubomíra Zao-
rálka, že zvolení Franka-Waltera Steinmeie-
ra je zárukou rozumu a rozvážnosti. To jsou 
kvality, které Evropa nyní velmi potřebuje. 

Denny Stecher
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Po posledním jednání divadelního představení je konec, opona padá. Obecenstvo tleská, herci se 
klaní, pak všichni odcházejí…

Ale není i sám život velkým divadlem? Kde každý hraje svou nejistou roli?

„Die Welt ist eine Bühne,“ řekl kdosi…

Dnes ve věku 85 let dělám inventuru a připadá mi, že jsem v divadle svého života hrála v mno-
ha nejnemožnějších rolích – ani Shakespeare by je možná nevymyslel…

Zkusím zde tedy načrtnout, jak by mohla vypadat moje životní divadelní hra…

Eva Erbenová
Opona padá

Životní inventura

První jednání

První obraz. Městečko Podmokly u Děčína v Československu. Skály, 
lesy, procházky, slavnosti, Vánoce, narozeniny… panenky, cukroví, 
dárky… Dny se třpytí v křišťálovém paláci mého dětství, kde žiji 
v roli princezny obklopené láskou rodičů, příbuzných, přátel. 

Ale tento děj končí po šesti letech. Sudety ve 30. letech 20. století 
nejsou pro lidi mluvící česky dobrým místem k životu. 

Druhý obraz – městečko Volyně nedaleko Šumavy. Tatínek zde 
provozuje továrnu na výrobu gumového zboží. V továrním areálu 
je náš velký byt a všudypřítomná vůně benzinu. Na dvoře se batolí 
husy a slepice, ale na noc je domácí pomocnice Boženka zavírá 

do kurníku. Za městečkem táboří potulní cikáni, lidé se bojí, že 
kradou. Maminka mi hrozí, že když se nebudu chtít mýt a česat, 
cikáni si mě odvedou. Ale také říká, že kradou z hladu, a posílá za 
nimi Boženku s jídlem. 

Již chodím do první třídy. Bohužel mě přepadají četné dětské 
nemoci, spála, spalničky, také operace slepého střeva… A neštěstí 
nakonec stihlo celou rodinu, továrna vyhořela a druhý obraz mé 
životní hry skončil. 
Praha – Strašnice, Vilová ulice č. 453. Tam stojí naše vilka a tvoří 
hlavní kulisy třetího obrazu. Do nich patří i krásná školní budova 
nedaleko, jsem již v 2. třídě a pan učitel Pánek nám žáčkům s nad-
šením vypráví o české historii, o královském rodu Přemyslovců, 
o kněžně Libuši. Také s rodiči se procházíme Prahou, po stopách 
dávných časů, na Vyšehradě je hřbitov významných a slavných 
národních osobností, jako byli básníci Mácha nebo Neruda nebo 
skladatel Smetana, a maminka mi o nich vypravuje. 

Okolo naší vilky vše kvete – zlatý déšť, hloh, šeřík, růže. 
S kamarádkami si hrajeme na zahradě. Maminka hraje na piano 
Schumannovo Snění. Tatínek pracuje na svém vynálezu, jezdí do 
Vysočan do továrny Baxlax. 

Jednou týdně jedu s maminkou do centra města na nákupy, po 
nich se scházíme s tatínkem v kavárně Elektra. Rodiče pijí kávu, 
já dostanu zmrzlinu a pak již naší tatrovkou odjíždíme domů, kde 
čeká Boženka a stůl prostřený k večeři. 

Naše dny plynou klidně a spokojeně. Nedělní výlety, letní toulky 
po lesích a sbírání borůvek a hub, v zimě lyžování v Krkonoších. 
Moje role dospívající holčičky nemůže být šťastnější. 
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Začíná však další výjev hry mého života. Odehrává se ještě ve 
stejných kulisách – v našem domě, ulici, městě Praze, ale je po-
čátkem jiného, budoucího dramatu. 

Je neděle, na konci naší ulice je cukrárna, po obědě tam cho-
dívám pro zmrzlinu. Ale tentokrát na dveřích čtu ceduli: „Židům 
a psům vstup zakázán!“ 

A pak se život mění závratnou rychlostí. Už nebydlíme v naší 
vilce, ale v přikázaném malém bytě, nemáme auto, na všech mých 
krásných šatičkách a kabátcích svítí přišitá žlutá hvězda s nápisem 
JUDE, nesmím chodit do školy, maminka smí nakupovat jen večer, 
kdy už je vše vyprodáno…. Ale rodiče snášejí všechna příkoří 
statečně, tatínek je přesvědčen, že poměry se zase uklidní… 

Končí první jednání, opona padá!

Druhé jednání

První obraz. Terezín v severních Čechách. Město pevnost. Kon-
centrační tábor. Divné dobrodružství pro desetiletou rozmazlenou 
holčičku a tisíce dalších dětí. Ale dospělí vězňové si dokázali udržet 
vysokou morální úroveň a víru v přežití a tento postoj vštěpovali 
i nám dětem. 

Dnes vidím optimismus, vynalézavost, obětavost a statečnost 
terezínských vězňů zralým pohledem a jsem hrdá, že jsem mohla 
takové lidi poznat a být členkou jejich společenství. Ale bylo to člen-
ství, za které se draze platilo a které zanechalo stopy na celý život. 

Kromě nenahraditelných ztrát jsme ale také něco získali – sílu, 
houževnatost, odolnost a úctu k životu…

Když moje pravnučka slavila dvanácté narozeniny, vzpomněla 
jsem si na den těch svých. Maminka mi dala stříbrnou čajovou lžičku 
a Jarda Rind mně z ní udělal přívěsek, který jsem nosila na krku na 
tkaničce od bot. Jarda se po válce stal zlatníkem a žil v Austrálii, 
můj přívěsek skončil v Osvětimi… 

Tam se odehrává druhý obraz jednání, a je to obraz plný plamenů, 
kouře, křiku, štěkotu psů, chaosu… Dnes mi připadá, že jsem osvě-
timské dny prožila jakoby v narkóze, tak málo detailů si pamatuji. 
Teprve po čtyřiceti letech, když jsem o této době začala mluvit 
s dětmi, se mi vrátilo více střípků vzpomínek. 

Ale zatím jsem s maminkou stále v tom pekle, válka trvá již 
příliš dlouho, je hrozná zima, leden roku 1945 a v průvodu tisíců 
žen se musíme vydat na nekonečný pochod. 

Maminka umřela. 
Opona padá.

Třetí jednání

První obraz. Scenerii tvoří západočeská krajina na počátku jara. 
Jsem v ním sama, čtrnáctiletá, živá jen napůl. 

A pak najednou ležím v posteli v selské světničce, neznámé 
tváře venkovských lidí se nade mnou sklánějí. Moji zachránci. 
Rodina Jahnova a další lidé z Postřekova. Prostí lidé, kteří pro 
mě riskovali život. 

Je konec války, vesnicí projíždějí američtí vojáci. Jsem ob-
lečena v chodském kroji jako místní děvčata, chodím s nimi na 
pole, ale nepracuji, Jahnovi o mě pečují a já se pomalu zotavuji 
tělesně i psychicky. Na louce voní seno, kvetou chrpy a kopretiny, 
bzučí čmeláci. 

Vzduch těžkne před bouřkou, honem naložit žebřiňák a rychle 
do stodoly, sedím nahoře na kopě sena a vezu se, dýchám a žiji 
jen přítomností. 
Přišel podzim, začal druhý obraz tohoto dějství. Našla mě příbuzná 

– teta Vlasta – a odvezla do Heřmanova Městce ve východních 
Čechách. Poskytla mi přístřeší a živobytí, ale citů žádných jako by 
nebyla schopna. Ve velké vile jsem přenechána sama sobě, nevím, 
co se mnou bude, tak hledám oporu v knihách, čtu Jih proti Severu, 
Vojnu a mír, Annu Kareninu. 

Také chodím do školy, ale pravidla chování pro děti mi při-
padají směšná, po všem, co jsem prožila. Mou rolí je osamělost 
a nejistota. Trpím hlubokou depresí, aniž bych svůj stav tehdy 
takto dovedla pojmenovat. 

S koncem školního roku končí i toto dějství mé životní hry. 
Odcházím do Prahy. 

Opona padá.
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Čtvrté jednání

Kulisou prvního obrazu je sirotčinec v Belgické ulici č. 25. Velká 
dvoupatrová budova, dole pokoje děvčat, nahoře bydlí chlapci, 
celkem je nás okolo třiceti dětí. Všichni se stejným osudem. Kdysi 
jsme si mysleli, že se po válce vrátíme domů a vše bude jako dřív… 

V pokoji bydlím s Martou, známe se už z Osvětimi. Stávají se 
z nás nerozlučné přítelkyně a naše přátelství trvá dodnes. Dostáváme 
od Židovské obce měsíční kapesné 200 korun. Je léto, prázdniny, 
touláme se Prahou – a o minulosti nepromluvíme slovo. Žijeme 
přítomností, přemýšlíme o budoucnosti. Na klinice prof. Neuwirta 
se otevírá kurz pro zubní instrumentářky a my jsme obě přijaty! 
Můžeme snad již začít normálně žít? Bude mou rolí to, co mi patří, 
tedy role mladé dívky hledající své nové místo v životě?

Marta dostala práci ještě před ukončením kurzu u zubaře dr. 
Fialy, pobírá skromný plat a dělí se se mnou, utrácíme za lístky do 
divadla a knihy a také třeba za chlebíčkyu lahůdkáře Vaňhy, jsme 
pořád hladové. 

Já jsem po skončení kurzu práci hned nenašla, tak pilně pokra-
čuji v dalších různých kurzech, učím se stenografovat, angličtinu, 
chodím na různé přednášky. 

Pak získám doporučení k doktoru Neumannovi do Letenské 
ulice č. 7. Pro příjem pacientů slouží čekárna, ordinace a speciální 
sálky, hned vedle je doktorův byt o třech pokojích. 

Ukazuje se, že jsem v Terezíně znala jeho dceru Jiřinku, zemře-
la na tyfus, byly jsme stejně staré. Také její maminka, doktorova 
žena tam zemřela. Zůstala mu dcera Eva, nyní studentka medicíny. 
Domácnost vede hospodyně Žofi nka, rezolutní starší žena. 

U dr. Neumanna jsem nalezla nejen možnost obživy, ale také 
otcovskou péči, ochotu poradit, vyřešit, pomoc v životní orientaci. 

V práci jsem nevyužila znalosti zubní instrumentářky, neboť 
dr. Neumann léčil choroby kožní a pohlavní, ale uplatnila jsem se 
i jako všeobecná zdravotní asistentka a se svou první pracovní rolí 
jsem byla velmi spokojena. Dr. Neumann neměl nouzi o pacienty, 
kteří pro své choulostivé potíže potřebovali naprostou diskrétnost 

– bohatí a slavní lidé, a ti za mimořádný přístup rádi odměnili i mě. 
Později, když už jsem nežila v Československu, se dr. Neumann 

znovu oženil. S jeho pani Elou jsme si dopisovaly až do jeho smrti 

koncem šedesátých let. Paní Ela pak emigrovala do New Yorku, kde 
jsme se v r. 1980 setkaly. Po r. 1989 jsem v Praze našla doktorův 
hrob, neudržovaný, zarostlý plevelem. Vyplela jsem ho a zasadila 
květiny. 

Ale zpět do r. 1948. Dne 15. května byl vyhlášen Stát Izrael a na 
večírku jsem potkala Petra. 

Začíná druhý obraz tohoto jednání. Jeho scenerie se táhne od Prahy 
přes Francii a Středozemní moře až do Haify. 

Opět se pro nás naše rodná země stala nebezpečnou. Tentokrát 
nepřišlo nebezpečí ze západu, z Německa, ale od východu, z Ruska 
a hlavně od jeho domácích sluhů – komunistů. Nezbývá než při-
jmout těžkou roli emigrantů. Po všelijakých peripetiích odjíždíme 
s Petrem do Paříže a 30. října 1948 si na tamní radnici říkáme 
ANO. Máme v úmyslu emigrovat do Austrálie, ale po šesti měsících 
čekání se rozhodujeme pro Izrael. Jsem těhotná a přeji si porodit 
dítě v zemi, ze které nebude muset utíkat. Kde nebude vyhnáno ze 
školy, nepřišijí mu na kabátek žlutou hvězdu a kde jeho údělem 
bude jen to, co bude úděl všech. Dne 11. března 1949 v Marseille 
nastupujeme na loď Pegasusa, 18. března se na obzoru objevuje 
Haifa. Jsme doma. Opona padá.

Páté jednání

První obraz. Písek, písek a zase písek. Dřevěný domek v kraji blízko 
pouště, zpočátku bez elektřiny a tekoucí vody. Petr pracuje v to-
várně na výrobu vodovodních rour a také náš domek se vodovodu 
dočká, elektriku zajišťuje několik hodin denně generátor. Dny jsou 
náročné, životní podmínky velmi jednoduché. Z emigrantů jsme 
se stali pionýry. Ale během let se ukáže, že emigrace je nemoc, 
chronická nemoc. Člověk se nikdy neuzdraví, recidivy smutku 
jsou časté. Hlodá touha po ztracené identitě. Ale člověk se musí 
přizpůsobit a hlavně doufá a je ochoten přinést každou oběť, aby 
zajistil budoucnost dětem. 

Naše první dítě, dcera, se narodila r. 1949 a v r. 1953 přibyl do 
našeho domku syn. Přišli další emigranti, naše osada v Aškelonu se 
rozrůstala. Provádí se parcelace půdy, která tisíce let ležela ladem, 
u moře se stavějí malé domky. Petr si bere od zaměstnavatele půl-
roční zálohu na plat, kupuje pozemek a začíná sám stavět náš dům. 

Negev se osidluje novými přistěhovalci z arabských zemí, kteří 
trpí všemožnými nemocemi. Svěřuji své děti jemenské chůvě a jdu 
pracovat jako zdravotnice do terénu. Navštěvuji malé usedlosti, 
chodím od domku k domku a snažím se přinést civilizaci a zdravý 
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život do prostředí, kde vládnou primitivní pověry, nemoci z pod-
výživy a z neznalosti hygieny. 

Petr po práci v továrně pokračuje ve stavbě našeho domu, vlast-
níma rukama, cihlu po cihle. 

Moje role v tomto obrazu života jsou matka, manželka, zdravot-
ní sestra, pomocnice na stavbě. Na podzim roku 1956 opouštíme 
dřevěný domek a stěhujeme se do opravdového vlastního domu. Po 
patnácti letech máme konečně opět svůj domov. 

Začal druhý obraz tohoto dějství. Již nechodím do práce, plně mě 
zaměstnává péče o rodinu a dům. Sázím stromy, keře, břečťan 
u zdi domu, tak jak to bývalo v naší vilce ve Strašnicích. Snažím 
se zúrodnit písečnou půdu. Získala jsem životní jistotu, již nejsem 
vydána napospas druhým, sama mohu řídit svůj život. Tatínek mi 
kdysi napsal do památníku „S klidem a rozvahou vládni životem“. 
Byla jsem zklamaná, vůbec jsem tomu věnování nerozuměla 

– pochopila jsem ho až mnohem později. Památníček ale skončil 
v Osvětimi, jako vše, co nám patřilo. 

Teď ale v novém domě se svou rodinou intenzivně žiji přítom-
ností, ještě mé myšlenky nebloudí do minulosti…

Opona padá za šťastným dějstvím.

Šesté jednání

Náš dům i Izrael jsou magnetem, přátelé, s kterými jsme prožili Te-
rezín a dnes jsou roztroušeni po celém světě, přijíždějí na návštěvu. 
A také my jsme zváni k návštěvám. První naše cesta vede do Dánska 
a mimo jiné je to i dar pro našeho syna k jeho třináctým narozeninám. 

Projíždíme Evropou a jsme nadšeni. Na zpáteční cestě ze Skan-
dinávie jedeme přes Německo, Praha je blízko, a tak Petr mění směr 
a jedeme k československé hranici, snad nás pustí! A podařilo se, 
jsme v Praze! Po téměř dvaceti letech! Děti poznávají naši vlast 
a všichni jsme nadšeni. Ale do Strašnic nejedeme…

A zázračná cesta pokračuje. Míříme na Plzeň k hraničnímu pře-
chodu a najednou cedule – Postřekov! Petr je udiven, proč tam chci 
jet, nikdy jsem o svém tamním pobytu nemluvila. A tak 30. června 
1966 přijíždím do vesnice, kde mi před koncem války místní lidé 
zachránili život. A poznávají mě hned, nezapomněli na mě! Cítím 
se s nimi hluboce spojena, prostředí je stejně láskyplné jako tehdy. 
Dva dny zůstáváme a slibujeme si, že některé příští léto přijedeme 
na prázdniny. Ale opět vstoupila do našeho života politika. Ruská 
okupace r. 1968 znemožnila nejen prázdninový pobyt, ale na dlou-
hou dobu i jakýkoli můj kontakt s Postřekovem. 

Opona padá.

Sedmé jednání

První obraz. Nová nemocnice v Aškelonu. Ředitel je Čech, primář 
gynekologie také. Nabízejí mi zaměstnání – práci na výzkumném 
projektu. Ráda přijímám. A tak třikrát týdně sedím v pěkné pra-
covně a přijímám ženy, které dostávají nový lék, a vedu protokoly 
o jejich stavu. 

Náš rodinný život je šťastný, ale poměry v zemi ne: Izrael je 
stále terčem nenávisti a válečných útoků sousedních států a náro-
dů. Po každé vyhrané válce si myslím, že už konečně nastane mír. 
Naše dcera Dani, již dvacetiletá, studuje v Jeruzalémě, syn Alon 
se připravuje na vojenskou službu, je mu sedmnáct let. A já zjišťuji, 
že jsem těhotná. 

Končím s prací v nemocnici a v r. 1970 přichází na svět naše 
třetí dítě, syn Amir. 

Další obraz této etapy už je soustředěn jen do světa mé rodiny 
a domu. Moje mateřství běží po dvou kolejích – jsem matka vo-
jáka a matka nemluvněte. Ale je namístě spokojenost: vrátili jsme 
si vše, co nám minulost vzala, máme rodinu, domov, zajišťujeme 
budoucnost našim dětem – snad se dočkáme i míru. 

Po léta jsem nedovolovala stínům minulosti vkrádat se do pří-
tomnosti, přítomnost byla příliš náročná, byla jsem mladá a mládí 
směřuje kupředu. Chtěla jsem zapomenout, vymazat z paměti, 
nestála jsem o lítost. A prezentace šoa v celé jeho nahotě pro mě 
byla nesnesitelná: plyn, oheň, mrtvoly, psi, klacky a biče v rukou 
ďábelských lidí, mlácení, zima, hlad, špína. Důsledky toho pekla 
s jeho koncem však neskončily, a jsou to důsledky, o kterých se 
moc nepíše. 

Když jsem v r. 1949 porodila své první dítě v nemocnici Ram-
bam v Haifě, okolo mě ležely rodičky, za kterými chodily jejich 
matky. Tajně jsem plakala lítostí. Lékař si toho všiml, konstatoval 
poporodní depresi a podal mi lék. Co jsem měla vysvětlovat? Kdo by 
mi rozuměl? A stejně tak, když sepisovali moji rodinnou anamnézu: 
Žijí rodiče? Na co zemřeli?

Jsem navždy jiná a je to nesdělitelné. 
Nemám ráda psy. Ale syn Alon by tak rád psa měl. Náš známý 

zvěrolékař mu k narozeninám jednoho přinese – je to německý ov-
čák, Wolfshund! Všecko ve mně křičí ne, ne, ne! Ale syn je šťastný 
a já sbírám rozum: Což za to ten pes může? A proč by kluk nemohl 
mít psa? Jen kvůli tomu, že v Osvětimi… Tak nakonec prostě máme 
psa. Ale i tohle je šoa. 

S Petrem o té době nemluvíme ani nic nevyprávíme dětem. Když 
se ptají, proč nemají babičky a dědečky, říkáme jen, že umřeli za 
války. Dcera si prohlíží moje rodinné album, které se zachránilo, 
opatrně odlepí fotku mé maminky, své babičky, a dá si ji pod polš-
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tář. Album jsem zamkla do skříně. Až po čtyřiceti letech jsem byla 
schopna zarámovat fotografi e rodičů. A tak jsme mnoho let drželi 
minulost v šachu. 

Opona padá.

Osmé jednání

V roce 1982 jsem o minulosti poprvé trochu vyprávěla dětem ve 
škole. Výsledkem byla také malá knížka Ima saprili, později vydaná 
i v ČR po názvem Mámo, povídej, tys tam byla. 

Byla vydána také v němčině, zájem projevil Goethe-Institut a já 
začala být zvána na čtení a besedy s veřejností. Do Německa se mi 
nechtělo. Ale v té době se v izraelské veřejnosti začalo o šoa více 
mluvit, druhá generace už byla ve věku, kdy ji zajímaly důvody 
záhadného mlčení rodičů. Ve sdělovacích prostředcích hovořili 
pamětníci, podávali svědectví, ale způsobem těžce stravitelným pro 
nezasvěceného posluchače: to bědování, ta demonstrace ubohosti! 
Velice mě to zlobilo. Ano, byli jsme oběti, ale akcentování pouze 
utrpení mě uráželo. Ti zavraždění nebyli ubožáci! Bylo mezi nimi 
tolik významných a slavných osobností, které za svého života 
obohatily lidstvo, jen jejich jedinou „vinou“ bylo, že to byli Židé!

A tak jsem do Německa jela. V roli spisovatelky a svědkyně 
minulosti. První beseda byla ve Frankfurtu u příležitosti německého 
vydání mé knížky pod názvem Mich hat man vergessen. Účastnilo se 
asi dvě stě studentů, učitelé, duchovní. Zeptala jsem se, zda někdo 
rozumí hebrejsky. V publiku se zvedá mladá žena. V rozhovoru 
se ukázalo neuvěřitelné: známe se! Jmenuje se Bilha, narodila se 

v Aškelonu, rodiče přišli z Polska, vybudovali si malé hospodářství 
a já jsem od nich kupovala dětem mléko! Překládáme vše publiku, 
které se dobře baví. A já končím besedu slovy: Takhle s námi točí 
osud. Polsko – Osvětim – Aškelon – Frankfurt, kde malá knížka 
s velkým obsahem slaví své zrození. 

Moje cesty za čtenáři a posluchači pokračovaly a během dvaceti 
let jsem poznala mnoho dětí, studentů, odpověděla na bezpočet 
otázek – a snažila jsem se tím všem těm pronásledovaným a za-
vražděným vrátit jejich lidskou identitu. 

Terezínem prošlo 15 000 dětí, přežilo 100 a já jsem jedna z nich. 
Pokládám za svou povinnost o nich a jejich rodičích vyprávět. Ale 
mohla jsem s tím začít až po mnoha letech, až ustoupila bolest a pře-
hlušil ji vztek! Ten ale mým mladým čtenářům a posluchačům nikdy 
nebyl adresován, ti za své rodiče a prarodiče nenesou žádnou vinu. 

Opona padá.

Deváté jednání

Je po sametové revoluci a my jsme zase v Praze. Máme zde malý 
byt, a tak po padesáti letech zase mohu ve svém městě spát ve 
vlastní posteli! Na defi nitivní návrat do staré vlasti je ale již pozdě, 
děti jsou zakotveny v Izraeli a my s Petrem již nejsme dost mladí 
na zásadní životní změny. A tak pobýváme v Praze dvakrát do roka, 
zajíždíme do Postřekova, setkáváme se se starými i novými přáteli. 

Ale opona ještě nepadá, hra mého – našeho života pokračuje… 
V Aškelonu v létě 2016

MACHOL Čechia 2017 - mezinárodní 
seminář izraelských lidových tanců

Využijte jedinečné příležitosti intenzivní výuky izraelských lidových tanců a neopakovatelné 
atmosféry. Seminář s profesionálními učiteli z Izraele se koná od 28. června do 2. července 2017 

v Nymburku. Bližší informace na www.besamim.cz, besamim@volny.cz, tel.: 603852917. 

Pokud nemáte čas na celý seminář, přijeďte do Poděbrad dne 30. června 2017!
Skupina Besamim vás zve na ukázku izraelských lidových tanců, která proběhne

od 16:00 do 16:30 hod. na Libenského kolonádě v Poděbradech.
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Násilné projevy proti židovské komunitě jsou 
v Česku od roku 1989 ojedinělé. Jednak ži-
dovské společenství nedosahuje ani jednoho 
promile celkové populace, ale především je 
komunita velmi dobře integrována do české 
společnosti, což se odráží i ve vysoké míře 
smíšených manželství. Více to schytávají 
hřbitovy a synagogy, ale přesto jde v sou-
časné Evropě o projevy, které jsou zcela 
minimální. Souvisí to se stavem domácí ex-
tremistické scény a velmi malou muslimskou 
komunitou. Jak je to však 
s latentním antisemitis-
mem? Co si o Židech myslí 
většinová společnost?

Latentní antisemitismus 
se velmi rychle vykrysta-
lizuje kolem konkrétního 
konfliktu v antisemitský 
projev, když váš soused 
najednou neví, jak by re-
agoval a sáhne do své his-
torické výbavy. Nájemník, 
který platí asi polovinu 
tržního nájemného, napíše 
izraelskému majiteli, který 
jej chce zvýšit o 20 %, že 
pokud to takto půjde dál, 
tak na domě vyvěsí palestin-
skou vlajku. Nebo se učitel na prostějovské 
základní škole, jež je postavena vedle zni-
čeného starého židovského hřbitova, který 
chtějí židovské organizace důstojně upravit 
jako místo posledního odpočinku dvou tisíc 
zemřelých, nechá slyšet, že soužití se Židy 
bylo vždy problematické, že vše nakonec 
vyřešil až Hitler. V obou případech Židé 
prosazují své legitimní zájmy, za něž od části 

„normálních občanů“ sklízejí hněv uvolňující 
antisemitské stereotypy. Česká společnost 
nepopírá holokaust, zavraždění židovští 
sousedé jsou nezpochybnitelní, ale problémy 
někde vznikaly, když se Židé domáhali vráce-
ní svých práv především ke svému majetku. 
Bylo to v poválečném období, ale i po roce 
1989. Židovské společenství se nemůže stále 
opájet iluzí odkazu tolerantního masarykov-
ského Československa, které i ve své době 
bylo určitě i dílem PR mladého demokratic-
kého státu. Období druhé republiky, okupace 
a komunismu zanechalo svůj negativní odkaz, 
který je u nás dobře viditelný i dnes. Ale 
především tehdejší antisemitismus musel mít 
své autentické domácí nositele. 

Židé moc nevadí, jsou jako Němci. Věřícího žida 
nechce v rodině třetina Čechů
Od roku 1989 se provádějí různé socio-
logické průzkumy, které se snaží vztah 
společnosti k židovské komunitě zachytit. 
Dlouhodobě pokládanou otázkou agentury 
STEM je: „Jak byste nesl(a), kdybyste 
měl(a) za souseda Žida?“ Postavení Židů je 
poměrně stabilní, jak je vidět v grafu, a patří 
k těm žádanějším sousedům. Zpráva STEM 
z roku 2016 uvádí, že tradičně nejlépe jsou 

českou veřejností vnímáni Slováci – bez-
problémový postoj k nim vyjádřilo 93 % 
dotázaných. Více než tři čtvrtiny veřejnosti 
by bez problémů přijaly za souseda Angli-
čana (82 %), Francouze (79 %), Američana 
(78 %). Mírně nižší podíl lidí by neměl 
problém žít se sousedem Němcem (73 %). 
Zhruba dvoutřetinová většina občanů (67 %) 
by rovněž bez výhrad snesla sousedství 
s Židy (66 %) a Chorvaty (63 %). 

Centrum výzkumů veřejného mínění 
(CVVM) při Sociologickém ústavu pravi-
delně zkoumá vztah české veřejnosti k ná-
rodnostním skupinám žijícím v ČR. I když je 
správné namítnout, že k židovské národnosti 
se při sčítání lidu v roce 2011 přihlásilo asi 
jen 500 lidí, zde jde o pohled dotazovaných. 
Podle vyjádření CVVM jsou sympatie nebo 
nesympatie u této skupiny víceméně stabilní 
jako u sousedů a Židé patří k těm relativně 
lépe vnímaným národnostním skupinám 
jako Němci, Maďaří, Řekové, Vietnamci, 
Bulhaři, u kterých převažují sympatie 
a neutrální postoj, což je relativně nejvíce 
zastoupená odpověď. Lidé deklarující 

dobrou životní úroveň domácnosti pociťují 
více sympatií, podobně je to u lidí s vyšším 
vzděláním. Jinak podle CVVM sociode-
mografi cké diference nejsou vesměs příliš 
významné. Zajímavý rozdíl lze najít podle 
politické afi lace, kdy více sympatií nalezne-
me u lidí řadících se na pravici. 

Je samozřejmě otázka, zda je toto re-
lativně dobré postavení dobrou či špatnou 
zprávou. Vždyť programová českožidovská 
asimilace započala před 140 lety a i dneš-

ní většinové národnostní 
vnímání členů židovských 
komunit je většinově české, 
podle čehož by i vnímání 
českých Ž/židů českou 
společností mělo být asi 
blíže Slovákům. 

V roce 2010 byl zveřej-
něn průzkum společnosti 
Factum Invenio. Mít za 
souseda Izraelce by vadilo 
dvěma z pěti Čechů, žid 
by vadil 18 procentům 
lidí. Rozdíly ve vnímání 
židů a Izraelců byly podle 
autorů průzkumu zřejmě 
dány pocitem české veřej-
nosti, že židé byli dlouhá 

staletí integrální součástí společnosti. Tomu 
nasvědčuje i to, že Izraelce jako rodinného 
příslušníka by nechtělo 60 % dotazovaných, 
žida (dle víry) asi třetina lidí. Průzkum také 
zkoumal postoje české společnosti k dědic-
tví židovské kultury. U téměř 70 % lidí se 
ukázaly jako pozitivní. U vnímání izraelské 
kultury je to 53 % kladných postojů. 
Vy Židi si to vždycky umíte zařídit
Předchůdce CVVM v letech 1991 a 1999 
zkoumal podrobněji postoje k židovské 
komunitě. Více než 90 % veřejnosti ne-
vidělo v roce 1999 rozdíl mezi ostatními 
lidmi a Židy a rovněž odsuzuje jejich 
pronásledování v období druhé světové 
války. 2 % souhlasila s tezí, že je v průběhu 
války potkalo to, co si zasloužili. „Nic-
méně stereotyp s negativním zabarvením 
schopnosti přizpůsobit se se stále uplatňuje 
u značné částí občanů (71 %). Zejména 
při posuzování ukrutností vůči Židům ve 
válečných letech je část mladé generace 
do 19 let méně informovaná. K výroku, 
že Židy potkalo v letech 1938–1945, co 
si zasloužili, se nedokázalo vyjádřit 23 % 

Jak je to s antisemitismem v Česku
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mladých do 19 let. O něco větší antisemitis-
mus než jinde se objevuje na jižní Moravě. 
8 % dotázaných nesouhlasilo s výrokem, 
že Židé jsou stejní lidé jako ostatní. S tím, 
že krutosti spáchané na Židech v období 
války byly trestuhodné, se neztotožnilo 
6 % dotázaných ve veku 45–59 let a 6 % 
vysokoškolsky vzdělaných,“ stojí ve zprávě 
z průzkumu IVVM z roku 1999. 

V průběhu let 1991 a 1999 se objevily 
některé pozitivní trendy. O několik procent 
se rozšířilo mínění, že Židé se neodlišují od 
ostatních, a rovněž se zvýšil souhlas s tres-

tuhodností zločinů spáchaných na Židech 
za války. S tím poklesl souhlas s názorem 
o spravedlivém trestu pro Židy v období 
válečných let. Jenom stereotyp o schop-
nostech Židů slušně se zajistit se prakticky 
nezměnil. Změnilo se ale skutečně myšlení 
společnosti nebo jde jen o větší cenzuru 
názorů při dotazníkovém šetření?
Proč něco odkrývat
Má nějaký smysl studovat latentní antise-
mitismus? Není to jen téma pro akademiky? 
Historická zkušenost nás učí, že „dobří 
sousedé“ se dokážou velmi rychle proměnit 

v „nebezpečné sousedy“, pokud mají to 
správné politické vedení. Je potřeba mít 
jen ten správný konfl ikt, kolem něhož vše 
může začít krystalizovat. Skrytý antisemi-
tismus má svá regionální specifi ka, kterým 
je rovněž třeba rozumět. 

Celý problém si zaslouží i proaktivní pří-
stup židovských organizací, které by měly 
cíleně močály protižidovských stereotypů 
vysoušet. Jistě jsou základem vzdělávání 
a výchova, ale i budování strategických 
partnerství a aktivní podpora naší státnosti. 

Tomáš Jelínek

Vztah k národnostním skupinám žijícím v ČR (%)

Velmi sympatičtí Spíše sympatičtí
Ani sympatičtí, ani 

nesympatičtí
Spíše nesympatiční Velmi nesympatičtí Průměr

Češi 50 35 13 1 0 1,66

Slováci 35 46 17 2 0 1,88

Poláci 10 34 38 12 3 2,61

Němci 6 28 39 19 5 2,87

Řekové 6 24 39 14 6 2,88

Židé 5 22 42 12 6 2,91

Maďaři 5 21 44 15 5 2,93

Vietnamci 6 26 42 17 8 2,96

Bulhaři 5 21 41 17 6 2,98

Rusové 4 18 41 25 9 3,18

Srbové 2 14 42 18 9 3,21

Ukrajinci 3 17 42 25 11 3,26

Číňané 3 14 39 23 11 3,27

Rumuni 1 7 35 33 15 3,59

Albánci 1 4 26 32 25 3,86

Arabové 1 3 15 31 44 4,20

Romové 1 2 14 34 48 4,26

Pozn.: Dopočet do 100 % v řádcích tvoří odpovědi „neví“.  V tabulce jsou národnosti srovnány podle pořadí tak, jak se umístily v průměru podle oblíbenosti.

Zdroj: ČVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost 7.–14. 3. 2016, 1079 respondentů starších 15 let, osobní rozhovor

S následujícími výroky týkajícími se Židů (v %)

Rozhodně souhlasí Spíše souhlasí Spíše nesouhlasí Rozhodně nesouhlasí Podíl +/-

Židé jsou stejní lidé jako ostatní občané 68 25 3 1 93/4

Krutosti spáchané na Židech v Čechách 

v období II. světové války jsou trestuhodné
76 16 2 1 92,3

Židy v letech 1938–1945 potkalo to, co si 

zasloužili
1 1 14 75 2/89

Židovské obyvatelstvo si vždy dokáže zajistit 

slušné životní podmínky
26 45 1 2 71/9

Průzkum IVVM v roce 1999 – (Dopočet do 100 % v každém řádku představují odpovědi „neví“.)
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Od roku 1989 uplynulo více než čtvrt století. 
Jaké jsou hlavní změny na mezinárodní politické 
scéně? Jak se proměnil svět, v němž my jsme 
jaksi stále zvyklí sledovat hlavně Rusko a USA. 
Nemáme změnit optiku?
Nu ano, my trošku starší jsme opravdu zvyk-
lí sledovat zrakem ostřížím Rusko a Spojené 
státy. Ale není to jen silou zvyku. Amerika, 
jediná zbylá supervelmoc, zůstává hlavním 
garantem evropské bezpečnosti. Ve vlastním 
zájmu musíme Americe rozumět, vědět, co 
se tam děje, zda tam zase nesílí tendence 
k izolacionismu, které nejsou dobré ani pro 
samotné Spojené státy – a tím spíše pak pro 
dnešní uspořádání světa. A musí nás zajímat 
americká ekonomika. Jak víme nejpozději 
od poslední dekády, její potíže se mohou 
projevit i na ekonomice evropské. 

Rusko, to je jiná kapitola. Nicméně 
argument, že váha Ruska odpovídá váze 
Horní Volty, jen s jadernými zbraněmi, dáv-
no neplatí – a rozhodně ne proto, že Horní 
Volta od té doby změnila svůj název. Váha 
Ruska za posledních patnáct, dvacet let 
znovu stoupla, i díky putinovské asertivitě 
a malé míře ohledů. 

Vyplatí se studovat ruskou kreativní 
práci s fakty; ovlivňuje nálady a postoje 
určitého dílu české veřejnosti. 

Čím lépe budeme znát ruský model 
„neliberální demokracie“ a jeho dopady, tím 
méně pravděpodobné bude, že se prosadí 
i u nás. 

A měli bychom také sledovat ruské vzta-
hy s tzv. blízkým zahraničím, tj. s bývalými 
svazovými republikami. Leccos to může 
napovědět o tom, zda se Rusové už necítí na-
tolik silní, že se budou chtít znovu výrazněji 
prosadit ve středu Evropy. Nynější masivní 
šíření ruské propagandy a působení ruských 
agentů u nás (viz zprávy BIS) by proti 
tomu byly jen nesmělým preludiem. Ruská 
zahraniční politika má v sobě zakódovanou 
expanzivnost; mohou se měnit režimy, leč 

My v EU dovedeme
hlavně říkat „ne“

O Evropě a proměnách mezinárodní politické scény jsme k rozhovoru ŽL pozvali zahraničně-
politického komentátora Českého rozhlasu Milana Slezáka. „Nevyhnutelně se blížíme 
k dvourychlostní Evropě. A tady nevystačíme s pouhou negací. Měli bychom vědět, zda je pro nás 

výhodnější být součástí pevného jádra, anebo si ponechat svobodu periferie,“ říká.

tohle přetrvává. Začalo to za Ivana Hrozné-
ho. A Palacký správně říkal, že rozdrobená 
střední Evropa by byla milým základem pro 

„univerzální monarchii ruskou“. Na jeho slova 
došlo, jen v jiném historickém hávu. 

Nicméně jako velmoc je Rusko přece 
jen na pozvolném sestupu, a to mluvím 
o politice. Ekonomické opožďování je 
ještě markantnější, což vynikne zejména 

při srovnání Ruska a Číny. Ta bude patrně 
stále důležitější. 

Vzestup Číny, sestup Ruska, váhání 
Ameriky nad výběrem priorit, její nechuť 
k úloze „světového četníka“ a americký 
půlobrat k Asii, jakož i vzestup terorismu 
a relativní úspěchy populistů v zavedených 
demokraciích – to jsou podle mne hlavní 
rysy současnosti. 
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Nemá se i ČR víc orientovat na Asii? U nás se 
v poslední době mluví hlavně o Číně, ale pro 
naši malou zemi jsou asi cennými partnery 
i jiné země od Vietnamu, kde máme historicky 
dobrou pozici, až třeba po Malajsii a Indonésii?
Tatínek, který celý svůj profesní život strávil 
v jednom podniku zahraničního obchodu, 
říká, že dobré zboží se prodává samo. Ne-
máme-li dobré zboží, stěží nám pomůže 
politická podpora. A stěží nás zachrání 
nové trhy. Jistě, ať je vývozci hledají, a to 
nejen v Asii, ale také v Latinské Americe. 
Nicméně je vhodné připomenout, že na 
nových trzích mohou hrozit i nová nebez-
pečí. Špatná platební morálka, chabá právní 
ochrana, nelegální kopírování, politická 
rizika… A u špatného obchodu vývozce 
vždycky hrozí, že ho v konečném důsledku 
zaplatíme my, daňoví poplatníci. 
Co lze očekávat na mezinárodní scéně od 
Trumpa? Není jeho manévrovací prostor mno-
hem menší, než dával najevo během volební 
kampaně?
Určitě, a zjistil to nejpozději při své konfron-
taci s americkým justičním systémem. Který 
mu slovy Karla Poláčka „ukázal svoji třídu“. 
Donald Trump je ale stále ještě na začátku 
svého mandátu. Ronaldu Reaganovi se při 
nástupu do úřadu také mnozí pošklebovali 
a jen málo lidí by tehdy uvěřilo, že po konci 
jeho volebního období bude považován za 
jednoho z nejúspěšnějších moderních ame-
rických prezidentů. Reagan se ovšem do-
kázal obklopit schopnými spolupracovníky. 
V tomto ohledu je na dobré cestě i Donald 
Trump. Zjevně pod jejich vlivem dokáže 
totálně změnit názor. Jak je to dlouho, co 
bylo pro něj NATO zaostalé (obstarožní, 
překonané – prostě obsolete)? A vidíš, už to 
neplatí. Čínu v předvolební kampani ozna-
čoval Trump za měnového manipulátora. 
Kdeže loňské sněhy jsou: teď říká, že Čína 
se svou měnou nemanipuluje. 

Na začátku volebního období je těžké, 
ba troufalé předpovídat, jak se ten který 
americký prezident zapíše do zahraničně-
politických dějin: kdo by před jedenáctým 
zářím 2001 dokázal odhadnout, že krédem 
George Bushe mladšího bude boj proti te-
rorismu? Prezidenta formuje povaha výzev, 
kterým musí čelit. V této chvíli můžeme 
říci pouze to, že to vypadá, že se Donald 
Trump v zahraniční politice znenáhla vrací 
do starých prezidentských stop. 
Osud Česka je přirozeně spojen s Evropou. 
Oproti době našeho vstupu do EU podpora 
veřejnosti pro tento projekt ochabuje. Je to 
výsledek skutečných chyb Bruselu – např. pří-

lišné regulace, která ale roste i v USA – nebo 
především lokální politické rétoriky?
Platí obojí. Mocně se na tom ale podílejí 
i neznalost a předsudky. Václav Klaus 
tvrdil, že každá věc má svoje náklady a vý-
nosy. Tvrdím, že výnosy z členství v EU 
výrazně převyšují náklady. A nemluvím 
o evropských dotacích. Lidé v zemi, která 
byla v minulosti několikrát okupována 
a bývala průchodištěm armád, by měli více 
přemýšlet o tom, co to pro ně znamená, že 
se v této části kontinentu nevedla válka už 
více než sedmdesát let. Že jsou v jednom 
spolku Německo a Francie – kvůli jejichž 
sporům zemřelo mnoho našich předků. Že 
síly Německa jsou vázány. Že si můžeme 
bez víza a bez doložky zajet do Paříže, Říma 
či Madridu, kdykoli budeme chtít. Že „diktát 
Bruselu“ je populistický žvást – protože kdo 
se obtěžuje zkoumáním chodu EU, rychle 
zjistí, že v unii o těch skutečně podstatných 
věcech nadále rozhodují národní vlády. 
Umějí čeští politici vést vyjednávání napříč 
Evropou a prosadit se v EU?
My v EU dovedeme hlavně říkat „ne“. S tím 
se člověk v životě těžko prosadí. Chce to 
nápady, schopnost ty nápady prodat, schop-
nost získávat si spojence. Některé třebas jen 
na chvíli. 
Je pro nás výhodou, že existuje Visegrád?
Bývalo to výhodou a mohlo by to být výho-
dou i nadále, kdyby se zájmy dvou význam-
ných členů této skupiny, Polska a Maďarska, 
v podstatných bodech nerozcházely se zájmy 
českými. Stanoviskům skupiny zastupující 
pětašedesát milionů se asi bude naslouchat 
pozorněji než názoru představitelů jednoho, 
desetimilionového státu; ale jednota není 
vždy tou nejvýhodnější variantou. 
EU víceméně funguje a řada lidí u ní hledá 
ochranu, pokud není spokojena s domácím 
řešením svých záležitostí. Evropa se dokázala 
vypořádat s fi nanční krizí, abychom to nějak 
znatelně pocítili. Co pro EU znamená brexit, 
migrace a hrozba terorismu? Nejsou to vlastně 
příležitosti věci opravit a ukázat, že EU má 
nějaký smysl?
Kéž by. To ovšem předpokládá, že se 
neprosadí zkratkovité řešení v junckerov-
ském a schulzovském stylu, které má za 
to, že lékem na potíže je uspíšení procesu 
federalizace/integrace. Nevyhnutelně se 
blížíme k dvourychlostní Evropě. A tady 
nevystačíme s pouhou negací. Měli bychom 
vědět, zda je pro nás výhodnější být součástí 
pevného jádra, anebo si ponechat svobodu 
periferie. Přičemž předsudky budou při této 
volbě špatným rádcem. 

Ono to asi rovněž souvisí s tím, jaké vztahy 
chceme mít s Německem, které je dnes eko-
nomickým jádrem EU. Ve Francii se mnozí 
prezidentští kandidáti předbíhají, kdo se vymezí 
proti Berlínu. Co my a Německo? Ono se zdá, 
že se od česko-německé deklarace vlastně nic 
zásadního nestalo. 
A není to dobře? Pokud si nemáme na co 
zásadního stěžovat, neznamená to snad, že 
vše funguje? S Německem byl český stát 
spojen po většinu své existence. Neslo to 
s sebou jak klady, tak zápory. A teď žijeme 
v době, kdy se mi nějaké současné zápory 
hledají jen velmi těžce. Obchod šlape. 
Českému průmyslu vydatně pomáhá na-
vázanost na německé exportéry. Německý 
prezident se omluví v Terezíně. A dokonce 
lze potkat dost Němců se smyslem pro 
humor. To je přece skvělé, když nás naše 
ekonomické zájmy obapolně tlačí tak 
hrozně k sobě. 
Evropa je zvláštně rozdělena ve vztahu k Izraeli. 
Mnohem vstřícnější jsou bývalé postkomunis-
tické země než třeba Francie či Velká Británie. 
Čím to je?
Myslím, že je to dáno mnoha faktory. 
V obou zemích, které jsi jmenoval, je počet-
ná muslimská menšina, která se kloní k Pa-
lestincům. V obou zemích se ve veřejném 
prostoru výrazně prosazuje intelektuální 
levice – a ta je nyní v Británii a Francii 
značně protiizraelská. Francie byla také 
velmi dlouho, po relativně krátké epizodě, 
během níž Izraeli dodala reaktor a stíhačky, 
spojencem arabských zemí. To sice platí 
i o komunistickém Československu, jenže 
vztah obyčejných Čechů k Izraeli a Izrael-
cům byl v té době v naprostém protikladu 
s ofi ciální politikou státu. Průzkumy veřej-
ného mínění dokládají, že většina obyvatel 
ČR má Izrael v oblibě i nyní, více než čtvrt 
století po změně režimu a změně zahraniční 
orientace. 
Naše vlády se poměrně intenzivně věnují jak 
za levice, tak i pravice prohlubování česko-izra-
elských vztahů. Jaké reálné výhody tato vazba 
může přinést?
V prvé řadě oboustranně výhodný obchod. 
Výhodná pro obě strany je spolupráce ve 
zbrojní oblasti a ve sféře IT. V minulé době 
ČR podpořila Izrael občas i za cenu izolace 
v rámci EU: výhoda pro Izrael. Prvoplánově 
proizraelský postoj Černínského paláce je 
sice už minulostí, ale vztahy jsou i nadále 
nadstandardní. A to se, s ohledem na postoj 
české veřejnosti, hned tak nezmění. 
Děkujeme za rozhovor. 

Tomáš Jelínek
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Jaké to je být vědeckou diplomatkou v Izraeli? 
Jste zde již téměř rok a půl. Už můžete zhodnotit, 
jak se vám práce daří?
Velmi si vážím toho, že jsem před více než 
rokem dostala šanci být první českou vě-
deckou diplomatkou právě v Izraeli. Česká 
republika a Izrael jsou si kulturně, politicky 
i geografi cky blízké, což se pozitivně odráží 
také na poli vědy a výzkumu. Obě země si 
toho mají v této oblasti hodně co nabídnout 
a já jsem ráda, že můžu být aktivně u toho. 
S radostí třeba zmíním, že jen za posledních 
osm měsíců díky podpoře Sekce místopřed-
sedy vlády pro vědu, výzkum a inovace 
a výborné spolupráci s Akademií věd ČR 
významně narostl počet společných česko-

-izraelských vědeckých projektů menšího 
rozsahu (tzv. glue grants) doslova z nuly 
na sto – a to napříč všemi obory. Zinten-
zivnila se spolupráce vybraných českých 
a izraelských univerzit a akademických 
pracovišť. Izraelská i česká strana mají 
možnost se potkat také například v rámci 
vědeckých misí, které pravidelně organizuji. 
Funguji také jako spojovací článek mezi 
českými a izraelskými vládními institucemi, 
které mají na obou stranách na starosti různé 
oblasti vědy, výzkumu a inovací. Moje půso-
bení tady v Izraeli tak usnadňuje a zpřesňuje 
jejich komunikaci. 
Kdo jsou vaši hlavní partneři v Česku a Izraeli?
V České republice spolupracuji hlavně 
s našimi univerzitami a Akademií věd ČR. 
Jsem však připravena poskytnout asistenci 
všem českým vědcům a výzkumníkům, 
kteří mají zájem navázat spolupráci s iz-
raelskou stranou. V institucionální rovině 
jsem v úzkém kontaktu zejména se Sekcí 
místopředsedy vlády pro vědu, výzkum 
a inovace, Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy a Radou pro výzkum, vývoj 
a inovace (RVVI). Spolupracuji intenzivně 
také s Technologickou agenturou ČR, Gran-

Izrael buduje svou image 
jako „start-up nation“

„Zatím jsem totiž nepoznala Izraelce, který by vám řekl, že něco nejde vyřešit, 
že je v něčem problém. Řešení se vždycky najde. Nic není nemožné. A tento 
přístup je celkem nakažlivý,“ říká vědecká diplomatka Delana Mikolášová 

o své zkušenosti ze života v Izraeli.

tovou agenturou ČR a v neposlední řadě 
i s Česko-izraelskou smíšenou obchodní 
komorou a její sesterskou komorou zde 
v Izraeli. 

V Izraeli jsou mými partnery všechny 
hlavní izraelské univerzity – zejména pres-
tižní Weizmannův institut věd, který se v roce 
2015 umístil jako jediná výzkumná instituce 
mimo USA mezi prvními deseti nejlepšími 
vědeckými pracovišti na světě; Hebrejská 
univerzita v Jeruzalémě; Technion v Haifě 
či Ben Gurionova Univerzita v Beer Ševě. 
Troufnu si tvrdit, že jsem si vybudovala nad-
standardní vztahy s izraelským ministerstvem 
pro vědu, technologie a vesmír či s Izraelskou 
inovační agenturou, která je zodpovědná za 
aplikovaný výzkum a R&D. 
Směřují oblasti česko-izraelské spolupráce 
k nějakým vyhraněným oborům?

Mým úkolem je podporovat česko-
-izraelskou spolupráci napříč  všemi 
vědními obory. Izraelským vědcům se 
snažím například představit naše velké 
výzkumné infrastruktury, které u nás byly 
v posledních letech vybudovány a jsou 
unikátní v celosvětovém měřítku. Pořá-
dáme také vědecké a podnikatelské mise 
s konkrétním zaměřením – například na 
oblast nanotechnologií, genetiku rostlin 
či technologický transfer. Momentálně 
třeba připravuji misi předních izraelských 
vědců v oblasti organické chemie na 
mezinárodní konferenci ICCB, která se 
uskuteční v červnu v Brně. 
Kvůli vědě a inovacím vysílají specializované 
diplomaty do Izraele i další země. Máte mezi 
sebou nějaké kontakty? Spolupracujete na 
nějakých projektech?

Vědecká diplomatka Delana Mikolášová společně s českou delegací vedenou 
místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem během návštěvy 

Weizmannova institutu věd (2. 3. 2017), Foto: Radek Melichar
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S kolegy vědeckými diplomaty se setkáváme 
pravidelně každé tři měsíce v rámci Delegace 
EU v Izraeli, kde se vzájemně informujeme 
o našich aktivitách. Potkáváme se však také 
neformálně, což je pro sdílení informací a za-
jímavých tipů vůbec nejlepší. Nedávno jsme 
třeba vytvořili společnou WhatsApp skupinu, 
kam jsme přizvali kromě kolegů ze zemí EU 
také vědecké diplomaty z USA, Japonska, 
Austrálie či Brazílie. Je to zajímavý a zároveň 
velmi efektivní způsob komunikace. Pokud 
jde o konkrétní projekty, společně s kolegy 
vědeckými a obchodními diplomaty ze zemí 
V4 jsme v září 2016 v Tel Avivu zorganizovali 
úspěšnou prezentaci více než 30 nadějných 
start-upů ze zemí V4 pro izraelskou odbornou 
veřejnost. 
Jak se vám v Izraeli žije? Je něco, co na tamním 
životě postrádáte?
Izrael je zajímavé místo pro život, které by 
měl každý, kdo má tu možnost, alespoň na 

několik dnů navštívit. Mým nejoblíbenějším 
místem je Tel Aviv, kde sídlí naše velvy-
slanectví. Ráda se procházím jeho ulicemi 
a obdivuji architekturu ve stylu Bauhausu, 
kvůli které se Tel Avivu přezdívá také „bílé 
město“. 

Můj dosavadní pobyt v Izraeli je pro mě 
inspirující hlavně tím, jak Izraelci přistupují 
k životu. Zatím jsem totiž nepoznala Izrael-
ce, který by vám řekl, že něco nejde vyřešit, 
že je v něčem problém. Řešení se vždycky 
najde. Nic není nemožné. A tento přístup 
je celkem nakažlivý – nehledat překážky 
a výmluvy, ale naopak vždy se pokusit najít 
způsob, jak by to udělat šlo. 

A co v Izraeli postrádám? Občas se mi 
zasteskne po delším výšlapu do hor, kdy 
nepotkáte ani živáčka. V Izraeli je totiž 
malým zázrakem najít takové místo, kde 
byste mohli být alespoň pár desítek minut 
úplně sami. 

Asi s Izraelci mluvíte i o politice. Jak se dívají 
na vývoj v Evropě a USA?
Politické dění v Izraeli samozřejmě sledu-
ji, ale přiznám se, že debaty s Izraelci na 
toto téma aktivně nevyhledávám. Oblast 
vědy a výzkumu stojí od politických té-
mat stranou. Stále častěji se navíc při své 
práci setkávám s tím, že Izrael chce nejen 
budovat svou image jako „start-up nation“ 
a lídr na poli výzkumu a inovací, ale ak-
tivně pomáhat na tomto poli také dalším 
zemím – včetně například některých arab-
ských a afrických, které dosud spolupráci 
s Izraelci příliš nakloněny nebyly. Vztahy 
Izraele s těmito zeměmi se zlepšují a do-
mnívám se, že se to brzy odrazí i v politické 
rovině – například na půdě mezinárodních 
organizací. 
Děkuji za rozhovor. 

Tomáš Jelínek

Evropa od Lisabonu přes Berlín, Prahu 
až po Tallin jásá, protože francouzské 
prezidentské volby vyhrál nezávislý kan-
didát středu Emmanuel Macron, získal 
66,1 % hlasů, poražená Marine Le Pen 
39,1 %. Ta svou porážku přiznala a vítězi 
blahopřála. 

Emmanuel Macron v prvním kole zís-
kal 23,8 % hlasů, Marine Le Pen z Národní 
fronty 21,5 %. Mohlo to ale dopadnout 
také hůř, kdyby postoupila krajně pravi-
cová Marine Le Pen a s ní krajně levicový 
Jean-Luc Mélenchon za stranu Parti de 
Gauche (Levicová strana), jehož vzory 
jsou Hugo Chávez a Fidel Castro. 

Už jen to, že se o prezidentský post 
ucházelo 11 kandidátů, je zvláštní, navíc 
každý z nich měl k Evropské unii (EU) 
určité výhrady, někdo menší, někdo větší. 

Francie již dávno není Grande Nation, 
jak se to snažil Francouzům namluvit 
Charles de Gaulle. Francie mimo EU 
by na tom rozhodně nebyla lépe. Hodně 
Francouzů si to uvědomuje, a proto v dru-
hém kole volili „menší zlo“, kterým pro 
ně byl Emmanuel Macron. 

Ve druhém kole byla volební účast 
asi 75 %, tedy podstatně nižší než v prv-
ním kole. Mnoho volebních lístků bylo 
neplatných, tak volili ti, pro které oba 
kandidáti byli nepřijatelní. Navíc hodně 
Francouzů dalo přednost využít prodlou-
ženého víkendu k odpočinku a k voleb-
ním urnám vůbec nešlo. 

Tím, že Marine Le Pen prohrála, se 
očekávaná nejtěžší krize Evropské unie 
zatím nekonala, svým programem vystou-
pení z EU francouzské voliče nezískala 

a podle některých analýz je pravicový 
extremismus v Evropě na ústupu, přede-
vším v Německu, kde se krajně pravicová 
populistická Alternativa pro Německo 
utápí ve vnitrostranických šarvátkách, 
čímž ztrácí své potenciální voliče. 

Ve Francii se budou v červnu konat 
parlamentní volby, v nich potřebuje 
Macron získat většinu, jenže jeho hnutí 

„En Marche!“ není politickou stranou 
a v parlamentě nemá jediného zástupce. 
Toho chce Marine Le Pen využít, připra-
vuje změnu názvu své „partaje“ na Stranu 
vlastenců, aby byla přijatelnější pro více 
voličů, a s touto „novou“ stranou chce 
parlamentní volby vyhrát. 

Francouzské léto určitě přinese hodně 
vzruchu. 

Denny Stecher  

Podpořte vydávání Židovských listů!
Židovské listy vycházejí již jedenáctým rokem především díky trvalé fi nanční podpoře 

čtenářů a obětavé práci řady členů spolku Magen.
Prosíme, posílejte své příspěvky na č. ú. 1966267349/0800 u České spořitelny

Evropa jásá, novým francouzským 
prezidentem je Emmanuel Macron
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V tomto roce uplyne 80 let od uskutečnění 
jedné z nejvýznamnějších tělovýchovných 
akcí hnutí Makabi v meziválečném období, 
kterým byl III. celostátní slet. Připomeňme 
si, že do první poloviny uplynulého století 
se tělesná kultura skládala z tělovýchovy, 
kterou reprezentovaly tělovýchovné or-
ganizace, a sportu, který reprezentovaly 
sportovní kluby zastřešené sportovními 
svazy. Tělovýchovné organizace byly deter-
minované nejen konfesionálně, ale i sociálně 
a politicky. V meziválečném období měly 
v Československu tělovýchovné organizace 
mnohem početnější členskou základnu jako 
sportovní svazy a tvořily důležitou součást 
branného systému státu. Z uvedeného 
důvodu se tělovýchovné organizace těšily 
podpoře ze strany státu, který jejich činnost 
fi nančně dotoval. Vyvrcholením aktivit tělo-
výchovných organizací byly slety. V případě 
Makabi se měly slety organizovat: župní slet 

– každý rok, zemský slet – každý druhý rok 
a krajový (celostátní) – každý čtvrtý rok. 
Reálně však toto časové rozdělení z různých 
důvodů nebylo dodržováno. Celostátní slety 
se v Makabi uskutečnily celkem třikrát. Po-
prvé v roce 1921 v Brně a jeho cílem bylo 
nastartovat činnost základních organizací. 
Podruhé to bylo v roce 1927 v Moravské 
Ostravě. Tento slet vstoupil do historie jako 
událost s výraznou zahraniční účastí, kde po-
prvé zazněla myšlenka uspořádat po vzoru 
olympiád vlastní akci, kterou organizátoři 
nazvali Makabiáda, a potřetí to bylo v Žilině 
roce 1937. Dodejme, že na Slovensku to byl 
jediný celostátní slet tělovýchovné organi-
zace, protože slety dalších tělovýchovných 
organizaci Sokola, Orla a Svazu dělnických 
tělovýchovných jednot se uskutečnily vý-
hradně v historických zemích. 

Návrh uspořádat III. celostátní slet v Žili-
ně poprvé odezněl na poradě předsedů jednot 
Makabi, který se uskutečnil 27.–28. října 
1935 v Praze. Termín byl předběžně stanoven 
na 28.–29. června 1936. Defi nitivně byla 
realizace sletu odsouhlasena na X. valném 
sjezdu hnutí Makabi, který se uskutečnil 
27. září 1936 v Brně. Na sjezdu se zpřesnil 
termín konání sletu na 4.–6. července 1937 
v Žilině. Výběr Slovenska nebyl náhodný. 
V druhé polovině třicátých let minulého 

Významné výročí 
makabejských oslav

století se Makabi ve východní části Česko-
slovenska dynamicky rozvíjelo a organizace 
sletu měla tento proces podpořit. I výběr 
organizátora byl cílený. Žilinská Makabi 
patřila k nejaktivnějším jednotám. Byla 

mezi prvními ve sbírce na Kfar Hamakabi. 
V roce 1937 si jednota postavila moderní 
tělocvičnu. Zkušenosti měla i s organizací 
významných sportovních akcí. V roce 1936 
a 1937 uspořádala mistrovství Slovenska 
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zprávu o přípravě výstavy a zpracování 
sletového programu. Na 25. dubna 1937 
byla do Moravské Ostravy svolána schůze 
předsedů žup k otázkám žilinského sletu. 
Na schůzi byla Davidem Wienerem ze 
Žiliny přednesena zpráva organizačního 
výboru sletu a byly stanoveny termíny 
župních predcvičiteľských hodin. V Žilině 
se župní predcvičiteľská hodina uskuteč-
nila 23. května 1937. Následující schůze 
předsednictva svazu Makabi, která byla 
věnována přípravám sletu, byla 5. května 

1937. Na schůzi byly projednány aktuální 
otázky stavu přípravy sletu, jakož i dis-
tribuce propagačního materiálu, krojů 
a účastnických odznaků. Součástí přípravy 
na slet bylo ustanovení osmdesátičlenného 
slavnostního výboru v Žilině. V rámci 
ústředního sletového výboru, který pra-
coval v hotelu Metropol, byly vytvořeny 
následující komise: tělocvičná, sportovní, 
stavební, finanční, hospodářská, pořa-
datelská, kulturní, ubytovací, stravovací, 
dopravní, zpravodajská. 

HISTORIE

Sobota 3. července 1937: 
16.00 hod. Slavnostní bohoslužba ve velké synagoze za vedení 

rabína H. Stránského
20.45 hod. Umělecký koncert na nádvoří jednoty Makabi

Neděle 4. července1937: 
10.30 hod. Uctění padlých ve světové válce
10.30–12.30 hod. Koncert hudby 41. pěšího pluku dr. E. Bene-

še v městském parku
12.00 hod. Běh městem
14.30 hod. Slavnostní průvod
15.30 hod. Veřejné cvičení na hřišti ŠK Žilina
20.30 hod. Reprezentační mítink na hřišti Makabi Žilina a v di-

vadle

Pondělí 5. července 1937: 
8.00–12.30 hod. Tělocvičné a sportovní závody na hřišti SK 

Žilina: 

Nářaďové mistrovství svazu Makabi. Tělocvičné mistrovství 
pro ženy od ročníku 1919 desetiboj a sedmiboj, pro muže 
od ročníku 1918 dvanáctiboj a sedmiboj 

Závody pro mládež: pro dívky ročník 1920 sedmiboj pro do-
rostence, ročník 1919 sedmiboj

8.00–16.00 hod. Plavecké závody a vodní pólo na vojenské 
plovárně

8.00–18.00 hod. Tenisový turnaj na kurtech SK Žilina
8.00–18.00 hod. Mistrovství svazu Makabi ve stolním tenise 

v tělocvičně státní reálky
8.00–12.00 hod. Volejbalové mistrovství na hřišti vojenské 

plovárny
20.30 hod. Tělocvičná akademie na hřišti Makabi Žilina

Úterý 6. července 1937: 
Schůze židovských a sionistických korporací, návštěva výstavy 

Makabi v židovské obecní škole, promítání makabejských 
fi lmů

ve stolním tenise. Třetí celostátní slet česko-
slovenského Makabi se těšil pozornosti nejen 
regionálních, ale i celostátních deníků, které 
mu přiřadily celou řadu názvů. Uveďme ale-
spoň po jednom příkladu. Židovské zprávy 
ho označily za „Manifestaci jednoty a káz-
ně“. Periodikum Novosti za „Za mohutnou 
manifestaci československého židovství za 
republiku, demokracii a mír“. 

Organizace sletu byla odstartována 
13. října 1936 v Žilině ustanovením pří-
pravného výboru, do čela kterého byl zvo-
len David Wiener. V Židovských  zprávách 
ze dne 1. ledna 1937 zveřejnilo předsednic-
tví svazu Makabi zprávu, ve které vyzvalo 
jednoty k nácviku prostných a nářaďových 
cviků a vyhlásilo soutěž na sletový plakát. 
O vítězi soutěže rozhodlo předsednictvo 
svazu na své schůzi 9. března 1937 v Praze. 
Za nejvhodnější byl vybrán návrh Korn-
häusera z Berlína. Projednána byla i otázka 
krojů, ve kterých se cvičenci měli poprvé 
představit na sletu. Na příští schůzi před-
sednictva svazu Makabi konané 6. dubna 
1937 v Praze byl sestaven protektorát nad 
žilinským sletem. Čestný protektorát přijali 
anglický lord L. Mechlet, prof. S. Brodet-
sky, zemský prezident J.  Országh, zemský 
vojenský velitel J. Otruba a městská rada 
města Žilina. Dále bylo rozhodnuto požá-
dat ministerstvo národní obrany o povolení 
účasti vojska na veřejném cvičení a vo-
jenskou zprávu o zapůjčení potřebného 
inventáře. Předsednictvo se usneslo vydat 
slavnostní spis věnovaný sletu a přijalo 

Slet měl následující program:

Závěrečná akademie v tělocvičně Makabi Žilina
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Sport Disciplína – kategorie Jméno Klubová příslušnost

Atletika

100 m – muži Révész Makabi Holíč
1500 m – muži Schönfeld Makabi Trenčín
Skok do dálky – muži Ivanovský Makabea Bratislava
Skok do výšky – muži Klein Makabea Bratislava
Disk – muži Weiss Makabea Bratislava
Koule – muži Weiss Makabea Bratislava
Oštěp – muži Weiss Makabea Bratislava
80 m – ženy Neumannová Makabi Liptovský Mikuláš
Skok do dálky – ženy Neumannová Makabi Liptovský Mikuláš
Koule – ženy Eisnerová Hagibor Moravská Ostrava
80 m – dorost Lányi Makabi Žilina
80 m přek. – dorost Lányi Makabi Žilina
Skok do dálky – dorost Lányi Makabi Žilina
Skok do výšky – dorost Lányi Makabi Žilina
Koule – dorost Roth Makabi Ružomberok

Gymnastika
Závod o přebory
svazu Makabi

7boj – muži Lengyel Makabi Šahy
7boj – dorostenci Futterweit Makabi Žilina
7boj – dorostenky Braunová Makabi Praha

Gymnastika
Mistrovství Makabi

Nářadí – muži Berber Makabi Brno
10boj – muži Klipper Hakoah Vídeň
10boj – ženy Feurmannová Makabi Košice
12boj – muži Kalb Makabi Teplice-Šanov
7boj – ženy Bergerová Makabi Český Těšín

Stolní tenis Družstva Kohn, Ast, Kleinová Makabi Brno

Tenis

Dvojhra – muži Gold Makabi Břeclav
Dvojhra – ženy Lordová Hakoah Vídeň

Čtyřhra – pánska Glod – Danzing
Makabi Břeclav-
Makabea Bratislava

Mix Thorzinger – Lordová Hakoah Vídeň
Odbíjená Makabi Liptovský  Mikuláš

Plavání

100 m v. zp. –  muži Sabudko Hagibor Praha
200 m prsa – muži Graumann Hagibor Praha
3x 50 m pol. št. muži Hagibor Praha
4x 50 m v. zp. št. muži Hagibor Praha
100 m v. zp. – ženy Karpelesová Makabi Brno
100 m prsa – ženy Karpelesová Makabi Brno
100 m v. zp. – dorostenci Mautner Hagibor Praha
200 m v. zp. – dorostenci Hájek v. zp. – dorostenci
100 m prsa – dorostenci Kohn Hagibor Praha
50 m znak – dorostenci Bergler Hagibor Praha
4x 50 m v. zp. – dorostenci Hagibor Praha
50 v. zp. – do 14 let, chlapci Better Makabi Český Těšín
50 v. zp. – do 14 let, děvčata Ossersová Hagibor Praha
50 prsa – děti do 14 let Ossersová Hagibor Praha

Vodní pólo Hagibor Praha

HISTORIE
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Aby se zajistila co největší účast na sletu, 
vybavilo předsednictvo svazu Makabi pro 
všechny účastníky 50% slevu na železnici. 
Tato sleva se vztahovala i na turistické akce, 
které se pořádaly po skončení sletu. Byly to 
šest a pětidenní výlety do Demänovských 
jeskyní, Vysokých Tater a Dobšiné, dvou-
denní výlet pro turisty na Chleb, Kriváň 
a Rozsutec. Jednodenní výlety do Děr na 
Rozsutec a chatu J. Weidera nebo do Vrátné. 
V nabídce byl i jednodenní výlet ze Žiliny 
do Lietavské Lúčky a Rajeckých Teplic, 
popřípadě do Manínské úžiny, Sulovských 
skal a skal v Rajeckých Teplicích. Zajíma-
vou doprovodnou aktivitou, kterou se slet 
otevřel, byla hvězdicová jízda automobilů 
z celé republiky, organizovaná českoslo-
venským Autoklubem, jakož i kulturní akce 
různého charakteru. 

Po úvodním dni proběhla 4. července 
1937 v ranních hodinách generální zkouška 
prostných a poslední prohlídka před sle-
tem. Přesně o 14.35 vyšel z nádvoří reálky 
500členný průvod, v jehož čele byla cha-

lucká mládež Makabi Hacairu. Za mládeží 
kráčel palestinský Makabi, dále následovalo 
družstvo rakouského Makabi a skupina 
předsednictva československého Makabi na 
čele se starostou A. Herzogem a náčelníkem 
P. Hirschem, společně s představiteli Židov-
ské strany A. Fischerem, poslancem A. Gold-
steinem a poslanci Ch. Kügelem, P. Märzem 
a zástupcem Ústředního sionistického svazu 
O. Aschermannem. Za touto skupinou ná-
sledoval zástup družstev z padesáti jednot. 
Průvod vedl na stadion SK Žilina. Slavnostní 
nástup 1500 cvičenců na ploše stadionu sle-
dovalo 4000 diváků. Za této divácké kulisy 
promluvili: starosta města Žiliny A. Hviz-
dák, po něm následoval proslov B. Tesaře, 
zástupce Hviezdoslavovy sokolské župy, za 
zahraniční Makabi promluvil R. Pacovský. 
Následovaly projev předsedy neologické 
obce v Žilině T. Ringa, za Židovskou stranu 
A. Fischera, za Ústřední sionistický svaz 
P. Märze a za Keren Hajesod A. Springer. 
Hebrejský projev měl poslanec A. Goldstein. 
Po projevech osobností vystoupil jako první 

dorost. Dále následovala skupina bratislav-
ských Makabi s ukázkou předvojenské 
výchovy. Povelem k poctě zbraň začala své 
vystoupení rota místní posádky. Dokonalá 
ukázka vojenského tělocviku byla přijata 
s obdivem. Na nářadí se prezentovali zástup-
ci vídeňského Makabi. Vyvrcholením sletu 
bylo vystoupení členstva, které připravil 
náčelník svazu Makabi P. Hirsch. Nejdříve 
to byly ženy a po nich následovali muži, 
kteří ukončili své vystoupení hebrejskou 
písní. K předvedeným vystoupením se po-
chvalně vyjádřili B. Tesař, zemský školní 
inspektor, stejně jako významný tělový-
chovný pedagog E. Adamko. Po ukončení 
vystoupení následoval závěrečný nástup, 
v rámci něhož měli projevy: starosta svazu 
Makabi A. Herzog a poslanec A. Goldstein. 
Tuto část programu ukončila píseň Hatikva. 
V rámci sletu, jak již bylo uvedeno v progra-
mu, se uskutečnily závody, z nichž některé 
byly spojeny se svazovým mistrovstvím. 
Vítěze jednotlivých akcí uvádíme na závěr 
příspěvku v tabulce. Důstojným ukončením 
tělocvičného programu sletu byla tělocvičná 
akademie, ve které se veřejnost seznámila 
s tělocvičnou prací jednot v Praze, Brně, 
Vídni, Českém Těšíně, Užhorodě, Pros-
tějově, Novém Jičíně a Banské Bystrici. 
Akademie se uskutečnila současně v nové 
tělocvičně Makabi za účasti osmi set diváků 
a v Národním domě za účasti patnácti set 
diváků. Během akademie se odevzdávaly 
ceny vítězům z jednotlivých závodů. Slet 
rezonoval v hnutí i po svém úspěšném 
ukončení. Organizátoři využili sletovou 
výstavu k propagaci své činnosti tím, že 
z ní udělali „Putovní výstavu svazu Makabi“ 
a do jednot distribuovaly fi lm z III. celo-
státního sletu v Žilině.         Peter Bučka

David Wiener – předseda přípravného 
výboru III. sletu Makabi Organizační výbor III. sletu Makabi

Vítěz skoku do výšky Klein z Makabea Bratislava
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Tato skutečnost vyplula na povrch díky 
otevření archivu Komise OSN pro válečné 
zločiny (UNWCC) obsahující ověřené 
dokumenty, přepisy z vládních jednání, 
obžalovací spisy a výpovědi obětí mučení. 
Podle nich vlády Velké Británie, Spoje-
ných států amerických a Sovětského svazu 
již v prosinci 1942 věděly z řady zdrojů, 
že nejméně dva miliony Židů byly nacis-
ty zavražděny a dalších pět milionů je 
v akutním nebezpečí života. Měly zprávy 
o nacistickém plánu „konečného řešení“, 
tj. vyhlazení všech Židů v Evropě – včetně 
podrobností o jeho metodách, počtech 
a místech. 

Archiv UNWCC byl dobrých 70 let 
„pod zámkem“ – dle dostupných informací 
na naléhání USA. Případné zpřístupnění 
archivních dokumentů badatelům bylo 
podmíněno jak povolením generálního 
tajemníka OSN, tak i vlády domovského 
státu žadatele. I v případě udělení tohoto 
povolení si však badatelé nesměli pořizo-
vat písemné poznámky. Zpřístupněn byl 
teprve v roce 2014 po několikaleté kampa-
ni a díky iniciativě bývalé velvyslankyně 
USA při OSN Samantě Powers. 
Intervenoval i arcibiskup z Canterbury
Podle archivních materiálů prohlásil mini-
str zahraničí Velké Británie Anthony Eden 
v prosinci 1942 v britském parlamentu 
jménem vlády své země, Spojených států 
amerických a Sovětského svazu, že nacisté 
vyhlazují Židy. Dále sdělil, že ve stejnou 
chvíli jsou obdobná prohlášení činěna 
v Moskvě a ve Washingtonu. „Německé 
orgány, jež se nespokojí s tím, že osobám 
židovské rasy upírají na všech územích 
podléhajících jejich barbarské vládě 
nejzákladnější lidská práva, uskutečňují 
právě v této chvíli Hitlerem často opako-
vaný záměr vyhladit židovský národ,“ řekl 
Eden britským poslancům. 

Arcibiskup z Canterbury William Tem-
ple, hlava anglikánské církve, apeloval 
v březnu 1943 na vládu Velké Británie, aby 
přijala židovské uprchlíky a uchránila je 
před masakrem: „Vzhledem k masakrům 
a hladovění Židů a jiných lidí v nepřátel-
ských a nepřáteli okupovaných zemích“ by 
vláda měla „podpořit okamžitá opatření 
v co nejširším a nejštědřejším rámci … za-
měřených na pomoc a dočasný azyl osobám 
ohroženým masakrem, jež jsou schopny 
opustit nepřátelské země či země okupované 
nepřáteli,“ napsal v dopise Sněmovně lordů. 

Vikomt Cranborne, ministr ve válečném 
kabinetu premiéra Churchilla, však naopak 
konstatoval, že Velká Británie není s to při-
jmout velké počty uprchlíků a že jakkoliv 
má vláda pochopení pro jejich situaci, nej-
prve se musí postarat o své vlastní občany. 
Československo podalo žalobu na Adolfa Hitlera 
a spol. 
Přesto však byla roce 1943 právě z iniciati-
vy Velké Británie a 16 dalších spojeneckých 
zemí ustavena Komise pro válečné zločiny 
(původní název Komise pro vyšetřování 
válečných zločinů) při OSN (byť byla OSN 
ofi ciálně založena v roce 1945). V době, 
kdy byly koncentrační tábory v plném 
provozu, začali členové komise připravovat 
žaloby na válečné zločince mocností Osy. 
Vycházeli přitom z informací odbojových 
skupin v nacisty okupovaných evrop-
ských zemích, ze zpráv propašovaných 
z koncentračních táborů i z obvinění před-
ložených evropskými exilovými vládami. 
Není bez zajímavosti, že mezi posledně 
jmenovanými bylo zastoupeno i tehdejší 
Československo. 

První obvinění z páchání nacistických 
zvěrstev vznesla česká a polská vláda ve 
společném prohlášení z listopadu 1940. 
15. prosince 1944 předložilo Českoslo-
vensko žalobu na Adolfa Hitlera a pět 

členů „říšské vlády“ včetně Rudolfa Hesse 
a Heinricha Himmlera, z „vraždy a masakrů 

– systematického terorismu.“ Oba dokumen-
ty byly nalezeny v archivu UNWCC. 

Jak dále z archivních materiálů vyplývá, 
opakované snahy zástupce amerického pre-
zidenta Franklina D. Roosevelta v UNWCC, 
Herberta Pella, přimět americkou vládu ke 
konkrétní akci na záchranu evropských Židů 
byly torpédovány antisemity na ministerstvu 
zahraničí USA. Podle pozdějších vyjádření 
samotného Pella se také jistí vlivní jednot-
livci tamtéž obávali, že stíhání některých 
válečných zločinců by mohlo narušit pová-
lečné ekonomické vztahy USA s Německem. 
Američtí a britští politici měli rovněž za to, 
že alespoň některých nacistů bude zapotře-
bí při obnově válkou zničeného Německa 
a střetu s komunismem, v němž spatřovali 
ještě větší nebezpečí. 

Samotná UNWCC byla rozpuštěna 
v roce 1949, její práce však nebyla marná. 
Velká část připravovaných obžalovacích 
spisů byla nakonec využita po válce 
v procesech s válečnými zločinci před 
Norimberským mezinárodním válečným 
soudem a Mezinárodním válečným soudem 
pro Dálný východ. Základní lidskoprávní 
principy zakotvené v této judikatuře byly 
uplatněny v devadesátých letech minulého 
století při soudních řízeních s válečnými 
zločinci z bývalé Jugoslávie. 

O těchto i mnoha dalších historických 
skutečnostech vzešlých z otevřeného ar-
chivu UNWCC pojednává podrobně kniha 

„Human Rights after Hitler – The Lost Histo-
ry of Prosecuting Axis War Crimes“ (Lidská 
práva po Hitlerovi – ztracená historie stíhání 
válečných zločinů Osy, vyšla v dubnu 2017). 
Jejím autorem je britský akademik Dan 
Plesch, jenž stál v čele kampaně za otevření 
archivu UNWCC. 

Daniela Tamášová

Archiv OSN:
Spojenci věděli o holokaustu dřív, 

než se obecně předpokládalo
Několik málo týdnů před letošním Dnem vzpomínání na oběti holokaustu (Jom ha šoa) 
proběhla řadou zahraničních médií zpráva o tom, že Spojenci ve druhé světové válce měli 
poznatky o rozsahu holokaustu o dva roky dříve, než se dosud obecně předpokládalo – a přesto 
pro zastavení hromadného vyhlazování evropských Židů a záchranu obětí učinili velmi málo.
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Synagoga Chabadu byla plná. Nesměla chybět soutěž masek Tradiční čtení Megily Ester, které doprovázely řehtačky a dupání

Kulinářské překvapení pro malé i velké V Chabadu je nyní stále více domácích návštěvníků

Hakoach a ŽLU letos slavily Purim na ledě Originální rej masek 
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Pražský rodák Ewald Osers zahájil svou 
literární i překladatelskou kariéru v rodném 
městě. Pocházel z německožidovské rodiny, 
ale třebaže byl okouzlen Rilkovou poezií, již 
jako gymnazista se programově začal zají-
mat také o soudobé české básnictví a v listu 
Prager Presse brzy uveřejňoval své překlady 
Halasových, Horových a Nezvalových básní 
do němčiny. Pod vlivem Bedřicha Václavka 
vstoupil do skupiny BLOK, v jejímž čtvrt-
letníku U publikoval nejen překlady české 
poezie do němčiny, ale také první vlastní 
básně psané německy. 

Na pražské Německé univerzitě studoval 
chemii, avšak ještě před vznikem protekto-
rátu v roce 1938 odjel na doporučení profe-
sora Heyrovského do Anglie pokračovat ve 
studiu chemie; po okupaci Československa 
zůstal bez prostředků, a proto studium pře-
rušil. Po vypuknutí války pracoval v tajné 
poslechové službě BBC, což byl začátek 
jeho působení v uměleckém překladu do 
angličtiny. V Anglii zůstal i po válce a za-
ložil tam rodinu. Jazykové nadání a šťastné 
shody okolností Ewaldu Osersovi umož-
ňovaly, aby své jazykové znalosti neustále 
rozšiřoval i prohluboval, a protože ho jazyky 
vždycky fascinovaly, externě vystudoval na 
londýnské univerzitě slovanskou fi lologii. 
Byl opravdu polyglot, neboť kromě němči-
ny a angličtiny mluvil plynně francouzsky 
a italsky, i když z těchto jazyků nepřekládal, 
a domluvil se i španělsky a holandsky; ve-
dle češtiny znal všechny slovanské jazyky, 
i když některé z nich pasivně, takže pořídil 
též několik překladů ze slovenské, ruské, 
bulharské a makedonské poezie. Jako pře-
kladatel však věnoval největší pozornost 
české literatuře. Z české prózy přeložil do 
angličtiny mj. knihy Karla Čapka, Jiřího 
Muchy, Egona Hostovského a Ivana Klímy, 
z české poezie ho upoutalo především dílo 
Jaroslava Seiferta, ale také Františka Halase, 
Josefa Hory, Vítězslava Nezvala, Jana Ská-
cela a dalších. První anglické překlady sou-
dobé české poezie vydal v antologii Modern 
Czech Poetry již v roce 1945. Právě tím, že 
Seifertovo literární dílo představil odborné 
i čtenářské veřejnosti nejen v Británii, ale 

Před 100 lety se narodil 
překladatel a básník Ewald Osers

(13. 5. 1917 – 11. 10. 2011)

také v USA, Kanadě a Austrálii, výrazně se 
zasloužil o udělení Nobelovy ceny tomuto 
českému básníkovi. 

Ewald Osers však nebyl jen překladatel 
poezie, ale rovněž básník. Své první verše 
(psané německy) publikoval před válkou 
pod pseudonymem Walter Hart, avšak 
v Anglii, v novém jazykovém prostředí, se 
jako básník na celých třicet let odmlčel. Až 
počátkem 70. let začal opět psát, tentokrát 
anglicky, a tak v roce 1976 vydal útlou 
sbírku Wish You Were Here, kterou ocenila 
recenze v časopise Outposts: „Původní tvor-
ba tohoto básníka, narozeného v Čechách, 
jehož věhlas dosud spočíval v překladech 
veršů jiných autorů, je důkazem takového 
zvládnutí angličtiny a jejího stylu, že to ně-
které rodilé anglické básníky až přivádí do 
rozpaků.“ Tato sbírka je míněna jako soubor 
pohlednic, zasílaných známým z cest. Jsou 
to pozoruhodné imprese, inspirované pře-
devším vizuálními vjemy. Ač v mládí dával 
přednost sonetu, nyní psal převážně volným 
veršem, který se zpravidla v závěru básně 
ozvláštňuje náznakem rýmu. Tyto básně 
včetně starších, německých, vyšly v českém 

překladu ve svazku Anamnéza (1986). Opa-
kovaným motivem byla v Osersově básnické 
tvorbě Praha jako město vzpomínek i sou-
časnosti, Praha stále znovu navštěvovaná 
a trvale milovaná; tento vztah dal vzniknout 
dvoujazyčné sbírce Golden City – Zlaté 
město, vydané v Praze v roce 2004. 

Ewald Osers byl špičkovým překlada-
telem s mezinárodním renomé, angažoval 
se však také organizačně, jako předseda 
dvou britských překladatelských organi-
zací a v letech 1977–81 jako viceprezident 
Mezinárodní federace překladatelů (FIT). 
Za své překladatelské dílo získal mnoho 
prestižních mezinárodních ocenění. U nás 
mu byl v roce 1990 udělen čestný doktorát 
Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 
1997 obdržel medaili Za zásluhy II. stupně 
od prezidenta Václava Havla. 

 Jako člověk byl Ewald Osers nesmírný 
optimista a až do vysokého věku se o všech-
no živě zajímal. Když jsem mu blahopřála 
k čtyřiadevadesátinám, vyjádřil odhodlání 
dožít se sta let. To se mu bohužel nesplnilo, 
neboť 10. října téhož roku zemřel. 

Zlata Kufnerová
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Magen vydal knížku o historii hnutí Makabi
Tato publikace je výsledkem několikaleté 
spolupráce Petra Bučky se Židovskými 
listy, kam neúnavně a pečlivě přispívá 
svými články k dějinám židovského sportu 
a osudům židovských sportovců. Magen 
knihu vydal s fi nanční podporou Spolku 
akademiků Židů a několika dalších indivi-
duálních dárců. 

V Evropě ke konci 19. století byly 
zakládány sportovní židovské organizace, 
které byly výrazem zrovnoprávnění ve spo-
lečenském postavení židovské komunity 
a později i naplněním poslání sionistického 
hnutí. Zvláště v předválečném Českoslo-
vensku mělo sportovní hnutí Makabi velmi 
silnou členskou základnu a jeho představi-
telé se aktivně podíleli i na formování jeho 
mezinárodního směřování. Tradice modro-

-bílého sportu byla pak i oporou židovské 
mládeži v těžkých časech nacistické oku-
pace. V krátkém poválečném období bylo 
investováno mnoho energie, aby se hnutí 
Makabi mohlo nově rozvíjet. Připomeňme 

např. roli právě zesnulého Petra Erbena, 
který byl tajemníkem poválečného vedení 
Makabi v Praze. 

Nastolení komunistického režimu však 
zadusilo veškeré tyto snahy. Po sametové 
revoluci v roce 1989, kdy se mohl v Čes-
koslovensku obnovit svobodný spolkový 
život, byly v Čechách, na Moravě a na 
Slovensku zakládány židovské sportovní 
kluby, které se pokoušely navazovat na 
slavné předválečné dědictví. Dnes jsou 
opět na Makabiádách sportovci z Česka 
a Slovenska. 

Tuto knížku přinášíme pro inspiraci 
současníkům a na památku osobností 
modro-bílého sportovního hnutí. Pře-
hledný text na křídovém papíru obsahuje 
74 fotografi í, tabulky vítězů v jednotli-
vých disciplínách, profi ly vedoucích funk-
cionářů a vybraných sportovců. Makabi 
včera – Makabi dnes je možné zakoupit 
v knihkupectví Academie na Václavském 
nám. v Praze. Pro větší objednávky je 
možné přímo kontaktovat spolek Magen 
(novinymagen@seznam.cz). 

TJ

Pět set let poté, 
co ze Španělska vypudili Židy, 
teď dvojjazyčná návěští (španělsky, 

hebrejsky) 
vedou turisty k synagoze. 

Vitríny s diagramy, s mapkami
center židovskošpanělské kultury
nenesou stopy po pocitu viny: 
jména měst Córdoba, Sevilla, Segovia
spojuje rudá šňůrka, mysl však
zalétá až do Amsterodamu, do Soluně, 
do Majdanku a k mrakům dýmu. 

Co je v tom obdélníku, 
že zmlká hlučný dav, 
co vede turisty, že chovají se tiše?

A já, který jsem nikdy nedbal o svůj původ, 
jsem náhle dojat oním vážným tichem
a moje dávno necvičené oči
luští zlacené nápisy jak jinotaj: 
Melech há-olam
a
Adonaj. 

(1974)

Středověká synagoga v Toledu

To město stále vyráží mi dech. 
Ne pro pohlednicové siluety chrámů, 
ne pro místa, kde z autokarů v zástupech
se hrnou turisté. Ne, já si vybírám

tiché uličky křivolaké, které mám v paměti
už od dětství, ač jejich omítka snad opadává, 
ač rány ve zdích mokvají jak při sněti, 
ač zlato erbů omšelo. Přesto mi město dává

pocítit štěstí, když se dívám
na slunce, jež se vlní po hřebenech střech, 
omývá ornamenty štukatur a splývá

z vlnovek štítů barokních, na nichž si drzí
holubi pyšně vykračují po žlabech. 
Co se mi dere do očí? Snad slzy?
 

(1984)

Znovu v Praze
Jaroslavu Seifertovi Zastřený pohled – kráčel životem. 

Srdce mu tisíc písní propálilo. 
Tu stalo se, že vytrousilo
se z jeho rukou slovo za slovem. 

Vyrostla v obraz v rýmu vzepnutém, 
ne v levnou cetku, jak to dosud bylo, 
leč v pohár, v naplněné dílo
po okraj trpkým vínem, životem. 

Nechal jej stát. Kdo pít chce, ať se napije. 
Pak mlčky kráčel dál a uviděl, 
jak přišel jeden znavený, na konci sil, 

a z jeho poháru jak lačně pil. 
A on, sám básník, který všechno zřel, 
tiše se usmívá, žasne a děkuje. 

(1937) 

Přeložila Zlata Kufnerová

Básník

Výběr z básnické tvorby
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Laičtí i odborní zájemci o studium po-
válečných dějin českého židovstva se na 
přelomu občanského roku dočkali nové 
stěžejní publikace. Jedná se o knihu 
s názvem „Židé v českých zemích po 
šoa – Identita poraněné paměti“, která 
je jakýmsi vyvrcholením mnohaletého 
výzkumného projektu autorky – docentky 
Blanky Soukupové, urbánní antropoložky 
a historičky z FHS UK. Jde o publikaci, 
která má bezesporu ambici stát se novým 
výchozím literárním pramenem pro studi-
um tohoto tématu. 

Kniha se zabývá dějinami českých 
a slovenských Židů od konce druhé světo-
vé války v roce 1945 do sametové revolu-
ce v roce 1989. Především se tedy věnuje 
období komunistické totality a pokrývá 
něco přes 40 let poválečných dějin. Au-
torka sama se nepovažuje za odbornici na 
polistopadovou historii českého židovstva 
a do porevolučního období, které dnes již 
čítá dalších 27 let, se proto raději nevydá-
vá. Zvolené období pak autorka zkoumá 
metodami historických věd, ovšem dochá-
zí s jejich pomocí k závěrům, které mají 
i etnologický přesah. Cílem totiž není jen 
prostý popis dějin českých židovských 
komunit, nýbrž především rekonstrukce 
toho, jak popisované události (slovy 
autorky „vnější podmínky“), formovaly 
identitu poválečného českého židovstva. 

Text knihy je rozdělen do osmi vol-
ně navazujících kapitol. Autorka už od 
čtenáře předpokládá určitou základní 
znalost hlavních teoretických problémů 
a dobových reálií a snaží se stávající 
poznání doplnit novými daty. Vhodně tak 
doplňuje a podstatným způsobem rozšiřu-
je starší díla, ať už jde o předchozí práce 
z vlastního pera, nebo například o knihu 
Aleny Heitlingerové „Ve stínu holocaustu 
a komunismu“. Oproti knize Aleny Heit-
lingerové má kniha Blanky Soukupové 
téměř dvojnásobný rozsah, avšak zabývá 
se kratším obdobím. Může jít tedy více 
do hloubky. Má rovněž poněkud sušší 
a hutnější styl, ovšem stále neztrácí čtivost 
a i jen mírně poučený laik by stále neměl 

Židé v českých zemích po šoa

Identita poraněné paměti

mít problém s pochopením popisované 
problematiky. 

Autorka dosti nekompromisně vrství 
jeden dokument za druhým a nutno říci, 
že zejména její popis poválečného antise-
mitismu, dvojakého přístupu obnoveného 
československého státu k přeživší židov-
ské komunitě, nebo zacházení se židov-
skými památkami v období normalizace 
rozhodně nejsou lichotivým čtením. Řada 
z popisovaných fenoménů, jako nenávist 
vůči navrátilcům, problémy s restitucemi, 
deportace Židů na základě retribučního 
dekretu apod., jsou sice obecně známy, 
ovšem autorka přidává nové, konkrétní 
a dokumenty podložené případy. Kniha 
tak na mnohých místech za pomocí tvr-
dých dokladů potvrzuje zkušenosti, o kte-
rých se sice běžně v židovských rodinách 
a komunitách hovoří, ovšem dohledat 
konkrétní názorné příklady a dokumenty 
k nim bývá poněkud obtížnější. 

Přibližně v polovině knihy nastává 
určitý předěl. První polovina je členěna 
chronologicky, přibližně podle standardně 
používaného dělení dějin komunistické 
totality, tj. poválečné období 1945–1948, 

období stalinismu 1948–1956, období 
destalinizace a pražské jaro 1956–1968 
a období normalizace 1969–1989. Ve 
druhé části přechází kniha do členění 
tematického. Autorka v této druhé části 
staví na předchozím dějinném přehledu 
a na jeho základě se věnuje konkrétním 
tématům, jako je osud židovských pamá-
tek, formování paměti šoa apod. Celým 
textem se line hlavní motiv „identita po-
raněné paměti“ neboli identita plynoucí 
ze sdílené paměti na utrpení. 

Celých těch úctyhodných 600 stran 
pak v podstatě popisuje, proč se ještě 
dlouhých 40 let po válce nedařilo rány 
na kolektivní paměti českého židovstva 
zacelit. Namísto toho, aby se Židé mohli 
věnovat obnově čilého předválečného 
duchovního a společenského života svých 
komunit, se ocitli pod tlakem komunis-
tického režimu, který jen zakonzervoval 
neutěšený poválečný stav. S větší či menší 
mírou systematičnosti pak zejména komu-
nistický režim (ovšem do jisté míry i raně 
poválečná československá administrativa) 
znemožňoval zacelení ran a obnovení 
duchovní kontinuity židovské komunity. 
Nemožnost volně dýchat a svobodně 
praktikovat víru na každodenní bázi, ja-
kož i nedostatek duchovních vůdců vedly 
k paralýze řady komunit, které by přitom 
mohly být zachráněny dokonce i po šoa. 
V prázdnotě a bezvýchodnosti komunis-
tické totality však mnohým jako ústřední 
zdroj kolektivní identity zůstala pouze 
vzpomínka na trauma, prožité buď osobně, 
nebo předávané v rámci rodiny. Právě 
tento fenomén autorka nazývá „Identita 
poraněné paměti“. 

Řada ze skutečností, které jsou v knize 
popisovány, má až překvapivý význam 
pro současnost. Například osmá kapi-
tola, která dokumentuje spletité osudy 
židovských památek, jakož i okolnosti, za 
kterých židovské komunity ztrácely nad 
těmito památkami kontrolu navzdory ne-
přetržité snaze o jejich zachování. Ačkoliv 
bychom mohli mít pocit, že jde o jakési 

„hříchy minulosti“, je zrovna kapitola 
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o židovských památkách nesmírně poučná 
v souvislosti s aktuální kauzou obnovy sta-
rého prostějovského židovského hřbitova, 
při jejímž čtení si rázem uvědomujeme, 
že jsme opět svědky opakování historie. 

Blanka Soukupová přitom zachovává 
velmi střízlivý tón výkladu. Nesnaží se 
kázat a moralizovat a nechává namísto 
toho promlouvat dokumenty v jejich 

plné syrovosti. Rozsah a kvalitu použi-
tých zdrojů je přitom nutno vyzdvihnout. 
Kniha je téměř výhradně postavena na 
archivních a dobových pramenech. Au-
torka pokrývá celé území Čech, Moravy 
a Slezska, a výzkum pro tuto knihu si tudíž 
vyžádal mnoho hodin práce v okresních, 
oblastních i soukromých archivech po 
celé zemi. Poznámkový aparát je natolik 

rozsáhlý, že mnohdy zabírá více místa 
na stránce než vlastní text. S ohledem na 
množství osobních a místních jmen by 
publikaci určitě prospěl jmenný a místní 
rejstřík, neboť jde bezesporu o knihu, ke 
které se čtenář bude při hledání konkrét-
ních detailů k vybraným kauzám spletité 
poválečné historie českých Židů opa-
kovaně vracet.                 Zbyněk Tarant

Zbyněk Tarant – Věra Tydlitátová 
(eds.): Na počátku bylo slovo...: Ver-
bální projevy antisemitismu v moder-
ním českém diskurzu. Plzeň 2017

„Antisemitismus v České republice 
neexistuje potud, pokud nejsou Židé ve 
společnosti jasně odlišitelnou a vnějško-
vě rozpoznatelnou skupinou,“ v tomto 
duchu se nedávno vyjádřil k současné 
situaci domácích ortodoxních věřících 
Chaim Kočí. Jeho zkušenost s protiži-
dovsky motivovanými urážkami není 
zdaleka ojedinělá a týká se i Židů asi-
milovaných. 

Jak ukazuje soubor studií Na počátku 
bylo slovo, lze protižidovskou rétoriku 
označit za stálou, byť doufejme jen 
okrajovou, součást české kultury. Zby-
něk Tarant a Věra Tydlitátová, pracov-
níci Katedry blízkovýchodních studií 
Západočeské univerzity, se v této své 
nejnovější knize spolu s dalšími autory 
pokusili zdokumentovat různé projevy 
verbálního antisemitismu v moderní 
české společnosti. Jde o soubor různoro-
dých textů, které čtenáře zcela jistě za-
ujmou, jelikož jsou na rozdíl od mnoha 
jiných odborných knih psány poutavou 
polemickou notou. Zážitek z četby bo-
hužel citelně kazí zcela nevyhovující 
jazyková redakce. 

Z rámce aktuálních kauz koncepčně 
vybočuje jinak kvalitní studie Blanky 
Soukupové, která zkoumá antisemit-
ské postoje komunistického ministra 
Václava Kopeckého před únorem 1948. 
Ukazuje na necitlivost vůdčích politic-
kých osobností k válečnému osudu Židů 
a předznamenává oficiální protižidov-
ské perzekuce komunistické diktatury 
v 50. letech. Informačně velmi cenný 
přehled soudobé antisemitské knižní 

O současných českých verbálních 
projevech antisemitismu

produkce, jehož autorem je redaktor 
svazku Zbyněk Tarant, mimo jiné popi-
suje několik klíčových soudních kauz 
uplynulých dvou dekád a poukazuje na 
alarmující benevolenci současné spo-
lečnosti k osobám či nakladatelstvím, 
jež antisemitské pamflety vydávají. 
Bohemista Jiří Holý se věnuje nechvalně 
známým publikacím nevyrovnaného je-
dince Adama B. Bartoše, jejichž analýza 
by si zasloužila poněkud větší prostor již 
z toho důvodu, že Bartošovy seznamy 
domnělých českých a moravských Židů 
vzbudily mediální zájem a částečně 
vstoupily do širšího povědomí. Kritická 
reportáž Tomáše Jelínka o antisemitis-
mu ukrytém pod rouškou akademické 
svobody, která na konkrétním případě 
popisuje otevřenou nenávist vůči Židům 
v univerzitním prostředí, na mne samého, 

coby univerzitního pedagoga, zapůso-
bila obzvlášť nepříjemně. Jelínek totiž 
trefně poukazuje na slabiny současného 
vysokého školství a pojmenovává obec-
ně platná úskalí studentských diplomo-
vých tezí, jejichž metodologie, kvalita 
a správnost vzhledem ke své zdánlivé 

„interdisciplinaritě“ uniká kompetentní-
mu profesnímu posouzení jak ze strany 
školitelů, tak i oponentů. Díky tomu 
mohou být za odborné texty, zaštítěné 
akademickou autoritou, pokládány práce 
chybné, zavádějící, ba škodlivé. Sborník 
pak uzavírá studie Věry Tydlitátové, 
která uvádí čtenáře do „kabinetu kurio-
zit“ virtuálního prostoru sociálních sítí 
a seznamuje jej s fascinujícím, nicméně 
marginálním fenoménem tzv. romoiz-
raelismu, tedy záměrné stylizace Romů 
do pozice příslušníků jediného pravého 
židovského kmene a dědice Izraele. 
Studie tak dokumentuje mechanismy 
přechodu od filosemitismu přes osobní 
frustraci a krizi identity až k otevřenému 
nepřátelství vůči Židům. 

Výsledný obraz současného proti-
židovského diskurzu sice kniha neza-
chycuje v jeho úplnosti a jde v ní spíš 
o roztříštěné sondy, přesto se jedná 
o užitečnou a překvapivě poutavou pu-
blikaci, která by si mohla najít čtenáře 
i mimo řady odborníků. Vzdělaný člověk 
s dostatečným rozhledem bude knihu Na 
počátku bylo slovo číst jako exkurz do 
bizarnosti lidského myšlení. Na stranu 
druhou jde o důležité upozornění na 
mezery v současné české společnosti, 
ve kterých se daří extremismu, jehož 
kořeny mohou tyto drobné trhliny zvět-
šovat, a způsobovat tak škodlivou erozi 
sociálního zdraví. 

Daniel Soukup (FF UP Olomouc)
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TUŽKA NA PROVÁZKU

„Žijeme v hrozné době... Na světě 
je čím dál míň ducha a čím dál víc 
nábojů, mladí jsou horkokrevní 
a staří bezmocnější...“ netvrdí to 
současný důchodce, ale starý kame-
ník Efraim Hirsch v roce 1904, kdy 
jeho syn, litevský Žid Hirš Dudák, se 
pokusil zastřelit generálního guber-
nátora Litvy. Tuto skutečnou událost 
popisuje Grigorij Kanovič v románu 
Kůzle za dva groše, který ve vý-
borném překladu Jany Martinové 
vydalo nakladatelství Romeo v roce 
2001 (ruské originály Kozljonok za 
dva groša a Ulybnis nám, Gospodi, 
nakl. Vaga, Vilnus 1989 a 1991) 

Hned na začátku autor upozorňuje, že „kolik má neštěstí podob, 
tolik může mít spodobnění.“ 

A Grigorij Kanovič (nar. 1929 v Jonavě, od r. 1993 žije v Izra-
eli) nám jedno z těch „spodobnění“ předkládá ve svém mimořádně 
čtivém románu přímo nabitém myšlenkami a židovskými výroky, 
které znějí jako aforizmy. Například: „... co umí každý, není práce, 
ale zábava“, nebo „Je jasné, že ti, kdo bývali společně biti, pak 
při sobě drží celý život.“ 

Autor nám slovy svých postav připomíná, že bychom si měli 
uvědomit, že „... člověk nikdy není spokojen s tím, co má, a ide-
alizuje si to, co mu osud vzal, co mu bylo odepřeno, s čím se 
musel navždy rozžehnat.“ 

Ani k takzvané pravdě nemá správný a vzdělaný Žid jednoznačný 
postoj: „Pravda ještě nikoho v životě neučinila šťastným, lež 
dokáže aspoň o chvíli, o hodinu nebo o den, oddálit neštěstí. Proč 
říkat pravdu těm, jimž se nedostává sil a krvácejí z otevřených 
ran? Proč jim působit další bolest?“ 

V románu jsou krátce a jasně zformulovány myšlenky, které 
platí dodneška: 

„Krví se zlo vymýtit nedá. Zlo i dobro z masa a kostí... Copak 
ten, kdo někomu působí bolest, může spasit svět od špatnosti 
a hříchu?“ 

Románové postavy nejsou nijak mnohomluvné, ale když něco 
řeknou, zní to jako aforizmus: „Radost je upovídaná, neštěstí se 
obejde beze slov.“ 

Starý kameník, který cestuje za svým uvězněným synem a dou-
fá, že se podaří změnit trest smrti na doživotní nucené práce, je 
ze zkušeností přesvědčen, že „... hra na dobro končí zpravidla 
vítězstvím zla.“ A neustále si klade otázku: 

„Má řezníka na jatkách trápit pocit viny před dobytkem, 
jimž se nasytí tisíce lidí?“ 

Zná na ni někdo jednoznačnou odpověď? Ano, je to židovská 
vlastnost klást si otázky. A otázky, ale i výčitky bohabojných i těch 
příliš nevěřících Židů působí, jako by je vyslovovali ke dnešku: 

„Kde se nebe neřítí na zem, kde nepraskají čelisti a neteče 
krev, tam je všechno snadné. Tam se lehko rozhoduje, kdo je 
v právu a kde je vinen, co je hřích a co je ctnost.“ 

I o rodinných vztazích přemýšlí kameník, jehož mladší syn 
miluje polskou dívku: 

„S ženami je to jako s vodou – dokud člověk pije z jedné 
studně, má klidné spaní, ale jak začne běhat s vědrem hned 
k řece, hned k rybníku, k jezeru či lesní tůni, může ho i voda 
otrávit.“ 

Ale většina jeho úvah a pochybností směřuje k jeho synovi, 
kterého čeká provaz: „Může za to, že umřít jako Žid je lehčí než 
jako Žid žít?“ 

Jenže: „Ti, kdo staví šibenice, nemohou nikoho uchvátit. A už 
vůbec nejsou hodni obdivu ti, kdo se ke slavě chtějí prosekat 
katovskou širočinou, a ne tesařskou sekerou...“ 

Pro moudrého, vzdělaného a zkušeného Žida je těžké se roz-
hodnout, kdy má mluvit, kdy má mlčet a kdy se modlit: „Modlitba 
toho, kdo nic nemá, je vroucnější než modlitba toho, kdo dosáhl 
cíle.“ A není lepší se všem přizpůsobit a tiše mlčet? Jenže: „Když 
všichni mlčí, i chrochtání je hrdinský čin.“ 

Občas sečtělého a informovaného čtenáře může napadnout, že 
román je vlastně něco jako svého druhu potvrzení a jakési rozšiřo-
vání výroků knihy Pirke Avot platných pro dnešek: 

„Dobro a zlo jsou siamská dvojčata, která od sebe nejde 
oddělit, aniž by jedno z nich nezemřelo, a nelze-li je oddělit, 
znamená to, že nic na světě nemá pevnou cenu; co bylo včera 
vzácné, dnes ztratilo hodnotu, ale zítra možná zase podraží.“ 

V románu se setkáváme s celou řadou starých židovských 
moudrostí, někdy pozapomenutých. Například, víte, co je jednou 
z nejstrašnějších židovských kleteb? Zvlášť by si to měly pamatovat 
pečlivé židovské hospodyňky: „Aby ve tvém domě bylo vždycky 
ticho a čisto jako na hřbitově.“ 

A utiskovaní a v soustavných obavách z pogromů žijící Židé z li-
tevských štetlů – „Litvakes“, jak jim pohrdavě říkali Židé z velkých 
měst (kteří byli dost bohatí na to, aby platili vysoké daně za právo 
bydlet ve městě), jsou přesvědčení, že „Víra je vždycky krásnější 
než její naplnění. Víra prochází srdcem, její naplnění řití,“ a se 
smutkem si uvědomují, že „Židé umírají a špatné zprávy žijí dál! 
Kdy to bude naopak?“ Jenže musejí žít dál. Přece: „Ať je dnešek 
dobrý nebo špatný, stejně se stane včerejškem.“ A nakonec jsou 
přesvědčení: „Život je láska. Každý v sobě má jen tolik života, 
kolik má v sobě lásky.“ 

Tu lásku si uvědomuje i starý otec popraveného syna, když se 
dozvídá o narození vnuka. Vyrovná se s tím, že jeho snacha není 
Židovka, ale krásná mladá Polka. 

A co tu dělá kůzle?
Kůzletem začíná ta moudrá písnička o životním koloběhu, 

která se opakuje každý rok na jaře a kterou si tiše zpívá umírající 
kameník Efraim Hirš: 

Malé kůzle tatínek koupil, / jen dva groše za ně zaplatil. / 
Černý kocour kůzlatko sežral / a kocoura zlý pes roztrhal. / 
Dubová hůl psisko ubila. / Sama potom na prach shořela. / 
Kde je ten prach? / Voda ho vzala. / Kde je ta voda? / Voli ji 
vypili. / Kde jsou ti voli? / Páni je snědli. / Kde jsou ti páni? / 
Na hřbitově zakopáni. 

Tu písničku přece většina z nás zná...                            Jan Johna

Kůzle za dva groše


