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Krátce
O chanuka pronášíme žalm 30,

který začíná slovy Mizmor šír Cha-
nukat ha – bajt, abychom si tak
připomněli, že Řekové chtěli, aby-
chom přestali plnit přikázání
obřízky, šabatu a ustanovovat
novoluní.

Rabín Daniel MAYER

Když mladý nácek zvedne prac-
ku a zařve „hajl“, je každému 
v této zemi jasné o co jde. Policie
to však neví. Její „speciální“ poli-
cisté váhají a potřebují toto gesto
pečlivě zkoumat pomocí zvláště
vybraných a specializovaných
znalců.

Milan KALINA

Jakýkoliv pokus hájit nacistický
režim na základě toho, že neza-
vraždil šest milionů lidí, ale snad
jen tři a půl, je dnes, kdy nepopra-
víme ani vraha, prostě hanebnost.

Ivan KLÍMA

Ročník 5
Prosinec 2005
Kislev 5766

ZACHRÁNĚNÝ HLAS 

KANTORA BLUMA
čtěte na straně 3
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V neděli večer, 25. kislevu (25. prosince),
za zpěvu tradiční písně Maoz cur, zažehneme
v chanukiji první chanukovou svíčku. O his-
torickém pozadí svátku Chanuka jsem psal
v Maskilu č. 3 – kislev 5763. Nyní se společ-
ně podívejme na skrytý smysl svátku a jeho
tradic, jenž obyčejně uniká našemu pohledu.
Seznámíme se alespoň v kostce s tím, čemu se
v hebrejštině říká „pnimijutó šel ha-chag“. 

Talmudický traktát Šabat 21a se zmiňuje
o dvou způsobech zapalování chanukových
světel. Šamajova škola tvrdí, že na začátku
svátku zažehneme osm světel a potom každý
večer o jedno méně, tedy osmého dne bude
hořet jedna jediná svíčka. Hilelova škola však
tvrdí pravý opak. První večer hoří jedno cha-
nukové světlo a každý následující večer při-
dáváme jednu svíčku navíc, tedy osmého dne
hoří v chanukiji osm světel. Mínění Hilelovy
školy bylo přijato našimi učenci jako halacha.
Proč? V judaismu je zásada, že „maalim bi-
keduša ve-lo moridim – svatost zvětšujeme,
ale nezmenšujeme“. Tuto halachu nám velice
hezky objasnil rabi Jakob Jicchak ben Ašer,
zvaný svatý Žid z Przysuchy-Pšischy (1766-
1814): „Dle mínění Šamajovy školy člověk,
který se chce polepšit, musí zpočátku omezit
své špatné skutky, čímž vyplní ,sur me-ra –
vyhýbej se zlu‘ (Ž 34,15) a pouze poté může
přistoupit k plnění ,ase tov – konej dobro‘.“
Hilelova škola se staví k problému opačně.
Chce-li se člověk polepšit, musí na sobě ne-
přetržitě pracovat, tj. stále více se učit Tóře,
každodenně konat více a více dobrých skutků,
až každý z jeho dnů bude vyplněn dobrými
skutky, čímž se u něj naplní přikázání „ase

tov“. Pokud tak bude činit, automaticky do-
spěje do stadia, kdy se bude vyhýbat špatným
skutkům, čímž naplní „sur me-ra – vyhýbej se
zlu“. V podobném duchu hovořil také posled-
ní lubavičský rebe Menachem M. Šneerson
z.c.l.: „S každým svátečním večerem roste
počet svíček, které zapalujeme. Tak je tomu
i v životě, neboť nemůžeme stále stát na jed-
nom místě. Musíme se neustále snažit o po-
vznesení sama sebe a konat více a ještě více
dobrých skutků.“ 

V modlitbě Šmone esre a v modlitbě po
jídle máme přídavek pro Chanuka, který na-
zýváme „al ha-nisim – za zázraky“ (český si-
dur Sichat Jicchak, str. 88 ) a tam čteme: „Vy-
dal jsi silné do rukou slabých.“ Tato slova nás
musí zarazit, vždyť je známo, že Hasmonejští
byli velkými hrdiny a zde se o nich mluví ja-
ko o slabých. Hasmonejští ve svém spravedli-
vém boji nespoléhali na svou vojenskou sílu,
ale na milosrdenství Všemohoucího. Proto
jsou tu nazýváni slabými, neboť si uvědomo-
vali, že pokud budou spoléhat pouze na svou
sílu, nezvítězí. Vítězství se jim dostalo díky
Boží pomoci. Konečně o počtu a výzbroji
Hasmonejských svědčí suchá historická fakta.
Pokud bychom vzali v potaz pouze jejich po-
čet, výzbroj, výstroj a výcvik, logicky by je
musela vojska Antiocha Epifana rozdrtit v ně-
kolika málo bitvách.

Naši předci měli mnoho nepřátel, avšak
nejhorším z nich byl Amálek (Ex 17,8 a Dt
25,17...), z jehož potomků povstal Haman,
který chtěl vyvraždit bez milosti všechny Ži-
dy. Ne nadarmo byl Hitler také nazýván no-
vodobým Hamanem. Může něco na světě od-
stranit zhoubný vliv Amáleka? Ano, je to
deset dní zázraků v roce. Dva dny Purimu
a osm dní Chanuka, celkem 240 hodin. Čísel-
ná hodnota – gematrie - hebrejských písmen
REŠ a MEM je 240. RaM jsou začáteční pís-
mena slov RAŠA MAASAV. Amáleka nazý-
vá naše tradice „raša maasav – hříšný svými
skutky“.

O Chanuka pronášíme Žalm 30, který za-
číná slovy Mizmor Šír Chanukat ha-bajt, aby-
chom si tak připomněli, že Řekové chtěli,
abychom přestali plnit přikázání obřízky, ša-
batu a ustanovovat novoluní. Začáteční pís-
mena Mizmor Šír Chanukat, jsou shodná se
začátečními písmeny slov Mila (obřízka), Ša-
bat a Chodeš (novoluní). Zázrak spásy učinil
Hospodin přostřednictvím Matitjáše, syna Jo-
chananova. V modlitbě „al ha-nisim“ čteme:

BiJMeJ MaTiTJaHU BeN JOCHaNaN (za
dnů Matitjáše, syna Jochananova). Číselná
hodnota – gematrie těchto slov je 1099. Čísel-
ná hodnota slov Mila, Šabat a Chodeš, přiká-
zání, která chtěli Řekové zakázat, je také
1099. 

Je halacha, že pokud stavíme chanukiji
u vchodu do bytu či domu, tak ta stojí na levé
straně vchodu, naproti mezuze, která je připev-
něna na pravé straně veřejí. Na Chanuka je tra-
dice dávat nejen dětem, ale i chudým peníze
(dmej Chanuka - Chanukageld). Chatam Sofer
ve svém kázání říkal, že když chudý přichází
do dveří, stojí mezi mezuzou a chanukovými
světly, tak my plníme to, co je NoAM – pří-
jemné Hospodinu, co nám přikázal. Písmena
tvořící slovo NoAM jsou začátečními písmeny
slov Ner (svíčka), Aní (chudý) a Mezuza. 

Děti si na Chanuka hrají se svivonem –
drejdlem, který drží a roztáčejí seshora.
O Chanuka Hospodin zachránil Židům jejich
duše a víru, to co jim dal s nebes, seshora. Ře-
kové nechtěli Židy fyzicky zničit, chtěli však
zničit jejich víru v Boha a tradice. Vše, co ob-
drželi Židé s nebes, bylo Řeky předurčeno ke
zkáze. Na Purim děti i dospělí drží v rukou ra-
ašany – řehtačky a hlučí s nimi tak, aby neby-
lo slyšet při čtení Megilat Ester jméno Hama-
na. Řehtačku držíme ze spodu, abychom si
připomněli, že Všemohoucí nás zachránil od
fyzického zničení, které nám Haman připra-
voval zde dole, na zemi. Na svivonu jsou zo-
brazena písmena Nun, Gimel, Hej, Pe, což
jsou začáteční písmena slov Nes Gadol Haja
Po – velký zázrak se stal zde. Číselná hodno-
ta – gematrie těchto čtyř písmen je 138, což je
náznak na Žalm 138, v němž je vyjádřena
vděčnost Hospodinu za pomoc a milosrden-
ství v boji proti nepřátelům a prosba, aby
Hospodin neopouštěl Izrael, dílo vlastních ru-
kou. Lze říci, že motiv svátku Chanuka se
shoduje s textem Žalmu 138. 

Závěrem nechť zazní slova pražského rodá-
ka, rabi Ješajáhu Horowitze, zvaného Šla ha-
Kadoš (1565-1630), který je pohřben v Tiberi-
as. Svátek Chanuka je svátkem zasvěcení
Chrámu, avšak nejen Chrám byl v ony dny za-
svěcen, nýbrž celý svět. Vždyť svět existuje jen
díky existenci Tóry. Řekové chtěli, aby se Ži-
dé přestali učit Tóře a tím uhasit (Bůh chraň!)
její světlo. Proto Hasmonejští, znovu zasvěcu-
jíce Chrám, obnovili existenci celého světa. 

◗ Rabín Daniel MAYER

SKRYTÝ SMYSL SVÁTKU CHANUKA

Prosinec 20052

židovský rok

Maskil_3  28.11.2005  13:49  Stránka 2



Program Bejt Simcha

prosinec 2005

pondělí 19. prosince 

v 19 hodin ve Španělské 

synagoze

„Skryté svûtlo aneb Chanukija na zápra-

Ïí, latkes na stole, v du‰i…“ - podrob-

nosti viz pozvánka na této stranû

26. až 30. prosince

Série semináfiÛ a workshopÛ s rabínem

Moshe Yehudaiem (Izrael) – podrobn˘

program viz vloÏen˘ leták

PRAVIDELNÉ AKCE

Kabalat ·abat kaÏd˘ pátek od 18 hodin;

pokud je na programu i pfiedná‰ka,

následuje vÏdy po skonãení bohosluÏby,

od 19 hodin

„Odpoledne s Tórou“ (studijní a diskus-

ní setkání nad t˘denní para‰ou) kaÏdou

poslední sobotu v mûsíci – v prosinci se

nekoná 

HODINY PRO VEŘEJNOST

kaÏd˘ pátek od 16 do 18 hodin 

Bejt Simcha

Mánesova 8, 120 00 Praha 2

Telefon: 222 251 641, 724 027 929

E-mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

Kislev 5766 3

Liberální židovská komunita Bejt Simcha
za finanční podpory hl. m. Prahy
a ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze
pořádá

v pondělí 19. prosince v 19 hodin
ve Španělské synagoze

SKRYTÉ SVĚTLO

aneb 

Chanukija na zápraží,

latkes na stole,

v duši…

ZÁVĚREČNÝ 
KONCERT CYKLU NEZNÁMÁ
HUDBA PRAŽSKÝCH 
SYNAGOG

Spolu s Achabem Haidlerem se pokusíme vyčistit naše
vnitřní lampičky před blížícím se Svátkem světel.
V podání Pražského filharmonického kvarteta v čele
s houslovým virtuosem Pavlem Eretem zazní v exklu-
zivním nastudování pro tento večer smyčcové kvartety
V. Ullmanna, D. Šostakoviče a H. Krásy.

Díky jedinečné zvukové technice fy KR Audio Electronic
se také můžeme těšit mj. na vůbec první veřejné uvede-
ní restaurovaných nahrávek nezapomenutelného zpěvu
Dr. Moše Bluma, vrchního kantora pražské Jubilejní
synagogy.
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Rozhovor se scenáristou 
Martinem Šmokem

V minulém čísle jsme vám slíbili seriál
se zajímavými fakty o záhadné smrti
židovského aktivisty, místopředsedy
organizace JOINT DISTRIBUTION
COMITTEE a experta OSN pro organi-
zaci pomoci uprchlíkům – Charlese Jor-
dana. V noci na 17. srpna 1967 náhle
zmizel z pražského hotelu ESPLANADE
a 20. srpna byla jeho mrtvola nalezena
na jezu u Karlova mostu. 

Tajemné okolnosti smrti
význačného židovského aktivisty
jsou atraktivním námětem
každému žurnalistovi. Ty jsi
ovšem filmař a mne by zajímala
tvá motivace k natočení příběhu
posledních dnů a hodin slavného
Charlese Jordana. 

Příběh Charlese Jordana byl naprosto
logickým a chronologickým pokračová-
ním mého předchozího projektu, tedy
filmu o tzv. bratislavské pracovní skupi-
ně a tajných jednáních mezi Židy a nacis-
ty za války. V dokumentární sérii Mezi

Hvězdou a Půlměsícem, popisující dobu
poválečnou, byl pak film o Jordanovi jen
jednou z jeho částí, takže nešlo pouze
o Jordana - on byl však jednou z klíčo-
vých postav popisované historie, a jeho
osud si zasloužil samostatný film.

Považuješ se za investigativního
autora?

Co je investigativní? To slovo se dnes
používá úplně na všechno. Pokud ten
výraz znamená, že se v našich filmech
snažíme neopakovat stokrát opakované
a hledáme si informace sami, pak jsme já
i kolega Bok investigativní. To slovo mi
však příliš zavání podobnými prázdnými
přívlastky jako třeba „aktuální, angažo-
vaný, aktivistický či postmoderní“.
Investigativní také nepříjemně připomíná
policejní mašinérii.

K tak citlivé problematice není
jednoduché získávat informace.
Odkud a z jakých zdrojů jsi
dokumenty čerpal, byly to vždy
jen otevřené zdroje?

Čerpali jsme z archivních dokumentů
získaných po celém světě, hledali očité
svědky, aktéry událostí a jejich rodiny,
probírali jsme i soukromé archivy... jsou
to otevřené zdroje? Pokud jsou rozhovo-
ry se starými špiony veřejným zdrojem,
pak jsem čerpal pouze z veřejných zdro-
jů. Většina oněch veřejných informací
z veřejných zdrojů však nebyla nikdy
zveřejněna, také proto, že to veřejnost
nezajímalo.

Než jsi se pustil do získávání
dokumentů a svědectví - měl jsi
již připravenou určitou pracovní
hypotézu o příčinách Jordanovy
smrti? 

V kauze JORDAN jsem měl pouze
jednu hypotézu - a to, že všechno je
jinak. A o pravdivosti této hypotézy jsem
přesvědčen dodnes.

Jak dlouho trvala příprava
k natáčení filmu?

Od prvotní návštěvy archivu a rozhod-

nutí vytvořit dokumentární sérii Mezi
Hvězdou a Půlměsícem do jejího vysílá-
ní uplynulo více než pět let. Někteří
svědkové se uvolili mluvit až po dvou,
třech letech naléhání - a někteří se
k tomu bohužel neodhodlali nikdy. Třeba
takový Sadruddin Aga Khan. Jenže
u toho zase není jisté, zda se k němu naše
dopisy vůbec dostávaly. Také archivní
možnosti se měnily. K zásadnímu zpří-
stupnění českých archivů došlo - pro
účely našeho filmu - až mnohem později.

Kladl jsi nepříjemné otázky lidem,
kteří měli své důvody neodpovídat
a naopak zůstat co nejdéle
v pozadí. Jaké byly podmínky
tehdejší práce?

Zajímavé bylo, že čím vzdálenější od
jádra událostí svědek byl, tím větší dělal
tajnosti. Lidé zapojení do tajných vyjed-
návání, když už se rozhodli o nich mlu-
vit, nakonec řekli téměř všechno, včetně
jmen, funkcí a dat. Ti, kdo o vyjednává-
ních slyšeli z druhé ruky, už převelice
mlžili, mrkali a říkali, že o těchto věcech
se mluvit nemůže. Nejtajemnější pak
byli naši soudruzi, včetně soudruhů ještě
stále aktivních. Dodnes mi není jasné, co
přesně tajili: tajné informace, nebo svou
vlastní nevědomost a neschopnost?
Legrační byla reakce svědků z arabského
světa, ale o tom bych si na tajemného
zahrál zase já, protože těmto lidem urči-
tě neprospěje, aby se o nich psalo
v židovských novinách. Šokovalo mne,
jaký nezájem o svědky a jejich informa-
ce jevili tzv. vyšetřovatelé Jordanovy
smrti z ÚDV - tedy česká policie. Ať
jsem se jakkoliv snažil, nic nechtěli. Jest-
li mi někdy někdo vyhrožoval? Kromě
orgánů české policie mi v souvislosti
s filmem o Jordanovi vyhrožovala pouze
jedna osoba: byl to předseda jedné orga-
nizace, o kterém už dnes většina jejích
členů ví, co je zač. Bylo to po odvysílání
filmu, kdy na mě onen člověk křičel do
telefonu, že tím filmem sabotuji fundrai-
sing pro výstavbu domu pro seniory, pro-
tože údajně tvrdím, že Jordana zabila
Židovská obec, která kradla jeho peníze.

VYŠETŘOVÁNÍ JE SKONČENO, ZAPOMEŇTE!

ZÁHADNÁ SMRT CHARLESE JORDANA

➤
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Jak na to však přišel, to opravdu nevím.
Ve filmu nic takového nebylo. Zdá se
však, že to nebyl jediný případ, kdy jeho
mysl vygenerovala neexistující spiknutí
proti jeho osobě.

Film byl konečně natočen,
sestříhán a připraven k promítání.
Jaké byly okolnosti kolem jeho
uvedení v České televizi?

Ohlasy na dokončený film začaly ještě
před jeho uvedením 19. srpna 2003, tedy
skoro ve výroční den Jordanovy smrti.
Bylo to poprve od pádu komunistického
režimu, co se o této záhadné smrti mluvi-
lo veřejně v České televizi. Coby scená-
rista nového dokumentárního filmu vyro-
beného v koprodukci s ČT jsem byl
pozván do studia pořadu „Události,
komentáře“. Mým partnerem v diskusi
byl Jan Srb, tiskový mluvčí ÚDV, který
případ vyšetřuje od doby jeho vzniku,
kdy vyšetřování převzal od jiných pore-
volučních orgánů. V odpovědích na otáz-
ky moderátorky jsem se podivil, že se
ÚDV nikdy ani nepokusil kontaktovat
klíčové svědky případu, kteří dosud žijí
v cizině. Pan Srb na kameru tehdy sdělil,
že Jordanův případ bude do týdne odlo-
žen jako nevyšetřený, neboť deset let
vyšetřování nepřineslo žádné výsledky. 

Zvláštní a jakoby nenápadnou další
reakcí byl článek uveřejněný 3. září 2003
v Lidových novinách pod názvem „USA:
Smrt Jordana nebyla násilná“. Jeho autor-
ka žádný nový dokumentární film nezmi-
ňuje, ale zato uvádí, že „z materiálů lze
dovodit, že nešlo o násilnou smrt. Ameri-
čané se domnívají, že byla zaviněna Jor-
danovými zdravotními problémy“. Jana
Kalinová se případu věnovala pod kon-
trolou ÚDV již několik předchozích let,
kdy opakovaně zveřejňovala informaci,
že se ÚDV po letech pátrání podařilo
nalézt původní kriminální vyšetřovací
spis. Ten však byl nalezen již roku 1993. 

A jak reagovala policie?
Dokumentární film „OTEC

UPRCHLÍKŮ“ byl uveden 6. října
2003 večer na druhém programu ČT. Na
jeho obsah a zejména na jména klíčo-
vých svědků v něm obsažená již ÚDV
nijak nereagoval. Ani média se nijak
nezajímala - pouze redaktor Pavel Zítek
v Lidových novinách podrobil film zdr-
cující kritice, vrcholící argumentem, že
tento případ byl již dávno uzavřen jako

vražda, a tudíž že film neříká absolutně
nic nového a je pouze nafouknutou bub-
linou. Nicméně 6. října ráno si mne
vyšetřovatelka Eva Michálková pozvala
na výslech, kde jsem měl vysvětlit, proč
jsme s kolegou Bokem na článek Jany
Kalinové reagovali článkem nazvaným
„Jordan zemřel násilnou smrtí“, ve kte-
rém jsme veřejně kritizovali totální
nekompetenci vyšetřovatelů, vyšetřují-
cích bez snahy cokoliv skutečně vyšet-
řit. Tento výslech ale s večerním filmem,
o který se ostatně paní vyšetřovatelka
nezajímala, neměl nic společného. Sna-
žil jsem se pořád dokola uvádět svědky,
které by vyšetřovatelé měli kontaktovat,
stejně jako to, že by podle mého mínění
měli kontaktovat Jordanova zaměstnava-
tele a také jeho rodinu. Zájem slečny
vyšetřovatelky se ale týkal jen a pouze
mé osoby. Šlo o snahu podsouvat mi
různé kriminální činy, jako krádeže taj-
ných dokumentů, a součástí výslechu
byly i otázky zda umím hebrejsky, zda
mne platí Spielberg a jsem-li sionista.
To už je ale jiný příběh.

Tvá spolupráce s policejními
orgány dopadla zvláštním
způsobem. Byl jsi nakonec
odsouzen k pokutě 40 000 korun
a byl jsi tedy jediným odsouzeným
v kauze „JORDAN“.

Byl jsem tehdy velmi naivní a nové svě-
dectví, které se objevilo v reakci na odvy-
sílaný film, jsem sepsal a poslal slečně
vyšetřovatelce v naivní víře, že je bude
prověřovat. Protože jsem odmítl sdělit od
koho tyto informace byly, napařili mi
pokutu. Vyšetřovatele totiž nezajímaly
moje informace, ale pouze jejich zdroje.

Dlouhodobé soudní tahanice
o uloženou pokutu ukončil

nedávno Ústavní soud…
V posledních dnech mi opravdu mnoho

lidí gratulovalo k vítězství, ba přímo
k precedentu – Ústavní soud zrušil poku-
tu, kterou mi napařila vyšetřovatelka
ÚDV, frustrovaná tím, že jsem si na roz-
díl od ní dovolil vyšetřovat smrt Charle-
se Jordana, pokutu, kterou okamžitě
potvrdil státní zástupce Omelka, kterému
se také nechtělo přiznat, že deset let bez
protestu dozoroval případ, ve kterém se
nic nevyšetřilo. Omelka dokonce rozhod-
nutím rozhodl, že mám být rád, že dostá-
vám pouhou pokutu, když mi nenapaří
trestný čin neoznámení vraždy, za který
by mě mohl zavřít na osm let.

Nyní tedy Ústavní soud rozhodl, že
vyšetřovatelé jednali protiústavně.
Dotyčným orgánům se však nic nestane
a mohou si svou nekompetentní žluč
nadále vylévat na kom budou chtít. Jejich
případná oběť nebude mít ani nadále
právo se u soudu hájit a exekutor vymá-
hající pokutu jí bude moci okamžitě
zabavit majetek.

O žádný precedent ohledně novinářské-
ho práva na krytí zdroje také nejde –
neboť jméno osoby, které jsem odmítl
sdělit, nebylo jménem zdroje informací
důležitých pro případ, tento zdroj jsem
vyšetřovateli uvedl plným jménem.
Odmítl jsem pouze identifikovat osobu,
která mne na zdroj přivedla. Jako zámin-
ka k šikaně to však orgánům stačilo, rych-
le případ překlasifikovali na podezření
z vraždy, mně uložili pokutu a kauzu
ihned opětovně uzavřeli a odložili.

Rozhodnutí Ústavního soudu se navíc
váže jen a pouze na můj konkrétní pří-
pad, kdy jsem neschopnému orgánu
poskytl dostatek informací, dle kterých si
mohl i tuto třetí osobu ztotožnit během
deseti minut. V půli listopadu mi byla
vrácena i mnou zaplacená pokuta bez
jediného slůvka omluvy za učiněné pří-
koří. Po formální stránce je tedy mé
odvolání uspokojivě vyřešeno. Žádoucí
tečku za případem svévolně uložené
pokuty by však měly učinit kompetentní
orgány policejního prezidia, viníky nále-
žitě potrestat a hlavně zamyslet se nad
podstatou věci: Případ JORDAN nikdo
nevyšetřuje a jakákoliv nezávislá snaha
pomoci v pátrání je okamžitě trestána.

◗ Milan KALINA

MARTIN ŠMOK
dramaturg a scenárista

1990-94 studium FAMU
1994 Zapomenuté památky (scénář)

1995-97 Survivors of the Shoah Visual
Foundation (poradce)

1997 Andre’s lives (produkce)
1994-99 Mezi Zaslepenými Blázny

(scénář)
1999-03 Mezi Hvězdou a Půlměsícem

(scénář)

➤
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PRAŽŠTÍ ŽIDÉ VOLILI

Prosinec 2005

VÝSLEDEK VOLBY DO REPREZENTACE ŽIDOVSKÉ OBCE V PRAZE

Pořadí Jméno Příjmení Rok nar. Počet hlasů

1. František BÁNYAI 1947 496
2. Leo PAVLÁT 1950 475
3. Jakub ROTH 1973 475
4. Jiří DANÍČEK 1948 455
5. Petr KUČERA 1960 447
6. Tomáš PASTERNAK 1976 444
7. Vida NEUWIRTHOVÁ 1962 443
8. Jan MUNK 1946 436
9. Barbora RAPPAPORT 1976 425

10. Jiří  PACOVSKÝ 1947 422
11. Tomáš KOLSKÝ 1978 420
12. Jakub ŠVÁB 1976 420
13. Tommy KARAS 1932 416
14. Tomáš KRAUS 1954 412
15. Michaela VIDLÁKOVÁ 1936 406
16. Pavol KOLAN 1947 403
17. Eva KALHOUSOVÁ 1946 398
18. Doris GROZDANOVIČOVÁ 1926 396        
19. Tomáš KULKA 1948 391  
20. Tomáš SCHÄFFER 1949 385
21. Anna HYNDRÁKOVÁ 1928 381
22. Tomáš JELÍNEK 1968 367
23. Zuzana ARTNEROVÁ 1956 360
24. Matej MINÁČ 1961 358
25. Zuzana DOSTÁLOVÁ 1976 351
26. Samuel ABRAMSON 1967 347
27. Irena PAVLÁSKOVÁ 1960 340
28. Richard SVOBODA 1923 339
29. Michal HERZ 1960 338
30. Tamir WINTERSTEIN 1949 338

Pořadí Jméno Příjmení Rok nar. Počet hlasů

Kandidáti v pořadí 1 – 24 jsou zvolenými členy reprezentace ŽOP, kandidáti na dalších místech, kteří obdrželi více než 50 platných
hlasů, jsou náhradníky.

VOLBY JSOU JEN ZAČÁTEK…
S napětím očekávané volby jsou minulostí. Všechny hlasy byly

pečlivě spočítány, přepočítány a notářsky zaznamenány, byly sepsá-
ny mnohé protokoly, vypily se spousty kávy a ČTK nakonec vyslala
o našich volbách zprávu do celého světa.

Mnozí se radovali, jiní naopak. Optimisté tvrdí, že volbami se
uzavře období šarvátek, nactiutrhání, mediálního obnažování a  ama-
térského partajnictví - všichni si už budou upřímně hledět do očí a
spolupracovat na společném díle. Pesimisté, jak to ostatně mají v po-
pisu práce, ale tvrdí opak. Volbami prý nic nekončí, ba právě naopak
se vše teprve pořádně zauzlí. Vítězové opojení krví svých protivníků
začnou nezřízeně hodovat, poražení se stáhnou do lesů, začnou kopat

zemljanky a připraví se na guerillový boj…
Pravda, jak to ostatně bývá zvykem, je schována kdesi mezi a bu-

de nutno vynaložit značné úsilí, abychom se jí, ve zdraví duševním i
tělesném, dopracovali. Budeme-li k sobě slušní jak velelo  kinders-
tube našich předků - budeme mít naději. Když odhodíme hole a zač-
neme si zase navzájem povídat anekdoty – budeme mít naději. Nau-
číme-li se vzájemně si naslouchat – budeme mít naději. 

Volby, které před několika dny prokázaly nové rozložení sil, jsou
jen nutným právním předpokladem, nezbytným pro fungování každé
demokratické instituce. Skutečná bitva se ale neodehrála na dně vo-
lební urny. Tu musíme teprve nyní svést v našich hlavách a srdcích.  

Milan KALINA
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31. Pavla VONDRÁČKOVÁ-JAHODOVÁ1963336
32. Tomáš HOMOLA1964333
33. Dagmar FISTEINOVÁ1953330
34. Eva KRABCOVÁ1938328
35. Helena VAŇKOVÁ1958328
36. Imrich FELLER1928325
37. Eva NERADOVÁ1934323
39. Eva BENEŠOVÁ1940316
40. Denny STECHER1940311
41. Peter HODÁL1969308
42. Miroslav KADLEC1947307
43. Petr PLANER1974303
44. Zuzana ŠIMONOVÁ1958301
45. Eva DUŠKOVÁ1930283
46. Jan Aron GÜNSBERGER1975271
47. Petr HALVA1973268
48. Hanuš GAERTNER1926267
49. Sylvie WITTMANNOVÁ1956212
50. Otto HERMAN1949171
51. Vojtěch KANTER1929130
52. Maja BIHERELOVÁ1945114
53. Hana DVOŘÁKOVÁ194686
54. Alexander FRIED192586
55. Samuel FLEISCHMAN196484
56. Jana HORNIGOVÁ194649
57. Josef KOHOUT196040
58. Gustav VODRÁŽKA195229
59. Ivan SIMON-KOCHLÖFFEL 194124
60. Petr BUDÍNSKÝ194115



volby

Kislev 5766 7

VÝSLEDKY VOLBY DO REVIZNÍ KOMISE FEDERACE ŽO

Pořadí Jméno Příjmení Rok nar. Počet hlasů

1. Barbora RAPPAPORT 1976 409
2. Ondřej NOVÁK 1977 232
3. Petr HALVA 1973 95

Pořadí Jméno Příjmení Rok nar. Počet hlasů

4. Hana DVOŘÁKOVÁ 1946 55
5. Samuel FLEISCHMAN 1964 34
6. Jana HORNIGOVÁ 1946 31

Kandidát v prvém pořadí je zvoleným členem revizní komise FŽO, druzí dva jsou náhradníci.

VOLEBNÍ KOMISE

Předseda VK: Ing. Michal B O R G E S
Místopředseda VK: Mgr. Dan L O U K O T A
Členové VK: Miroslava DRÁSKÁ, Blanka
HAJNALOVÁ, Martin JELÍNEK, Evžen JOKL, Jaro-
slav KAFKA, Milan KORN, Denisa PUTÍKOVÁ.
Eugen STEIN, David STEINER, Miroslav ŠICHMAN

Místo konání voleb: Maiselova 18, 110 00 Praha 1
Zahájení voleb: 4.11. 2005 rozesláním kandi-
dátních listin a obálek s kartou voliče
Ukončení voleb: 6.11. 2005 ve 13. hod. vyhlá-

šením předsedy VK

VOLBY V ČÍSLECH

• Ke dni voleb bylo registrováno oprávněných členů Obce 1676
• Odeslaných volebních obálek 1675
• Počet hlasů doručených  s platnou kartou voliče zařazených do sčítání (po

vyjmutí hlasů členů hlasujících i prezenčně): 406
• Počet vydaných obálek pro prezenční volbu: 491
• Počet odevzdaných hlasů celkem: 897
• Z toho neplatných hlasů 38
• Účast oprávněných voličů 53,5 %
• „PLATFORMA Obec pro všechny“ získala v Reprezentaci ŽOP míst 18
• „KOALICE  za demokratickou obec„ získala v Reprezentaci ŽOP míst 3
• Nezávislí kandidáti získali v reprezentaci ŽOP míst 3 
• Ve volbě jednoho člena do revizní komise FŽO uspěla kandidátka
„PLATFORMY“
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TŘETÍ JMÉNO Část 6. – „Hebraizace“ anebo „šlilat ha-gola“?

Malý seriál o zákoutích a zákonitostech židovských jmen

Jmenoval se David Gruen. Je po něm
pojmenováno důležité letiště a je neroz-
lučně spjat a zcela právem spojován
s existencí moderního Izraele. Dodnes
se přesně netuší, kolik v něm bylo
z Mojžíše a kolik z Washingtona, kolik
ze zapáleného Žida a kolik ze sionisty.
Vedle řady jiných skutečností (zásluh
a také kroků vedle) je mu mimo jiné při-
pisován i zásadní podíl na zpětné hebra-
izaci židovských jmen. David Ben Guri-
on. 

Nepřisuzujme mu hned stejné pohnut-
ky, které vedou nás v naší zeměpisné
šířce k neustálemu přejmenovávání
nábřeží, náměstí a ulic, k erekci památní-
ků a jejich strhávání, jak se to snaží o Ben
Gurionovi tvrdit anti-sionistické jazyky.
Narodí-li se někdo na sklonku devatenác-
tého století (1886) v Samoděržaví, byť na
území dnešního Polska, má dost příleži-
tostí zažít si antisemitismus na vlastní
kůži a v bezprostředním okolí. Není divu,
že vnímá bezpočet „židovských“ příjme-
ní typu Kahlkopf (dutohlav), Rojtšvaněc
(eufemisticky řečeno - zrzavá oháňka)
anebo obyčejný Porges/ Borges (lichvář)
jen jako další projev neuctivého přístupu
majority vůči „jejím“ židům.

A tak, ačkoli on sám není přímo vyná-
lezcem termínu „šlilat ha-gola“ (tj.
odvržení, anulace exilu), velice dobře
mu rozumí. A uvědomíme-li si, z jakých
studánek se napájely kořeny moderního
sionismu, napůl z politického a osvíce-
neckého radikalismu (snahy rozejít se se
životním stylem ghetta) a napůl ze snů
o biblické Zaslíbené zemi, není ani divu,
že se tendence „odvržení dědictví exilu“
– „šlilat ha-gola“ nakonec ujaly a pro-
jevily i v jeho přání (podle uštěpačněj-
ších dokonce prý požadavku!), aby
všichni diplomaté a státní úředníci nově
vznikajícího státu měli „ryze“ židovská
jména a příjmení. Tomuto trendu před-
cházelo již v předválečných letech „heb-
raizování“ místních jmen – často také za
pomoci biblické zvěsti – což se dnes
paradoxně (jak jinak) vymstívá a slouží
jako jeden z argumentů o tzv. kulturní
okupaci Palestiny. Pro ilustraci – před-
stavme si, co by se asi stalo, kdybychom
se tady u nás začali konečně svobodně
a bez falešných tabu hádat, kdo kde byl
dřív. Jestli Němci a nebo Slované?
A začali bychom rozebírat, jestli u koře-
nů jmen Krnov a Bruntál stojí skutečně
ten německý myslivec (Jaeger, tj. Jae-
gerndorf/Krnov) a medvěd (Baer, tj. Bae-
renthal/Bruntál), jak je tomu v erbovních
znacích oněch měst, anebo zdali šlo o pra-
stará slovanská sídliště, kam se německý
živel teprve „dosídlil“ za Přemysla Otaka-
ra, až nakonec převládl i kulturně? A proč
se naopak moravským Hranicím říká
Weisskirchen? Ale to jen na okraj. 

Jiný paradox je naopak z těch úsměv-
nějších. Traduje se, že Ben Gurionovi
namítl jistý jeho diplomat, že si své
rodové jméno rád a s chutí „hebraizuje“,
pokud mu bývalý David Gruen bude
schopen ukázat jediného „goje“, který
by nosil tak „židovské“ jméno jakým je
ten „jeho“ Lifschitz…

Nicméně znovu zdůrazňuji, nešlo
tehdy o žádný diktát, spíš o nadšení. Ke
všemu dost snadno pochopitelné. A tak
se začalo „hebraizovat“ ve velkém. Řadu
konotací si lehce domyslíme. Pan Gold-
berg se stal panem Har-Paz (doslova

horou přečistého zlata), pan Silbermann
třeba panem Kaspi (z hebrejského kesef
– stříbro) a pan Edelstein panem Even-
Chen. Všichni z diaspory přišedší Židé,
kteří ve svém příjmení nesli něco málo
od vína, si tento dar nebes, jehož gemat-
rie odpovídá 70 a symbolizuje „tajem-
ství“, a bez kterého je každý židovský
kiduš naprosto nemyslitelný, samozřej-
mě podrželi – ovšem v nové „hebraizo-
vané“ podobě – Weinstock, Trauben-
stock, a tedy Traubitschek a Roubíček se
přiklonili přímo ke jménu Gefen (vinná
réva), pánové Traub a Weintraub zvolili
ten „hrozen“ Enav anebo Eškol, Wein-
garten a Weingertner – vinohrad
(Kerem).

Odhadnete, kým mohl být pan Šachar?
Stačí si vzpomenout, kdy začíná čas pro
večerní modlitbu „šachrit“? S objevením
prvních tří hvězd, z nichž jedna – ta nej-
jasnější - bude určitě Večernice/Jitřenka
alias Morgenstern. Jaar znamená v heb-
rejštině les. Pan Jaari tedy mohl být
kdysi docela dobře panem Waldman-
nem. A kdyby „hebraizaci“ absolvoval
i Siegmund Freud, byl by z něj dnes
třeba rav Šuni Sasson (spánek +
radost/freude) podobně, jako je náš spi-
sovatel Viktor Fischl zároveň Avigdorem
Daganem. 

Proč zůstala Ruth Bondy i v Izraeli
Ruth Bondy? Protože rodiny, které mají
historické vazby k významným před-
kům, tzv. jichus - jsou již natolik „židov-
ské“, že v jejich případě se hanlivý pel
diaspory vlivem světla, které rodinné
jméno reprezentuje, vytrácí. Bez hebrai-
zace zůstaly například rody Horowitz,
Einstein, Rotschild, Landau, Shapiro,
Solovejčik a Šaltiel (poslední dvě jsou
slavné rabínské dynastie).

A vrátíme-li se obloukem k Ben Gurio-
novi, v moderním Izraeli je samozřemě
také široká škála „synů“. Wolfensohn/
Ben-Zeev; Simonides/Ben-Šimon; Hirsch
/Ben-Cvi apod. A vedle nich i synů jaksi
obecně míněných: Ben-Ami (syn mého
lidu) a Ben-Cijon.

To byla ale jen první z několika cest.
Cesta doslovného překladu. Goldberg =

Prosinec 2005

Jmenoval se David Gruen. Nebo David Ben Gurion.
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hora zlata, tj. Har-Paz. Druhá cesta je
cesta spodoby (homonyma). I tady platí
Koheletovo „nic nového pod sluncem“ –
v historii jsme se se spodobou setkali.
Zejména u přenosu významů zkratko-
vých jmen Katz, Schub a Schuetz. Že
Katz není kočka, víme, ale ani Schubovi
neměli nic společného ani s dávkami,
ani se strkáním ba dokonce ani se smy-
kem, ačkoli německé Schub tyto význa-
my nese. Původně byl jejich předkem
košerák a dohližitel na košernost rituální
porážky – tedy šochet u-bodek – šw*b…
A odtud dost možná i Schwob, Schwab.
Podobně máme tendenci ve jménech
Schitz, Schuetz, Schitzler apod. slyšet
ono německé schuetzen (chránit, střežit)
– bezpečnější ale bude, podíváme-li se,
jak se zkracoval „vyslanec a mluvčí
obce“ – šalijach cibbur. Podle některých
by mohlo být i u kořene jména Neumann
nejen ono novum (nový v naší obci, pří-
chozí, je tu nový – rousínovské náhrob-
ky a tedy i matriky mají dokonce jméno
Neuda), ale také původní hebrejské nee-
man – ve smyslu, důvěryhodný a věrný
člen komunity – viz také jiný opis pro
synagogální funkci šalijacha – neeman
ha-eda (= zhruba „pověřenec obce“). 

Touto cestou se z Arika Scheinermana
stal Ariel Sharon, ze Šimona Perskyho
(kdovíproč jejich rodině říkali na Bílé
Rusi Perský?) zase Šimon Perez (ten,
který zaceluje trhliny) a z Ehuda Broga
Ehud Barak (blesk, oslnivý záblesk).
Také z Rusi přišedší Školnici (poruštělí
Kantoři, Lamdani a Schuelleři) se při-
klonili k vinnému hroznu – Eškol. Rose-
novi, Rosenbergové a ti, kdo měli ve
jménu růže, si mohli vybrat mezi ara-
mejským Vardi (růže, lilie) anebo Rozen
(urozený); všichni – a že jich nebylo
málo,  jejichž příjemní končilo na –feld,
zase mohli v rámci zvukové spodoby
sáhnout po „kovově znějícím“ jménu
Peled (ocel).

Třetí skupinu tvoří opozita. Zde lze
směle prohlásit, že jde skutečně o ryzí
šalilat ha-gola – odhození nánosů exilu.
Tvoří ji především nová jména, která se
pokoušejí o satisfakci za dosavadní neu-
ctivé přezdívky. Takto se ze všech kři-
vých potoků (Krummbach) a křivých
nohou (Krumbein), ze všech Kahlkopfů,
Rojtšvanců a Picků (skoba – nosatec)
staly konečně bytosti krásné (Jafo)
a pohledné (Adir); z Porgesů (lichvář)
lidé přející (Nadiv) a ryzí (Jašar), lidé

důvěryhodní (Amiti) a veskrze laskaví
(Ben-Tov). Neuvěřitelně silné, symbo-
lické a nadějí zvučící jméno je z aramej-
štiny převzaté Di-Nur. Znamená doslova
„vytržený z ohně“ a ti, kdo si je volili,
tak reflektovali onen neskutečný zázrak
přežití celé té laviny šoa.

Poslední skupinu pak tvoří jména
zcela nová. Zde převládá především
zemědělská symbolika, patrně ovlivněná
sionistickým nadšením prvních budova-
telů. Např. Regev (hrouda, rodná hrou-
da), Nir (zorané pole) anebo Talmi
(brázda). Na biblické rouby zase nava-
zují novotvary stylu Ben-Arci (syn své
země) anebo Avigur (zde sídlíval můj
otec) apod. 

Zalistujeme-li například současnými
telefonními seznamy v Izraeli, může až
překvapit, jak procentuelně poměrně
vysoký je výskyt jména Nimrodi. Přitom
midraše a celá tradice líčí biblického
Nimroda v ne příliš lichotivém světle
(ukradl košilku Pokoje Prvotního
Adama, byl úhlavním protivníkem pra-
otce Abrahama atd.), a dokonce pod vli-
vem rabínského judaismu se v lidu Jisro-
ele ujalo označení „nimrod“ v témže
smyslu asi jako Lausbub v němčině.
Tedy cosi jako „pěkné kvítko, uličník.“
Dobře známe i talmudicko-biblický
pokyn, že památka spravedlivých má být
připomínána, což se nakonec objevuje
i ve zkratkách za*l (= zichrono li-vra-
cha, tj. jeho památka nám budiž pože-
hnáním) anebo zaca*l (= zecher cadikim
li-vracha, tj. památka spravedlivých je
nám požehnáním), které nacházíme na
náhrobcích lidu Jisroele již po celá sta-
letí a které – někdy z nedostatku pozná-
ní anebo invence – překládáme po knu-
tou německého seeliges Andeken poně-
kud neobratně jako „blahé památky“.
A stejně důsledně býval respektován
i pokyn, že jména těch, co selhali (raša-
jim) připomínána být nemají. Proč tedy
Nimrod? U kořene tohoto jména (resp.
této volby) stála určitá nespokojenost
s náboženstvím, případně s nábožen-
ským pokrytectvím. Kdo si vybral
jméno Nimrodi, jako by sice tiše, ale
přesto dostatečně „nahlas“ protestoval
proti tradici.

V moderním Izraeli se narodila nejen
nová hebrejská příjmení, ale i nová
vlastní jména. Přičemž hranice jejich
využití se občas stírají. Tak například již
zmíněný Ben-Ami, Nadiv (štědrý) anebo

Amit (důvěryhodný) slouží nezřídka
i jako jména osobní. Dále zmiňme v bib-
lických dobách málo známá jména typu
Amichaj (můj národ žije), Doron
(dárek), Jaron (budu jásat) anebo Ravid
(ornament), z dívčích jmen například
Lior a Orli (svítá mi), Liraz (schovám si
tajemství), Pazit (Zlata), Varda (růže)
anebo Ziva (jas). V současné době navíc
začíná převládat snaha dávat potomkům
jména jednoslabičná, často použitelná
pro obě pohlaví: Tal (rosa), Raz (tajem-
ství), Šaj (dárek), Gal (vlna) apod.

Veškerá výše uvedená pravidla samo-
zřejmě platí i pro případné konvertity.
Tedy co se týká příjmení. (A pokud se

rozhodnou nadále žít v Izraeli.) Své
synagogální jméno, jímž budou do
budoucna voláni k tóře, získávají při
obřízce. Ženy a dívky (z důvodu platné
židovské svatby a případného getu) při
konverzi.

Závěrem bych se ještě jednou vrátil
k termínu šalilat ha-gola. Šalilat není
absolutní a jednoznačné odmítnutí dia-
spory. Dítka Jisroele nikdy nepřestala ve
svém srdci nosit svou bývalou domovi-
nu. Svůj štetele. Krom toho by šlo záro-
veň o nehorázné pokrytectví. Vždyť
kolik z nich (ačkoli jsou de facto plno-
právnými občany státu Izraele) zůstává
v exilu! O tom svědčí židovské komuni-
ty kvetoucí porůznu po světě. Šalilat se
týká odmítnutí toho, co ze štetlu dělalo
exil. Ponižování, nedůvěry, omezování
a diskriminace. Tuto formu šalilat může
absolvovat, žít a naplňovat podle mého
soudu úplně každý. Lifschitz i Šamir,
Žid i nežid. A dokonce bez ohledu na
nejrůznější -izmy a –izace… 

◗ Achab HAIDLER

➤
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Některým slavným rodinným jménům se hebraizace
vyhnula
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Na pražské i mimopražské školy byly
doručeny učitelům dějepisu nenápadné
brožurky. Na jejím přebalu je fotografie
koncentračního tábora Osvětim a uvnitř
její autor, Rudolf Seidl, popírá, že v tomto
táboře nacisté zabíjeli vězně ve velkém.
Publikaci s názvem „Osvětim - fakta ver-
sus fikce“ rozesílá organizace Národně
vzdělávací institut. 

Pod průvodním dopisem je podepsán její
šéf Pavel Fabian. Ten píše o „nesrovnalos-
tech při popisování plynových komor
a o inženýrech, kteří vylučovali vědeckými
posudky, že se v Osvětimi popravovalo ply-
nem“. Tedy stejné smyšlenky, kvůli kterým
stojí v těchto dnech před německým sou-
dem známý popírač holocaustu a ikona čes-
kých neonacistů Ernst Zündel. 

Podle ředitele Židovského muzea Leo
Pavláta kniha a Zündelův proces spolu sou-
visejí. „Jde o hanobení obětí holocaustu
a odesilatelé urážejí i přeživší. Kniha také
vyvolává protižidovské nálady,“ řekl Pavlát.
Domnívá se, že samo šíření knihy popírající
holocaust je v České republice trestným
činem. „Celá věc je nebezpečná tím, že
popírači holocaustu vždycky bývají spojeni
s aktivními neonacisty,“ doplňuje a připomí-
ná na závěr, že „někteří lidé, na které se pub-
likace a dopis odvolávají, jako David Irving,
byli za popírání holocaustu odsouzeni.“ 

Učitel dějepisu na pražském gymnáziu
v Postupické ulici Ivo Pohořelý, který zásil-
ku s brožurou také obdržel, řekl novinářům:
„Jde o velice nebezpečné dílo. Nejhorší na
něm je, že se snaží působit vědecky, rádoby
seriózně působí také název Národního
vzdělávacího institutu, který brožuru s prů-
vodním dopisem rozesílá. Obsah knihy
může nebezpečně působit na školní mlá-
dež, která nemá dostatečně hluboké histo-
rické vzdělání.“ Někteří učitelé, kteří publi-
kaci popírající holocaust obdrželi, již poda-
li na policii trestní oznámení. K oznámení
se připojilo i ministerstvo školství.

Policie začala prověřovat, kdo se snaží
do českých škol tuto knihu distribuovat
a zda tím nespáchal trestný čin. „Oslovili
jsme soudního znalce, který na knihu
vypracuje odborný posudek,“ řekl David
Kubalák z tiskového odboru Policejního
prezidia. Policie zatím neví, kdo se skrývá

za názvem Národní vzdělávací institut,
který knihu do škol rozesílá. Nicméně už
v roce 2000, kdy se kniha poprvé v České
republice objevila, byla politology označe-
na za klasické dílo popírající holocaust
a tehdy za její distribuci nebyl nikdo
potrestán. Kniha byla vytištěna v Belgii
a její původci jsou údajně neznámí. Ačko-
liv je obsah brožury jednoznačně v rozpo-
ru s českými zákony, policie ji bude již
podruhé předávat znalcům ke zkoumání,
místo toho, aby energicky zakročila proti
jejím distributorům.

Některé obálky dopisů Národně vzdělá-
vacího institutu nesou razítko pošty
v Rokycanech. Právě toto město v minu-
losti policie považovala za jednu z bašt
extremistů. Na internetové stránce institutu
jsou odkazy na antisemitské publikace
typu: „Zemřelo skutečně šest milionů?“
Redakce MF Dnes, která na distribuci
tohoto škváru poprvé veřejně upozornila,
byla policií požádána o doklady týkající se
případu. „Předáme je znalcům, aby určili,
nakolik lze šiřitele knihy stíhat. Popírači
holocaustu se někdy snaží vzbudit dojem,
že oni jen vyvolávají diskusi o osvětimské
lži a sami názor nemají,“ vysvětluje detek-
tiv, který se na policejním prezidiu extre-
mismem zabývá. 

◗ Milan KALINA

Když veřejnost nebo novináři upozorní
na některý z  neonacistických projevů - ať to
jsou všelijak utajované kvazi hudební pro-
dukce, různé pochody, obsah určitých inter-
netových stránek nebo tiskovin jako je
„Osvětim – fakta versus fikce“ – policie po-
stupuje zvláštním způsobem. V prvé fázi ty-
to záležitosti „monitoruje“ a pak výsledky
(většinou pod tlakem veřejného mínění) pře-
dává znalcům k posouzení, zda opravdu do-
šlo k trestnému činu. Nacistická i neonacis-
tická symbolika je však všeobecně známa.

Na to, abychom zkratku SS v runové podobě
označili jako propagaci nacismu, nepotřebu-
jeme znalce. Podobné je to i s dalšími „ozdo-
bami“ triček a bund mladých nácků. Policie
by měla zakročit ihned, jakmile se někdo 
s takovou špínou objeví na ulici. Když někdo
zpívá písně plné xenofobie a antisemitismu,
je výsměchem zdravému rozumu prohlásit,
že uvedenou hudební produkci musí nejprve
posoudit znalci.

Je paradoxní, když takto jednají členové tý-
mu, který se extremismem speciálně zabývá.

To vyvolává otázku,  jakou speciální průpravou
jsou tito policisté vybaveni. Když mladý nácek
zvedne pracku a zařve „hajl“, je každému v té-
to zemi jasné o co jde. Policie to však neví. Jen
„speciální policisté“ váhají a potřebují toto ges-
to pečlivě zkoumat pomocí zvláště vybraných
a specializovaných znalců. Hrozí zde přece re-
álné nebezpečí, abychom těm chlapcům ne-
křivdili. Mohou být nevinní. Vždyť si jen na-
vzájem ukazovali jak vysoko skáčou jejich psi!

◗ Milan KALINA

NEONACISTÉ OBTĚŽUJÍ ŠKOLY
Miliony mrtvých jsou pro neonacisty pouhou fikcí

TAK VYSOKO SKÁČE JEJICH PES…

Maskil_3  28.11.2005  13:49  Stránka 10



Kislev 5766

téma

11

KDO TADY VLASTNĚ LŽE?
Úhel pohledu

Není to nic nového. Obsáhle citují poddůstojníka SS, který strá-
vil služebně v Osvětimi deset týdnů a nikdy necítil kouř ze spále-
ných mrtvol a neviděl plynové komory. Fakta o vraždění, jak je
uvedli souzení váleční zločinci, prý byla vynucena mučením.
Otřesná autobiografie osvětimského velitele Hösse byla prý čás-
tečně psána tužkou, což umožňovalo měnit po jeho smrti text,
fotografie dokazující oběti z koncentračních táborů jsou falzifiká-
ty, hromady mrtvol jsou naopak mrtví po spojeneckých náletech.
Autoři brožury nabízejí fotografie (tentokráte „nezfalšované“)
blahobytně vyhlížejících vězňů z osvobozené Osvětimi.

Víme, že v totalitních zemích se fakta nestoudně falšovala,
a víme, že občas dochází k mediálním podvodům. Navíc každo-
denní proud informací, jichž se nám dostává, se stále více scvr-
kává na výběr senzací. Každé nečekané, či dokonce převratné
podání historických událostí má přídech senzačnosti, a to je činí
přitažlivým. Ve Spojených státech třeba existuje celé hnutí těch,
kdo navzdory zjevným faktům tvrdí, že lidé nikdy nepřistáli na
Měsíci, že všechno je pouhá mystifikace.

Čím více ubývá živých svědků, čím více času uplyne od urči-
tých událostí, tím snáze je lze zpochybnit. Popírači holocaustu
však zpochybňují masové vraždění zcela nevinných lidí (nejen
Židů) jen proto, aby ospravedlnili jeden z nejodpornějších režimů
a jeho rasistickou a nacionalistickou ideologii.

Jsem jeden z očitých svědků. Vím, že jenom v Terezíně umíra-
lo po mnoho měsíců každodenně více než sto vězňů - v důsledku
hladu, zimy a úděsných životních podmínek. Koncem války jsem
viděl desítky vozů, na nichž byly naházeny mrtvoly na kost
vyzáblých vězňů. A to Terezín patřil mezi „lepší“ tábory. Z tisí-
cového transportu, kterým mě Němci internovali v roce 1941,
přežilo válku sto třicet lidí, z předešlého transportu jen šedesát
pět, z jiných transportů jich z tisíce nepřežilo ani čtyřicet. Z mých
přátel a příbuzných v mém věku nepřežil ani jediný.

Jakýkoliv pokus hájit nacistický režim na základě toho, že
nezavraždil šest milionů lidí, ale snad
jen tři a půl, je dnes, kdy nepopravíme
ani vraha, prostě hanebnost.

Autoři brožury se snaží dokázat, že
plynové komory neexistovaly. Pokud
by totiž dokázali, že vraždění plynem
je smyšlenkou, mohou pak tvrdit, že
vše ostatní bylo rovněž vymyšleno.
Pak už je snadné tvrdit, že plyn, jímž
se vraždilo, byl jen „prostředek
k záchraně lidských životů“ a že
samotný účel Osvětimi „spočíval pře-
vážně v zabezpečení dostatečného
množství pracovních sil pro nově

vybudovaný chemický komplex IG-Farben“.
Překládám z autobiografie osvětimského velitele Rudolfa

Hösse: „Na jaře 1942 dorazily z Horního Slezska první transpor-
ty Židů... Zpočátku šli klidně do místností, v nichž se měli pod-

robit dezinfekci, ale brzy někteří projevovali znepokojení a zača-
li mluvit o tom, že mají být udušeni, a vznikla svého druhu pani-
ka. Ihned byli všichni Židé, kteří se ještě nacházeli vně, vehnáni
do komor, a dveře za nimi byly zašroubovány. Při dalších tran-
sportech byly od počátku vyhledávány neklidné elementy
a nespouštěny z očí. Jestliže se u nich dalo pozorovat znepokoje-
ní, tak ti, kteří je šířili, byli nenápadně odvedeni za budovu a tam
zabiti střelou z malorážky tak, aby to ostatní nezpozorovali...
Všiml jsem si, že ženy, které vycítily anebo věděly, co je čeká, se
snažily navzdory smrtelnému strachu v očích žertovat s dětmi
anebo je laskavě přesvědčovat... Viděl jsem, jak jakási žena, když
se komora zamykala, chtěla vystrčit ven své děti a s pláčem vola-
la: Nechte žít aspoň moje drahé děti.“

To, co Höss sám napsal ve své autobiografii, se shoduje s množ-
stvím jiných svědectví. Zpochybnit lze vždy všechno, zvláště
vezmeme-li v úvahu, že teroristické režimy, jako byl hitlerovský
či stalinský, páchají své zločiny v skrytu a v nejpřísnějším utaje-
ní. Zpochybňovat jejich zločinnou podstatu, a dokonce se při tom
dovolávat vědeckosti takového počínání, znamená připravovat
půdu pro nové obdobné režimy a nové pečlivě tajené masové
vraždy.

◗ Ivan KLÍMA

Lidové noviny

Institut, jenž si přivlastnil název „Národně vzdělávací“, rozesílá brožuru „Osvětim, fakta versus fikce.“ Autor
či autoři si dali jako zjevný cíl popřít nacistické vraždění. Tvrdí, že plynové komory neexistovaly, že svědectví
o holocaustu jsou jen židovská propaganda.
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Můj dědeček, Antonín Vávra (1847-
1932), byl tenoristou Národního divadla,
v té době instituce až kultovního charis-
matu. Antonín Vávra vynikal nejen svým
nosným, čistým hlasem a hluboce propra-
covaným projevem hereckým (tehdy zpě-
vák hlavně uplatňoval svůj „hloas“, mával
rukama a chytal se za srdce), ale i sličnou
tváří, mužnou, ostře řezanou – a postavou
štíhlou, širokých ramen, leč pasu útlého.
To v čase, kdy tenorista býval malý, prsa-
tě-tlustý a podbradku nejméně dvojitého.
Maje za sebou zpívání na kůru kostela Sv.
Vojtěcha, kde varhaníky byli mladý Anto-
nín Dvořák (a později i B. Foerster), pro-
slulou hudební školu Lampertiho v Milá-
ně a působení v Plzeňské opeře, byl v roce
1887 na přímluvu samotného B. Smetany
(tehdy asi ještě ne tolik proslulého) anga-
žován ředitelem Šubrtem do divadla Ná-
rodního. Tam hned při prvním vystoupení
v opeře „Dvě vdovy“ způsobil senzaci –
a pak i v rolích dalších – Dalibor, Oněgin,
Dimitrij, a zvláště jako ohnivý Don José
v Carmen (Antonín Vávra byl kromě „so-
kolování“ i výborným šermířem).

Pozoruhodné bylo propracování jeho
role nejmilejší, Jeníka v Prodané nevěstě,
v níž odkryl studiem přímo detektivním,
připomínajícím „historické šťourání“ Mi-
roslava Ivanova, hlubokou symboliku,
kterou do ní zašifroval libretista Karel Sa-
bina; ten nešťastný proklatec, kterému by-
ly na bedra vloženy, jaksi v součtu, veške-
ré hříchy tehdejší vlastenecké společnosti
(neboť byl velice vhodnou obětí), aby ze
škarpy, do které byl vyvržen, vykřičel
(marně a do mraků) své zoufalé vyznání
„Jak možno uvěřit, že bych já prodal svou
Mařenku!?“ Neboť v opeře figuruje Ma-
řenka jako symbol vlasti, a Jeník jako
zprvu frajerský, sám sebou nadšený mla-
dík, co symbol národa mladinkého, v poli-
tice ještě nezkušeného, který se domnívá,
že se mu otevírá svět, a že zmůže vše; ale
z něhož teprve protivenství, ba hrozící ka-
tastrofa a hrozící ztráta Mařenky, bude
muset v boji vykřesat zralého, zodpověd-
ného muže, hospodáře na rodném gruntu,
který je Mařenky hoden, neboť ji ochrání.
V tom je symbolika proměny Jeníka v Ja-
na, v tom je zoufalé naléhání Sabinovo. 

I ostatní postavy opery jsou symbolic-
ké: Kecal, ten obraz prohnaného, handlíř-
ského politikáře s pentlemi na klobouku,
který je schopen sladkými slovy zašantro-
čit i Mařenku dřív, než to „vesničané“ po-
chopí, a také Vašek – to důvěřivé, polood-
rostlé polodítě, rozpaky koktající, neboť
se zalyká horoucím citem, s nímž si neví
rady, ale který svou hloupinkostí může
způsobit neštěstí pro všechny. („Milostné
zviřátko uděláme z vás: kolem krku dáme
pozlacený pás!“ Jak zapudit myšlenku, že
ta symbolika je platná dodnes.?) 

Dědeček byl pak nucen přesedlat i na
role wagnerovské – zejména Lohengrina
a Parsifala. Dost proti své vůli byl zatažen
na jinak velice (i finančně) úspěšné turné
po Holandsku, Belgii a Německu, při
němž však přepětím onemocněl těžkou
chorobou hlasivek. To zlomilo jeho meteo-
rickou uměleckou dráhu; po jakémsi pře-
chodném vyléčení vystoupil sice ještě jed-
nou po návratu do Prahy jako Octavio
v Don Juanovi, ale rozloučil se se scénou
Národního divadla co Almaviva dne 4. 2.
1898 navždycky.

Od toho dne působil jako uznávaný
a vyhledávaný soukromý profesor teorie
zpěvu a harmonie. Maje nastřádáno slušné
jmění, dal vystavět „rodinný“ třípatrový
dům v ulici Resslově na Novém městě; ta
ulice vznikla zbouráním staré „Svatovác-
lavské trestnice“, z níž dosud zbyl novo-
gotický kostel. Později zakoupil i vilu
v dobovém slohu v Dobřichovicích, jed-
nom ze čtveřice tehdejších výletisek Pra-
žanů „Černošice-Všenory-Dobřichovice-
Řevnice“, neboť čerstvý, lesní vzduch pro
své hlasivky nezbytně potřeboval. Do
Dobřichovic za Antonínem Vávrou dojíž-
děli v letních měsících i jeho žáci.

V „rodinném“ činžovním domě v Res-
slově ulici bydlel i můj otec (1879-1952)
co student reálky, jenž se po vystudování,
práci ve Vídni a dost dobrodružných peri-
petiích za 1. světové války stal v roce
1924 „Řádným profesorem českého vyso-
kého učení technického, obor ornamentika
a restaurátorství“, z kteréhož dlouhého ti-
tulu si ale dělal spíš srandu, což odpoví-
dalo povaze mého táty, prof. Ing. arch.
Karla Vávry.

V celém okolí Resslovy ulice, zejména
kolem nábřeží v blízkosti tzv. Šitkov-
ských, později Vávrovských mlýnů (do-
dnes vedle budovy Mánesu ční stará
mlýnská věž z XVI. století), bylo jaksi
„převávrováno“: pomalu v každém dru-
hém domě žil někdo z tehdy přečetného
příbuzenstva – s dětmi, synovci, zeti, sna-
chami a vnuky – já sám jsem se v té gene-
alogii jako kluk nikdy nevyznal a všichni
pro mne byli „strýčkové a tety“. Potkával
jsem je napořád, a nutno říci, že jsem ze-
jména na „strýčky“ byl patřičně hrdý, ne-
boť to byli muži schopní (většinou archi-
tekti a vynikající herci) a také pěkní –
vysocí, štíhlí a sportovní (veslaři, šermíři
a gymnasté). Kromě toho v žádném z nich
nikdy nezanikl smysl pro jakousi klukov-
skou srandu, a to ani tehdy, když už jim
vlasy docela zbělely.

Tento „rodinný úvod“ – ač dlouhý a za-
jisté nudný – bylo třeba uvést, aby byla
dána souvislost s jádrem našeho vyprávě-
ní. 

Neboť tuto celou „Vávrovskou čtvrť“,
od Resslovy ulice po Národní divadlo,
protínala ulice Myslíkova, kolmá na tok
Vltavy, nahoře končící u ulice Spálené
s budovou soudu, dole zase bílou, corbusi-
erovskou „moderní“ budovou Mánesu
(současně opěvanou i proklínanou), nale-
penou na zmíněnou mlýnskou věž ze šest-
náctého století. Jméno „Myslíkova“ jest
pozoruhodné: tento název přežil staletí,
nebyl nikdy měněn, zavržen či obnovo-
ván, přežil veškeré převraty, Mnichovy,
okupace, osvobození, Vítězné únory i Ví-
tězné listopady – a přesto nikdo neví (až
na výjimky), kdože byl ten setrvalý veli-
kán českých dějin – pan Myslík. Vyluště-
ní je překvapivé: byla to naprostá nula,
pan nýmand, obyčejný pražský občan, je-
muž patřil malý pivovar u tehdejšího Do-
bytčího trhu, než se toto místo (pověsti
prašpatné, obklopené dvanácti pivovary,
nesčetnými šenkovnami, pajzly a hampej-
zy, kde v jednom domku bydlela i nešťast-
ná Lori Šomková, skoro-manželka K.H.
Máchy) stalo náměstím Karlovým, největ-
ším v Praze, s krásným parkem. Pivo pana
Myslíka bylo zřejmě tak mizerné, že ani
to nezůstalo v paměti Pražanů. Z čehož ➤
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IVAN VÁVRA: JAK TO VŮBEC BYLO MOŽNÉ?
DÍL PRVNÍ - Lístky do větru - Rudolfek Frimlů
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jest poučení: kdo chce své jméno při-
mknout k věčnosti, mimo veškeré „divo-
kých časů vzteky“, musí být nicka, o nic
se neusilující a nic nezkazící, a zejména
nikomu nepřekážející. Tím vystaví svému
jménu pomník kovu trvalejší. 

Myslíkova ulice byla do 50. let dvacá-
tého století ulicí důstojnou, pěknou, lemo-
vanou pohlednými, seriózními, konserva-
tivními obchody a krámy, kde zboží
nejlepší kvality bylo očekávanou samo-
zřejmostí. Mezi nimi – v dolní části k Vl-
tavě, trůnilo i pekařství „strýce“ Ing. Jiří-
ho Vávry, řečeného „Ína“, v němž se ještě
za mého dětství pekl úplně vůbec nejlepší
chleba, nejlepší dalamánky (sypané solí
a spoustou kmínu) a zejména nedostižné
špičaté rohlíky: rohlíky s kůrkou chřupa-
vou, uvnitř bílé a hebké, se špičkami ost-
rými a protáhlými jako knír maďarského
oficíra, avšak barvy zlatohnědé, jako paž-
ba staré lovecké pušky. Popis chuti těchto
rohlíků se vymyká všem poetickým
schopnostem – chroupe je k snídani asi
i Pámbu na nebesích. 

Zakladatelem jejich slavné tradice byl
muž malé postavy, pro lidské oko téměř
nespatřitelný: byl to mistr pekařský, pan
Josef Jeremias Friml, Žid. Přicházel do
pekárny za tmy, dávno před půlnocí, aby
sám na těsto zadělal, provedl všechny od-
borné úkony, byl dopodrobna přítomen
posvátnému procesu pečení, a dílo dotvo-
řil tak, aby bylo dokonale hotovo ještě
před šestou hodinou ranní. Pak dohlédl
ještě na práce návazné i na úklid, a kolem
desáté dopoledne tiše opustil pekárnu zad-
ním vchodem. 

Ptáte se zajisté s ustrnutím: jak to – Žid
a pekařem?! Ano, Žid Friml byl mistrem
pekařem. Neboť dvanácte jest kmenů ži-
dovských a každý z nich nese jméno své.
Toliko třináctý beze jména jest, neboť jest
to kmen Židův blbých, jimž pracovati do
úmoru jest s šíjí shrbenou za odměnu ma-
lou, zatímco ostatní ke slávě, učenosti
i bohatství stoupají. Tak bylo určeno už
při příchodu národa vyvoleného do země
Kanaan, a platí to do dneška. 

Jest ovšem skutečností, že strýc Ína
platil „pana Mistra“ setsakra dobře a tuze
si ho vážil. Jenomže s Mistrem nějak ne-
byla řeč, proklouzl vždy z pekárny jako
plachá rybka. V nějakém nestřeženém
okamžiku, ve zcela netradičním čase, se
mu však podařilo zplodit syna. Zhruba
v téže době, kdy se narodil i můj táta, Ka-
rel Vávra.

Synovi bylo dáno jméno Rudolf, neboť
dítka židovská bývala (a jsou) většinou ob-
myšlena jmény osob aktuelně slavných,
oblíbených či významných, a protože teh-
dejší nadějí Domu Habsburského byl ná-
sledník trůnu korunní princ Rudolf (vysoce
nadaný, leč pozdější totální „bankrotteur“,
syfilitik, vrah i sebevrah), stal se holt z ma-
lého Židáčka Rudolfek Frimlů. 

Rudolfek – rodinné neštěstí. Malér
a naprosté zklamání (jako většina dětí
svých rodičů). Ve škole nic nechápající,
nepozorný, „zevlující“, neučící se i přes
dost značné nadání a bystrost. Pro manu-
ální práce naprosto nešikovný, obě ruce
levé – beznadějné budižkničemu. Pouze
někdy ožily jeho končetiny – jenomže
dolní: to když někde zaslechl muziku, ale
ne tu z kůru kostelního nebo za zdí Ná-
rodního divadla, ale tu šramačku z hospod
– U Bubeníčků, U Fleků, „Na Náplavce“
či z „Mušle“ na ostrově Žofíně. Tu se jeho
tělíčko rozvlnilo, jeho nohy jakoby dosta-
ly křídla, nicovatá tvářička se blaženě
usmívala a Rudolfek tančil a vířil a vzná-
šel se v rytmu valčíku či polky. Bůhvíkdo
mu půjčil první housličky „skřipky“, ale
když můj otec začal „chodit do houslí“ –
což bylo tenkrát takřka samozřejmé (celý
národ nějak muzicíroval) – Rudolfek už
šmidlal a fidlal jedna radost, hrál si se
strunami i smyčcem („šmytcem“, jak ří-
kal) s lehkou hravostí a akuratesou – za-
tímco základy gramatiky „obou jazykův
říšských“ mu byly břemenem k neunesení.
„Kluci“ – otec i Rudolfek – rostli, a táta,
duše muzikantská (měl po kom) se začal
o malého, pihatého Židáčka zajímat.
Udyndal dědečka, aby Rudolfkovi koupil
levnější, ale „vlastní“ housle, a za to se
snažil navrtat Rudolfkovi do hlavy důleži-
tost, ba nezbytnost znalosti not: ale kde-
pak, to „pometlo“ hrálo zpaměti – první,
nosný hlas, i další, doprovodné hlasy,
z poslechu, a když nebyly, tak jen tak
z hlavy. A začal si vymýšlet i vlastní me-
lodie – odrhovačky, tanečky, tananinky,
blbosti, ale to všechno mělo v sobě
NĚCO, něco co rozdovádělo a zůstalo
v paměti. Otec ho začal zvát domů, kde
v zadním pokoji (aby dědečka nerušil),
měl pianino – tehdy už otec hrál docela
slušně. Vysvětlil Rudolfkovi principy –
a netrvalo ani půl roku, a Rudolfek hrál
a harmonizoval si sám – písně, které za-
slechl, i melodie, které si vymyslel. Těm
pak dával svou levou rukou druhý i třetí
rozměr, zvláštní, neobvyklý, jakoby na-

kroucený, někdy i disharmonicky znějící –
avšak s vyústěním úlevným a sladkým.
„Rudolfe, um Gotteswitten, napiš to ho-
nem, než to zapomeneš!“ orodoval otec.
Ale kdepak: noty ne a ne a ne. 

➤

IVAN VÁVRA

Narodil se v roce 1925 v pražské

měšťanské rodině. Jeho otec ing. arch.

Karel Vávra byl řádný profesor ČVUT,

maminka Hilda rozená Finková

pocházela z Biedemannsdorfu

u Vídně. Oba rodiče milovali sport

a aktivně i organizačně působili

v horolezectví, lyžovali, veslovali

a hráli golf. Jejich jedinému synu Iva-

novi se od útlého mládí dostalo

důkladné společenské výchovy, znal

výborně několik jazyků a také byl

dobrým sportovcem. Z kádrových

důvodů nedokončil vysokou školu,

prošel několik zaměstnání, kde půso-

bil jako výtvarník. On i jeho žena Eva,

rozená Bláhová,  pracovali aktivně od

roku 1956 v tělovýchově a pomohl

zachránit golfové hřiště v Líšnici, kde

byl Ivan Vávra později jmenován jeho

vedoucím, pak zde působil i v roli tre-

néra. Byl zakladatelem Diplomatické-

ho klubu. Přesto, že golf byl jeho

celoživotní láskou měl ještě mimo něj

velké množství zájmů a zálib. 

Zemřel v roce 2000.  

vzpomínky

13
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KULTURNÍ PROGRAM PROSINEC 2005

čtvrtek 1. 12. v 18 hod.: 
„Vzpomínání na Ludvíka Aškenázyho“ (1921-1986) - přednáška
Zdeny Procházkové-Hartmann spojená s četbou ukázek z díla. 
Vstupné 10,- Kč

pondělí 5. 12. v 18 hod.: 
„Pijut - náboženská poezie“ - přednáška PhDr. Pavly Damohorské,
PhD. z katedry judaistiky HTF UK  spojená s ukázkami z nahrávek
ŽMP „Judaismus a křesťanství v hudbě - Židovský rok v bohoslu-
žebných zpěvech“.
Vstupné 10,- Kč

středa 7. 12. v 18 hod.:
„Holocaust a plynoucí čas, kdy se stane holocaust pouhou historií“
– závěrečná přednáška prof. MUDr. Tomáše Radila, DrSc. z Fyzio-
logického ústavu AV ČR. 
Vstupné 10,- Kč

čtvrtek 8. 12. v 18 hod.: 
„Mistr dialogu Milan Machovec“ - prezentace sborníku vzpomínek
na prof. PhDr. Milana Machovce, DrSc., jedné z největších osob-
ností české filozofie 20. století, k jeho nedožitým osmdesátinám.
Úvodním slovem zahájí PhDr. Miloš Pojar, dále promluví Mgr. Fi-
lip Tomáš z nakladatelství Akropolis, editoři sborníku a host veče-
ra Prof. Erazim Kohák, PhD. z FF UK. 
Knihu je možné na místě zakoupit. 

pondělí 12. 12. v 18 hod.: 
„Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách, 1918-1938“
- prezentace knihy Kateřiny Čapkové, PhD. z Institutu Terezínské

iniciativy (Paseka 2005). Úvodní slovo pronese prof. PhDr. Robert
Kvaček, CSc. z FF UK, ukázku z díla přečte autorka. 
Knihu je možné na místě zakoupit. 

úterý 13. 12. v 18 hod.:
„Nigun“ - koncert židovských písní. Věra Nerušilová - zpěv /kon-
traalt/; houslový virtuos, laureát Evropské ceny Gustava Mahlera 
a Světové ceny Antonína Dvořáka  Alexander Shonert - housle;
profesorka hudby Natálie Shonert - klavír. 
Vstupné 50,- Kč

čtvrtek 15. 12. v 18 hod.: 
„Parašat hašavua/Týdenní čtení Tóry“ - přednáška vrchního zem-
ského rabína Karola Efraima Sidona. 
Vstupné 10,- Kč

pondělí 19. 12. v 18 hod.: 
„Chanuka z pohledu historie“ - přednáška Sylvie Wittmannové 
z Bejt Simcha. 
Vstupné 10,- Kč

Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu.
15 minut po začátku programu není povolen vstup do Vzdělá-
vacího a kulturního centra.

Výstavy: 
Vzpomínky na židovské rodiny z Loštic a okolí - výstava o židov-
ské historii a kultuře Loštic, Mohelnice a Úsova. Potrvá do 20. 12.
2005 (otevřeno Po-Čt. 10 – 16 h. Pá 10 – 15 h.)

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro

tel. 222 325 172, fax 222 318 856, www.jewishmuseum.cz,
education@jewishmuseum.cz

B e j t  P r a h a  a  P e t e r  G y o r i  z v o u  n a  d i s k u s n í  v e č e r

B E J T  C A F E
s bratry Karlem (Kájou) Saudkem a Janem Saudkem

aneb 
Je možný smír mezi bratry?

14. prosince od 19.30 v Divadle Na Prádle, Besední ul. 3, Praha 1 – Újezd
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Při přebírání Ceny Franze Kafky
v říjnu 2002 IVAN KLÍMA řekl: „Celá
naše doba svědčí o pomíjivosti tvorby,
ale ani touto pomíjivostí bychom nemě-
li omlouvat jakoukoliv tvůrčí nezodpo-
vědnost. (…) Jsem přesvědčen, že umě-
lec, který zrazuje svůj nepatrný díl
zodpovědnosti za tvářnost světa…, zra-
zuje to, co by mělo být jeho životním
posláním.“ Sám Klíma ovšem toto po-
slání nezradil, třeba už proto, že psal po
tři roky do Lidových novin a měsíčníku
Xantypa sloupky, které se tematicky napájely ze všeho, co se v da-
né době kolem nás jevilo jako problém. Nyní ze svých sloupků po-
řídil výbor s názvem KOSTLIVEC POD KOBERCEM (vydala
Academia). 

Ve vtipných až ironických a zpravidla i moralizujících fejeton-
cích si připomeneme tok událostí nedávné doby a můžeme Klímo-
vy postoje jednak porovnat se svými vlastními a jednak s tím, zda
mu dala za pravdu doba. Většinou ano, a navíc jeho glosy spoleh-
livě odrážejí pýchu i traumata naší společnosti. 

Jen jedno mi není jasné: ostatní mívají kostlivce ve skříni, jak
to, že ho Klíma našel pod kobercem?

V knize SMRT MORČETE se sešla
vlastně tři díla LADISLAVA FUKSE –
a dostáváme tak do rukou vydání všech
jeho důležitých kratších próz (vydal
Odeon). První je raný cyklus próz o ži-
dovských spolužácích mizejících z praž-
ského gymnázia během válečných let.
S názvem Mí černovlasí bratři vyšel v ro-
ce 1964, ale vznikl již v roce 1958. Silné
a citlivé dílo jakoby z drobných každo-
denních trablů staví portrét obludnosti na-
cismu, v němž mizí lidé beze stopy. Dru-
hým cyklem otištěným v této knize je povídkový soubor, který dal
název celé knize. Smrt morčete vyšla poprvé roku 1969 a autor tu
shromáždil různorodý textový materiál, od absurdní frašky a drobné
humoresky až po rozsáhlou a hlubokou sondu z cesty Židů prchají-
cích po Dunaji před nacisty do ciziny: novela Cesta do zaslíbené ze-
mě je mnohavýznamový text, literárními odborníky řazený k tomu
nejlepšímu, co Fuks napsal. Třetí oddíl v knize tvoří nedokončený
fragment z roku 1988, první kapitola plánovaného románu Podivné
manželství paní Lucy Fehrové. Tento text je patrně to poslední, co
skvělý český spisovatel, uznávaný a vydávaný v mnoha zemích svě-
ta, napsal.

◗ Lubor FALTEISEK

Kislev 5766

LITERATURA S DAVIDOVOU HVĚZDOU

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA
EDS dává mladým lidem v Evropské unii možnost navštívit někte-

rou zs evropských zemí, poznat jejich kulturu a obyvatele. Zároveň si
mladý člověk může ověřit své vlastní komunikační schopnosti i svoji
schopnost samostatného pracovního zapojení ve vybrané oblasti – soci-
ální služby, ekologické projekty atd.

V Bruselu se registrují hostitelské i vysílající organizace, které mají
zájem o spolupráci s mladými dobrovolníky. Pokud dostanou akredita-
ci,  jsou organizace registrovány v databázi a zájemci jim posílají své
nabídky prostřednictvím internetu.

V každé zemi EU je agentura MLÁDEŽ, která přijímá a schvaluje
od hostitelské a vysílající organizace návrhy na projekty a uzavírá
smlouvy, ze kterých vyplývá finanční příspěvek od EDS na každého
dobrovolníka. Finanční částka je určena na ubytování, kapesné, stravo-
vání, jízdné, jazykový kurs a koordinační činnost hostitelské organiza-
ce. Na konci projektu  je povinností zpracovat vyúčtování a předat míst-
ní agentuře MLÁDEŽ. 

Koordinátor je povinen zajistit dobrovolníkovi vše potřebné pro sou-
kromí a odpočinek. Velká pozornost se věnuje uvedení do pracovního
týmu, kde nesmí mladý člověk nahrazovat pracovníka, ale pouze mu
pomáhat, a to v nepříliš komplikovaných situacích. Pravidelně se může
dobrovolník vyjadřovat ke své činnosti na schůzkách týmu. Osobní 
i pracovní podporu dostává ve svém jazyce také od supervizora se spe-
cializovaným vzděláním.

Středisko sociálních služeb Židovské obce v Praze je hostitelskou or-
ganizací již řadu let. Nejčastěji spolupracuje s vysílající organizací ASF

Berlín, která zřídila v Praze koordinační organizaci SERVITUS. 
V roce 2005 se komise agentury MLÁDEŽ vyjádřila k činnosti SSS

ŽO v Praze v souvislosti s prodlužováním akreditace pro další roky. Ja-
ko nedostatek bylo označeno upřednostňování německy mluvících dob-
rovolníků z EU a absenci funkce mentora. 

Koordinárorka Rut Sidonová vysvětlila dopisem záměr „smiřování“
mezi obětmi holocaustu a mladými Němci a Rakušany. Zároveň se za-
vázala přijmout na jedno ze dvou povolených míst dobrovolníka pochá-
zejícího z jiného státu EU. Role mentora se ujal pan Filip Unzeitig. ŽO
v Praze obdržela tedy od EDS akreditaci na další několikaleté období.

Je nutné připomenout, že dalším dvěma mladým lidem z ASF Ber-
lín ŽO v Praze přispívá z vlastních finančních zdrojů na jízdenku MHD,
stravu a ubytování. V tomto programu nám velice pomáhá organizace
SERVITUS.

Další období se budete na ŽO v Praze setkávat po 12 měsíců se sym-
patickými mladými lidmi, kteří se velice dobře naučí česky a pomáhají
při roznášení obědů seniorům, při vycházkách, při drobném úklidu a na-
kupování. Jsou také ochotni pomoci maminkám s malými dětmi. Jejich
přínos je také nový pohled na naše pracovní postupy, zdravá kritika a ná-
vrhy k vylepšení. Za jejich pomoc jim opravdu vděčím a ráda je přiví-
tám na všech společenských oslavách ŽO.

Hledání možností, jak druhým lidem dávat ze sebe to nejlepší, je in-
spirativní a mělo by oslovit i další následovníky, pro které bude ctí se to-
hoto projektu zúčastnit.

◗ Rut SIDONOVÁ
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Vídeň, město císařské. Město hlubo-
ce věřících katolíků, vlivných protes-
tantských cizinců, moderních i tradič-
ních Židů. Obchodníků, umělců, vojá-
ků, podvodníků, hudby a umění.
Zkrátka hlavní město Habsburské říše.

Mladý Moše Sofer nikdy v takovém
městě nežil, neměl zkušenosti s židov-
skou emancipací, a tak se v domě cti-
hodného boháče Nissana Arnschteina
dopustil pěkného faux pas.

Vdaná žena, Arnschteinova snacha,
se - ó hrůzo - nechala česat kadeřní-
kem. Cizí muž se tudíž dotýkal ženy,
která nebyla ni jeho matkou, manžel-

kou, dcerou, či sestrou. Moše ztropil
skandál. Moderní Vídeňačka jej samo-
zřejmě poslala zpět do středověkého
ghetta. Vídeň Mošemu k srdci nepři-
rostla.

Od roku 1785 Moše učiteloval
v Prostějově. Nesnášel svou práci,
nazýval ji chůzí po žhavém uhlí. Záro-
veň ale také nechtěl sloužit jako rabín
obce. Nudilo jej zabývat se kašrutem
kuřat.

Odmítl se oženit s krásnou, mladou
a bohatou nevěstou. Podmínkou sňat-
ku bylo to, že by se musil stát rabínem.
Raději se oženil se starší, nevzhled-
nou, zato bohatou ženou. Nemusel
rabínovat, mohl sedět a učit se.

Frankfurtští talmidim se ženili až ve
třiceti letech. Moše nechtěl čekat.
Všichni mu sňatek rozmlouvali, Adler,
matka i Horowitz byli zajedno. Moše
neuposlechl, byl tvrdohlavý. Přes pro-
testy okolí se zasnoubil.

Situace se však na Moravě změnila.
Kvůli familiantnímu patentu byl zákaz
uzavírání nových sňatků. Počet židov-
ských sňatků za rok byl striktně ome-
zen. Moše se snaží ze závazku uvolnit.
Píše rabi Horowitzovi, nedostává
odpověď, a tak se na Lag ba-omer,
roku 1787, žení mimo území Moravy.
Mezitím si prostějovští obstarali povo-
lení k pobytu pro Frankfurťana Moše-
ho Sofera.

Později rodina Mošeho manželky

zchudla. Moše musil pracovat. Stal se
Rav av bejt din s patřičným platem.

Později je Av bejt din v maďarském
Mattersdorfu, což byl majetek Ester-
házů, Moše se tudíž stává jejich chrá-
něncem, tzv. Schutz Jude. Tamtéž se
stal Vrchním rabínem. Adler byl v té
době Av bejt din v Novém městě na
Slovensku.

Moše Sofer psal své halachické
spisy již od roku 1787. Svůj opus mag-
num nazval Chatam sofer. Podle názvu
tohoto spisu jej později znají učení
Židé celého světa. Tak, jako třeba
Jeheschela Landaua dle jeho spisu
s názvem Noda bi-Jehuda.

Mimo halachických respons, kterých
mimochodem sepsal více než 1200,
psal také poezii.

To, že otevřel v Bratislavě největší
evropskou ješivu, která počtem žáků
předčila i babylonské akademie,
nemusím nikomu připomínat.

Byl to učený, tvrdohlavý podivín
s nesmírnou autoritou. Není však žád-
ného tradičního Žida, který by jej
nectil.

Jeho hrob, podivné mausoleum, leží
v Bratislavě pod komunisty necitlivě
postavenou silnicí. Na konci devadesá-
tých let se toto pietní místo upravilo
a opravilo pro mnohé židovské poutní-
ky, kteří navštěvují Bratislavu, jmeno-
vitě pro vyřčení modlitby nad hrobem
tohoto slavného muže, odpůrce Haska-
ly a příznivce chasidů.

◗ Sylvie WITTMANNOVÁ

Rabi Moše Sofer zvaný Chatam Sofer 3. část

CHASIDISMUS, HASKALA, REFORMA
Seriál o myšlenkových proudech, které 

formovaly současný obraz judaismu

• Na přelomu února a března chystá HAKOACH pobyt ve velkém italském hotelu. Košer strava 3 x denně zajištěna. Předpoklá-
daná cena včetně skipasu cca 12 500,-Kč.

• Další možností je týdenní zájezd na hory  od 25. března 2006 do italského střediska MARILEVA. Cena bez stravy činí cca 7 500 Kč.
• Tradiční Zimní Makabiáda v Banské Bystrici se koná od 12. do 17. února 2006 a jde o jubilejní ročník, ve kterém by HAKOACH

měl mít své zástupce. Na Slovensku je krásně a reprezentace je věc naší cti. Těšíme se na vaše přihlášky.
◗ Petr WELLEMÍN

S HAKOACHEM DO ITÁLIE
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