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E D I T O R I A L

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém je globální křesťanská 
organizace reprezentující jednotlivé sbory, křesťanské denominace a miliony 
křesťanů, kteří mají zájem o Izrael, projevují lásku židovskému lidu a usilují  
o překonání křesťanského antijudaismu a budování porozumění mezi křesťany 
a židy.   
Obnovu Izraele v moderní době považujeme za projev věrnosti Boha stvořitele, 
který dodržuje svou smlouvu a plní zaslíbení daná židovskému národu. 
Práce ICEJ je založena na verši z proroka Izaiáše „Potěšujte, potěšujte můj lid.“ 
(Iz 40:1) Naše hlavní cíle jsou:

- - podporovat Izrael praktickými projevy solidarity a přátelství
- - učit křesťany na celém světě o Božích záměrech pro Izrael a propojovat církve 

s Izraelem 
- - být aktivním prostředníkem smíření mezi Židy, Araby a křesťany.

ICEJ má sídlo v Jeruzalémě, stálé pobočky ve více než 90 zemích a zastoupení 
ve 140 zemích světa. Česká pobočka byla založena v roce 1994 jako první 
v postkomunistických zemích.

ICEJ je nedenominační, nevládní nezisková organizace, která je financována 
z darů svých příznivců. Zveme vás, abyste se stali podporujícími členy ICEJ  
a připojili se tak k naší celosvětové službě. Další podrobnosti naleznete na 
www.icej.cz
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Z JERUZALÉMA
SLOVO

Vážení čtenáři,

otevíráte první číslo ročníku 2021 a v době, kdy jde do tisku, 
musíme konstatovat, že mimořádná situace způsobená pandemií 
koronaviru trvá a přináší s sebou velkou nejistotu. Na druhé straně 
vzniklo mnoho nových příležitostí, zejména ve spojení s digitál-
ními technologiemi, které jsou využívány mnohem více než dříve. 
Projevilo se to také na fungování ICEJ, jak v České republice, tak 
celosvětově.  

Projekty spočívající ve fyzickém setkávání jsme byli nuceni pro-
zatím pozastavit a nahradit je, tam, kde je to možné, online verzí. 
Rozhodně tímto způsobem plánujeme osmnáctý ročník setkání Kul-
turou proti antisemitismu, protože jsme přesvědčeni, že proti viru 
antisemitismu je nutné neustále bojovat a udržovat si mentální 
hygienu. Díky spolupráci s televizí Noe a Židovským muzeem  
v Praze budeme opět vysílat v přímém přenosu z Pinkasovy synago-
gy. Zvu vás, nenechte si to ujít a zapojte se aktivně. 

Dalo se očekávat, že současná krize vzbudí novou vlnu protiži-
dovských předsudků. Objevila se moderní verze středověké pověry, 
která vinila Židy z epidemií. Je smutné, že se toho účastní mnohá 
světová média. Přinášíme důkladnou rešerši toho, jak se šíří lži  
v souvislosti s očkováním.

Projevem antisemitismu je také rozhodnutí mezinárodního 
trestního soudu, který dal zelenou pro stíhání Izraele z údajných 
válečných zločinů. Soud, jehož vznik byl inspirován právě zločiny 
proti lidskosti v době šoa, se dnes má vážně zabývat tím, že Židé 
staví domky a školky na území, které je jejich historickou domovi-
nou, i když je předmětem sporu? Připojte se k naší světové iniciativě 
a pozvedněte svůj hlas proti této perverzi práva. 

Pochod z Osvětimi do Žiliny v rámci memoriálu Vrby a Wetzlera 
se vloni také nemohl uskutečnit a letošní ročník, který připravuje-
me, je nejistý. I tady jsme zahájili sérii online rozhovorů na zajíma-
vá témata. V Hovorech VWM se setkáte s Fedorem Gálem  
a jeho hosty každý poslední čtvrtek v měsíci.

Velkou radost mám z toho, že jsme sestavili nový tým s mnoha 
mladými tvářemi, který začne produkovat pravidelný televizní 
magazín ICEJ. První díl můžete sledovat koncem dubna. 

Dále doporučuji vaší pozornosti rozhovor Kristy Gerloffové  
s paní Ráchel Alon Margalit, která má k Česku zvláštní vztah  
a hledá zde své kořeny.

Přeji vám hodně zdraví a dobrou mysl.
Mojmír Kallus 

FOTO Z TITULNÍ STRÁNKY:
Etiopští Židé, kteří přistáli 
v Izraeli v prosinci 2020. 
Tento let zaplatilo ICEJ.  

Foto: Ionatan Muchnik, ICEJ. 

mailto:icej@ecn.cz
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Z P R Á V Y

Rozhodnutí dvou ze tří soudců potvrdilo názor prokurátor-
ky Fatou Bensouda, že „Palestina“, která nesplňuje kritéri-
um státnosti podle běžných norem mezinárodního práva, 
může být přesto považována za „stát“ ve smyslu Římského 

statutu, jímž se soud řídí, a proto může ve věci rozhodovat. Roz-
hodnutí dále určilo, jaké má tento „stát Palestina“ území, které 
podle něj tvoří celý tzv. Západní břeh, Gaza a východní Jeruzalém. 
Prokurátorka má podle tohoto rozhodnutí právo stíhat válečné 
zločiny na tomto území.

Třetí soudce Peter Kovács vydal samostatné disentní prohlá-
šení, v němž ostře kritizuje rozhodnutí svých kolegů, které podle 
něj „nemá žádnou právní oporu v Římském statutu, a ještě méně 
ve veřejném mezinárodním právu“. Kovács napsal: „Akrobatické 
nakládání s ustanoveními Statutu nemůže zakrýt právní skuteč-
nosti.“ 

Rozhodnutí většiny je kontroverzní, protože opouští právní ar-
gumentaci a v mnoha oblastech posunuje hranice mezinárodního 
práva. Důsledky tohoto rozhodnutí jsou znepokojující pro všech-
ny demokratické státy.

Rozostřuje hranici mezi právem a politikou
Soud se ve svém rozhodnutí výrazně opíral o rezoluce Valného 
shromáždění a Rady bezpečnosti OSN, které potvrzují právo Pa-
lestinců na sebeurčení a na stát. Soudce Kovács ve svém nesou-
hlasném stanovisku správně upozorňuje, že tyto rezoluce mají 
politický, nikoli právní charakter. Rezoluce OSN jsou politická 
prohlášení, která odrážejí zájmy států, jež je podpořily, jsou tě-
mito státy jako politické nástroje vnímány a nemají žádný právní 
význam. Jestliže nyní soudní rozhodnutí budou vycházet z poli-
tických rezolucí, pak státy, které jsou menší, slabší nebo nemají 
dostatečnou politickou podporu, budou tímto pseudoprávním 
přístupem diskriminovány.

Mezinárodní trestní soud je koncipován jako justiční orgán, ni-
koli orgán politický. Bude-li se opírat o politické rezoluce, a zvláš-
tě pokud přitom bude naprosto ignorovat soudní normy a právní 
principy, může to poškodit mezinárodní právo a řád. Prestiž a dů-
věryhodnost soudu bude zkompromitována, pokud se z něj stane 
nástroj politiky OSN. Navíc to uškodí jeho schopnosti postihovat 
opravdu odporné zločiny proti lidskosti. Právě z tohoto důvodu 
se mnohé státy, které sympatizují s palestinskou věcí i s ideou 
mezinárodního trestního soudu (například Austrálie, Kanada 
nebo Německo), vyslovily proti takovému zasahování soudu do 
palestinských záležitostí.

Nerespektuje mezinárodní dohody
Rozhodnutí soudu je v konfliktu s Dohodami z Osla a tím narušuje 
suverenitu Izraele, podkopává mezinárodní právní řád a ohrožuje 
celý mírový proces. 

Dohody z Osla představují řadu smluv, které podepsal Izrael  
a Organizace pro osvobození Palestiny v devadesátých letech. Na 
jejich základě vznikla Palestinská autonomie (PA) a byla rozděle-
na vláda nad Judskem, Samařím a Pásmem Gazy. Několik klauzulí 
v těchto dohodách omezuje soudní pravomoc PA v tom smyslu, že 
se vztahuje pouze na určité oblasti obývané Palestinci a nevzta-
huje se na občany Izraele. Patří k základním principům práva, že 
nikdo nemůže delegovat větší pravomoci, než jaké má. PA proto 
nemůže svěřit svou neexistující pravomoc nad izraelskými obča-
ny Mezinárodnímu trestnímu soudu.

Soud ignoroval názory mnoha států a odborníků na meziná-
rodní právo, a to přesně ta podání, která si předtím sám vyžádal, 
aby posílil legitimitu svého rozhodnutí. Neschopnost se s těmito 
názory seriózně vyrovnat dále snižuje důvěryhodnost Soudu. Na-
místo právní jistoty, kterou očekávala prokurátorka, tak rozhod-
nutí vnáší do celého procesu nejistotu.

PRÁVNÍ VÁLKA
V pátek 5. února 2021 rozhodl tříčlenný senát Mezinárodního trestního soudu (ICC)  
v předběžném řízení o dlouho očekávané odpovědi na otázku, zda má ICC  
pravomoc stíhat izraelské a palestinské představitele za údajné válečné zločiny 
spáchané „na území Palestiny“.

FATOU BENSOUDA
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Reakce na rozhodnutí ICC

Několik států, které jsou smluvními stranami 
Mezinárodního trestního soudu (ICC), veřej-

ně kritizovalo jeho rozhodnutí, že má pravomoc 
soudit Izrael za válečné zločiny na území „Pales-
tiny“.

Mezi prvními se ozvalo Německo, Rakousko, 
Maďarsko a Česká republika, které už před ro-
kem na žádost ICC zaslaly svá negativní stano-
viska, většinou soudců ignorovaná. Připojila se 
k nim také Litva. 

České ministerstvo zahraničí konstatuje, že 
podle jeho názoru „Palestina dosud nesplnila 
všechna kritéria státnosti podle mezinárodního 
práva, a v tomto kontextu rozhodnutí ICC posta-
vení Palestiny žádným způsobem nemění.“

Podobně argumentují ostatní státy. „Rakouský 
právní názor se nemění: neuznáváme Palestinu 
jako stát a konstatujeme, že rozhodnutí ICC ne-
mění postavení Palestiny podle mezinárodní-
ho práva, ani nepředjímá budoucí rozhodnutí  
o hranicích.“ Německý ministr zahraničí Heiko 
Maas rovněž vysvětlil, že se názor SRN nezmě-
nil a že „soud nemá pravomoc, protože Palestina 
nesplňuje kritéria státnosti vyžadovaná meziná-
rodním právem.“

Litevské ministerstvo zahraničí připomně-
lo, že „je zásadně důležité vyhnout se politizaci 
soudu, která by mohla snížit jeho schopnost vě-
novat se svému hlavnímu poslání.“ 

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó 
rovněž zopakoval nesouhlas s rozhodnutím  
a dodal: „Podporujeme právo Izraele na obranu 
a věříme, že míru v oblasti lze dosáhnout pou-
ze jednáním na základě vzájemného respektu… 
Rozhodnutí ICC nás k tomu nijak nepřibližuje.“

Naproti tomu mluvčí EU vyjádřil jasnou pod-
poru soudu. „ICC a prokurátorka jsou nezávislé  
a nestranné soudní instituce, které nesledují 
žádné politické cíle,“ tvrdil mluvčí EU pro zahra-
niční věci Peter Stano.

Zdroj: Jerusalem Post; -mk-

Součást právního boje
Je třeba říci, že předmětné rozhodnutí je výsledkem kampaně, 
která trvá už po desetiletí. Její součástí byla snaha dosáhnout při-
jetí rezoluce uznávající „Stát Palestina“, který ve skutečnosti ne-
existuje, ve Valném shromáždění OSN. Tato kampaň uspěla také 
proto, že mnohé státy proti této rezoluci v OSN nehlasovaly (Čes-
ká republika byla tehdy jednou z mála čestných výjimek). Dalším 
krokem bylo přijetí Palestiny do shromáždění smluvních stran 
ICC, proti čemuž mnohé státy rovněž neprotestovaly.

Současné podání PA je jen dalším krokem této dlouhodobé 
strategie, jejímž cílem je vyhnout se dvoustranným jednáním  
a místo toho vyvíjet na Izrael tlak prostřednictvím mezinárod-
ních institucí. PA si tak slibuje diplomatické zisky, aniž by musela 
v čemkoli ustoupit. V posledních dvaceti letech souhlasil každý 
izraelský premiér s jednáním o vytvoření palestinského státu, 
bylo předloženo několik konkrétních diplomatických návrhů, ale 
palestinské vedení je opakovaně odmítá a namísto toho se obrací 
k násilí a terorismu. Palestinci nejsou ochotni přijmout žádnou 
dohodu, která by ukončila konflikt a uzavřela jejich požadavky 
vůči Izraeli.  

Rozhodnutí ICC palestinské vedení za toto chování odměňuje. 
Prokurátorka viní z neexistence palestinského státu Izrael, aniž 
by dávala jakoukoli roli Palestincům samotným. Soud svým roz-
hodnutím v zásadě vytvořil novou právní kategorii „státnosti pro 
účely Římského statutu“, která umožňuje Palestincům užívat vý-
sad státnosti, jako je schopnost poškozovat Izrael u soudu, aniž by 
museli podmínky pro vznik státu splnit.

Jsme na začátku procesu, který bude velmi dlouhý. Bude nutné 
překonat mnoho věcných i právních překážek, než bude možné 
nějakého jednotlivce opravdu obžalovat, natož usvědčit ze zloči-
nů. Současně se dá očekávat, že rozhodnutí bude mít vážné poli-
tické dopady a ovlivní postavení ICC v rámci mezinárodního spo-
lečenství. Řada smluvních stran rozhodnutí okamžitě kritizovala. 
Mezinárodní trestní soud, který je beztak už dnes pod palbou 
kritiky za chabý výkon a nedostatečné výsledky za dobu své deva-
tenáctileté existence, tak získá o problém víc.

Zdroje: Andrew Tucker, thinc, International Legal Forum.  
Sestavil: Mojmír Kallus

Stanovisko ICEJ k rozhodnutí ICC 

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém se staví 
proti selektivnímu rozhodnutí Mezinárodního trestního 

tribunálu (ICC), který v rozporu se zásadami mezinárodního 
práva hodlá rozšířit svou pravomoc, aby mohl posoudit obvině-
ní Izraele z údajných válečných zločinů. Tento předpojatý krok 
namířený proti jedinému židovskému státu vyvolává důvodné 
podezření, že Soud je motivován antisemitismem.

ICEJ konstatuje, že toto rozhodnutí je zcela absurdní: Izrael, 
který ani není členem ICC, má zavedeny vlastní seriózní a ak-
tivní soudní mechanismy, které jakékoli zločiny tohoto druhu 
postihují, zatímco Palestinci ani nesplňují kritéria suverénního 
státu podle Římského statutu, jímž se tribunál řídí. Mezinárodní 
trestní tribunál proto nemá aktivní legitimaci ani pravomoc vy-
šetřovat Izrael a rozhodovat o údajných válečných zločinech na 
takzvaných okupovaných územích. 

„Zdá se, že tribunál podlehl extrémní horlivosti zvláštní pro-
kurátorky a tím, že posvětil její snahu obžalovat izraelské obča-
ny na základě neplatných a neudržitelných obvinění, dopouští 
se pokřivení mezinárodního práva,“ řekl prezident ICEJ Dr. Jür-
gen Bühler. „ICC dnes a denně nechává bez povšimnutí chování 
brutálních režimů, jako je Írán a Sýrie, které páchají strašlivá 
zvěrstva vůči vlastnímu obyvatelstvu, a namísto toho chce stíhat 
Židy za to, že si stavějí balkony na svých domech ve východním 
Jeruzalémě, jako by šlo o nacistické válečné zločince. ICEJ bude 
ve své celosvětové síti národních kanceláří vyzývat členské státy 
ICC, aby toto odporné rozhodnutí odmítly a prohlásily za neplat-
né.“ 

David Parsons, hlavní mluvčí a viceprezident ICEJ

PETER KOVÁCS
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NÁVRAT  
STARÝCH  
RECEPTŮ
David Parsons 

A N A L Ý Z A

S nástupem Joea Bidena do funkce prezidenta Spojených států 
si mnozí kladou otázku, jaký dopad bude mít nová americká 
administrativa na Blízký východ. Týká se to zejména íránské-

ho jaderného nebezpečí, izraelsko-palestinského konfliktu a otep-
lování ve vztazích mezi Izraelem a sunnitskými arabskými státy.

Známé tváře
Během předvolební prezidentské kampaně se demokratický kan-
didát Joe Biden distancoval od politiky prezidenta Trumpa téměř 
v každém bodě týkajícím se Blízkého východu. Jedinou výjimkou 
byly Abrahamovské mírové dohody. Z těchto úspěšných snah 
Trumpova týmu, který pomohl Izraeli uzavřít mírové dohody se 
čtyřmi arabskými zeměmi (Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Sú-
dán a Maroko) prostě plyne příliš mnoho pozitivního, než aby to 
mohl soupeř odmítnout. 

Jinak ovšem Biden nabídl jiný pohled téměř na všechny poli-
tické problémy regionu a očekává se, že jeho vláda nastolí změ-
nu kurzu nejméně ve dvou hlavních oblastech: zprostředkování  
v izraelsko-palestinském mírovém procesu a obrana proti íránské 
jaderné hrozbě. V obou případech se Biden pravděpodobně vrá-
tí k přístupu, který zastávala předešlá Obamova administrativa,  
v níž sám sloužil jako viceprezident. Je také nápadné, kolik dalších 
vysokých úředníků z Obamovy éry je nyní nominováno na důle-
žitá místa v Bidenově týmu zabývajícím se zahraniční politikou. 

Například bývalý ministr zahraničí John Kerry se stal nyní „šé-
fem přes klima“ a bude mít na starosti boj proti globálnímu otep-
lování, který představuje vysokou prioritu Bidenovy zahraniční 
politiky. Samantha Powerová, která byla za Obamy velvyslankyní 
v OSN, se stala ředitelkou humanitárního programu US AID. Jak 
Kerry, tak Powerová využili svého vlivu a své nové pozice povýšily 
na úroveň ministerského křesla. 

Wendy Shermanová, která byla hlavní americkou vyjednávač-
kou při přípravě jaderné dohody s Íránem v roce 2015, je nyní 
dvojkou na ministerstvu zahraničí. Rob Malley, Obamův poradce 
známý svými úzkými vazbami na Írán a Hamás, bude nyní Bideno-
vým zvláštním vyslancem pro otázky Íránu.

Pokud jde o Írán, Bidenovi poradci se nechali slyšet, že by nej-
raději dohodu známou jako JCPOA z roku 2015 znovu vyjednali, 
aby rozšířili její časový rámec a zabudovali do ní omezení írán-
ského programu balistických raket. Nejprve však chtějí, aby Tehe-
rán zastavil obohacování uranu, což tamní režim odmítá, dokud 
Spojené státy nezruší své ostré sankce vůči Íránu. Zdá se, že toto 
přetahování skončí současným zastavením obohacování a zruše-
ním sankcí.

Bidenův tým rovněž slíbil, že nejprve bude otázku Íránu kon-
zultovat se svými regionálními spojenci, kteří mají teď naspěch  

a varují, že Teherán může být vzdálen od přelomového bodu, kte-
rý by mu umožnil vyvinout jadernou zbraň, pouze „několik týdnů“. 
Izraelští činitelé s tím však nesouhlasí a tvrdí, že ajatolláhům chy-
bí k dosažení této hranice ještě nejméně šest měsíců. Je to zajíma-
vé prohození argumentace z dob, kdy naopak Jeruzalém varoval, 
že Írán je k bombě mnohem blíž, než jak odhadoval Obamův Bilý 
dům.

V každém případě lze pochybovat, že Bidenův tým se bude 
nějak zvlášť snažit konzultovat svůj postup v této pro Izrael exi-
stenční záležitosti s Benjaminem Netanjahuem. Navíc blížící se 
izraelské volby mohou být použity jako vhodná výmluva, proč se 
s ním prezident nebude chtít o Íránu vážně bavit.

Známé chyby
Mnozí Izraelci považují přítomnost tolika úředníků z Obamovy 
éry v Bidenově týmu za špatné znamení pro osady. Všeobecně se 
má za to, že právě John Kerry a Samantha Powerová nesou odpo-
vědnost za to, že Spojené státy nechaly projít v Radě bezpečnosti 
OSN rezoluci 2334, která je hanebně protiizraelská, a to v prosinci 
2016, už po zvolení Donalda Trumpa a jen několik týdnů předtím, 
než Barack Obama opustil prezidentský úřad.

Rezoluce prohlašuje, že „izraelské osady, včetně východního 
Jeruzaléma, nemají žádnou právní platnost a představují zjevné 
porušení mezinárodního práva“ a dodává, že jsou také „význam-
nou překážku dosažení dvoustátního řešení“, které může být „za-
chráněno“ jedině za cenu zmrazení izraelské výstavby.

Pro ty, kdo podporují izraelský nárok na Judsko, Samaří a celý 
Jeruzalém, to znamená, že klidné kdy za Trumpovy éry, kdy se 
nemuseli o osady obávat, 
skončily. Není sice pravdě-
podobné, že Biden začne 
Izrael okamžitě tlačit k vel-
kým ústupkům vůči Pales-
tincům, zato však někteří 
jeho partneři v Evropě i jin-
de s tím už začali.

Například hned v listo-
padu, kdy byl Biden pro-
hlášen za zvoleného kan-
didáta, úředníci Evropské 
unie okamžitě vystupňovali 
odsouzení stavebního pro-
jektu Givat Ha-matos na 
jihu Jeruzaléma. Německo 
a Francie také začaly tla-
čit na obnovení rozhovorů  

Změny v americké administrativě po nástupu Joea Bidena do prezidentské funkce znamenají návrat 
k zaujatému pojetí, zastávanému Washingtonem i Bruselem, že totiž izraelsko-palestinský konflikt je 
kořenem všech problémů Blízkého východu.
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NÁVRAT  
STARÝCH  
RECEPTŮ
David Parsons 

o dvoustátním řešení a k témuž vyzval i generální tajemník OSN 
António Guterres, který v oficiálním stanovisku doslova citoval  
z rezoluce RB OSN 2334 pasáž o „zjevném porušování mezinárod-
ního práva“ Izraelem.

Všechny tyto pojmy byly v době Trumpova prezidentství od-
loženy k ledu a plán „svou států“ byl zřídkakdy zmiňován. Ame-
rické ministerstvo zahraniční nevidělo důvod odsuzovat izrael-
skou osidlovací politiku a jeho úředníci se dokonce vyslovili, že je  
v souladu s mezinárodním právem. Všechny tyto pojmy jsou však 
nyní zpět ve hře. Budeme si tedy muset zvyknout, že budeme zase 
slýchat neutuchající proud kritiky proti židovským komunitám  
a takzvané izraelské „okupaci palestinského území“. 

Tyto změny v podstatě znamenají návrat k zavedenému za-
ujatému pojetí, které zastává Washington i Brusel, že totiž izra-
elsko-palestinský konflikt je kořenem všech problémů Blízkého 
východu a může být vyřešen pouze tehdy, když Izrael učiní takové 
kroky, které jsou nutné k uzavření míru s Palestinci. Prezident 
Trump prokázal, že tato teorie o „provázanosti“ událostí je zcela 
mylná, protože vyjednal mírové dohody mezi Izraelem a čtyřmi 
arabskými zeměmi. To však elitám ve Washingtonu nezabrání oži-
vit stejnou logiku a opět nutit Izrael k jednostranným ústupkům 
v zájmu míru.

David Parsons  
je viceprezident a hlavní mluvčí ICEJ;  

přel.: -mk-
 

UŽ ZASE VOLBY 
David Parsons

Izrael pořádá už čtvrté parlamentní vol-
by během dvou let a voliči se opět budou 
rozhodovat mezi tím, zda chtějí pokračovat 

pod dlouholetou vládou premiéra Benjamina 
Netanjahua, který přinesl zemi bezpečnost  
a stabilitu, nebo zda se konečně rozhodnou 
pro nového vůdce národa. Faktorů, které mo-
hou posunout jazýček na vahách, je několik: 
ambiciózní a úspěšné provedení očkování 
proti koronaviru, probíhající soudní proces 
s Netanjahuem a přístup nové Bidenovy 
administrativy jak k izraelsko-palestinskému 
sporu, tak k jaderné hrozbě z Íránu.

Datum voleb bylo stanoveno na 23. března. 
Na sesazení Netanjahua se chystá množství 
protivníků, ale ten je stále vnímán řadou 
voličů jako záruka bezpečnosti, kromě toho si 
vede dobře v hospodářských otázkách a pod 
jeho vedením byla i reakce na pandemii koro-
naviru spíše úspěšná. Nejvýznamnější odkaz 
si však vybudoval v podobě Abrahamovských 
dohod, historické série mírových dohod se 
čtyřmi arabskými sunitskými státy, jež mění 
tvář celého regionu.

Mnozí ovšem viní Netanjahua, že mu jde 
jen o vlastní politické přežití; soudní projed-
návání jeho tří korupčních skandálů by mohlo 
začít ještě do voleb, což by mohlo výsledky 
ovlivnit. Zajímavé je, že jeho hlavní rivalové 
nepřicházejí z levé části politického spek-
tra, nýbrž z jeho vlastních pravicových řad. 
Patří sem Naftali Bennett ze strany Jamina 
a Gideon Sa’ar z nové strany nazvané „Nová 
naděje“. Oba byli dříve blízkými Bibiho kolegy 
v Likudu, ale pak se s ním rozešli a nyní mají 
největší šanci tohoto pětinásobného před-
sedu vlády sesadit. Neliší se od něj příliš 
politickými názory, ale hlavně sázejí na únavu 
izraelských voličů z premiérovy osobnosti. 

Nová americká vláda se může snažit ovliv-
nit volby tím, že izraelským voličům bude 
naznačovat, že Netanjahu neprospívá ame-
ricko-izraelským vztahům. Pokud ale bude 
Biden postupovat příliš tvrdě vůči osadám 
nebo příliš mírně k Íránu, mohl by do Bibiho 
náruče naopak nahnat dostatečný počet voli-
čů k jeho dalšímu vítězství. Konec konců, lidé 
vědí, u koho hledat v této turbulentní době 
bezpečí a stabilitu.

Přel.: -mk-

NYNĚJŠÍ AMERICKÝ 
PREZIDENT JOE 
BIDEN  
S IZRAELSKÝM 
PREMIÉREM 
BENJAMINEM 
NETANJAHUEM  
V IZRAELI,  
V BŘEZNU 2016.
OBA POLITIKY 
POJÍ VÍCE NEŽ 
TŘICETILETÉ 
PŘÁTELSTVÍ.
WIKIMEDIA COMMONS.
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Z P R Á V Y

PŘEHLED UDÁLOSTÍ  
V PALESTINSKO-IZRAELSKÉM KONFLIKTU 
od 4. listopadu 2020 do 9. února 2021

Výběr z hlavních událostí 
4. listopadu poblíž Nábulusu 
palestinský řidič ze svého 
automobilu začal střílet z ruční 
palné zbraně na izraelské vojáky. 
Vojáci palbu opětovali a útočníka 
zastřelili. Žádný z vojáků nebyl 
zraněn. Palestinská strana tento 
akt sebeobrany označila za 
„barbarskou popravu“.
8. listopadu se palestinský útočník 
pokusil jižně od Hebronu pobodat 
izraelské vojáky. Když se k nim  
s nožem v ruce přibližoval a neupo-
slechl výzvy, aby se zastavil, vojáci 
ho postřelili. Následně byl převezen 
do nemocnice.

15. listopadu byly z Gazy do Izraele 
vypáleny dvě rakety. Nezpůsobily 
žádné škody. Podle palestinských 
zdrojů nešlo o úmysl, ale o náhodné 
odpálení raket, když během silných 
dešťů natekla voda do jedné jímky  
s raketami, kde způsobila elektrický 
zkrat a iniciovala start raket.

Další dvě rakety byly vystřeleny  
z Gazy 21. listopadu. Směřovaly 
na město Aškelon. Jednu zneškodnil 
protiraketový systém Železná ko-
pule, druhá dopadla do průmyslové 
zóny jižně od města, kde poškodila 
skladiště. Izraelské letectvo  
v odvetě zaútočilo na objekty  
teroristické organizace Hamás v 
Gaze. 

4. listopadu 20. listopadu, Psagot

Souhrnný přehled 
Sledované období bylo relativně klidné, i díky pokračování epidemie koronaviru. Nic-
méně i tak docházelo prakticky každý den k „běžným“ útokům zápalnými láhvemi a ka-
meny. 

Izraelské bezpečnostní síly pokračovaly ve své každodenní rutinní prevenci teroris-
tických útoků a odhalování aktivit teroristů, zabavovaly zbraně a stroje k jejich výrobě 
a peníze na podporu terorismu.

Přehled útoků v listopadu 2020
Během listopadu 2020 došlo k 83 útokům (pokles oproti 124 útokům v říjnu). Nikdo 
nebyl zabit ani zraněn. 61 útoků se stalo v Judsku a Samaří, 19 v Jeruzalémě a uvnitř 
tzv. Zelené linie, tři útoky byly vedeny z Gazy a ze Sinajského poloostrova. Počty útoků  
v Judsku, Samaří a v Jeruzalémě podle typu: 60krát zápalná lahev, 12krát trubková 
bomba, 3krát krátká palná zbraň, 1krát útok bodnou zbraní. Evidovány byly čtyři pří-
pady žhářství. Počty útoků z Gazy a ze Sinajského poloostrova podle typu: 3krát raketa.

Přehled útoků v prosinci 2020
Během prosince 2020 došlo k 98 útokům (mírný nárůst oproti 83 útokům v listopadu). 
Jeden člověk byl zabit, jeden člověk utrpěl zranění. 56 útoků se stalo v Judsku a Samaří, 
38 v Jeruzalémě a uvnitř tzv. Zelené linie, čtyři útoky byly vedeny z Gazy a ze Sinajského 
poloostrova. Počty útoků v Judsku, Samaří a v Jeruzalémě podle typu: 84krát zápalná 
lahev, 5krát trubková bomba, 2krát krátká palná zbraň, 1krát útok bodnou zbraní. 
Evidovány byly dva případy žhářství. Počty útoků z Gazy a ze Sinajského poloostrova 
podle typu: 3krát raketa, 1krát zápalná bomba.

Přehled útoků v lednu 2021
Během ledna 2021 došlo k 131 útokům (nárůst oproti 98 útokům v prosinci). Nikdo 
nebyl zabit, jeden člověk utrpěl zranění. 85 útoků se stalo v Judsku a Samaří, 39  
v Jeruzalémě a uvnitř tzv. Zelené linie, sedm útoků bylo vedeno z Gazy a ze Sinajského 
poloostrova. Počty útoků v Judsku, Samaří a v Jeruzalémě podle typu: 2krát útok kameny, 
106krát zápalná lahev, 5krát trubková bomba, 1krát krátká palná zbraň, 1krát útok 
automobilem, 5krát útok bodnou zbraní. Evidovány byly čtyři případy žhářství. Počty 
útoků z Gazy a ze Sinajského poloostrova podle typu: 2krát palná zbraň, 2krát raketa, 
1krát zápalná bomba, 2krát improvizovaná nálož.

25. listopadu, al Zaim
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7. prosince, Kalandia 5. ledna, Guš Ecion

20. listopadu dva Palestinci  
u hraničního přechodu Kalandia na-
stražili dvě improvizované nálože. 
Jedna vybuchla, ale nezpůsobila 
žádnou škodu. Oba byli zadrženi 
hraniční policií.

22. listopadu poblíž autobusové 
zastávky u Hrobky patriarchů  
v Hebronu vyvolali podezření izra-
elské hraniční policie dva palestinští 
mladíci. Při osobní prohlídce jeden 
z nich odhodil na zem nůž. Byli 
zadrženi a převezeni k výslechu.

Ve stejný den došlo ke čtyřem 
útokům pomocí improvizovaných 
náloží na komunitu Psagot východ-
ně od Ramalláhu. Nedošlo k žádné 
škodě, nikdo nebyl zraněn. O dva 
dny dříve tuto osadu na sklonku 
svého funkčního období navštívil 
americký ministr zahraničí Mike 
Pompeo. Byla to první návštěva 
představitele americké administ-
rativy v jedné z komunit v Judsku 
a Samaří. Palestinci jeho návštěvu 
důrazně odsoudili.

25. listopadu v odpoledních 
hodinách přijel palestinský řidič 
z východního Jeruzaléma ke kon-
trolnímu stanovišti al-Za’im (na 
východ od Jeruzaléma). Při kontrole 
jeho dokladů se ukázalo, že patří 
někomu jinému. Palestinec během 
kontroly najel do přítomného poli-
cisty a zranil ho. Ostatní policisté ho 
zastřelili.

29. listopadu severně od Hebronu 
utrpěli dva lidé lehká zranění, když 
na izraelská vozidla palestinští 
útočníci házeli kameny, kusy skály a 
láhve s barvou.

4. prosince došlo severovýchodně 
od Ramalláhu u vesnic al-Mughayir 
a Malek k násilným nepokojům. 
Desítky útočníků házely na izraelské 
vojáky a policisty kameny, pokouše-
ly se také z okolních svahů kutálet 
dolů hořící pneumatiky, které ohro-

žovaly životy lidí projíždějících po 
přilehlé hlavní silnici. Při pokusech 
o rozehnání útočníků byli někteří 
Palestinci zraněni, jeden  
z nich, mladý chlapec, na následky 
střelného zranění zemřel. 

7. prosince došlo k dalším násilným 
potyčkám mezi Palestinci  
a izraelskou policií v uprchlickém 
táboře Kalandia. Šest policistů bylo 
zraněno betonovými bloky a dalšími 
těžkými předměty, které na ně útoč-
níci házeli se střech. Na místo byli 
následně povoláni izraelští vojáci. 
Během srážek utrpěli zranění i čtyři 
Palestinci.

21. prosince bylo v oblasti Tal 
Menaše nalezeno tělo mrtvé ženy. 
Předcházející den si šla zaběhat 
do lesa v přírodní rezervaci poblíž 
svého domu. Když se do večera ne-
vrátila, začalo pátrání. Po několika 
hodinách nalezli její tělo. Její vražda 
mohla mít nacionalistický motiv.

Večer 21. prosince došlo u brány 
na severu Chrámové hory (Bab 
Huta) k přestřelce mezi palestin-
ským útočníkem a policisty. 17letý 
Palestinec začal ostřelovat přítom-
né policisty. Ti ho začali pronásle-
dovat, útočník na ně stále střílel. 
Nakonec teroristu zastřelili, lehce 
zraněn byl i jeden policista.

Zatímco je běžné, že prakticky 
každý den palestinští útočníci 
házejí kameny nebo zápalné láhve 
na izraelská vozidla, 21. prosince se 
situace obrátila. Pět mladých Izra-
elců házelo kameny na palestinská 
vozidla poblíž Ramalláhu. Před 
vozidlem izraelské policie se dali na 
útěk ve svém autě, ale obrátili ho na 
střechu. Jeden z Izraelců zemřel  
a zbývající čtyři byli zraněni.

25. prosince byly po měsíci klidu  
z Gazy do Izraele vypáleny dvě ra-
kety. Obě zlikvidoval systém Železná 
kopule. Několik obyvatel se zranilo 

při úprku do krytu, několik dalších 
muselo být ošetřeno kvůli šoku.

Další raketa byla z Gazy na Izrael 
vypálena 29. prosince, dopadla ale 
ještě uvnitř Pásma Gazy.

24. prosince byl dopaden Palesti-
nec z vesnice Tura, podezřelý z vraž-
dy izraelské ženy dne 21. prosince. 
Přiznal se k tomu, že ženu zavraždil 
úderem kamene do hlavy.

3. ledna 2021 poblíž vesnice Deir 
Nizam hozený kámen prorazil čelní 
sklo automobilu a kriticky zranil 
jeho řidičku na hlavě. V autě byly 
i její dvě děti, které vyvázly bez 
zranění. Následující den izraelské 
bezpečnostní síly zadržely několik 
Palestinců podezřelých z útoku.

5. ledna byl u křižovatky Guš Ecion 
zastřelen Palestinec, který zaútočil 
na přítomné strážné sekáčkem na 
maso.

9. ledna se dvě palestinská auta 
přiblížila k vojenskému stanovišti  
u vesnice Ya’bed. Zatímco první 
auto procházelo kontrolou, řidič 
druhého se rozjel k izraelským vojá-
kům a do jednoho narazil. Z vozidla 
při nárazu vypadla improvizovaná 
krátká palná zbraň, kterou se 
jeden z Palestinců pokusil použít ke 
střelbě na vojáky. Obě vozidla pak 
rychle ujela.

13. ledna poblíž bezpečnostního 
plotu s Gazou v Chan Junis zasáhlo 
izraelský buldozer několik střel 
z Gazy. Po chvíli vojáci zaslechli 
několik dalších výstřelů. Nikdo nebyl 
zraněn, poškozeno bylo sklo kabiny 
buldozeru. V reakci izraelský tank 
několikrát vystřelil na tři blízké 
objekty Hamásu.

12. a 13. ledna došlo ke dvěma 
pokusům o pobodání izraelských 
bezpečnostních pracovníků. Došlo  
k lehkému poranění jednoho Izrael-
ce, oba útočníci byli zadrženi.

18. ledna byly údajně nechtěně ze 
severu Gazy vypáleny dvě rakety, 

které dopadly do moře poblíž města 
Ašdod. Podle palestinských zdrojů 
došlo k jejich odpálení po úderu 
blesku poblíž jejich stanoviště.

19. ledna byla ze severní části Gazy 
vypálena do Izraele další raketa. 
Dopadla v neobydlené oblasti Nege-
vu a nezpůsobila žádné škody.

23. ledna došlo v Beit Hanoun na 
severu Gazy k silnému výbuchu 
v obytné budově, která se v jeho 
důsledku zřítila. Vážné poškození 
utrpělo i několik dalších okolních 
budov. V domě pobýval jeden ze 
členů vojenského křídla Palestin-
ského islámského džihádu. Zraněno 
bylo 36 Palestinců. V domě zřejmě 
explodovaly uložené výbušniny.

Ráno 27. ledna se poblíž Arielu 
palestinský útočník pokusil nožem 
pobodat dva izraelské vojáky. Ani 
jeden z nich nebyl zraněn, 17letého 
útočníka zastřelili.

31. ledna se na křižovatce Guš 
Ecion pokusil palestinský útočník 
pobodat izraelského vojáka. Tero-
rista byl smrtelně zraněn  
a později zemřel. Žádný z vojáků 
nebyl zraněn.

Před úsvitem 5. února vjel pales-
tinský řidič na farmu Sde Efraim 
severozápadně od Ramalláhu. 
Vystoupil z auta, s výkřiky „Aláhu 
akbar“ doběhl k obytnému domu  
a pokoušel se vyrazit vstupní dveře. 
Jeden ze strážných ho zastřelil.  
U mrtvého ani v jeho autě nebyla 
nalezena žádná zbraň.

Zdrojem tohoto přehledu jsou pra-
videlné zprávy vydávané organiza-

cemi The Meir Amit Intelligence & 
Terrorism Information Center (http://

www.terrorism-info.org.il/en/)  
a Israeli Security Agency  

(https://www.shabak.gov.il),  
případně další zpravodajské zdroje.  

Připravuje: -lp- 
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Z P R Á V Y

V JERUZALÉMĚ SE OTEVÍRÁ  
KANCELÁŘ ČESKÉ AMBASÁDY

V Jeruzalémě funguje od 1. břez-
na úřadovna českého velvysla-
nectví v Tel Avivu. Tvoří ji je-

den diplomat a jeden administrativní 
pracovník. Rozhodla o tom vláda na 
návrh ministra zahraničí Tomáše Pe-
tříčka (ČSSD). Česká republika se tak 
stane druhou zemí EU, která bude 
mít v Jeruzalémě zastoupení na di-
plomatické úrovni. Obchodní misi s 
diplomatickým statusem zřídilo vlo-
ni Maďarsko.

Ministerstvo zahraničí upřesnilo, 
že nejde o zřízení nového zastupitel-
ského úřadu, ale o služby pro občany 
ČR. „Úřadovna posílí naše působení 
v Izraeli, přispěje k dalšímu rozvoji 
vzájemných vztahů a zlepší také po-
skytování služeb českým občanům,“ 
uvedl Petříček.

Diplomatická přítomnost v Jeru-
zalémě by měla podpořit komunikaci 
s izraelskými vládními úřady, které 
až na výjimky ve městě sídlí. Nová 
úřadovna bude také v Jeruzalémě 
úzce spolupracovat s Českým do-
mem a honorárním konzulátem. Zří-
zení úřadovny je podle MZV součástí 
snahy ČR prohlubovat a posilovat 
strategické partnerství mezi Českem 
a Izraelem. Nemá mít naopak dopad 
na vůli ČR nadále rozvíjet politické 
a ekonomické vztahy s Palestinskou 
národní správou.

Podle ředitele zahraničního odbo-
ru Pražského hradu Rudolfa Jindráka 
je otevření pobočky české ambasá-
dy součástí dlouhodobého procesu, 
během kterého byl v Jeruzalémě 
otevřen Český dům nebo honorární 

konzulát. Podle něj vznik pobočky 
ambasády umožnil vývoj na Blíz-
kém východě z poslední doby, kdy se 
zlepšily vztahy Izraele vůči některým 
arabským zemím. 

Bývalý český velvyslanec v Izraeli 
Michael Žantovský řekl, že otevření 
pobočky ambasády je podstatným 
krokem, protože jde o součást vel-
vyslanectví. Ukazuje to podle něj 
dlouhodobě větší vstřícnost české 
zahraniční politiky vůči Izraeli. Neo-
čekává, že tento krok vyvolá velkou 
kontroverzi, protože kdysi velmi vý-
bušná problematika diplomatického 
zastoupení v Jeruzalémě je už v mezi-
národním měřítku "odtabuizována". 

Zdroj: čtk

V PRAZE USTAVENA PARLAMENTNÍ  
SKUPINA SPOJENCŮ IZRAELE

Ve čtvrtek 28. ledna, den po 
připomínce památky obětí 
holocaustu, byla v české Po-

slanecké sněmovně ustanovena Sku-
pina spojenců Izraele. Český parla-
ment se tak přidal k desítkám dalších 
zákonodárných sborů v Evropě i v 
dalších světadílech, kde existuje tato 
iniciativa sdružená v alianci Israel 
Allies Foundation (Nadace spojenců 
Izraele, IAF). Jejím protějškem je sku-
pina Knesetu pro křesťanské spojen-

ce a hlavním mottem přesvědčení, že 
spolupráce s Izraelem má své hodno-
tové zakotvení rovněž v duchovním 
rozměru. 

Vzhledem k protiepidemickým 
opatřením se ustavující schůze kona-
la formou videokonference, které se 
za izraelskou stranu zúčastnila po-
slankyně Michal Colter-Wunschová, 
ředitel IAF Josh Reinstein a evropský 
ředitel IAF Leo Van Doesburg. Českou 
stranu reprezentoval poslanec MUDr. 
Miloslav Janulík (ANO), který se stal 
předsedou nové skupiny a který je 
zároveň předsedou Meziparlamentní 
skupiny ČR-Izrael, a Ing. Karel Sed-
láček, místopředseda Společnosti 
přátel Izraele, který bude vykonávat 
funkci ředitele Skupiny spojenců 
Izraele. Videokonference se dále zú-
častnil poslanec Pavel Žáček (ODS), 
zatímco poslankyně Helena Langšád-
lová (TOP09) a poslanec Jan Bartošek 
(KDU-ČSL) se museli kvůli mimořád-
ným dalším jednáním omluvit. 

Paní Cotler-Wunschová ve svém 
projevu zmínila potřebu spolupraco-
vat v boji proti dvojímu metru, který 
mezinárodní instituce uplatňují pro-

ti Izraeli. „Jestliže je jeden stát nebo 
jedno náboženství vystaveno nerov-
nému zacházení, podkopává to celý 
systém mezinárodního práva a posi-
luje beztrestnost. Pouze spolupráce 
na podobných meziparlamentních 
fórech, jako je toto, může překonat 
nenávist a zajistit dodržování lid-
ských práv pro všechny.“ 

Josh Reinstein zmínil, že „IAF 
sdružuje v mezinárodní síti více než 
1200 poslanců v 50 zemích“ a vyjá-
dřil vůli „společně pracovat na pře-
vedení biblické podpory Izraele do 
skutečné politické akce“. 

Za českou stranu zmínil předseda 
Janulík, že Skupina bude pracovat na 
přijetí rezoluce ve Sněmovně proti 
nevyváženým obviněním Izraele za-
znívajícím z orgánů OSN. Ředitel Sed-
láček zmínil plán zdůraznit Jeruza-
lém jako hlavní město Izraele oslavou 
Dne Jeruzaléma ve Sněmovně. Tento 
krok bude koordinován také se slo-
venským parlamentem. 

Zdroj: IAF, Jerusalem Post
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ZROZENÍ MAROCKÉ SAHARY  
A ARABSKO-IZRAELSKÉHO MÍRU
Dore Gold

Po velkou část moderní éry arabský 
svět usiloval o potvrzení legitimity 
svého politického vedení, a to ces-

tou vysoce ideologizované politiky za-
ložené na prosazování jednoty, dokon-
ce za použití síly, experimentováním  
s arabskými socialistickými doktrínami 
a rozdmýcháváním arabsko-izraelské-
ho konfliktu za každou cenu.

Jen několik vedoucích představite-
lů mělo odvahu tento vzorec narušit  
a uzavřít s Izraelem mír – egyptský 
prezident Sadat a jordánský král 
Husajn. V poslední době se k nim při-
pojili i bahrajnský král Hamad a šejch 
Saíd ze Spojených arabských emirátů. 
Mír s Izraelem nebyl bez rizika. Někteří 
nepřátelé těchto vůdců byli hotovi je 
ohrožovat pokusy o atentát a vyvoláva-
li politickou vřavu. Od cesty míru je ale 
neodvrátili.

Do kruhu států, které uzavřely  
s Izraelem formální mír, nedávno král 
Muhammad VI. odvážně uvedl Marocké 
království. Jde o krok, který není pro 
Maročany bez rizika.

Hlavní bezpečnostní riziko před-
stavuje Západní Sahara, oblast bývalé 
španělské kolonie, kde povstalci Fron-
ty Polisario vedou za podpory Alžírska 
proti marockým bezpečnostním silám 
guerillovou válku. Maroko má na toto 
sporné území oprávněné nároky, mno-
hé kmeny v této oblasti jsou historicky 
spojené s marockou monarchií.

V sázce je v tomto konfliktu hodně. 
Polisario, podporované také íránským 
režimem, usiluje o narušení územní in-
tegrity samého Maroka.

V roce 2018 předalo Maroko íránské 
vládě dokumenty, které dokazovaly, že 
Teherán za pomoci Hizballáhu Polisario 
vyzbrojuje a cvičí. Dodávky zbraní ob-
sahovaly protiletadlové z ramene odpa-
lované střely SAM-9 a SAM-11. Nakonec 
Maroko přerušilo s Íránem diplomatic-
ké styky. Vyšlo najevo, že Íránci pou-
žívali jako prostředníka pro Polisario 
svoje velvyslanectví v Alžírsku.

To odpovídalo způsobu, jakým Írán-
ci v Africe jednali. Snažili se na konti-
nent infiltrovat podporou vojenských 
akcí svých spojenců.

V roce 2019 OSN obdržela fotografie 
zbraní používaných Libyjskou národní 
armádou Chalífy Haftara, na kterých 
byly protitankové řízené střely, zřejmě 
vyrobené v Íránu.

Íránci také usilovali o konverzi af-
rických sunnitů na šíitství, což zvýšilo 
napětí mezi Teheránem a sunnitskými 
státy. Šejk Jusúf al-Karadáví, duchovní 
vůdce Muslimského bratrstva, v tisku 
několika zemí obvinil Írán, že se snaží 
infiltrovat do Egypta, Súdánu, Tuniska, 
Alžírska a Maroka.

Západ si z tohoto dění mohl vzít ně-
kolik ponaučení. Za prvé, bylo zřejmé, 
že Polisario má daleko do národního 
osvobozeneckého hnutí, které by za-

sluhovalo mezinárodní podporu. Místo 
toho se projevilo jako organizace, která 
se bez váhání připojí k teroristické síti 
založené Íránem na Blízkém východě  
a v Africe.

Co by západní mocnosti mohly dělat? 
Nemusejí posílat svoje letecké síly do 
severní Afriky. Místo toho by mohly Po-
lisariu zmařit jeho diplomatické záměry.

Poté, co Sýrie poskytla útočiště vel-
kému počtu proíránských sil, vydaly 
USA v březnu 2019 prohlášení uznáva-
jící izraelskou svrchovanost nad Golan-
skými výšinami.  Když se Polisario roz-
hodlo spolupracovat s Íránem, dávalo 
dokonalý smysl jako odpovídající krok 
uznat svrchovanost Maroka nad Západ-
ní Saharou. Bylo také extrémně důleži-
té vyslat signál dalším hráčům. USA si 
přály podpořit politickou umírněnost 
v oblasti a zeslabit extrémistickou osu. 
Tak se zrodila Marocká Sahara.

Spojitost mezi aktuálním mírovým 
úsilím Izraele a Maroka a situací v Zá-
padní Sahaře není složitá. Když se po-
daří prosadit hlasy umírněných Arabů, 
může se mír stát realitou. Pokud se ale 
Írán bude nerušeně vměšovat, může 
zmařit každý mír. Řešení USA a jejich 
spojenců tomu může zabránit a zahájit 
na Blízkém východě novou éru.

Dore Gold je izraelský diplomat  
a prezident think tanku Jerusalem Cen-
ter for Public Affairs

Zdroj: www.JCPA.org; přeložil -lp-
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Reakce od mnoha celosvětových mé-
dií (např. Reuters, Associated Press 
a The Washington Post) nenechaly 
na sebe dlouho čekat. Publikovala 

články, které nepřesně a zaujatě naznačo-
valy, že Izrael je zodpovědný za nedostatek 
vakcín pro Palestince a ignoruje závazky 
vůči očkování Palestinců.

Tím však ve skutečnosti navrhují, aby 
Palestinská autonomie (dále jen PA) pře-
stala zprostředkovávat služby vlastního 
zdravotnictví. Navíc tím uvalují na Izra-
el vinu za rozhodnutí, která PA udělala  
v rámci svých odpovědností při řízení své-
ho vlastního zdravotnictví, do nějž měl ve 
skutečnosti Izrael v době této kampaně  
z právních závazků vyplývajících z dohod  
v Oslu vysloveně zakázáno zasahovat.

Toto nepravdivé očerňování připomíná 
klasická antisemitská obvinění z dob mo-
rových ran a stejně jako tehdy připravuje 
půdu pro nárůst nebezpečí pro židovské 
obyvatelstvo všude po světě. Proto by měli 
být čtenáři podobnými zprávami znepoko-
jeni a o celé záležitosti se lépe informovat. 
Detaily této situace z prosince roku 2020  
a začátku ledna 2021 jsou popsány v ná-
sledujícím článku.

Právní situace
Tvrzení, že Izrael připravuje Palestince  
o zdravotní péči, je výsledkem velké ne-
znalosti, kdo je kde odpovědný za zdravot-
nictví. 

Všechnu moc a odpovědnost za zdra-
votnickou péči Palestinců předal Izrael PA 
v rámci Mírové dohody z Osla (viz Článek 
17 dohody) uzavřené v roce 1995, během 
níž vznikla prozatímní palestinská vlá-
da. Až na několik výjimek se stala PA vý-
hradním provozovatelem palestinských 
civilních záležitostí, jimiž jsou například 
zdravotnictví, vzdělání či právo a pořádek. 
Z toho vyplývá, že Izrael nemá oprávnění 
do nich zasahovat. Dohoda jasně definuje, 
že „pravomoc a odpovědnost za zdravot-
nictví na Západním břehu a v Gaze bude 
převedena na stranu Palestiny, včetně 
systému zdravotního pojištění“ (překlad 
autora). Ministerstvo zdravotnictví PA je 
tedy výhradním poskytovatelem zdra-
votnické péče Palestincům na Západním 
břehu. Konec konců ti dostávají již od roku 
1995 běžná a pravidelná očkování od pa-
lestinského zdravotního systému. V Gaze 
tuto odpovědnost přebralo po násilném 
převratu teroristické hnutí Hamás.

Je pravda, že před uzavřením Mírové 
dohody z Osla patřila tato odpovědnost 
Izraeli. Příkladem toho je rozhodnutí iz-
raelského Nejvyššího soudu v roce 1991 
o tom, že armáda poskytne ochranné 
plynové masky během Války v Zálivu jak 
židovským, tak palestinským obyvatelům 
ve všech oblastech. Takovou povinnost  
a oprávnění postarat se o Palestince Izrael 
vždy splnil. Od roku 1995 je tomu ovšem 
jinak, čemuž obě strany, narozdíl od někte-
rých organizací a médií, velice dobře rozu-
mějí, a což dobrovolně přijaly. 

Neziskové organizace (např. Human 
Rights Watch) tvrdí, že Izrael má pod-
le Ženevské úmluvy povinnost očkovat 
všechny Palestince. Jsou toho názoru, že 
Izrael je okupační mocností, jelikož drží 
kontrolu nad hranicemi, pohybem lidí  
a zboží, bezpečností či registrací popula-
ce. Tato interpretace však mylně opomíjí 
dopady výše uvedené dohody mezi obě-
ma stranami. Přestože může být interpre-
tace mezinárodního práva komplikovaná, 
v tomto případě je zřejmé, že na základě 
společných jednání není Izrael za očková-
ní Palestinců na Západním břehu i v Gaze 
odpovědný. Proto je tento případ ojedi-

A N A L Ý Z A

Izrael je obviňován,  
že nedodává vakcínu 
Palestincům
Když započal Izrael v prosinci 
roku 2020 masivní očkování svých 
obyvatel proti nemoci COVID-19, 
těšil se díky tomu zvýšené 
mediální pozornosti. V reakci 
na pozitivní publicitu spustilo 
několik nevládních organizací 
hanobící kampaň, podle níž 
Izrael z diskriminačních důvodů 
Palestince do hromadného 
očkování nezahrnuje a nesplňuje 
tak své závazky vůči nim.

PRAVDA O IZRAELSKÉ  
POMOCI PALESTINCŮM
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nělou situací, kdy není možné podpořit 
taková obvinění ani jednáním a prohláše-
ním samotné PA. 

Zdá se až ironické, že za vyslání svých 
vojáků a zdravotníků do palestinských 
měst za účelem očkování by byl Izrael ve-
lice pravděpodobně, a to právem, osočen  
z narušování palestinské suverenity nebo 
z anektování území. Zároveň se však zdá, 
že přesně to od Izraele novináři a některé 
organizace vyžadují. 

Izrael však dobrovolně vypomáhá Pa-
lestincům i tak, čemuž nasvědčuje případ 
z května roku 2020, kdy nezisková orga-
nizace bojující za nestrannou zdravotnic-
kou péči (Physicians for Human Rights) 
požadovala před izraelským Nejvyšším 
soudem humanitární pomoc pro Palestin-
ce bojující s pandemií na Západním břehu  
a v Gaze. Izrael reagoval sepsáním dlouhé-
ho seznamu aktivit, které do té doby pro-
vedl. Odpověď byla přijata jako dostatečná 
a organizace petici odvolala.

Falešná obvinění
Obvinění se vyskytlo mnoho. Například 
pan Shakir z organizace Human Rights 
Watch tvrdil, že „diskriminace není v tom, 
koho virus napadne, ale v tom, koho izra-
elská vláda proti viru očkuje“. Toto tvrzení 
ovšem zkresluje celý obraz problému, jeli-
kož jediný rozdíl, který Izrael ve své očko-
vací strategii zavedl, se netýká etnické pří-
slušnosti nebo národnosti, ale rozdělení 
pravomocí orgánů, které jsou odpovědné 
za odlišná obyvatelstva. Nejedná se tedy  
o diskriminaci, ale o uznání vlastních 
izraelských pravomocí a respektování 
oprávnění svých sousedů. Informovanému 
čtenáři by tyto chybějící zásadní informa-
ce jistě představu o situaci doplnily, nein-
formovaný čtenář však odejde s neúplným 
obrázkem. 

Bez ohledu na jasně dané právní závaz-
ky vysvětlené výše přicházela obvinění  
i ze stran novinářů. Velmi zavádějící zprá-
vou bylo, když například pan Hendrix  
v článku pro Washington Post prosazoval 
názor, že Izrael očkovat Palestince odmítá. 
PA, poloautonomní vláda uznaná jako Stát 
Palestina 139 státy, zprostředkovává zdra-
votnickou péči milionům palestinských 
obyvatel. Jenže ta Izrael o vakcíny nepo-
žádala. Stejně tak o vakcíny Izrael nepo-
žádal ani Hamás, který figuruje v Gaze de 
facto jako vláda a stará se o zdravotnictví, 
vzdělání a další služby tamních rezidentů. 
Dokonce ani Ali Abed Rabbo, generální 

Arabsko-izraelská  
žena ukazuje kartu  
COVID-19, která  
dokazuje, že byla  
očkována proti viru.

ředitel palestinského ministerstva zdra-
votnictví, nepotvrdil tisku, že by PA žádala 
Izrael o pomoc při obstarávání vakcín. Pu-
blikované zprávy jsou tak velice zavádějící 
a rozporuplné. Předat fakta a efektivně tak 
osvětlit situaci je jediný způsob, jak čte-
nářům podat plný a pravdivý obrázek. To, 
zdá se, není nutně cílem všech novinářů. 

Očkování Palestinců
Jak to tedy s očkováním Palestinců je? Iz-
rael poskytuje očkování všem, kteří mají 
izraelské zdravotní pojištění, tj. všem izra-
elským občanům bez ohledu na rasu, ná-
rodnost či vyznání. Očkování tak mohou 
získat židé, Arabové, křesťané, muslimové, 
drúzové stejně jako palestinští rezidenti 
východního Jeruzaléma.

PA nevyhledávala izraelskou pomoc 
při získávání vakcín a rozhodla se s Izrae-
lem v této záležitosti nespolupracovat. To 
proto, že PA, nikoli Izrael, nese plnou od-
povědnost za zdravotní péči a očkování Pa-
lestinců. Izraelský vyšší úředník Maj. Gen. 
Kamil Abu Rukun, představený izraelské-
ho vládního úřadu pro koordinaci aktivit 
na sporných územích (COGAT), prohlásil, 
že „Izrael neodmítl žádnou prosbu o lé-
kařskou pomoc“ a že se Palestinská strana  
s Izraelem ohledně pořízení vakcín nespo-

jila. Palestinský vysoce postavený úředník 
tento fakt potvrdil v prosinci: „Máme vlast-
ní vládu a vlastní ministerstvo zdravotnic-
tví a ti velice usilují o získání vakcíny.“ Pa-
lestinské ministerstvo v té době oficiálně 
odhadovalo, že vakcínu samostatně obdrží 
během února roku 2021. Podle plánu měli 
Palestinci obdržet vakcínu od PA přibližně 
ve stejné době jako miliony Palestinců žijí-
cí v sousedním Jordánsku.

I přestože izraelští úředníci žádnou ta-
kovou povinnost nemají, veřejně zvažovali 
poskytnout nadbytečný počet vakcín Pa-
lestincům. Nutno dodat, že Izrael v rámci 
boje proti pandemii Palestincům pomáhá, 
např. organizoval školení pro zdravotníky 
a laboranty, daroval testy na koronavirus, 
převezl ochranné obleky a dalších zdra-
votnické potřeby. Testy na koronavirus 
z Gazy vyhodnocovala izraelská armáda 
ve svém zdravotnickém zařízení. Izraelští 
doktoři také například pořádali kurz pro 
zdravotníky z Gazy, jež doprovázel úřed-
ník Hamásu dr. Abdul Latif al-Hajj. Koordi-
nátor OSN pro mírový proces na Blízkém 
východě Nikolaj Mladenov tyto snahy  
o koordinaci nejen ocenil, ale také je na-
zval „výtečné“. 

Začátkem ledna 2021, několik týdnů po 
této kampani, PA nakonec Izrael o pomoc  

IZRAEL POSKYTUJE OČKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ MAJÍ  
IZRAELSKÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, TJ. VŠEM  
IZRAELSKÝM OBČANŮM BEZ OHLEDU NA RASU,  
NÁRODNOST ČI VYZNÁNÍ.  
OČKOVÁNÍ TAK MOHOU ZÍSKAT ŽIDÉ, ARABOVÉ,  
KŘESŤANÉ, MUSLIMOVÉ, DRÚZOVÉ STEJNĚ  
JAKO PALESTINŠTÍ REZIDENTI. 



14  SLOVO Z JERUZALÉMA 1 / 2021

s očkováním požádala a tím spolupráce za-
čala. Izrael tak mnoho dávek očkování již 
dodal a plánuje dodat další. Během února 
2021 se očekává dodávka až dvou milionů 
dávek do Ramalláhu.

Palestinci a nedostatek financí
Palestinci zprvu plánovali získat vakcínu 
sami a Izrael o pomoc v době, kdy kampaň 
probíhala, vůbec nežádali. Falešná obvině-
ní byla významně přiživována nežádoucí 
finanční situací a ekonomickými limity, 
které Palestince v boji proti pandemii zne-
výhodňují. Tento fakt je třeba opět vsadit 
do kontextu. 

Palestinská autorita sama sobě ztížila 
možnost řešit dopady pandemie, napří-
klad když se v roce 2020 rozhodla ukon-
čit bezpečnostní spolupráci s Izraelem  
v rámci protestu proti mírovému návrhu 
Trumpovy administrativy. Toto ukončení 
spolupráce s Izraelem ovšem pozastavilo 
poskytnutí lékařské péče pro Palestince 
v izraelských nemocnicích, což výrazně 
ovlivnilo kvalitu lékařské péče, která je pro 
běžného Palestince dostupná. 

V květnu roku 2020 dokonce PA odmí-
tla zaslanou lékařskou pomoc od Spoje-
ných arabských emirátů kvůli jejich spo-
lupráci s Izraelem. Palestincům tak byla 

několikrát odepřena humanitární pomoc 
jejich vlastní vládou, protože PA odmítla 
přijmout dodávky, které přistály na izrael-
ském letišti. 

To všechno proběhlo navíc během glo-
bální pandemie, kdy podle narativu médií 
Palestinci zoufale žádali o pomoc. Od médií 
je férové poukázat na strádání Palestinců, 
avšak zároveň je třeba uvést širší kontext, 
který je s popisovanou realitou úzce spjatý. 
Tomu se ovšem novináři mnohdy vyhýbají 
a obcházejí například fakt, že Hamás ob-
rovské finanční částky místo k financování 
zdravotnického systému, infrastruktury  
a modernizace používá na militarizaci. PA 
také mrhá neuvěřitelnými obnosy, které 
získala z mezinárodní pomoci, a ztrácí tak 
možnost i lepší podmínky pro pořízení 
vakcín. Podle kalkulací utrácí PA více než 
328 milionů Kč měsíčně jen za pobízení 
k terorismu a „odměnám“ za teroristický 
čin rodinám pachatelů. Za tuto měsíční 
částku by místo toho mohla PA nakoupit 
přibližně 387 100 testů na koronavirus 
nebo 465 levnějších ventilátorů. Zjevně 
ovšem PA své finanční priority ani kvůli 
globální pandemii nemění. Je pravdou, že 
Izrael může pomoci, a často pomáhá, ke 
zlepšení kvality života Palestinců, ale když 
se jejich vedení vyhýbá pomoci a spolu-

práci a selhává ve vedení státu tak, že po 
desítkách let svého působení nevybuduje 
infrastrukturu umožňující uspokojení po-
třeb svého lidu, jsou média povinna tento 
fakt ve svých zprávách reflektovat. 

Diskriminaci je možno vyloučit
Přestože se zdá, že PA i izraelská vláda 
si jsou velmi dobře vědomi svých odpo-
vědností a pravomocí, a také podle toho 
jednají, další aktéři propagují jiný narativ, 
když protlačují zaujaté názory o izraelské 
vině a uplatňují na Izrael dvojí metr. Tyto 
způsoby připomínají typická antisemitská 
obvinění. Je naprosto klíčové, aby zvolení 
představitelé a novináři kontrolovali prav-
divost informací, které sdílejí online, a aby 
lidé, kterým jde o pravdu a fakta, nejen 
zkoumali dané situace a zprávy, ale také 
o pravdivých událostech a faktech hlasitě 
mluvili. 

Tvrzení, že Izrael zanedbává své povin-
nosti a zanechává Palestince osudu pan-
demie, je neopodstatněný pokus o dele-
gitimizaci Izraele. Na základě dohod je za 
vlastní zdravotnickou péči i za očkování 
odpovědná PA, nikoli Izrael, který k tomu 
nemá ani oprávnění, jelikož by jinak přímo 
porušil mírovou dohodu z Osla. Za znevý-
hodněním Palestinců tedy mohou samot-
ná rozhodnutí PA.

Podstata sporu mezi Izraelem a Pa-
lestinci je jistě složitá, ale příčinou neo-
čkování Palestinců na Západním břehu  
a v Gaze není diskriminace. Uznává-li 139 
zemí světa Palestinu jako stát, nemohou 
pak zároveň požadovat, aby jim s očko-
váním pomohl cizí stát. Má snad být Ra-
kousku vytýkáno, že neočkuje populaci 
Slovenska? 

Podle zdrojů NGO Monitor, International 
Legal Forum a dalších zprac.: -er-

PŘÁTELSKÁ ZÁSILKA
Izraelská pomoc České republice

Jako pomoc České republice v boji  
proti epidemii COVID-19 nám daroval 

Izrael devět plicních ventilátorů.  
Zásilka dorazila počátkem listopadu 2020.  
V únoru 2021 nám věnoval symbolických  
5 000 vakcín Moderna. 

Premiér Netanjahu na ltišti Ben Gurion vítá 
9. prosince 2020 první dodávku vakcín Pfizer 
nákladním letadlem DHL do Izraele.
Marc Israel Sellem / POOL

Izraelský velvyslanec v České republice 
Daniel Meron s krabicemi plicních ventilátorů.
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V předchozích týdnech americká pobočka Mezinárodní-
ho křesťanského velvyslanectví Jeruzalém uspořádala 
pro vedoucí pracovníky církví sérii informativních on-

line seminářů zaměřených na problém explozivního nárůstu 
antisemitismu ve Spojených státech. Semináře organizované 
pod hlavičkou sítě Amerických křesťanských vůdců pro Izrael 
(ACLI) byly navrženy tak, aby nejen vzdělávaly, ale aby se jimi 
také zahájil rozhovor o problému na národní úrovni a hledala 
se cesta ke spolupráci za účelem mobilizace pro boj s antise-
mitismem.

V loňském roce Antidefamační liga (ADL) zaznamenala 
nejvíce případů napadení, vandalismu a obtěžování americ-
kých Židů od roku 1979, kdy tyto incidenty začala monitoro-
vat. Židé byli v šířících se konspiračních teoriích obviňováni  
z rozpoutání pandemie COVID-19 – a to buď se záměrem 
ovládnutí světa anebo proto, aby vydělali na vakcínách – a v uli-
cích bylo slyšet mnoho demonstrantů, jak skandují protiizra-
elská a protižidovská hesla.

„Jak k tomu všemu mohlo docházet ve Spojených státech, 
kde podpora Izraele a židovského lidu – počínaje preziden-
tem a kongresem až po tisíce církevních společenství a milio-
ny občanů – je tak silná?“ ptala se národní ředitelka americké 
ICEJ Dr. Susan M. Michael. „Tento vzestup antisemitismu je 
alarmující. Avšak co mě nejvíc znepokojuje, je nedostatečné 
rozhořčení proti němu ve společnosti.“

Připravené semináře byly prvním krokem vedoucím  
k zvýšení povědomí o antisemitismu tím, že umožnily vést od-
bornou diskusi o tomto problému a doporučit možná řešení. 
Mezi řečníky byli zvláštní vyslanec federálního ministerstva 
zahraničí Elan Carr a člen Americké komise pro mezinárodní 
náboženskou svobodu Gary Bauer, kteří hovořili o reakci vlá-
dy Spojených států na tento globální fenomén. 

Elan Carr informoval o tom, že antisemitské projevy při-
chází jak ze strany americké krajní pravice a krajní levice, tak 

z řad islamistů, a že cílem vládních politik USA je pomáhat za-
jistit fyzickou bezpečnost bohoslužebných prostorů, bojovat 
proti zločinům z nenávisti a uplatňovat definici antisemitis-
mu, jak je formulována Mezinárodní aliancí pro připomínání 
holocaustu (IHRA). 

Ve druhém semináři Alyza Lewin z Brandeisova centra pro 
lidská práva podle zákona (LDB) referovala o obtížné situa-
ci židovských studentů, kteří v univerzitních kampusech čelí 
útokům na podstatnou součást vlastní židovské identity – na 
sionismus. Liora Rez, spoluzakladatelka platformy stopanti-
semitism.org, se zabývala tím, jak antisemitské tropy, které se 
množí na sociálních sítích, ovlivňují mnoho sfér společnosti.

Další online seminář byl zaměřen na rizikové oblasti a my-
šlenková schémata uvnitř křesťanské komunity. Dr. Michael 
Brown se zamýšlel nad tím, jak se můžeme poučit z omylu 
antisemitismu v křesťanských dějinách, zatímco Dr. Gerald 
McDermott předložil rozbor bludů teologie náhrady, která po 
staletí představovala símě křesťanského antisemitismu. 

Závěrečná konference se zabývala tím, jak antisemitis-
mus poškozuje Izrael na mezinárodní scéně. Rozpravu vedl 
náměstek generálního ředitele izraelského ministerstva za-
hraničních věcí pan Noam Katz. Série byla ukončena rozhovo-
rem mezi křesťanskými vedoucími o možnostech sjednocení  
a společného postupu proti této nenávisti. 

„Uskutečněné online semináře byly prvním krokem  
v kampani zacílené na zvyšování povědomí o antisemitismu 
ve společnosti, a byl to zároveň významný krok vpřed. Na tak-
to položeném základu budeme dále stavět v nadcházejících 
měsících a letech, a s Boží pomocí zajistíme, aby tato zlá ideo-
logie nezapustila kořeny v americké společnosti,“ vyjádřil 
vlastní přesvědčení Dr. Michael Brown.

Susan Michael, ředitelka ICEJ USA; 
 překlad: -bž-

EXPLOZE ANTISEMITISMU
ICEJ USA mobilizuje k boji proti odvěké pomluvě

Z   P R Á C E   I C E J



16  SLOVO Z JERUZALÉMA 1 / 2021

Z P R Á V Y

Hledáte na pandemii koronaviru nějakou světlou stránku? 
Nedostatek turistů v Izraeli poskytl mnoha klíčovým ar-
cheologickým nalezištím čas pro další vykopávky, reno-
vaci a přípravy na velké davy, jejichž návrat se očekává 

po konci zdravotních omezení. V Jeruzalémě se jedná o několik 
úžasných lokalit s novými archeologickými nálezy, které člověka 
uvedou přímo do stránek Bible.

V březnu v reakci na koronavirovou pandemii Izrael uzavřel 
svoje hranice zahraničním návštěvníkům a počty turistů výraz-
ně poklesly. Během posledního roku se ale v Jeruzalémě i po celé 
izraelské zemi otevřely pokladnice nových biblických nálezů.  
V severním Izraeli na Golanských výšinách bylo nedávno objeveno 
opevněné město, které se datuje do dob krále Davida. Mělo by jít 
o první důkaz toho, o čem se v Bibli mluví jako o „gešúrejském 
území“ (např. Jozue 12,5).

Mezitím byla v jižním Izraeli u vádí Guvrin poblíž Kirjat Gat od-
kryta velká citadela, která se datuje do dob soudců (před 3200 
lety). Pravděpodobně ji vybudovali Egypťané jako obranný post 
ve válce proti Pelištejcům.

V poslední době však k několika nejúžasnějším nálezům bib-
lických pokladů došlo v Jeruzalémě a jeho okolí. Při vykopávkách 
u Západní zdi archeologové nedávno narazili na impozantní pod-
zemní obytnou komoru datovanou do počátku prvního století. Její 
přesný účel ale zatím není známý. Poblíž Chrámové hory byla také 
nalezena starodávná mince z období vzpoury Bar Kochby (132–
135 n. l.), s nápisem „Druhý rok svobody“.

Dále byly v jižním Jeruzalémě objeveny dva další velké kom-
plexy budov, které společně s podobným areálem odkrytým ne-

dávno poblíž kibucu Ramat Rachel ukazují na to, že judští králové 
panovali nad rozsáhlou oblastí a podobné velké centralizované 
struktury na předměstí rostoucího hlavního města potřebovali  
k výběru daní a výkonu svojí vlády nad okolními regiony.

Jeden z těchto nových areálů byl odkryt během stavebních pra-
cí poblíž ambasády USA v Arnoně, přibližně tři kilometry na jih 
od Starého města. Archeologové ho popisují jako obrovský vládní 
komplex z období krále Chizkijáše a Menašeho před 2700 lety. Na 
nádobách ve skladištích s potravinami, které byly vybírány jako 
daně pro krále v dobách Prvního chrámu, bylo objeveno 120 pe-
četí s hebrejským textem. Mnohé nádoby byly označeny jako „Ma-
jetek krále“.

Archeologové se domnívají, že během závěrečných staletí jud-
ské dynastie vybudovali velké administrativní komplexy v Arnoně 
a Ramat Rachel proto, aby přesunuli svoje aktivity pryč z opev-
něného Města Davidova. Tyto budovy se používaly až do vpádu 
Asyřanů a dokonce se začaly znovu využívat poté, co se vyhnaní 
Židé začali do země izraelské vracet z Babylona.

Jen o několik bloků dále na Staré město shlíží Sheroverova pro-
menáda. Archeologové poblíž ní teprve nedávno odkryli velkolepý 
palác rovněž z éry Prvního chrámu, se třemi vzácnými hlavicemi 
sloupů ve fénickém stylu. Jsou podobné hlavicím už dříve objeve-
ným v Městě Davidově, které pokládáme za symbol davidovské 
dynastie.

Experti jsou přesvědčeni, že zdobnou rezidenci vybudovala bo-
hatá a možná i šlechtická židovská rodina v období mezi vládou 
králů Chizkijáše a Jóšijáše poté, co skončilo asyrské obléhání měs-
ta (2. Královská 19). Když se situace po ústupu nepřítele uklidni-

NA NÁVRAT TURISTŮ DO IZRAELE  
ČEKAJÍ NOVÉ BIBLICKÉ POKLADY

DAVID R. PARSONS

Vykopávky u majestátní Davidovy věže mohou brzy  
odhalit místo, kde Pilát soudil Ježíše (landofthebible.net).
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la, zdá se, že se obyvatelé Jeruzaléma odvážili vyjít z opevněného 
Města Davidova a expandovali jihovýchodním směrem. Tomu na-
svědčují i administrativní komplexy ze stejného období v Arnoně 
a Ramat Rachel.

Tři dobře zachované hlavice sloupů objevené v areálu se vy-
značují zručným řemeslným zpracováním a majestátním stylem 
podobným vyobrazení na pětišekelové izraelské minci. V součas-
nosti je připravují k vystavení v archeologickém centru v Městě 
Davidově a očekávají nával návštěvníků hned poté, co se zmírní 
nebezpečí koronaviru.

Další tajemství v Městě Davidově
Během posledního roku vydalo další tajemství i Město Davidovo. 
V devadesátých letech bylo objeveno původní vyústění studny 
Gíchónského pramene, v roce 2005 palác krále Davida. Od té doby 
archeologové vykopali rybník Siloe známý z Nového zákona. Ná-
sledoval nejnovější objev starodávné „Cesty poutníků“, která spo-
jovala tento rybník s Chrámovou horou vzdálenou stovky metrů 
severním směrem.

Cesta poutníků (nebo ‚Stupňová ulice‘, v originále ‚Stepped 
Road‘ – pozn. překladatele) je vydlážděný chodník dlouhý asi 
600 m, který se táhne od rybníka Siloe do kopce na Chrámovou 
horu. Židovští poutníci vykonali rituální koupel v rybníku a poté 
vystoupali po schodech, aby v obnoveném Herodově chrámu uctí-
vali Boha. Má se za to, že ulice byla po obou stranách lemována 
obchody, které poutníkům po jejich dlouhé cestě do Jeruzaléma 
nabízely všemožné zboží.

V lednu loňského roku byla ve velkém dvoře poblíž Cesty 
poutníků vykopána vzácná kamenná deska stolu, která slouži-
la k přesnému odměřování tekutin. Archeology tento objev vedl  
k domněnce, že v období Druhého chrámu tato oblast sloužila 
jako ústřední náměstí hlavního jeruzalémského tržiště. Kamenný 
stůl odpovídal metodám vážení a měření využívaným k prodeji 
zboží na šuku (židovském tržišti – pozn. překladatele) – v tomto 
případě olivového oleje nebo vína.

Pod Cestou poutníků se nachází drenážní kanál v římském sty-
lu. Našly se v něm důkazy, které potvrdily starodávné židovské 

příběhy o tom, že se v něm během Titova obléhání Jeruzaléma  
v roce 70 n.l.  ukrývalo mnoho Židů. Objev odpadního systému 
před deseti lety archeology nakonec vedl k nálezu dlážděné ulice 
přímo nad jejich hlavami.

Tato ulice i tržiště se v prvním století nacházely na povrchu, 
dnes ale leží pět metrů pod úrovní současné ulice. Práce probíhají 
každý den ve dvou směnách, odkrývají ulici v podzemí a zároveň ji 
připravují na davy turistů očekávané v nejbližších letech.

Generální oprava Davidovy věže
Pro křesťany také bude velice zajímavá výstava nových nále-
zů, kterou brzy otevřou v ikonické Davidově věži poblíž Jaffské 
brány, vstupu do Starého města. Historická citadela, naposledy 
zrekonstruovaná Sulejmanem Nádherným v 16. století, se díky 
úbytku turistů dočká rozsáhlé generální opravy, než se davy zase 
vrátí. Muzeum Věže se bude moci pochlubit sedmi novými gale-
riemi, které budou vyprávět příběh Jeruzaléma ve všech obdo-
bích.

Součástí prací jsou i nejdražší vykopávky za celé století. Zprá-
vy naznačují odkrytí skrytých pasáží, starodávných zdí a hradeb  
a dalších dosud neznámých objektů. Většina vykopávek se sou-
střeďuje na dříve neprostudované části pevnosti, které se datují 
do křižáckého a islámského období, kdy Jeruzalém vícekrát bě-
hem několika staletí připadl křesťanským a muslimským dobyva-
telům. Jednu z nedávno odkrytých pasáží mohli využívat křižáci  
k úniku z Citadely.

Nejzajímavějším novým areálem ve staré pevnosti bude ale 
pro křesťany místo nazývané Kišle. Mnozí v současnosti věří 
tomu, že jeho součástí je i nádvoří, na které přivedli Ježíše před 
krále Heroda. Před několika lety byly objeveny základy Herodova 
paláce, ale byly dosud přístupné jen vybraným skupinám turistů. 
Brzy ale vykopávky a rekonstrukce umožní všem návštěvníkům 
si prohlédnout areál, kde se pravděpodobně nacházela „Kamenná 
dlažba“ - místodržitelský dvůr (praetorium).

Současné vykopávky by proto mohly zcela přesměrovat tradič-
ní trasu po Via Dolorosa – „Cestě utrpení“ – po které Ježíš kráčel 
na své cestě ke kříži. Tak se připravte na některá nová překvapení, 
až konečně budete moci znovu navštívit Jeruzalém. 

Tři skvěle zachované hlavice sloupů s motivy davidovské dynastie, 
které byly nalezeny v nedávno odkrytém paláci poblíž Sheroverovy 
promenády v Jeruzalémě; izraelský pětišekel má na sobě stejný 
davidovský symbol.

Probíhající práce na starodávné „Cestě poutníků“, která  
v Jeruzalémě v prvním století spojovala biblický rybník Siloe  
s Chrámovou horou
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Stáhni si do svého mobilu
Izrael je již dlouhou dobu semeništěm cestovních 
technologií . Pomáhají turistům radami kam jít, co jíst, kdy 
a kde zůstat a jak se tam nejlépe dostat. Jejich novým 
úkolem je pomoc při cestách v nové pandemické realitě.  
Např. software Binah.ai skenuje pokožku člověka a čte 
vitální funkce spojené s vyšší pravděpodobností infekce 
Covid-19. Měří srdeční frekvenci, saturaci kyslíkem, 
frekvenci dýchání, úroveň duševního stresu a variabilitu 
srdeční frekvence s přesností mezi 80% až 99%. Tento 
software lze zabudovat na webové stránky restaurace, 
letecké společnosti nebo koncertního sálu a návštěvník 
si bude moci před jeho návštěvou udělat skenování 
pomocí kamery svého počítače. Pokud vše vypadá 
normálně, dostanete průkaz s osvědčením. Společnost 
nyní pracuje na schválení FDA.

Samočistící rouška
VĚDCI Z IZRAELSKÉ UNIVERZITY v Haifě vynalezli 
roušku, která se bude sama dezinfikovat a bude 
ji možné používat opakovaně. Vynález, který 
aktuálně čeká na udělení patentu ve Spojených 
státech, by měl také přispět k řešení nedostatku 
roušek, se kterým se potýká řada zdravotnických 
zařízení po celém světě. Rouška se bude sama 
dezinfikovat ohříváním karbonových vláken, 
které jsou na povrchu masky rozprostřeny. Bude 
k tomu zapotřebí pouze zapojení pomocí USB 
kabelu do standardní nabíječky, například od 
mobilního telefonu. Kontrolované zahřívání 
pak zničí viry, které se na povrchu nahromadily. 
Vědecká skupina, jež vedl profesor Jair Ein-Eli, už 
na svůj objev podala patentovou přihlášku ve 
Spojených státech. Produkt by se tak brzy mohl 
začít průmyslově vyrábět. Roušky by se měly v USA 
prodávat zhruba za jeden dolar, tedy asi 24 korun.  

Úspěšné cvičení
VOJÁK IDO GARDI nalezl během 
cvičení IDF (izraelská armáda) 
vzácnou minci z doby římské říše. 
Její majitel ji ztratil, když cestoval po 
silnici před téměř 2 000 lety. Mince nese 
vyobrazení římského císaře Antonina Pia 
a byla ražena v letech 158–159 n. l. Její zadní 
strana zobrazuje syrského boha měsíce, muže, 
spolu s nápisem „lidu Geva Philippi“ a datem, 
kdy byl vyražena. Díky identifikaci místa 
ražby - města známého také pod názvem 
Geva parašim - je mince velmi vzácná, podle 
izraelského úřadu pro starožitnosti je známo 
pouze 11 dalších takových příkladů.

JAK SI BEZPEČNĚ užít 
dobrou večeři v restaura-
ci za doby covidové, vy-
mysleli v jeruzalémském 
společenském centru 
Tachana rišona. Řešením 
jsou plastové buňky. Kaž-
dá kapsle je vhodná pro 
pár nebo malou skupinu, 
prochází častým  
a důkladným čištěním  
a je chráněna před deš-
těm a chladem!Bezpečné posezení

Kdo je 
nejkrásnější
MEZI MAJITELKY nejkrásnějšího 
obličeje světa zařadil časopis 
TC Chandler izraelskou 
modelku Jael Šelbia. Do 
první stovky se dostala také 
herečka Gal Gadot (na místo 
21). Devatenáctiletá Jael nyní 
vykonává svou vojenskou službu 
a modelingem si přivydělává.
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Sladký čočkový salát
Ingrdience:
2 šálky čočky, opláchnuté
3½ šálku vody
¼ šálku tmavých rozinek
¼ šálku zlatých rozinek
2 lžíce extra panenského olivového oleje,  
například Colavita
¼ šálek šampaňského (nebo bílého vína)
¼ šálek javorového sirupu
2 čajové lžičky rozdrceného česneku
2 čajové lžičky soli

1. Smíchejte všechny ingredience v kastrolu 
střední velikosti. Odkryté přiveďte k varu na 
středně vysokém ohni.
2. Snižte teplotu, pod pokličkou vařte 45 minut 
až hodinu nebo dokud není čočka měkká. 
Měla by stále držet svůj tvar a tekutina by 
měla být vstřebaná.
3. Rozdělte do misek a okamžitě podávejte.

Kaligrafie 
v dobrých 
službách 
TAWFIK ZAKARIA je talentovaný 
kaligraf, který žije v Dubaji. 
Tweety jeho uměleckých 
děl pohnuly i izraelským 
prezidentem Reuvenem  
(Rubim) Rivlinem.  
V prvním tweetu zveřejnil 
obrázek slova „Korán“  
v hebrejštině, zarámovaný do 
slavnostní výšivky. "Rozhodl 
jsem se věnovat tuto kaligrafii 
zesnulému Josefovi Joelovi 
Rivlinovi..." napsal Tawfik  

v tweetu, který doprovázel fotografii. Otec současného prezidenta 
byl orientalistou a přeložil korán a Pohádky tisíce a jedné noci do 
hebrejského jazyka. O několik dní později zveřejnil Zakaria další tweet 
s kaligrafií prezidentova jména v hebrejštině a arabštině na pozadí 
věže Burž Chalifa. Tawfik plánuje cestu do Izraele a velmi doufá, 
že do jeho plánů bude zahrnuta i prezidentská návštěva. Zakaria 
je muslimský Ind z Koči, kde žije starověká židovská komunita. Je 
povoláním kuchař, milovník historie a nadaný kaligraf. Maluje  
a ilustruje v hebrejštině, arabštině, aramejštině, sumerštině, syrštině  
a angličtině a je dobře znám a milován židovskou komunitou  
v Dubaji a Indii.

  PRVNÍ HEBREJSKÝ ANIMOVANÝ film vznikl v roce 1931. Jeho hlavní 
zápletkou jsou dobrodružství jemensko-židovského chlapce putují-
cího ulicemi Tel Avivu a hledajícího práci (u žádné nevydrží dlouho) 
a lásku, kterou najde až po mnoha zkouškách a souženích. Připo-
meňme, že původní Gadi syn Susiův byl jedním z dvanácti špiónů 
(zástupce kmene Manases), které Mojžíš poslal do země Kanaán 
před vstupem Izraelitů. Osmiminutový film neobsahuje vůbec žádný 
soundtrack, je černobílý a obsahuje narativní text a dialogy. Film 
produkovali bratři Agadatiové, kteří patří mezi zakladatele filmo-
vého průmyslu v Izraeli. Animace se zhostil karikaturista Arie Navon. 
Všichni zúčastnění dorazili do Palestiny na slavné lodi Ruslan  
v roce 1919. Původem ukrajinský rodák Navon ve své autobiografii 
stručně popsal postup natáčení: „Asi deset dní jsem seděl ve studiu 
a nakreslil mnoho obrázků. Agadatiové pak fotografovali kresby na 
primitivně sestrojeném animačním stole. Elektrické osvětlovací lam-
py přitahovaly mouchy, které padaly na výkresy. V testu na obra-
zovce vypadaly tyto fotogenické mouchy jako sloni. Byl to docela 
hrozný film. Walt Disney to zvládl mnohem lépe...“ 
Tento „docela hrozný“ film se hrál jen týden, než zmizel v zapomně-
ní. Naštěstí jej dnes můžete shlédnout díky Židovskému filmovému 
archivu Stevena Spielberga.

Gadi  
ben Susi

Špenátové bramboráky
Ingrdience:
9 oloupaných brambor
3 šálky očištěného posekaného špenátu
2 cibule 
4 vejce
1 šálek mouky
1/2 čajové lžičky černého pepře
1/2 čajové lžičky muškátového oříšku
Sůl podle chuti
Volitelně citronová kůra

1. Nastrouhejte brambory na jemno.  
Nechte chvíli odležet.
2. Cibule nastrouhejte nebo rozemelte  
a smíchejte s ostatními přísadami v misce.
3. Slejte brambory a nezapomeňte 
skutečně vytlačit veškerou tekutinu. Totéž 
platí pro špenát. Smíchejte s obsahem 
cibulové misky a dobře promíchejte.
4. V pánvi zahřejte olej. Lžící do 
rozpáleného oleje klaďte hromádky směsi 
a roztlačte do placičky. 
5. Smažte pomalu na středním ohni, do 
křupava (asi 5 minut na každé straně).
6. Podávejte se zakysanou smetanou,  
džemem, domácí jablkovou nebo jinou 
ovocnou omáčkou.

Dobrou chuť!
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ICEJ ČR
V současné nepřehledné době plné 
omezení veřejných akcí jsme byli 
nuceni také přehodnotit formu našich 
tradičních projektů. Kromě toho jsme 
začali využívat příležitostí, které přinášejí 
digitální technologie. Tady je přehled 
novinek z dílny české ICEJ, s nimiž se  
v jarních měsících setkáte. 

 VZNIKÁ ICEJ TV
Zcela novým projektem je 

pravidelné měsíční tele-
vizní vysílání v rozsahu asi 
30 minut. Tento magazín ICEJ 
vzniká díky týmu nových spo-
lupracovníků, které se nám 
podařilo získat právě v době, 
kdy jsme všichni museli mno-
hé činnosti přesunout do onli-
ne prostředí a trávit čas před 
obrazovkami počítačů. Vedle 

stálých aktivních členů ICEJ 
je novým významným pří-
růstkem v tomto týmu Václav 
Hron, dlouholetý kameraman 
a producent TV Noe, dále Ka-
rin Miháľová, která pracuje 
jako tajemnice ICEJ Sloven-
sko a bude se podílet také na 
moderování nového pořadu 
i titulkování videí a Michal 
Bečvář, který přispěje svými 

biblickými úvahami a chystá 
na toto téma také podcast, dal-
ší způsob, jímž chceme oslovit 
křesťanskou veřejnost. 

První díl magazínu bude 
odvysílán na YouTube koncem 
dubna. Budeme se postupně 
věnovat tématům vztahů Židů 
a křesťanů, modernímu Izraeli, 
situaci věřících v Izraeli i v ce-
lém regionu Blízkého východu. 

Představíme v rozhovorech 
zajímavé hosty, uslyšíte chvály 
v hebrejštině, budeme sezna-
movat s aktuálními projekty 
ICEJ a nebude chybět biblické 
zamyšlení. Magazín budete 
moci sledovat na YouTube ICEJ 
ČR: www.youtube.com/user/
icejczech.

 KULTUROU PROTI ANTISEMITISMU

Osmnáctý ročník našeho 
tradičního projektu Kul-

turou proti antisemitismu se 
uskuteční. Protože není jisté, 
zda bude 18. dubna povolen 
pochod ulicemi Prahy a setkání 
v prostorách Valdštejnské za-
hrady, připravujeme program 
pro televizní vysílání. Nicmé-
ně jsme připraveni uspořádat 
alespoň v minimální podobě 
také fyzické setkání za dodr-
žení všech hygienických pravi-
del. Vše bude záviset na právě 
platných omezeních, proto 

doporučujeme, abyste sledo-
vali aktuální zprávy na našich 
webových stránkách www.icej.
cz a na Facebooku. Bude-li to 
možné, přijďte. 

Program s předtočenými 
příspěvky budeme vysílat živě 
z Pinkasovy synagogy v nedě-
li 18. 4. od 15 hodin v přímém 
přenosu televize Noe a bude 
možné ho poději zhlédnout 
také ze záznamu na kanále 
YouTube ICEJ ČR. 

Hlavním hostem bude pa-
mětnice Evelina Merová, s kte-

rou připravujeme rozhovor. 
Kromě toho zazní také ukázky 
z její knihy „Opožděné vzpo-
mínky“ v podání herce Jana Po-
tměšila. Dále máme připraven 
rozhovor s ředitelem Židovské-
ho muzea v Praze dr. Leo Pavlá-
tem a také obrazové představe-
ní Pinkasovy synagogy, která je 
i v evropském srovnání unikát-
ním památníkem obětem šoa. 
Už v padesátých letech byly na 
její zdi namalovány údaje o té-
měř 80 tisících obětech z Čech 
a Moravy: jméno, příjmení, da-
tum narození a datum úmrtí, 
resp. poslední datum, kdy byla 
dotyčná osoba spatřena naži-
vu. Je to hrozné čtení, zvláště 
když si lehce spočítáte napří-
klad věk malých dětí. Původní 
památník vytvořili malíři Jiří 
John a Václav Boštík, jeho sou-
časná obnovená podoba je z 90. 
let. Práce byla pro výtvarníky 
nesmírně psychicky náročná, 
jeden z nich dokonce z díla od-
stoupil, protože už nedokázal 
každý den znovu a znovu zapi-
sovat údaje o zavražděných. 

Kulturní dimenzi doda-
jí programu Vladimír Merta  
s dcerou Sárou a klezmerová 

kapela Mackie Messer Klezmer 
Band, kterou si možná pamatu-
jete z roku 2019, kdy dokázala 
roztančit Valdštejnskou zahra-
du. Výhodou online verze je 
také možnost přinést záběry 
z Izraele. Můžete se těšit na 
záznam z Jad Va-šem, unikátní 
zpěv amatérského sboru tvo-
řeného přeživšími šoa a jejich 
dětmi a vnoučaty, kteří se ra-
dují ze života, a ukážeme vám 
také, jak se v Izraeli každoroč-
ně na památku obětí na dvě 
minuty celá společnost zastaví. 

Chybět nebude také výraz 
politické podpory, zejména 
uvítáme předsedu Senátu Mi-
loše Vystrčila, který udělil akci 
svou záštitu, a izraelského 
velvyslance Daniela Merona. 
Udělejte si čas a připojte se  
k tomuto projektu, jehož cílem 
je kulturním způsobem pouka-
zovat na nebezpečí viru antise-
mitismu, který se stále znovu 
šíří. Tato pandemie je nejse-
trvalejším projevem nenávisti  
v dějinách lidstva a na tom, aby 
se nerozšířila do tragických 
rozměrů, se musíme podílet 
všichni.  

ONLINE

Z   P R Á C E   I C E J
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 CELOSVĚTOVÉ MODLITBY  
V Jeruzalémě jsme v loň-

ském roce zahájili nový 
pravidelný cyklu modliteb-
ních stráží, které začínají vždy  
v předvečer začátku nového 
měsíce podle hebrejského 
kalendáře. Věřící z mnoha 
zemí světa si rychle oblíbili 

tento formát, kdy se mohou 
zapojit hodinovou modliteb-
ní stráží ve vlastním jazyce  
a být tak součástí celosvěto-
vého řetězu. Není výjimkou, 
že tyto modlitební akce trvají 
nepřetržitě až 72 hodin. Nej-
bližší termíny jsou 12. dubna,  

12. května a 10. června. Mod-
litby začínají vždy v předvečer  
v 17 hodin z Jeruzaléma  
a pak pokračují vždy po ho-
dině. Doporučujeme sborům  
a modlitebním skupinám, aby 
se zapojily: kontaktujte pří-
mo koordinátora Joshuu Goo-

dinga v Jeruzalémě: Joshua.
gooding@icej.org a domluvte 
si hodinu. 

ICEJ

 HOVORY V-W MEMORIÁLU
Také projekt Vrba-Wetzler 

Memoriál si vyžádal novou 
formu. V loňském roce jsme jej 
nemohli uskutečnit v jeho fy-
zické podobě pochodu z Osvě-
timi do Žiliny a konání obou 
letních pochodů v letošním 
roce je nejisté, protože závisí 
na kombinaci podmínek právě 
platných v Česku, Polsku a na 
Slovensku. Začali jsme proto 
pro komunitu příznivců tohoto 
projektu organizovat měsíč-
ní webinář s Fedorem Gálem  
a jeho hosty pod názvem Ho-
vory Memoriálu Vrby a Wetzle-
ra. Prvního dílu, který se vě-
noval připravovanému filmu  
o Alfrédu Wetzlerovi, se aktiv-
ně zúčastnila řada historiků  
a na Facebooku se rozvinu-
la debata na vysoké úrovni. 
Webinář se koná každý posled-
ní čtvrtek v měsíci od 20 hodin 
a je možné ho sledovat živě  
i ze záznamu na Facebooku Vr-
baWetzler. Zvláštní vydání při-
pravujeme na čtvrtek 8. dubna 
k výročí útěku Vrby a Wetzlera 
z Auschwitzu.

Hovory
VWM

NA ROŠ CHODEŠ
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S příchodem nového roku přijalo 
Křesťanské velvyslanectví naléha-
vý úkol – pomoci vlně 2 000 etiop-
ských Židů domů do Izraele.

První alijové lety pro tyto etiopské Židy se 
uskutečnily v prosinci a poslední přiletí 
do Izraele za několik měsíců. Náklady na 
osobu při přepravě jsou momentálně vyšší 
než obvykle, ale izraelská vláda se rozhod-
la přivézt etiopské Židy domů do Izraele co 
nejdříve. Židovská agentura spoléhá na to, 
že Křesťanské velvyslanectví podpoří toto 
mimořádné úsilí o aliju ze všech sil.

Komunita etiopských Židů může doložit 
svou historii až k Mojžíšovi, který se oženil 
s Etiopkou (viz Nu 12, 1–10). V Izraeli nyní 
žije asi 135 000 členů komunity, ale tisí-
ce dalších zůstalo v Etiopii, protože před 
několika generacemi byli jejich předci do-
nuceni konvertovat ke křesťanství. Kolem  
8 000 členů této komunity Falaš Mura stá-
le žije v chátrajících tranzitních táborech 
v Addis Abebě a Gondaru, někteří z nich 
téměř dvacet let ve velmi ubohých pod-
mínkách. Nemají, kam se vrátit a odmítají 
vzdát se snu o opětovném setkání se svými 
příbuznými v Zaslíbené zemi.

Po dlouhých debatách a mnoha odkladech 
izraelská vláda konečně v roce 2015 rozhod-
la, že jim povolí vydat se domů. Stěhování 
etiopských Židů však probíhá pomalu a je-
jich tíživá situace zhoršila z několika důvodů:

1) Podvýživa: Etiopie trpí dlouhodo-
bým suchem, které poznamenalo celý 
národ. Židovské a křesťanské skupiny 
(včetně Křesťanského velvyslanectví) 
pomáhají zajištěním potravin a péče 
pro etiopské Židy v tranzitních tábo-
rech, z nichž mnozí jsou podvyživení 
a potřebují se přesunout do zdravější-
ho prostředí.

2) Koronavirus: velká část Afriky 
zůstala zatím pandemie koronaviru 
ušetřena, ale v Etiopii je počet nakaže-
ných a zemřelých velký.

3) Invaze kobylek: v současnosti ničí 
zemi v Etiopii a východní Africe ob-
rovské roje kobylek.

4) Konflikt: V Etiopii vypukla občan-
ská válka mezi vládními silami a re-
gionálními odbojnými milicemi. Boje 
byly hlášeny blízko tranzitních táborů 
v Gondaru.

Izraelským představitelům dělá starosti 
především náhlé povstání v sousedním 
Tigraji. Několik raket totiž nedávno zasáh-
lo gondarské letiště a jeden z Židů žijících  
v táborech zemřel v nedaleké pohraniční 
potyčce. Čekal 24 let na cestu do Izraele, 
aby se mohl znovu setkat se svou 84letou 
babičkou, která žije sama v Kirjat Gatu. 
Nyní se navíc vynořily zvěsti, že mládež-

nická milice nedávno v jediné vesnici zma-
sakrovala 600 členů jiných než tigrajských 
kmenů.

Proto se z nejnovější vlny etiopské alije 
stala naléhavá humanitární mise!

Křesťanské velvyslanectví v minulých le-
tech přepravilo do Izraele více než 2 300 
přistěhovalců z řad etiopských Židů, a to 
včetně 384 olim v roce 2020 – navzdo-
ry koronavirovým dopravním omezením. 
Nyní máme příležitost pomoci na cestě 
domů několika tisícům dalších etiopských 
Židů, kteří zoufale touží vydat se na cestu 
do Izraele. Přišel čas, abychom jednali!

Kéž vám Pán bohatě požehná za přispění 
na tento naléhavý a bohulibý účel! 

ICEJ; přel.: -tb-

NEJVYŠŠÍ ČAS ZACHRÁNIT  
ZBYLÉ ETIOPSKÉ ŽIDY 

Občanská válka a další krizové situace vyžadují urgentní přepravu etiopských Židů
D A V I D  P A R S O N S

A L I J A  A  I N T E G R A C E

Na aliju etiopských Židů  
můžete přispět i vy.  

Příspěvky na tento účel 
zasílejte na účet č. 
2001528834/2010,  
var. symbol 114,  

nebo můžete zaplatit  
zabezpečeným online  
převodem přímo na:  

www.icej.cz
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Šťastná rodina 
Frajermanových

NEJVYŠŠÍ ČAS ZACHRÁNIT  
ZBYLÉ ETIOPSKÉ ŽIDY 

Občanská válka a další krizové situace vyžadují urgentní přepravu etiopských Židů
D A V I D  P A R S O N S

DVOJČATA SE UŽ NARODILA V IZRAELI
A N A S T A S I Y A  G O O D I N G

AKTUÁLNĚ!
Více než 400 etiopských Židů dorazilo 
v rámci operace Skála Izraele.

Na začátku prosince přiletělo do Iz-
raele 432 etiopských Židů v první 
fázi operace Skála Izraele, což je 

speciální letecký most zorganizovaný iz-
raelskou vládou a Židovskou agenturou. 
Zhoršující se situace v Etiopii totiž nalé-
havě vyžaduje návrat posledních členů 
této starobylé židovské komunity. Letecký 
most, který má za cíl dokonce ledna pře-
pravit do Izraele celkem 2 000 etiopských 
Židů, je podporován Křesťanským velvy-
slanectvím Jeruzalém. Zatím jsme spon-
zorovali aliju 116 nových přistěhovalců 
a chystáme se pomoci dalším, jak to jen 
dovolí finanční situace.  

ICEJ, přel.: -tb-

Vkvětnu dorazili speciálním „eva-
kuačním letem“ sponzorovaným 
ICEJ z Moskvy do Izraele čtyři 

členové rodiny Frajermanových. Mat-
ka, Taťána, byla tehdy v 32. týdnu těho-
tenství, čekala dvojčata a bylo potřeba 
vyřídit mnoho dodatečných formulářů  
a přesvědčit letištní správu, aby ji povoli-
li odletět tak krátce před porodem. Izrael 
i Rusko se nacházely uprostřed tvrdých 
koronavirových lockdownů a tento let 
byl posledním, kterým se mohla před po-
rodem dostat do Izraele. Ale dokázala to!

„Představovala jsem si, že porodím  
v Izraeli,“ vzpomíná Taťána. „Ale kvůli 
koronaviru se náš let opakovaně odklá-
dal. Blížila se chvíle, kdy už bych nesměla 
letět, a my jsme začínali ztrácet odvahu. 
Jak by se to mohlo podařit?“

„Pak, jako dar osudu, jsme se dozvědě-
li, že náš let do Izraele má stanovený čas 
odletu. Najednou jsme balili kufry, zaři-
zovali. Všechno se událo tak náhle!“

O příběhu této rodiny jsme psali před 
několika měsíci. Po uplynutí čtrnáctiden-
ní karantény se tým ICEJ TV setkal s Fra-
jermanovými ve městě Naharija, kde se 
po překotné cestě z Ruska usadili a při-
pravovali se na nový život v Izraeli.

„Na Ben Gurionově letišti jsme se se-
tkali se zaměstnanci Křesťanského vel-
vyslanectví a Židovské agentury,“ vzpo-
míná Sergej. „Naše děti dostaly dárky  
a sladkosti a vyfotografovali nás. Všech-
no se seběhlo velmi rychle.“

Sergej a Taťána se s námi podělili  
o dojemný příběh o tom, jak si jejich nej-
starší dcera, Olga, chtěla vzít s sebou do 
Izraele svou oblíbenou koloběžku, ale 
nemohla. „Všechna naše zavazadla byla 
na hranici dovolené váhy na osobu. Kolo-
běžka se považuje za samostatné zavaza-
dlo a museli bychom za ni připlácet,“ řekl 
Sergej. „Řekl jsem své dceři: Nechejme ji 
tady a až se dostaneme do Izraele, koupí-
me ti novou... a ona souhlasila.“

Tým ICEJ vě-
děl, že Olga 
o b ě t o v a l a 
ko l o b ě ž k u ,  
a tak rodinu 
po rozhovo-
ru překvapil 
novými ko-
loběžkami pro 
obě dcery a dvo-
jitým sportovním 
kočárkem pro očekávaná 
dvojčata.

Za několik týdnů se dvojčata narodila. 
Starší se jmenuje David a mladší Semjon. 
Oba chlapci jsou milí a spokojení. Olga 
zahájila školní docházku online a má ve 
třídě spoustu rusky hovořících kamará-
dů, kteří jí pomáhají učit se hebrejsky  
a rozumět učitelům. Mladší dcera, Líza, 
navštěvuje mateřskou školku a už se 
naučila počítat do deseti v hebrejštině. 
Taťána se stará o domácnost a své čtyři 
děti a Sergejovi se podařilo najít si práci.

Od příjezdu se rodina Fraermano-
vých rychle rozrostla ze čtyř členů na 
šest a pomalu se stává součástí přediva 
izraelského života. Mnoho dalších židov-
ských rodin však v různých zemích čeká 
na naplnění svého snu přestěhovat se do 
Izraele. 

ICEJ, přel.: -tb-

Přispějte na tuto velmi 
potřebnou aliju ještě dnes 

příspěvkem na účet č. 
2001528834/2010,  
var. symbol 114,  

nebo můžete zaplatit  
zabezpečeným online  
převodem přímo na:  

www.icej.cz

Také na tento účel mů-
žete přispět na účet č. 

2001528834/2010,  
var. symbol 114,  

nebo můžete zaplatit  
zabezpečeným online  
převodem přímo na:  

www.icej.cz
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I C E J   A I D 

Přestěhovat se z jiné země do Izraele 
je bezpochyby náročné, ale dokážete 
si představit, jak znepokojivé to může 

být pro dítě během celosvětové pandemie? 
Osmiletá Jirus se nedávno v rámci alije pře-
stěhovala z Etiopie spolu se svými rodiči 
a pěti sourozenci. S nástupem do školy se 
musela vypořádat s jazykovou bariérou, 
kulturními rozdíly a s těžkostmi distanční 
výuky z domova kvůli vládním opatřením 
proti šíření koronaviru.

Do Izraele v této obzvláště náročné době 
přichází mnoho dětí podobných Jirus. Mo-
mentálně potřebuje zvláštní pomoc při 
přechodu do nového vzdělávacího sytému, 
navíc online, téměř 600 etiopských dětí  
a dalších 370 dětí přistěhovalců z dalších 
zemí po celém světě. Nový vzdělávací pro-
gram Základy se snaží podporovat osmileté 
děti při výuce – poskytuje jim prostředky, 
díky kterým se mohou připojit k vyučování 
přes program Zoom, a také umožňuje ka-
ždodenní konzultace s učitelem, který žá-
kům pomůže řešit technické potíže, učí se  
s nimi hebrejštinu a další předměty.

Většina dětí z přistěhovaleckých rodin, kte-
ré tento program potřebují, jsou původem 
z Etiopie, ale program je otevřen i dalším 
nově příchozím dětem žijícím v alijových 
centrech provozovaných Židovskou agen-
turou pro Izrael. Kvůli koronaviru jsou tyto 
děti při domácí výuce vystaveny neuvěři-
telným těžkostem. Jejich domovy jsou totiž 

většinou docela malé a některé přistěhova-
lecké rodiny si nemohou dovolit interneto-
vé připojení, aby se dítě mohlo učit online. 
Také rodiče se teprve učí hebrejsky a po-
znávají místní kulturu, a tak nejsou s to od-
povědět svým dětem na případné otázky.

Dvě děti původem z Ruska, Sergej (13 let)  
a Alisa (11 let), se účastnily programu Zá-
klady a měly tak možnost intenzivněji 
studovat hebrejštinu. Pro Sergeje to zna-
menalo velkou změnu k lepšímu, protože 
v hebrejštině rychle postupuje, přátelí se  
s dalšími dětmi a škola ho baví. Od počátku 
koronavirové krize Křesťanské velvyslanec-
tví Sergejovi a Alise pořídilo hry, hebrejské 
učebnice, školní potřeby, knihy a tablet.

Danielle Morová z Židovské agentury řek-
la Nicole Yoderové, viceprezidentce Křes-
ťanského velvyslanectví pro program Aid  
a aliju, jak vděční jsou za podporu Křes-
ťanského velvyslanectví při programu Zá-
klady.

„Vaše podpora nám umožnila v tomto čase 
nouze vykonat tolik dobrého,“ řekla Dani-
elle Morová. „Židovská agentura upřím-
ně děkuje Křesťanskému velvyslanectví 
Jeruzalém jménem Jirus, Sergeje, Alisy  
a mnoha dalších rodin a dětí, kterým po-
máhá program Základy. Díky vaší podpoře 
budou těmto dětem pomáhat při distanční 
výuce profesionální pracovníci.“

ICEJ; přel.: -tb-

POMOC IZRAELSKÝM DĚTEM PŘI DISTANČNÍ 
VÝUCE BĚHEM KORONAVIROVÉ KRIZE
ICEJ poskytuje studentům z řad přistěhovalců počítače,  
díky kterým se mohou účastnit online výuky
KAYLA MUCHNIK

Změňte dětský život  
k lepšímu ještě dnes! Tento 

projekt ICEJ AID můžete 
podpořit i vy. Příspěvky 
na tento účel zasílejte 
převodem na účet č. 

2001528834/2010,  
var. symbol 101,  

nebo zabezpečeným 
online převodem přímo na 

stránkách www.icej.cz

Tuto zásadní pomoc 
umožnily štědré dary našich 
křesťanských přátel z celého 

světa a my jsme jim za to 
velmi vděční. Naši pomoc 

však stále potřebuje mnoho 
nových přistěhovalců a 

znevýhodněných izraelských 
dětí po celé zemi. Dar 600 

USD (to je asi 13 000 Kč) nám 
pomůže zakoupit počítač pro 

jedno dítě nebo přispět na 
pomoc při jeho výuce. Přidejte 

se k nám, umožněte dětem 
hladký přechod do nového 

prostředí a položte základy pro 
jejich světlou budoucnost.
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KLID PRO DÍVKY Z AŠKELONU
Křesťanské velvyslanectví sponzorovalo dva 
protibombové kryty pro izraelskou střední školu
L A U R I N A  D R I E S S E

Zvažte prosím štědrý 
příspěvek, který pomůže 
chránit další zranitelné 

komunity v Izraeli.  
Do krizového fondu, z něhož 

se financují tyto projekty, 
můžete přispět i vy. Dary na 

tento účel zasílejte na účet č. 
2001528834/2010,  

var. symbol 106. Můžete 
zaplatit také zabezpečeným 
online převodem přímo na 

stránkách www.icej.cz

Aškelon leží na jižním pobřeží Iz-
raele a žije v něm mnoho rodin  
s nízkými příjmy. Město je bohužel 

v dosahu teroristických raketových útoků 
z Gazy a často bývá cílem palby.

Mnoho rodin se necítí bezpečně, pro-
tože nemají v místě bydliště bezpečnou 
místnost. Když se rozezní siréna signalizu-
jící nejvyšší pohotovost, běží k nejbližšímu 
krytu. Místní školy musejí mít protibom-
bové kryty, jinak v obdobích zvýšeného 
napětí nesmějí vyučovat. Když rodiče posí-
lají děti do školy, může pro ně být vědomí, 
že je v její blízkosti kryt, jediným ujištěním  
o bezpečnosti dětí.

ICEJ nedávno navštívilo aškelonskou 
technologickou střední školu AMIT, která 
má dobrou pověst díky zapáleným studen-
tům a modernímu způsobu výuky. V roce 
2014 během války s Hamásem dostala 
škola během jednoho šabatu přímý zá-
sah raketou. Žádné z dětí naštěstí nebylo 
uvnitř. Událost se nicméně vtiskla do pa-
měti obyvatel a způsobila na budově ško-
dy, které byly ještě dlouho patrné.

Tato národní náboženská škola má ko-
lem 400 studentů, především chlapců. Ne-
dávno však zahájila i samostatný program 
pro dívky. Program umožňuje přibližně 60 

dívkám z ortodoxních rodin studovat od-
děleně od chlapců ve vlastním školském 
komplexu. Když se dívčí komplex přebudo-
vával, Křesťanské velvyslanectví se dozvě-
dělo o naléhavé potřebě zřídit na pozemku 
protibombové kryty.

Díky štědrým příspěvkům od křesťanů 
z USA a ze Švýcarska mohlo Křesťanské 
velvyslanectví instalovat dva protibom-
bové kryty na pozemku nové dívčí nábo-
ženské školy, hebrejsky ulpana. Nicole 
Yoderová, viceprezidentka Křesťanského 
velvyslanectví pro program AID a pro aliju, 
během slavnostního předání nových krytů 
vysvětlila, že jsou darem křesťanů, kteří 
milují Izraelce a přejí jim požehnaný nový 
rok. Plaketa Křesťanského velvyslanectví 
na krytech bude sloužit jako trvalá připo-
mínka tohoto projevu lásky.

Ředitel poděkoval našim sponzorům 
a dodal, že škola bere otázky bezpeč-
nosti velmi vážně a že bez podobných 
krytů by nemohla otevřít nový program 
pro dívky. Nicole na to zareagovala, že 
„ačkoli teď mohou použít kryt, kéž jej 
nikdy nebudou potřebovat!“ Vědomí, že 
kryty jsou k dispozici, pomůže studen-
tům lépe zvládat stres a soustředit se na 
studium.  

Mnoho let Křesťanské velvyslanec-
tví podporuje izraelský program 
distribuce potravin – pomáháme 

balit potraviny na každotýdenním sle-
vovém „trhu“ pořádaném na parkovišti 
obchodního domu. Potravinové balíčky 
poskytují základní zaopatření mnoha Izra-
elcům žijícím pod úrovní chudoby. Po mno-
ho let Křesťanské velvyslanectví také zajiš-
ťuje místní charitativní rozvážky potravin, 
které pomáhají shromažďovat potravinové 
dary a doručovat je lidem, kteří se nemo-
hou dostavit do distribučního centra.

Nové vládní nařízení však vyžaduje, 
aby organizace zapojené do distribuce 
potravin zajistily jejich chlazení. To moh-
lo charitativní projekt ukončit, ale díky 
štědré podpoře sponzorů se Křesťanské-
mu velvyslanectví podařilo zajistit větší 
chladicí nákladní auto vyžadované novým 
zákonem! Nákladní auto – s logem Křes-
ťanského velvyslanectví – zahájilo provoz 
překvapivě v březnu, kdy Izrael zasáhla 
koronavirová krize.

Když se Nicole Yoderová, vicepre-
zidentka Křesťanského velvyslanectví 
pro program Aid a aliju, setkala s Eli Ko-
henem, vedoucím potravinového progra-
mu, vyjádřil jí velkou vděčnost za naši 
zvláštní pomoc.

„Toto nákladní auto je darem od Pána. 
Opravdu nás zachránilo. Bez něj bychom ne-
mohli pomoci všem potřebným,“ řekl Kohen.

Slovem „potřební“ narážel na 1800% 
nárůst žádostí o potravinové balíčky kvů-
li koronaviru. Rodiny, které obecně žijí 
na pokraji chudoby, ale obvykle dokáží 
vyjít s penězi, náhle upadly do opravdo-
vé bídy, protože mnoho lidí bylo dočasně 
propuštěno z práce, nebo museli přejít na 
neplacenou dovolenou. V rozmezí března  
a listopadu loňského roku chladicí nákladní 
vůz umožnil každodenní distribuci kvalit-
ního ovoce a zeleniny a mléčných výrobků 
přibližně 50 000 izraelských rodin (což je 
150 000 lidí) zasažených pandemií. Nové 
nákladní auto navíc umožnilo rozšířit do-
vážku do dalších oblastí. Více rodin v zoufa-
lých podmínkách tak obdrží potraviny.

Děkujeme, že měníte k lepšímu život 
tolika Izraelců, které zasáhla pandemie ko-
ronaviru! 

ICEJ, přel.: -tb-

ZÁZRAK NA ČTYŘECH KOLECH
Když je potřeba veliká, dodávka musí být také VELKÁ! 

L A U R I N A  D R I E S S E

Nicole Yoder a studentky
na slavnostním zahájení.
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Haifský Domov pro přeživší ho-
locaustu provozovaný Křesťanským 
velvyslanectvím prošel od svého 

založení v roce 2010 mnohými změnami 
a hodně se rozrostl. Z několika skrom-
ných bytů se stala velká instituce s byty 
ve dvanácti budovách na několika uli-
cích, přibyla společná jídelna, muzeum  
a společenské centrum.

Jsme nadšeni z nejnovějších změn. Re-
novace prvního a druhého podlaží nej-
novějších budov Křesťanského velvysla-
nectví bude zanedlouho dokončena. Tato 
podlaží budou sloužit obyvatelům Domova, 
kteří potřebují intenzivnější péči a s nimiž 
žije pečovatel přímo v bytě. Někteří ze sou-
časných obyvatel se sem záhy přestěhují  
a přidají se k nim i noví, zatímco uvolně-
né byty využijí noví obyvatelé. Přivítáme 
mnoho nových tváří, mnoho lidí, z nichž 
každý s sebou nese příběh o tom, jak přežil 
holocaust. Zde je jeden z nich...

‘Moje maminka tady byla tak šťastná’
Bluma (její jméno znamená v pol-
štině „květina“) do haifského Do-
mova přibyla před více než rokem. 
Přestěhovala se z blízkého čtyřpodlaž-
ního domu bez výtahu. Kvůli těžkostem  
s chůzí a zdravotním potížím už nemoh-
la vycházet ven. Její rodina žijící v zahra-
ničí se snažila přijít s řešením, ale žádné 
nevyšlo. Tedy až do chvíle, než se Bluma 
rozhodla přestěhovat se do haifského 
Domova, který mnohokrát míjela při pro-
cházkách. Byla velmi šťastná, že se může 
stát součástí jeho rodiny.

Jako dívka začala Bluma chodit do první 
třídy týden před německou invazí do jejího 

rodného Polska. 
Její rodina byla 
záhy přinucena 
odejít do ghetta  
v Lodži, ale poda-
řilo se jim utéci do 
Ruska, kde bloudili 
z místa na místo  
a zažívali hlad, bití, 
b o m b a r d o v á n í  
a pracovní tábory. 
Více než tři sta čle-
nů její širší rodiny 
zemřelo v Polsku. 
Bluma však válku 
přečkala a po ní 
se přestěhovala 
do Izraele, kde se 

naučila navrhovat oblečení a pokračovala ve 
stopách svého otce – krejčího.

I ve stáří byla Bluma velmi samostatná  
a navzdory selhávajícím očím stále šila. Mu-
sela se však také začít spoléhat na ostatní  
a velmi si cenila pozornosti, kterou jí věno-
val náš personál.

Nedávno se Blumino zdraví rychle 
zhoršilo a 8. listopadu zemřela. Její dcera, 
která jí v posledních týdnech byla nablízku, 
řekla: „Moje maminka tady v Domově byla 
tak šťastná a všechny vás velmi milovala.“ 
Bylo pro nás ctí poznat dalšího z našich 
přeživších hrdinů.

Tým ICEJ v Domově
Náš haifský tým momentálně sestává z pěti 
křesťanů, z nichž všichni jsou tu už více 
než rok a Natalia, zdravotní sestra, právě 
začíná svůj třetí rok u nás. Je krásné spolu-
pracovat těmito zapálenými, talentovaný-
mi a nádhernými lidmi.

Kerstin, členka personálu z Německa, 
která se k nám dostala přes organizaci 
Worldwide Volunteers, ráda pomůže, kde-
koli je třeba a je pro všechny, kdo se s ní 
setkají, jako sluneční paprsek. Minulé léto 
zahájila druhý rok u nás a řekla: „Je tak 
krásné vidět, jak se prohlubují moje vzta-
hy s obyvateli Domova, jak se sbližujeme. 
Díky tomu cítím, že jsem tady z určitého 
důvodu a že jsem tu potřebná.“

Natalia dodává: „Neumím si představit 
nic lepšího než sdílet svůj život s rodinou 
přeživších! Procházíme spolu radostnými  
i obtížnými událostmi. Smějeme se a pláče-
me spolu. Mnohokrát se stane, že jsem na 
pravém místě v pravý čas, abych pomohla  
s naléhavou záležitostí a nic mě netěší víc 
než to.“

Všechno nejlepší Sofii
Sofie žije v haifském Domově téměř od 
jeho založení před deseti lety. Tento týden 
oslavila 93. narozeniny, což byl skvělý dů-
vod pro oslavu, která se konala v našem 
společenském centru. Malá oslava s dor-
tem a skupinkou obyvatel Domova nám 
uprostřed koronavirových omezení udě-
lala velkou radost. Sofie byla radostí bez 
sebe z pozornosti a lásky, kterou jí všichni 
věnovali.

Děkujeme všem, kteří v uplynulém de-
setiletí haifský Domov podporovali. Naše 
zdejší práce se každý den dotýká vzácných 
životů a až dokončíme nejnovější rozšíření, 
přibudou další obyvatelé. Prosíme, zvažte 
štědrý příspěvek, který by podpořil naši 
službu a péči o tyto potřebné přeživší ho-
locaustu.

ICEJ, přel.: - tb-

I C E J   A I D

Příjemná chvilka Blumy s dobrovolnicí Deborou

ROZŠÍŘENÍ HAIFSKÉHO DOMOVA 
J U D I T  S E T Z

Projekt Domova  
v Haifě můžete podpořit 
příspěvkem na účet č. 
2001528834/2010, var. 
symbol 102,  
nebo zabezpečeným  
online převodem  
přímo na stránkách  
www.icej.cz.

Haifský tým ICEJ
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V loňském roce nemohla Lea kvů-
li pandemii přijmout žádné hosty 
ze zahraničí, ale přesto její malý  

a veselý jeruzalémský byt přivítal řadu 
zahraničních návštěvníků díky kontaktům 
se službou ICEJ Homecare. Naše profesio-
nální zdravotní sestra Corrie van Maanen 
se již mnoho let stará o staré a nemocné, 
navštěvuje je a pomáhá jim nejen s jejich 
potřebami, ale poskytuje jim také tak důle-
žitou společnost.

Tak se nedávno stalo, že Lea mohla po-
snídat s mezinárodními hosty. Vedle její 
moldavské pečovatelky přivedla Corrie 
hosty z Austrálie a Nizozemí. Vždy skvělá 
hostitelka Lea jim vyprávěla historky ze 
své rodné Ukrajiny, kterou opustila před 
25 lety, aby se přistěhovala do Izraele.

Lea vyrůstala v komunismu, ale od své-
ho dědečka (který byl rabínem) a babičky 
se dozvěděla o židovských svátcích a tradi-
cích. Nyní v Izraeli si je teprve užívá a nej-
víc se jí líbí, že svátky všechny lidi spojují.

Mnozí Židé pocházející z bývalého So-
větského svazu neměli v mládí o judaismu 
žádné povědomí ani neznali Bibli, ale přes-
to cítili, jak je něco do Izraele táhne. Lea to 

prožívala stejně, ale když jí našli chronic-
kou nemoc, zdálo se, že její sny o cestě do 
Izraele jsou v troskách. Pak v roce 1994 se 
dočetla, že v Izraeli existuje léčba. Napsa-
la lékaři, který byl autorem onoho článku,  
a ten jí odepsal: „Jestli jsi Židovka, přijeď 
k nám.“ Tak se Lea i se svým otcem vydala 
na cestu. 

Naneštěstí léčba nezabrala tak, jak 
doufala, a přidaly se další zdravotní 
problémy. Lea ale 
stejně svého roz-
hodnutí přestěho-
vat se do Izraele 
nelituje.  Nebylo 
snadné přizpůso-
bit se jiné kultuře, 
ale naučila se heb-
rejsky a zapojila 
se do podpůrné 
skupiny a do klu-
bu pro postižené, 
kde navštěvuje 
přednášky a účast-
ní se svátků. Život  
v Izraeli pro ni roz-
hodně není nudný.

Uzávěra v době pandemie všechny ak-
tivity přerušila a Lea se často cítí osaměle. 
V překonávání obtíží jí pomáhá její veselá 
povaha. Naučila se také anglicky, a i když 
je upoutaná na kolečkové křeslo, návště-
vy přicházející s Corrie jí doslova otevřely 
celý svět, jak říká. Setkávání s křesťanský-
mi přáteli se stalo důležitou součástí jejího 
života v Izraeli. 

VYŠEHRADSKÁ 
HAGADA
nové rozšírené vydání
Podrobný návod pro uspořádání sederové večeře.
Doplněno o novozákonní texty.
Prorocký vhled mesiánských Židů .
Druhé, rozšířené, bohatě ilustrované vydání.
Nechybí písně a recepty.

120 stran A5, cena 290 Kč
Vydala: Vinice v ČR, z. s.

ˇ

LEE SE OTEVŘEL „CELÝ SVĚT“
M A X I N E  C A R L I L L

Léa a Corrie van Maanen 
(Amada Gross/ICEJ)
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I N S P I R A C E

i církvi. Hospodin záměrně do Bible umístil tuto pasáž, která to-
lik dráždí naši zvědavost právě k tomuto účelu. Chce, abychom 
si uvědomovali, že nevíme všechno. Chce, abychom si byli vědo-
mi toho, že přes všechna zjevení a znalosti, která nám On může 
poskytnout, vždycky zbudou věci nám neznámé, vždycky zbude 
mnoho překvapení.

ROK PLNÝ PŘEKVAPENÍ
Rok 2020 byl skutečně plný překvapení, a to nejen v Izraeli. 
Dobře si vzpomínám, jak rok 2020 začal. Naše téma pro loňskou 
Slavnost stánků znělo „Připravte cestu“. Bylo to téma, které nás 
vyzývalo k pokání, ale zároveň nám připomínalo 1. verš ze 40. 
kapitoly knihy proroka Izajáše, jenž je biblickým posláním, které 
dal Pán Křesťanskému velvyslanectví přesně před 40 lety a které 
nám říká: „Potěšte, potěšte můj lid, praví váš Bůh!“

Zahájili jsme rok modlitbami a postem. Všechny nás inspiroval člá-
nek amerického buditele Charlese Finneyho. Pro Křesťanské velvy-
slanectví to byl zvláštní, avšak důležitý rok, zvláště proto, že jsme 
oslavili 40 let trvání své služby. Někteří z našich nejdůležitějších ve-
doucích různých poboček se v únoru shromáždili v Jeruzalémě, aby 
společně projednali práci, která nás čeká v dalších letech. Zažívali 
jsme nádherné chvíle v modlitbách. Padaly dobré nápady a plány 
do budoucna. Nic nás však nepřipravilo na naprosto neobvyklý rok 

SEDMERO ZAHŘMĚNÍ

Když jsem nedávno pročítal knihu Zjevení, musel jsem se za-
stavit u desáté kapitoly. Apoštol Jan zde vidí „mocného an-
děla“, jak sestupuje z nebes. Majestátně položí pravou nohu 

na moře a levou na zemi. V ruce drží otevřenou knihu. Otevřel 
ústa a když promluvil, zaznělo „sedmero zahřmění“. Jaký velko-
lepý zážitek! Sedm pečetí, sedm polnic, sedm nádob a sedm za-
hřmění. Jan se právě chystal napsat, co slyšel od těchto sedmi 
zahřmění, když mu bylo řečeno: „Zachovej v tajnosti, co se ozvalo  
v sedmeru zahřmění, a nic nepiš!“ (Zj 10:4) Když jsem přečetl 
tuto pasáž, byl jsem zmaten. Chtěl jsem vědět, co se ozvalo v za-
hřmění a proč to Jan nesměl zapsat? A proč je to vůbec zazname-
náno v Bibli, když je to tajemství?

V průběhu koronavirové krize jsem pocítil, že toto místo je v kni-
ze Zjevení zapsáno úmyslně. Skrze něj nám chce Hospodin sdě-
lit, že některé záležitosti jsou záměrně skryty lidstvu, a dokonce  

OČEKÁVEJTE 
NEOČEKÁVANÉ! 

„ZACHOVEJ V TAJNOSTI, CO SE OZVALO 
V SEDMERU ZAHŘMĚNÍ, A NIC NEPIŠ!“
Zjevení 10:4

D R .  J Ü R G E N  B Ü H L E R
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2020, v němž se všechno 
odehrálo úplně jinak, než 
jsme předpokládali.

Dobře se ale pamatuji na 
závěrečné sezení našich 
strategických setkání, 
které se konalo posled-
ní únorový den. Dag Øy-
vind Juliussen, vedoucí 
norské pobočky, vstal  
a řekl, že by se s námi 
rád podělil o biblickou 
pasáž, která mu během 
minulých měsíců znovu  
a znovu zněla v srdci. Byla 
z knihy proroka Agea:

„Toto praví Hospodin 
zástupů: Ještě jednou, 
a bude to brzy, otřesu 
nebem i zemí, mořem  
i souší. Otřesu všemi pro-
národy, a přijdou s tím 
nejvzácnějším, co mají; 
a naplním tento dům 
slávou, praví Hospodin 
zástupů.“ (Ag 2:6-7)

A skutečně, rok 2020 byl rokem velkých otřesů. Celý svět se musel 
postavit globální pandemii. V tomto roce jsme se museli podrobit 
dosud nevídaným omezením. Nemohli jsme cestovat a navštěvo-
vat pobočky Křesťanského velvyslanectví, finanční důsledky kri-
ze hrozily ovlivnit náš příjem a zdálo se také, že Slavnost stánků 
bude poprvé za čtyřicet let činnosti Křesťanského velvyslanectví 
zrušena. Izrael se úplně uzavřel a dodnes do země nesmějí tu-
risté. Loni v březnu vedení Křesťanského velvyslanectví svolalo 
nouzové jednání o možných škodách celosvětových lockdownů  
a dalších zdravotních omezení.

Hospodin však tyto otřesy využil k tomu, aby nám požehnal ne-
čekanými způsoby. Mnohé z cílů, které jsme si určili během úno-
rových strategických setkání, se naplnily rychleji, než jsme mohli 
předpokládat. Tváří v tvář hrozbě koronaviru jsme se modlili 
více než kdy dříve. Chtěli jsme se více setkávat a spolupracovat  
s pobočkami, a to se podařilo, když jsme začali používat Zoom. 
Týmu programu AID se v Izraeli podařilo během pandemie po-
moci více lidem než v předchozím roce. Pomohli jsme v rámci ali-
jových letů dopravit do Izraele nejvíce židovských přistěhovalců 
od obrovské vlny sovětských Židů v roce 1990. A Slavnost stánků 
dosáhla v roce 2020 k více lidem, než kdy dříve.

Museli jsme přiznat, že „člověk má v srdci mnoho plánů, ale 
úradek Hospodinův obstojí“ (Př 19:21). Člověk míní, Pán Bůh 
mění. Mnohokrát se stane, že naše plány a očekávání, přestože 
jsme věřící, nedojdou naplnění a často se musíme vypořádat 
s novými a nečekanými situacemi. Proto jsem se sám sebe ptal, 
proč nepřišlo žádné prorocké varování před takovou událostí 
světového významu?

PÁN PŘICHÁZÍ!
Potom jsem pocítil, že mi Pán říká, že právě v těchto nečekaných 
a překvapivých situacích prochází naše víra největší zkouškou. 
Právě v nepředvídaných situacích, jako je náhlý postup nepřátel-
ské armády (2 Pa 20:1), neočekávaná nemoc (2 Kr 20:1), a do-
konce neočekávaná smrt (J 11:14), se Hospodin projevuje.

Přesně před pěti lety mi byla po čase stráveném modlitbami  
a hledáním Hospodina diagnostikována rakovina v pokročilém 
stádiu. Lékaři mi sdělili, že jsem „neoperovatelný případ“ a žád-
ný lékař v Izraeli by si netroufl mě operovat. Můj život se zasta-
vil a má rodina byla otřesena v samotných základech. Ale právě  
v této pro člověka bezvýchodné situaci Hospodin nejen že se zje-
vil a mocně ochránil můj život, ale poznali jsme Jej hlouběji než 
kdy dříve.

Nikdy bychom neměli zapomínat, že Bůh často přichází setkat 
se se Svým lidem oděný v temnotě (Ž 18:9, Iz 19:1) a uprostřed 
velkých změn. Současné období temnoty a zkoušek se může stát 
dobou vašeho největšího zázraku.

Musíme si připomínat, že Boží cesty nám nikdy nebudou vyjeve-
ny beze zbytku. Apoštol Pavel říká, že naše znalosti jsou jen čás-
tečné (1 K 13:9) a Mojžíš Izraelitům řekl, že Hospodin bude mít 
vždy tajemnou stránku, která nás bude občas mást (Dt 29:29). 
Hlavní Ježíšova myšlenka, která se vine jeho olivetským kázáním 
o posledních dnech, je přesně taková. Šestkrát nás Ježíš ujišťuje, 
že „Nevíte, v který den váš Pán přijde.“ (viz Mt 24:36, 39, 42, 44, 
50; 25:13)

HOSPODIN TYTO OTŘESY VYUŽIL K TOMU, 
ABY NÁM POŽEHNAL NEČEKANÝMI 
ZPŮSOBY.

„BDĚTE TEDY, PROTOŽE NEVÍTE,  
V KTERÝ DEN VÁŠ PÁN PŘIJDE.” 
Matouš 24:42

„PŘIPRAV SE!“
Amos 4:12
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PORODNÍ BOLESTI PŘED PŘÍCHODEM MESIÁŠE
Je pravda, že na konci světa musíme a můžeme očekávat mnoho 
událostí, protože biblické prorocké pasáže je oznamují. Fyzické ob-
novení Izraele a jeho duchovní obnova, návrat Židů zpět do vlasti, 
vzestup antikrista, celosvětové duchovní probuzení – všechny tyto 
věci jsou jasně předpovězeny v Božím Slově. Zároveň však musíme 
očekávat neočekávané. Apoštol Jan nesměl napsat, co řekl hlas sed-
mera zahřmění, a nesmíme se to dozvědět dříve, než přijde jejich 
čas.

Slovo, které mi v posledních měsících stále znovu a znovu krouží 
hlavou, zní: „Připrav se!“ Připrav se ne na smrtelnou ránu, ale na 
tvrdé časy. Já osobně věřím, že koronavirus je jen taková rozcvička, 
je jen první ze zkoušek, které před námi leží. Přesně to slyšíme od 
mnoha světových vedoucích představitelů. Během nedávného Ce-
losvětového modlitebního setkání náš bratr Peter Tsukahira nazval 
tuto dobu „porodními bolestmi před příchodem Mesiáše“. Porodní 
bolesti jsou přesně stejné. Čím víc se blíží porod, tím častější a in-
tenzivnější jsou.

Nedávné události nás udržují v pohotovosti. Když píšu tento článek, 
zdá se, že volby v USA skončí nastěhováním nového prezidenta do 
Bílého domu. Joe Biden už oznámil plány zvrátit mnoho příznivých 
politických strategií Trumpovy administrativy, a to včetně postoje 
k Izraeli. Izrael se proto připravuje na mnohem chladnější vztahy 
s novou administrativou USA. Zároveň jsme svědky nové eskalace 
konfliktu s Íránem, přičemž Izrael je připraven na „všechny možno-
sti“.

Koronavirová krize může vést k bezprecedentním omezením v ce-
losvětovém měřítku, včetně potencionálně povinného očkovacího 
programu. Všichni sice vnímáme potřebu očkování, které nás dost 
možná zachránilo před smrtelnými chorobami, nyní jsou však po-
prvé nabízeny vakcíny, které přímo ovlivňují 
lidský genetický kód a které mohou být světové 
populaci vnuceny ve velmi krátkém období. 
To je pro mnoho lidí, a to nejen křesťanů, 
překročení velmi nebezpečné hranice.

Mnozí evangelikální věřící jsou nyní navíc 
stále častěji vyčleňováni jako hrozba západním 
společnostem. Nejen v Americe, ale v rostoucím 
počtu západních zemí jsou dnes křesťané, kteří 
věří Bibli, modlí se za svůj národ, starají se  
o blaho svého státu a prosazují biblické morální 
a etické standardy, značkování jako „evange-

likální nacionalisté“, kteří ohrožují nový světový pořádek. Německý 
představitel nedávno označil „letniční církve“ za jedny ze super-
přenašečů viru, kteří musejí být pozorně sledováni.

Rok 2021 je rokem, kdy musí být církev na pozoru. Ne však jen 
kvůli nejnovějším zprávám, ale mnohem potřebnější je duchovní 
bdělost. Přišel čas, kdy jsou naše modlitby, naše oddanost Božímu 
Slovu a společenství s dalšími věřícími důležitější než kdy dříve. 
Smutný vývoj je takový, že s přechodem k online bohoslužbám se 
dramaticky snížila účast na církevních shromážděních – dokonce 
i online.

Podobenství o deseti pannách v 25. kapitole evangelia podle Ma-
touše nám připomíná náhlý příchod ženicha. Jeho příchod přek-
vapil všech deset panen. Všechny byly ospalé, ale jen pět z nich mělo 
dost oleje v lampách. Když se rozpoutala debata o rozdělení oleje, 
pěti „pošetilým pannám“ bylo řečeno, aby si pro sebe olej koupily. 
Někdy se nemůžete spolehnout na víru svého duchovního, svých 
rodičů nebo manžela či manželky. Každý z nás musí být připravený 
a musí se obrnit před dalšími otřesy. Jsou doby, kdy naše cesta  
s Kristem musí být záměrná, odvážná a bezvýhradná. Právě když 
svět kolem nás halí temnota, máme povstat a zářit – protože nám 
vyšlo světlo Páně! On je neotřesitelná skála, o kterou se můžeme 
opřít i v bouřlivém roce 2021.

Modlitební píseň „Požehnání“ skutečně během koronavirové krize 
požehnala miliony lidí. Je to modlitba, kterou nám všem nabízím 
pro vstup do nejistého roku 2021. Přese všechno, co může přijít, 
víme, že jedna věc se nikdy nezmění – a to, že Ježíš je stejný včera, 
dnes a navždy, včetně roku 2021! 

Dr. Jürgen Bühler je prezident ICEJ.  
Překlad: Tamara Bláhová

ROK 2021 JE ROKEM,  
KDY MUSÍ BÝT CÍRKEV  
NA POZORU.

„HOSPODIN TĚ POŽEHNÁ A OCHRÁNÍ TĚ,  
HOSPODIN ROZJASNÍ NAD TEBOU SVOU  
TVÁŘ A BUDE TI MILOSTIV,  
HOSPODIN OBRÁTÍ K TOBĚ SVOU TVÁŘ  
A OBDAŘÍ TĚ POKOJEM.”   
Numeri 6:24-26 
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             USILUJEME O SPRAVEDLNOST

Prosíme, podořte naši práci.  
 Číslo účtu: 2001528834/2010, var. symbol 100,  

nebo zabezpečeným online převodem na stránkách www.icej.cz

    PODPORUJEME IZRAEL

                         HLEDÁME PRAVDU

Jsme křesťanským hlasem, který vystupuje proti antisemitským předsudkům, buduje mosty mezi křesťany 
a židy a podporuje demokratický stát Izrael, domovinu židovského národa. 

Děkujeme všem našim dárcům, že jste nám v loňském roce zachovali přízeň navzdory pandemii koronaviru  
a pomohli nám pokračovat v podpoře židovského národa. Také díky Vaší pomoci se letos už 1000 Židů mohlo 
přistěhovat do Izraele; pomohli jste přeživším šoa i ohroženým obcím při hranici s Pásmem Gazy. Děkujeme!
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I N S P I R A C E

HLEDÁNÍ ČESKÝCH KOŘENŮ
Když jsem se s Ráchel Alonovou Margalitovou setkala v Jeruzalémě  
poprvé, rozhovor se rychle stočil do Čech. Ačkoliv jsme seděly 
nad šálkem kávy v kavárně s pohledem na hradby Starého města, 
myšlenkami jsme byly v Dobrušce, kde Ráchel absolvovala kurs 
češtiny: „Rozhlížela jsem se kolem sebe a říkala si: Vždyť to 
mohl být tvůj domov!“ 
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J
ejí hlas zněl dojatě a já jsem bez dlouhého rozmýšlení 
odvětila: „A zase bude.“ Od té doby už uplynulo hodně 
vody - spíš v Čechách než v Izraeli. A Ráchel se podílela 
na organizaci vyučování češtiny pro děti českých rodi-
čů v Izraeli, a hlavně se jí podařilo nastartovat výměnu 
studentů středních škol.

Důvodem, proč Čechy Ráchel přitahují a proč věnuje tolik 
úsilí, aby mezi oběma zeměmi, nebo spíš mezi lidmi obou 
zemí, vznikaly přátelské vztahy, je její otec, český a izraelský 
letec Joe Alon, původním jménem Josef Placzek: „O tátu jsem 
přišla, když mi bylo pět a půl. Byl atašé letectva na izraelském 
velvyslanectví ve Washingtonu mezi lety 1970-1973 a bylo 
mu čtyřiačtyřicet, když byl zavražděn. Po jeho smrti jsme se 
s maminkou a mými dvěma sestrami vrátily do Izraele, kde 
jsme žily ve vesničce izraelských letců a jejich rodin.“

Na to má Ráchel pěkné vzpomínky: „Všechny ulice se jme-
novaly podle ptáků: Orlí, Slavičí, Skřivaní…Všechny děti byly 
děti letců a všichni jsme se kamarádili. Náš domov byl ote-
vřený. Maminka každý pátek večer zapalovala svíčky na svá-
tečně prostřeném stole. Velké svátky jsme slavili u strýčka 
nebo tety z maminčiny strany. Když mi bylo osmnáct, poslala 
jsem dopis strýčkovi do Austrálie. Byl to bratr mého otce. Do 
té doby jsme nebyli moc v kontaktu, protože telefonování 
bylo drahé. Poprosila jsem ho, aby mi napsal něco o tátovi. 
Neměla jsem o jeho dětství žádné informace z první ruky. Tak 
se mezi mnou a strýcem Davidem vyvinul úžasný vztah, kte-
rý trval až do jeho smrti.“

Průkopníci z kibucu Bet Alfa
Při jednom z našich dalších setkání sedíme nad zažloutlými 
dopisy Rácheliny babičky a dědečka z otcovské strany, které 
Ráchel obdržela od australského strýčka. Většina je v němči-
ně, některé v češtině, některé v obou jazycích. Snažíme se 
spolu vyluštit další podrobnosti tragického příběhu Tekly  
z Paderbornu a Siegfrieda Placzka z Hustopeče. Ti dva se se-
známili a vzali v kibucu Bet Alfa v údolí Jezreel. Tekla se tam 
přes odpor svých rodičů vypravila jako mladá sionistka, po-
ciťující vzrůst antisemitských nálad ve svém okolí. Siegfried, 
zvaný Friedel, byl sionistou plným komunistických ideálů  
o založení nové spravedlivé společnosti v židovské domovi-
ně, kterou Židům přislibovala v Britském mandátu Palestina 
Balfourova deklarace.

„Moji prarodiče byli průkopníci,“ vypráví Ráchel ne bez znám-
ky hrdosti. „Přišli do údolí Jezreel na úpatí pohoří Gilboa, aby 
proměnili skalnaté kopce a bažinaté údolí v kvetoucí plantáže 
a úrodná pole,“ napsal ve svých memoárech její strýc David. 
Právě v kibucu se David a Josef narodili. Už po osmi letech 
v roce 1930 se ovšem Friedl rozhodl vrátit s celou rodinou 
do Evropy, zklamán celkovou situací, která neodpovídala jeho 
ideálům. Ráchelinu tatínkovi Josefovi byly teprve dva roky.

Zpátky do Evropy
Dědeček Friedel, kterého Ráchel nikdy nepoznala, našel prá-
ci v České Lípě. Později se celá rodina usadila v Teplicích, kde 
působil v radě německy mluvící židovské obce. Chlapci, do té 
doby znalí hebrejštiny a němčiny, začali chodit do české školy. 
David ve svých memoárech píše: „Otec věřil, že nejlepší ces-
ta, jak vyřešit „židovskou otázku“, je asimilovat a integrovat 
se do české společnosti. Aby potvrdil sílu svého přesvědčení, 
uvedl ve všech našich oficiálních dokumentech jako národ-
nost českou, ačkoliv bylo Československo jednou z mála zemí, 
kde bylo židovství jako národnost oficiálně uznáváno.“

Hned po vyhlášení Norimberských zákonů v sousední zemi 
se mnozí příbuzní Placzkových začali z Německa vystěho-
vávat do celého světa, ale nejvíce do Palestiny. Snažili se 
Friedla přesvědčit, aby se vrátil, ale bez úspěchu. V pohra-
ničí, kde rodina žila, docházelo ke každodenním potyčkám 
mezi Čechy a Němci. Ačkoliv byl Ráchelin dědeček přesvěd-
čeným komunistou a vštěpoval dětem, že je náboženství 
opium lidstva, chodil kvůli svému zaměstnání s rodinou do 
synagogy. David, starší z obou synů, dosáhl věku třinácti let, 
tedy náboženské dospělosti. Naučil se přednášet ze svitku 
Tóry celý starozákonní oddíl. Jeho Bar micva byla úplně po-
slední v synagoze v Teplicích, která byla zničena po vstupu 
německé armády.

Rodina Placzkových uprchla s mnohými dalšími do Prahy. 
Když se pak snažili najít jakoukoli cestu úniku, bylo už poz-
dě. Poslední zachovaný dopis, který Ráchel vlastní, je z roku 
1941, kdy byl Friedel poslán do koncentračního tábora v Te-
rezíně. Odtud vedla smutná cesta obou Rácheliných prarodi-
čů do Osvětimi. Chlapce se jim ovšem podařilo zavčasu poslat 

„Kindertransportem“ do Anglie.

V zachovaném dopise z roku 1939 píše Tekla svému synovi 
Josefovi německy tyto řádky: „Můj milý Jossi! Neumíš si před-
stavit, jakou jsme měli radost z Tvého tak krásně napsaného 
dopisu. Jak se máš a co děláš o prázdninách? Jak dlouho ráno 
spíš? Tolik bych o Tobě chtěla vědět. Miluješ mě ještě? Víš, že 
doufáme, že se tam také brzy dostaneme? To by bylo skvělé, 
viď? Mám Tě moc ráda. Tvoje maminka.“

Milému Pepíčkovi zase píše tatínek: „Tvůj dopis je tentokrát 
moc hezky psaný. Sloh je takový, že si myslím, jestli Ti David 
při tom nepomáhal. Jak jste oslavili Tvoje narozeniny? Víš, že 
Hana a Ella jsou také již v Anglii? Můžeš také jednou napsat 
Hugovi. David má adresu od Motte a tam můžeš poslat pro 
Huga dopis. Co teď děláš o prázdninách celý den? Napiš nám 
zase brzy a pozdravuj rodinu Ratclifovu. Srdečně Tě zdraví 
Tvůj otec Friedel.“

Kromě chlapců Davida a Josefa přežil nacistickou okupaci  
z rodiny Placzků strýček Oskar, se kterým se David a Josef po 
válce opět setkali. Jeho potomci žijí dodneška v Brně.
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Po válce do Izraele
Se svým přítelem Hugem Maislem, později Maromem, absol-
voval Ráchelin otec v Čechách letecký kurs. Oba byli odhod-
láni podpořit židovský stát bojující ve Válce o nezávislost 
o svou holou existenci. Oba vešli do dějin jako zakladatelé 
izraelského letectva. V Beerševě se Josef seznámil s Dvorou, 
která pracovala jako zdravotní sestra v nemocnici. Ráchel 
je třetí ze tří dcer, které se jim narodily. Její černé vlasy se 
stáčejí do drobných kudrlinek a i její tmavá pleť prozrazuje 
geny ze strany maminky. „Maminka se narodila v Jemenu. 
Poté, co se rodiče vzali, už nešla do práce. Protože tatínek 
přišel jako dítě o domov, chtěla být vždy pro něho. Vařila 
tradiční jemenské, ale i aškenázské pokrmy, jako například 

‚gefilte fiš. Naučila se i česká jídla, dělala knedlíky a husu  
s červeným zelím na kmíně.“

Čeští a australští Plačkovi
Jednou se Ráchel se sestrou a jejich manželi rozhodla podí-
vat se do Prahy. Dali o tom vědět i svému bratranci v Aus-
trálii: „Nato nám vyprávěl, že se s ním spojila dcera našeho 
bratrance z Brna. Že prý hledá své příbuzné, a že mají v Brně 
kavárnu Placzek. A tak jsme se rozhodli zajet si do Brna  
a vzali jsme s sebou nějaké fotky. Při našem prvním setkání 
vytáhli i Plačkovi stará alba a po sedmi minutách jsme byli 
jedna velká rodina.“

David si vzal Irenu, Jiří si vzal Jiřinu, a proto už nejsou Plač-
kovi Židé. Jako Žid se uznává, kdo má židovskou matku. „Ale 
krev není voda!“ říká Ráchel. „Jsme prostě bratranci, a že už 
nejsou Židé, mě vůbec nezajímá!“ V jejím hlase je cítit mírné 
vzrušení. Po chvíli se k tématu vrátí: „Nemohu říct, že neza-
jímá. Tedy zajímá. Ale neobviňuji nikoho, že po holocaustu 
opustil židovství. Znám do dneška lidi, kteří nepůjdou do 
databáze Beit haTfucot hledat své rodinné kořeny, protože 
nechtějí být nikde uvedeni. Víme, co tyto listiny způsobily.“

Kurs češtiny v Dobrušce
Později se Ráchel přes Klub izraelských přátel České repub-
liky dozvěděla o možnosti přihlásit se na kurs češtiny. „Sko-
čila jsem do toho po hlavě. Toužila jsem poznat své kořeny, 
které byly podle mého názoru přeseknuty příliš brzy.“ Ces-
ta autobusem z Prahy do Dobrušky i čeština, kterou kolem 
sebe slyšela, ji dojímaly. „Dívala jsem se z okénka na krajinu 
a celou dobu jsem musela přemýšlet: Jestlipak se v tomto 
lese skrývali Židé? Byly to smutné myšlenky. Po třech dnech 
jsem se rozhodla popovídat si sama se sebou o tom, jestli se 
chci soustředit na to, co není, nebo na to, co je. ‚Není‘ jsem 
znala od malička - nebyl dědeček a babička, a i o tatínka jsem 

přišla. Rozhodla jsem se, že si z příběhu 
své rodiny vyberu to nejlepší s ohledem 
na českou zemi, na kurs i na český jazyk.

Myslím si, že pro toho, kdo vyrůstal  
s traumatem nebo s životními výzvami  
v dětství, je každý kousek něčeho dob-
rého obrovská věc. Myslím si, že kdo má 
snadný život, snáze upadá do depresí. 

Život je plný výzev, těžkostí a problémů. Ale máme volbu - 
deprese, anebo vidět to dobré.“ Ráchel studovala literaturu 
a založila soukromé nakladatelství „Tfarim“, které se věnuje 
zapisování životních příběhů Izraelců: „Protože sepisuji pří-
běhy starých lidí, kterým je zatěžko vstát z křesla a vzít si 
skleničku vody, uvědomuji si, že to, že můžu vstát, že můžu 
chodit nebo si dát kafe s cukrem, je velká věc. Není snadné 
o tom někoho přesvědčit, ale myslím si, že se člověk v tom 
může cvičit: Večer se prostě zamýšlím, jaká dobrá věc se mi 
ten den stala.“

Poté, co se Ráchel rozhodla soustředit se na to dobré, začala 
se v Čechách cítit jako doma. „Umím si představit, že bych 
tam žila a přijala za své, co ta země a její lid může dát. A víš 
co? Češi se ti dívají přímo do očí. Hodně jsem cestovala po 
světě a zažila, že se lidé odvracejí a hned si myslí, že po nich 
něco chceš nebo jim vyhrožuješ. I v Izraeli se ti lidé dívají do 
očí. Je to něco milého a přátelského.“

Studijní program na památku Joea Alona
Během jejího pobytu v Čechách vznikla myšlenka zorgani-
zovat výměnu českých a izraelských studentů: „Chtěla jsem 
oplatit, co jsem během kurzu přijala, a také vyučovat. Víš,  
i když nejsem oficiálně učitelka, ráda přednáším. Tak vznikl 
nápad vzít mládež z desáté třídy, než se začnou připravovat 
na maturitu a u nás odejdou sloužit do armády, a stavět na 
tom, co je mezi námi podobné - na společné historii včetně 
české pomoci při vzniku našeho státu, ale i na společném 
humanismu.

Židé, kteří se narodili před vznikem státu, se na Izrael díva-
jí jako na zázrak, který je potřeba chránit a udržovat. Já už 
jsem se narodila do úplně jiné situace, než v jaké byli děde-
ček s babičkou. Je co vylepšovat, ale máme domov.“

Ráchel je přesvědčena, že se čeští a izraelští studenti mohou 
vzájemně obohatit. Název programu, který vytvořila, zní  
v hebrejštině: Studijní program Joea Alona ke sblížení srdcí, 
v češtině pak: Studijní program na památku Joea Alona. Už 
v názvu samotném jsou cítit naše kulturní rozdíly. Nicméně 
srdce se sblížila a čeští středoškoláci z Příboru byli návště-
vou Izraele nadšeni. Návštěvu Izraelců v Čechách zatím zne-
možňuje pandemie.

 Krista Gerloffová
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Druhá fáze projektu  
„THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“

Ve dnech 4. a 11. listopadu 2019 pro-
běhlo přesně podle předem připrave-
ného harmonogramu již druhé dvoj-

kolo mezinárodního projektu „THE JOE 
ALON CONNECTION PROGRAM“. Oproti 
zářijovým a říjnovým obavám z „ostrého“ 
startu celého projektu sice výrazně polevi-
la nervozita, ale i tak bylo vidět, že očeká-
vání je veliké. Je tedy jasné, že se přípravy 
nedaly ani v nejmenším podcenit, každý ze 
zúčastněných se opět musel plně koncen-
trovat na plnění nových úkolů. Proto také 
není divu, že studenti, rozdělení do čtyř 
skupin, začali s nadšením pečlivou, chvíle-
mi takřka mravenčí, a velmi zodpovědnou 
prací plnit nové zadání, které se tentokrát 
týkalo čtyř kulturně-společenských okru-
hů, přičemž cílem nově vypracovaných 
prezentací mělo být seznámení se s kultur-
ními hodnotami obou národů a v následné 
videokonferenci (v rámci tzv. on-line seze-
ní) měla o konkrétně zpracovaných téma-
tech proběhnout oboustranná diskuse.

Program příjemného pondělního od-
poledne 4. listopadu tak začal tím, že se 
studenti v obou domovských školách 
(škola Branka Weisse v Cur Hadase i Ma-
sarykovo gymnázium v Příboře) rozdělili 
do čtyř skupin podle toho, které z nabíze-
ných témat chtěl každý z nich zpracovávat.  
A co měli vlastně v nabídce? – Hudbu, 
sport, ostatní druhy umění a jako posled-
ní i nezbytnou politiku. Smyslem bylo 
protějškům z partnerské školy nabídnout 

nejen určitou faktografii a přehled o „stavu 
věcí“ v druhé zemi, ale i nové úhly pohledu 
na jednotlivé okruhy.

Během zbylého času tak všechny sku-
piny vypracovaly svá zadání ve formě 
prezentace limitované maximálním rozsa-
hem čtyř stran. Tipnete si, které události, 
osobnosti, soutěže či jiné věci z uvede-
ných oblastí naše studenty zaujaly tak, že  
o nich chtěli vést debatu se svými přáteli  
a prezentovat je jako něco, co určitým způ-
sobem formuje naši identitu? Budete pře-
kvapeni! Nešlo o nic ryze současného, ale 
o hodnoty staršího data, prověřené někdy 
až neuvěřitelně dlouhým časem.

Z výše uvedených důvodů se v „hudební 
sekci“ nečekaně objevila lidová píseň „Vy-
soký jalovec“, která symbolicky zastupova-
la folklorní tvorbu jako základ naší identity. 
Sportovní prezentaci dominoval jedinečný 
úspěch našich hokejistů na olympijském 

„turnaji století“ v Naganu, uměleckou „sek-
ci“ zaujala naše nejprestižnější literární 
soutěž Magnesia litera a naše „politiky“ 
zase politické a společenské změny známé 
jako Sametová revoluce, jejichž 30. výročí 
si právě připomínáme.

A co vytvořili naši přátelé v Izraeli? To 
bylo pochopitelně zpočátku záhadou, ale 
když se objevily jejich čtyři prezentace na 
sdílených webových stránkách, už jsme 
věděli, že… se v pondělí 11. listopadu ne-
bude jen prezentovat! – Naši školu právě 
v den on-line komunikace navštíví paní 

Rachel Alon-Margalit, předsedkyně izra-
elsko-české společnosti a také iniciátorka 
a koordinátorka celého projektu! Stačí 
skloubit pracovní povinnosti na druhém 
konci republiky (Karlovy Vary) s trochou 
dobré vůle a překvapení, dodejme, že vel-
mi milé, je na světě! Zcela zbytečný je pak 
jakýkoli popis bouře nadšení (i trochy ner-
vozity), které zpráva o příjezdu vyvolala.

Přijela pár hodin před zahájením video-
diskuse. Skromná, bezprostřední, neko-
nečně vstřícná a obětavá… Posledně (přes-
ně 7. října) nám mávala ze školy našich 
přátel v Cur Hadase a vnášela neskutečnou 
pohodu do rodící se přátelské atmosféry.  
A nyní pozdraví naše přátele v Cur Ha-
dase! A to se zakrátko i stalo… a projekt 
pokračoval tak, že studenti z obou zemí 
navázali vzájemný videokontakt a začali 
debatovat o jednotlivých tématech. Koor-
dinátoři projektu se stali de facto zbyteč-
nými, neboť se řeč stočila k předestřeným 
tématům, samozřejmě i těm, která připra-
vili pro naše studenty jejich izraelští přá-
telé. Zvolili aktuálnější události spojené 
především s profily všeobecně respekto-
vaných osobností spojených s jejich úspě-
chy na světové scéně. A tak se mezi vy-
brané představitele zařadila jak zpěvačka 
Netta Barzilai, vítězka ceny Eurovize 2018  
s písní Toy či v oblasti umění uznávaný 
filmový režirér Guy Nattiv, čerstvý (2019) 
držitel ceny americké Akademie filmové-
ho umění a věd (tzv. Oscara) za film Skin 
v kategorii nejlepší krátký film. A zatímco 
politické téma zmapovalo kroky spojené  
s přesunem Velvyslanectví největšího spo-
jence našich přátel, Spojených států, z Tel 
Avivu do Jeruzaléma, tvůrci prezentace 
ve „sportovní“ sekci připomenuli a našim 
studentům představili nejen sportovní, ale 
především lidské kvality vítěze paralym-
piády v roce 2012, nyní šestatřicetiletého 
tenisty-vozíčkáře Noama Gershonyho.

Tím vlastně také skončil i druhý on-li-
ne „mítink“, nezmizel však zcela beze stopy. 
Jeho připomínkou zůstanou nejen zážitky 
studentů ze vzájemné debaty, ale i trvale 
uchovaná slova paní Rachel, která stihla 
během několikahodinového hektického 
pobytu vepsat (v úhledné hebrejštině) do 
školní kroniky.

Český překlad jejího textu nechť zůsta-
ne věčným poselstvím nejenom našeho, 
ale i dalších projektů podobného typu.

z www stránek Masarykova gymnázia  
v Příboře

S radostí a láskou věnuji tyto řádky prvnímu cyklu projektu „THE JOE ALON CONNEC-
TION PROGRAM“.  Kéž to bude program, který přinese lásku člověka, dále vše, co 
společně sdílíme, i schopnost žít bok po boku v harmonii za vzájemného respektu  
a radosti ze života. Jsem hrdá na to, že mohu do této knihy napsat, a tak i dokázat,  
že se splnily mé sny. A ráda bych si tím připomněla osobní vzpomínky na mého otce, 
plukovníka Joe Alona – Josefa Placzka, jehož hluboko zapuštěné kořeny v České repub-
lice jsou dnes pevným základem mé identity.
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R
ohový funkcionalistický dům v Dobrovského ulici 15 na 
první pohled už nevypadá výjimečně: parter je pospre-
jovaný, fasáda opadalá, vchod by potřeboval vydrhnout… 
Obyčejný činžovní dům na pražské Letné. Ale při bližším 

pohledu se projeví, že má něco do sebe a že jeho strohost se ne-
vylučuje s kvalitou provedení, kterou naznačují velká okna, vchod 
s elegantním travertinovým obkladem (bohužel počmáraným), 
masivní železné dveře se skleněnými výplněmi.

Lze si představit, jak z toho domu vychází dobře vyhlížející muž  
v klobouku a s pečlivě utaženou vázankou, v solidním kabátě  
z dobré vlny, vypucované boty jsou samozřejmostí. S ním jde 
žena v elegantním kostýmu s kožešinovým límcem, myslivecký 
klobouček, v podpaží kabelku, styl barrandovských star z Kino-
revue. Pak se přidají kluci v pumpkách, 18 a 15 let. Ta rodina, to 
jsou manželé Rudolf a Ida Welsovi a jejich synové Tomáš a Martin. 
Mluví střídavě česky a německy, kluci mezi sebou cvičně anglicky.

V domě bydlí v nejvyšším patře v bytě s velkou terasou. Bydlí  
s nimi ještě matka Idy Therese a „das Mädchen für alles“ Libuška. 
Čili dobře situovaná rodina. Ten dům nebyl jejich, ale architekt 
Rudolf Wels ho navrhl a od roku 1935, kdy se dům postavil, v něm 
s rodinou žili. Jeho sousedy bylo několik lepších rodin, které v té 
době přišly tak jako Welsovi ze Sudet. Už tam většinou nemohli 
vydržet. Byly to židovské rodiny. Jako Welsovi. Zrovna měli za se-
bou Vánoce 1938, v tom domě poslední. Byla to hodně moderní 
židovská rodina. Dnes ji připomínají na chodníku mosazné destič-
ky „Stolpersteine“. Jsou tři, Rudolfovi a Idě a jejich synu Martinovi, 
u všech je stejné datum a místo smrti: 8. březen 1944 v Osvětimi.

Architekt Rudolf Wels patřil dlouho k osobnostem, dalo by se říct, 
zcela zapomenutým. Autor tohoto článku je toho spolehlivým 

svědkem, neboť v osmdesátých letech čtyři roky chodil do budo-
vy, na gymnázium, které Wels vyprojektoval, a léta navštěvoval 
restauraci v tzv. Hornickém domě a je zcela přesvědčen, že jméno 
architekta obou mohutných budov v tom městě nikdo neznal. To 
město se jmenuje Sokolov, ve Welsově době Falknov čili Falkenau. 
Dvě významné stavby ze začátku 20. let, dalo by se říct symbo-
ly města, patřily k veřejným zakázkám, kterými se mladý Wels 
výrazně prosadil právě v západních Čechách: on sám se narodil  
v roce 1882 v Oseku u Rokycan. Jeho rodnou řečí byla čeština, 
ale školy měl německé. Trojí „identita“ mu možná pomáhala ve-
dle talentu i v nové republice. Některé stavby v modernistickém 
stylu už zmizely, naposledy budova Lázní VI v Karlových Varech, 
šla k zemi v roce 2006 po letech pustnutí. Jiné ale stojí, jako tře-
ba karlovarská poliklinika nebo lázeňský dům Bellevue, bohužel 
zateplený a tím vlastně zničený. Rudolf Wels byl muž s dobrými 
školami (Akademie ve Vídni u Friedricha Ohmanna) a dobrými 
referencemi, z nichž ta nejzvučnější pocházela od Adolfa Loose, 
v jehož ateliéru pracoval dva roky před první světovou válkou  
a jenž na něj měl zásadní vliv, což si člověk uvědomí právě nej-
silněji v onom sokolovském „Horňáku“ (Bergarbeiterheim), jehož 
interiér byl koncipován podle zásad Loosova „Raumplanu“, sou-
stavy prostorů, které do sebe organicky vplývají…

Od roku 2006 je na Městském domě kultury Sokolov, jak se teď 
Hornický dům jmenuje, pamětní deska s Welsovou podobiznou. 
Na tom má zásluhu historik sokolovského muzea Michael Rund, 
ten v roce 2011 vydal monografii Po stopách Rudolfa Welse, která 
je od té doby základní příručkou pro každého, kdo se chce něco 
dozvědět o Welsovi, ale tím i o tom, jak vypadala moderní archi-
tektura v západních Čechách do roku 1933. To byl rok Hitlerova 
nástupu, ale i rok, kdy Wels odchází do Prahy. Spravedlivě je nut-
né říci, že asi prvním, kdo Welse v 90. letech připomínal, byl his-

U SVATÉ RODINY  
WELSU NA LETNÉ
Jiří Peňás

Stolpersteiny u portálu domu  
Dobrovského 15 v Praze na Letné
věnované památce rodiny  
architekta Welse

°
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torik architektury Zdeněk Lukeš, v roce 1994 připravil výstavu  
o německo(židovských) architektech v ČSR Splátka dluhu.

To už se přece jen jeho jméno začalo vynořovat, přičemž mu  
z druhé strany šla vstříc jiná okolnost. Ta byla spojena s objevem 
originálních vzpomínek Rudolfova otce Šimona Welse na život 
židovské rodiny koncem 19. století na českém venkově. K tomu 
došlo tak, že v polovině osmdesátých let v Anglii se do rukou Co-
lina Welse dostala krabice s pozůstalostí jeho otce Thomase – To-
máše, který ji až do své smrti uchovával neotevřenou. Tomáš byl 
ten starší syn z rodiny Welsů, na rozdíl od rodičů a bratra se mu 
podařilo včas na jaře 1939 odjet do Anglie – tam vystudoval, ože-
nil se, zakotvil v Oxfordu, stal se Angličanem. Hned po válce ještě 
zajel do Čech, kde se dozvěděl o osudu své rodiny. Vyzvedl si její 
pozůstalost v krabici, kterou rodiče nechali u přátel – a pak tu bo-
lest v sobě uzavřel. Až před vážnou operací se svěřil synu Colino-
vi, který do té doby téměř o ničem nevěděl. Otec Thomas-Tomáš 
pak brzy zemřel. Od Colina, který samozřejmě česky neuměl, se 
rukopis Šimona Welse (tedy jeho „českého“ pradědečka) dostal  
k bohemistovi Gerrymu Turnerovi a jeho tehdejší české manželce 
Alici. Byla to především ona, kdo si uvědomil hodnotu toho po-
zoruhodného textu, a předala ho básníkovi Zbyňku Hejdovi, ten 
ho pak v roce 1987 vydal pod titulem U Bernátů v samizdatu.  
V roce 1993 vyšel už standardně v Torstu a před devíti lety  

v nové redakci v nakladatelství Triáda, nyní už s upravenou délkou  
a s uvozovkami jako „U Bernatů“: ten titul pochází od jména Ši-
monova otce Bernarda Wedelese. Příjmení Wels začal Šimon po-
užíval na začátku století, Rudolf už byl Wels. Kniha se stala díky 
svému obsahu, jedinečnému „lokálkoloritu“ a jiskřivému podání 
důležitým textem česko-židovské literatury.

Rudolf Wels se tak oklikou a nenápadně poprvé vrátil do českého 
prostředí – nikoli jako architekt, ale jako „editor“ pamětí svého 
otce. Ten zemřel v roce 1922 a jeho syn Rudolf se rukopisem zabý-
val, když už nemohl vykonávat svou práci, přepisoval jej, a tak díky 
vzpomínkám otce, díky jejich optimistickému duchu, „zapomínal 
na čas a dobu“. Jeho doslov je z listopadu 1939. To už Welsovi ne-
bydleli v Dobrovského ulici, ale tísnili se spolu s dalšími rodinami 
v domě v ulici Mánesově. Koncem ledna 1942 byli deportováni do 
Terezína, v září 1943 do „rodinného tábora“ v Osvětimi a 8. břez-
na 1944 zplynováni v Březince.

Tento příběh má ještě pokračování. A patří do Vánoc 1938, kdy 
rodina ještě žila v Dobrovského ulici. Je po Mnichovu, pohraničí je 
obsazené, už tam proběhla křišťálová noc, ale tady v Praze stále 
ještě život vypadá relativně normálně. A u večeře se schází rodina 
Welsů a pak si rozdávají si dárky. Synové Martin a Tomáš mají pro 
členy rodiny připravený zvláštní dar: divadelní hru nebo snad fil-

Reliéf v průčelí budovy - "Jeden den ze života horníka"

Největší stavba RW: Hornický dům (Bergarbeiterheim) v Sokolově

Ida, Martin, 
Tomáš a Rudolf, 
rodina Welsova 
na pobřeží Baltu 
v Binzu, třicátá 
léta. Válku 
přežije jen Tomáš.

foto archiv
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Články novináře Jiřího Pe-
ňáse – jak jeho zamyšlení 

nad některými osobnostmi, 
událostmi a společenskými 
jevy, tak i cestopisy ozna-
čované autorem jako jeho 
Fotoblog – tvoří již řadu let 
důležitou a oblíbenou součást 
obsahu internetového serveru 
Echo24 i jeho tištěné verze 
Týdeník Echo. Nyní se mohou 
čtenáři těšit i z knižního vy-
dání vybraných cestopisů pod 
názvem „Výpravy pro starší 
a pokročilé“ (Praha, Echo 
Media 2019), které zahrnuje 
toulky po různých lokalitách  
v ČR, Rakousku, na Sicílii,  
v Polsku, Maďarsku a Belgii  
a jejich známých nebo i často 
bez povšimnutí přecházených 
pozoruhodnostech. Cestopisy 
se vyznačují melancholií  
i humorem, mají často hlubo-
ký filozofický podtext, čímž  
z cestopisného žánru přerůs-
tají do úvah či esejů,  
a obsahují solidními zna-
lostmi podložené exkurzy 
literární, historické i umělec-
kohistorické, které čtenáře 
podněcují k jejich vlastním 
samostatným „výpravám“ - ať 

už přímo k fyzickým cestám, 
nebo aspoň k toulkám po svě-
tě literatury a jiných oblastí 
kultury.

Články na mnoha místech 
září jazykovým mistrovstvím, 
nevšedními výroky a obraty, 
jejichž bohatství trochu připo-
míná Karla Čapka, u každého  
z obou autorů jde ovšem o bo-
hatství originální a svébytné. 
Věřím, že zvěčnělý velekněz 
a dvorní pěvec Paní Češtiny 
Pavel Eisner by se Peňásovým 
dílkem nepochybně potěšil. 
I zde se projevuje autorův 
humor, například  
v názvech článků „Se štítem 
nebo na štítě ve Štítech“ nebo 

„Plané plány v Plané“, či když 
etymologicky spojuje slovo 

„výprava“ se slovem „vyprávět“. 
Sám název knihy – ohlas titu-
lu novely Bohumila Hrabala 

„Taneční hodiny pro starší  
a pokročilé“ - je poctou tomu-
to autorovi, o jehož raných 
zážitcích Jiří Peňás též píše  
v kapitole „Tajuplný případ  
v Polné“.

Důrazem, který si obzvláš-
tě zaslouží ocenění a úctu, je 
autorovo rozhodné odsouzení 

antisemitismu, a to nejen 
v článcích o místech přímo 
spjatých s holocaustem („Ko-
nečné řešení nesmrtelnosti 
ve Wannsee“, „Bełżec, jméno 
jako z hororu“ - narážka 
na knihu Richarda Glazara 

„Treblinka, slovo jak z dětské 
říkanky), ale též například  
v kapitolách „Osudové kostky 
v městě Sokolově“ (o židov-
ském architektu Rudolfu We-
lsovi) nebo „Sadisté v krásné 
Sandoměři“ (o protižidov-
ském obraze Karla de Prevot 
v tomto polském městě). 
Tento autorův nekompromis-
ní postoj nelze v dnešní době, 
kdy i v civilizovaném světě 
opět sílí antisemitismus, ani 
dostatečně ocenit.

Články jsou sestaveny do 
oddílů podle navštívených 
zemí a je připojen i průběžný 
rejstřík jednotlivých lokalit. 
Čtenářům, kteří znají Peňáso-
vy cestopisy z Echa24, přijde 
jistě líto, že článků v knížce 
není víc a že počet snímků je 
oproti časopiseckému vydání 
nezbytně omezen – jinak by 
se knížka při dnešních cenách 
stala pro mnoho zájemců 

nedostupnou. Domnívám se 
však, že by určitě stálo za to 
vydávat Peňásovy články (ne-
jen cestopisy, ale i úvahy  
z jiných oblastí života  
a kultury) v knižní podobě 
pravidelně, třeba jako ro-
čenku, a to případně ve dvou 
řadách – v běžné, jako je tato 
publikace, a v akademické, 
jejíž svazky by obsahovaly 
nejen více ilustrací, ale též 
osobní, případně také věcný 
rejstřík (stavební slohy, udá-
losti aj.), eventuálně i přehled 
nevšedních autorových vý-
razů a obratů apod. Dostup-
nost obou řad ve veřejných 
knihovnách by byla žádoucí. 
Věřím, že by se tak autorova 
tvorba, v níž se snoubí čtivost 
s filosofickým podtextem  
a bohatstvím kulturních vě-
domostí, mohla stát vítanou 
učební i motivační pomůckou 
například pro studenty střed-
ních škol i vysokoškoláky.

Pozn. red: Na podzim vyšel 
již druhý svazek těchto „ces-
tovních zápisků muže střední-
ho věku“ pod názvem „Výpravy 
pro blízké i vzdálenější“.

Recenze Ivana Kultová

mový scénář (všichni milují film a otec Rudolf pro něj i jako archi-
tekt příležitostně pracuje), ve kterém vystupují oni sami, rodina 
Welsů, a pár známých. Tu „knihu“ sepsali synové pro obveselení 
své a rodičů a nazvali Sancta Familia. Vydali ji zřejmě v jednom 
kusu, ale dali si záležet na výtvarné podobě: autorem obálky  
a ilustrací byl talentovaný Martin. Na psacím stroji pak sepsali 
něco, co by se dalo nazvat život v jedné moderní vícejazyčné ro-
dině, kde se mají všichni rádi, vtipkují, dobírají si jeden druhého –  
a venku se cosi nepříznivého děje. Začíná se tím, že rodina vrací 
z Wilsonova nádraží, kde byli vyprovodit staršího syna, jenž odjel 
do Paříže – to je i touha rodiny, která se měla uskutečnit, ale poda-
řila se jen Tomášovi: ostatní uvázli po 15. březnu v protektorátu. 
Na nádraží a během cesty městem mluví rodina česky, ale jakmile 
zůstanou sami, přecházejí do němčiny, což je přece jen jazyk, kde 
je jejich matka jistější.

Navštíví pak automat Koruna, kde si dají vepřenku, potkají pak 
paní Lederkrempovou a baví se, kam se kdo chystá, třeba do Pana-
my. Otec Karolus, tedy Rudolf Wels, který „stále vtipkuje, čímž při-
chází o veškerou autoritu“, se pak zapojí scénou se svým kolegou, 

který mu přichází sdělit zajímavý nápad, že Německo by se dalo 
zastavit, kdyby se všechny ostatní země spojily a Rusko se vyzbro-
jilo. Rudolf-Karolus na to řekne: „No, hezké by to bylo.“ Jistou roli 
tam má babička Sophie-Wilhelmine, která se snaží hrát roli au-
tority. Pak se tam objeví Mr. Knox, který je učí anglicky. Všichni 
doufají, že angličtinu budou brzy potřebovat. Celá ta trochu leg-
rační familie hledí totiž do budoucnosti s optimismem. Věří, že 

„záhy změní bydliště a bude nerušeně hrát tenhle divadelní kus“. 
Se změnou bydliště se nemýlili, ale byla to bohužel jiná adresa, 
než si přáli.

Rukopis byl součástí kufru s pozůstalostí. Ujal se ho v Praze žijící 
Angličan David Vaughan, který ho s přáteli přeložil do angličtiny 
a němčiny (nebo češtiny) a připravil k vydání. Je to pozdrav těm, 
kdo zmizeli z míst, kam patřili víc, než by nás kdy napadlo.

Jiří Peňás
Původně vyšlo v týdeníku echo, www.echo24.cz;  

přetištěno se svolením autora.

CESTOPISY  
citlivé na antisemitismus 
Recenze

Jiří PEŇÁS: 
Výpravy pro starší a pokročilé, Praha, Echo Media, 2019 
Výpravy pro blízké i vzdálenější, Praha, Echo Media, 2020
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Eduard studoval němčinu a německou literaturu na Fi-
lozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studium dokončil 
v roce 1935. Po německé okupaci v roce 1939 musel 
opustit Československo. Pracoval pro československou 
exilovou vládu v Londýně. V roce 1948 byl jmenován 
československým vyslancem v Izraeli, v roce 1951 byl 
zatčen a v roce 1953 byl souzen v procesu spolu se 
Slánským a odsouzen k doživotí, strávil dva a půl roku 
ve vězení v Jáchymově a Leopoldově. V roce 1955 byl 
rehabilitován a začal přednášet na Univerzitě Karlově. 
Specializoval se na studium a překlad německých ži-
dovských autorů 20.století, zvláště Franze Kafky. V 60. 
letech vedl katedru germanistiky. Ostře kritizoval inva-
zi sovětských vojsk v roce 1968 a byl donucen emigro-
vat. Odešel do Spojeného království, kde začal vyučovat 
německou literaturu a stal se profesorem srovnávacích 
literatur v Sussexu.

kalendárium (duben - červen 2021) 
Výročí narození významných židovských osobností  
spjatých s českými dějinami

připravuje -sipi-

Edmund Husserl odmaturoval na gymnáziu v Olo-
mouci, dále studoval matematiku, fyziku a filosofii. 
Roku 1882 promoval prací o variačním počtu. Roku 
1887 habilitoval v Halle, kde pak 14 let působil jako 
soukromý docent. Po vypuknutí Světové války se při-
pojil k vlasteneckému manifestu německých profeso-
rů. Roku 1918 založil Freiburskou fenomenologickou 
společnost.   Jako vážený emeritus podnikl řadu před-
náškových cest po Německu i do ciziny. Roku 1933 
byl nacisty z univerzity vypuzen. Přes 40 tisíc stránek 
jeho stenografických textů a poznámek dopravil ještě 
roku 1937 do bezpečí v belgické Lovani odvážný fran-
tiškán Herman Leo van Breda.

Edmund Husserl  
(8 .4. 1859 Prostějov  

- 27. 4. 1938  
Freiburg im Bresgau)  

● filozof 

František Zelenka  
(8. 6. 1904 Kutná Hora  

- 19. 10. 1944  
při transportu z Terezína) 

● architekt, grafik, jevištní  
a kostýmní výtvarník                                                                                     

Eduard Goldstücker  
(30. 5. 1913 Podbiel  

- 12. 10. 2000 Praha) 
 ● germanista, profesor dějin 

německé literatury  
a překladatel

František studoval v letech1923–1928 Školu architektury a pozemního 
stavitelství ČVUT v Praze.  V letech 1931–1937 přispíval pro časopis Eva 
s články o interiérech a nábytku. V sezóně 1927/1928 působil v divadle 
Dada, v roce 1929 v Moderním studiu. V Osvobozeném divadle působil v 
letech 1929–1932 jako šéf výpravy, spolupracoval s ním pak i dále až do 
roku 1937. Později pracoval v divadle pod cizími jmény. Jako architekt 
se od roku 1932 zabýval převážně rodinnými, činžovními a obchodními 
domy. Podílel se na funkcionalistických vilách v Praze 6 – osadě Baba.         
Pro Jana Wericha navrhl jeho chatu ve Velharticích. V roce 1943 byl de-
portován i s rodinou do Terezínského ghetta. V táboře byl zaměstnán 
Radou židovských starších, zapojil se do organizování divadelních před-
stavení a inscenoval zde celkem 27 divadelních představení. Po celý svůj 
krátký život se věnoval architektuře, grafice, tvorbě plakátů, návrhům 
divadelní scény a kostýmů. Divadelní práce zahrnovala cca 150 insce-
nací.

Odhalení památníku EG na české ambasádě  
v Jeruzalémě v červnu 2019

Scéngrafie v Terezíně
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k modlitbám - jaro 2021

1. Za Izrael
Za nové volby v Izraeli
Izrael nyní míří ke čtvrtým volbám během dvou let. I nové vol-
by se soustředí na otázku, zda pokračovat v kurzu bezpečnosti  
a stability, jaký země zažila pod dlouholetým premiérem Benjami-
nem Netanjahuem, či zda nazrál čas svěřit vládu někomu jinému. 
Volby se mají konat 23. března a Netanjahu se může odvolávat na 
nedávný diplomatický průlom s tzv. Abrahámovskými smlouvami  
a ambiciózní plán masové vakcinace izraelské veřejnosti. Zároveň 
však čelí obžalobě a poprvé se v jeho vlastním tradičním, národně 
zaměřeném táboře objevili vážní soupeři. To všechno znamená, že 
má-li vyhrát volby, čeká ho nelehká cesta.

Modlete se prosím za Izraelce, aby ve volbách 
moudře vybrali, kdo je povede. Modlete se, 
aby stanoviska a politické preference kaž-
dé strany a každého kandidáta byly jas-
né a čitelné a aby správní lidé nalezli 
společnou cestu ve prospěch země. 
Modlete se, aby pokračující úspěch 
Abrahámovských smluv podnítil 
další sunnitské vládce a národy 
uzavřít mír s Izraelem. Modlete 
se také, aby izraelská masová 
vakcinace skutečně dosáhla 
cíle ochránit veřejnost před ko-
ronavirem a konečně pomohla 
národní ekonomice.

„Kdo se třese před lidmi, ten 
klade sobě léčku, kdo však dou-
fá v Hospodina, má v něm svůj 
hrad.“ (Př 29:25)

„Máme v něho pevnou důvěru, že nás 
slyší, kdykoliv o něco požádáme ve sho-
dě s jeho vůlí.“ (1 J 5:14)

Za vztahy mezi Izraelem a USA
Izraelští představitelé nyní kvůli nové Bidenově administrativě 
ve Washingtonu musejí znovu nastavit vztahy s USA. Očekává se, 
že nová vláda bude mít velmi odlišný přístup k Blízkému výcho-
du. Mnoho lidí se obává, že velmi vstřícná politika a rozhodnutí  
z funkčního období prezidenta Trumpa budou nyní opuštěna a že 
Washington se navrátí k mnoha znepokojivým postojům Obamo-
vy éry. Tyto obavy plynou především z faktu, že Biden dosazuje 
na důležité politické pozice mnoho lidí z Obamovy administrativy 
– například Johna Kerryho nebo Samanthu Powerovou. Z tohoto 
důvodu očekáváme, že USA obnoví tlak na Izrael, aby omezil stav-
bu osad a vrátil se k rozhovorům s Palestinci o řešení v podobě 
dvou států. Mnoho lidí navíc předpokládá, že Bidenova administ-
rativa se vrátí k politice appeasementu s Íránem, zvláště obnovou 
mezinárodní nukleární dohody s Teheránem, přestože to ochladí 
vztahy s tradičními spojenci USA z řad sunnitských Arabů.

Modlete se prosím, aby izraelští představitelé měli dostatek 
moudrosti a aby se jim dařilo vysvětlovat a bránit izraelské zájmy 
a pozice u Bidenovy administrativy, pokud se jedná o Palestince, 
osady a íránské hrozby. Modlete se, aby Jeruzalém měl ve Washin-
gtonu mnoho silných, hlasitých a efektivních přátel. Modlete se, 

aby izraelští představitelé nadále hledali společnou řeč se sunnit-
skými sousedy ohledně íránské hrozby a dalších oboustranných 
zájmů v regionu.

„Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám po-
mocí a štítem.“ (Ž 115:11)

„Hojně ti požehnám a dám ti mnoho potomků.“ (Žd 6:14)

2. Za národy
Za duchovní obrození v USA a po celém světě

Spojené státy za sebou mají velmi obtížné období kvůli zpo-
chybňovaným listopadovým prezidentským volbám. 

Přestože Joe Biden nastoupil do úřadu, význam-
ná část obyvatel (35–45%) stále věří, že vo-

lební výsledky nejsou věrohodné. Obavy 
vyvolávají rovněž snahy mainstreamo-

vých médií a velkých technologic-
kých firem o cenzuru svobodného 

projevu. Mnozí křesťané, kteří 
podporovali dosavadního pre-
zidenta Donalda Trumpa, nyní 
čelí výhrůžkám kvůli podpoře 
takových spravedlivých posto-
jů, jako je právo na život, tradič-
ní rodina a Izrael. Mezi mnoha 
americkými křesťany navíc pa-

nuje zmatek a zklamání, protože 
dost prorockých hlasů předvída-

lo Trumpovo vítězství.
Modlete se, prosím za USA,  

a zvláště za církev, aby Pán ochránil 
americké křesťany před útoky. Mod-

lete se, aby Pán dal jasný vhled, milost 
a pravdu ohledně prorockých slov a vizí 

týkajících se volebních výsledků. Modlete se, 
aby se plně vyjevila pravda o jakémkoli volebním 

podvodu. Modlete se za prezidenta USA Joea Bidena, aby s ním 
během jeho doby v úřadu byla Boží moudrost a rada, a zvláš-
tě, aby byl přátelský a solidární s Izraelem a aby pokračoval  
v posilování mírového hnutí na Blízkém východě, které zahájil 
prezident Trump.

„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, 
přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, 
kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným 
životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané  
u našeho Spasite le Boha, který chce, aby všichni lidé došli spá-
sy a poznali pravdu.“ (1 Tim 2:1–4)

„Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království,  
a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.“  
(Žd 12:28)

Děkujeme, že se k nám přidáváte v modlitbách!    
    ICEJ

S E R V I S
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ŽIDOVSKÉ SVÁTKY:
 
28. 3. – 4. 4. Pesach (Velikonoce)
8. 4. Jom Ha-Šoa (Památka obětí šoa)
15. 4. Jom Ha-Acmaut (Den nezávislosti)
10. 5. Jom Jerušalaim (Den Jeruzaléma)
17. – 18. 5. Šavuot (Letnice)

Uvádíme rozpis čtení oddílů Tóry - pěti knih 
Mojžíšových) nazvaný podle prvního hebrejského 
slova. Haftara (doslova „závěr“) je čtení z dalších 
částí Tenachu (Staré smlouvy), které vychází 
z u nás běžné aškenázské tradice. Datum se 
vztahuje vždy k šabatu - sobotě, kdy se daný text 
čte v synagogách. Šabat stejně jako všechny 
svátky však začínají již v předvečer uvedeného 
dne.
Některé internetové adresy pro studium Tóry:  
The Tanach Study Center (Menachem Leibtag): 
www.tanach.org, Project Genesis (mnoho různých 
autorů): www.torah.org, Mesiánské výklady –  
The First Fruits of Zion: http://ffoz.org/TorahClub

Výklady, které v rámci cyklu „Strom života“ 
zpracovává Mojmír Kallus, si můžete objednat 
v elektronické formě na adrese: icej@ecn.cz

parašot
Datum Název Paraša Haftara
3.4.2021 Pesach

10.4.2021 Šmini Lev 9:1 – 11:47 2. Sam 6:1-7:17

17.4.2021 Tazria-Mecora Lev 12:1 – 15:33 2. Kr 7:3-20

24.4.2021 Acharej-Kedošim Lev 16:1 – 20:27 Amos 9:7-15

1.5.2021 Emor Lev 21:1 – 24:23 Ezech 44:15-31

8.5.2021 Behar-Bechukotaj Lev 25:1 – 27:34 Jer 16:19-17:14

15.5.2021 Bamidbar Nu 1:1 – 4:20 Oz 2:1-22

22.5.2021 Naso Nu 4:21 – 7:89 Sd 13:2-25

29.5.2021 Behaalotcha Nu 8:1 – 12:16 Zach 2:14-4:7

5.6.2021 Šlach lecha Nu 13:1 – 15:41 Joz 2:1-24

12.6.2021 Korach Nu 16:1 – 18:32 I. Sam 11:14-12:22

19.6.2021 Chukat Nu 19:1 – 22:1 Sd 11:1-11:33

26.6.2021 Balak Nu 22:2 – 25:9 Mi 5:6-6:8

do diáře
AKCE ICEJ:

Vzhledem k současné nejistotě je pro všechny plánované akce třeba 
dodat, že změny zůstávají vyhrazeny a o aktuálním vývoji budeme 
informovat online. Dá-li Pán a budeme-li živi, uskutečníme  
tyto akce:

18. 4. Kulturou proti antisemitismu, Praha:  
online přenos na TV Noe v 15 hodin
11. – 17. 7. a 1. – 7. 8.   
Vrba Wetzler Memoriál, pochod z Osvětimi do Žiliny
20. – 26. 9. Feast of Tabernacles v Jeruzalémě
14. – 16. 10. Konference ICEJ Connection, Český Těšín

Tučným písmem jsou vyznačeny svátky přímo ustanovené  
v Bibli, obyčejným písmem svátky vztahující se k událostem v Bibli 
zmíněným a kurzívou svátky starší (talmudické) či novější (izraelské) 
židovské tradice. Svátky začínají vždy v předvečer uvedeného 
dne. Přehledný židovský kalendář pro kterýkoli rok naleznete  

MUZEUM PŘÁTEL SIONU

20 YOSEF RIVLIN STREET
NAHALAT SHIV‘A,
JERUSALEM 94240

http://www.tanach.org 
http://www.torah.org 
http://ffoz.org/TorahClub


ČLENSTVÍ V ICEJ: BRÁNA DO SVĚTA
Členové ICEJ nově získávají přístup k unikátním televizním pořadům 
Vážení čtenáři,  
málo se ví, že práce ICEJ v Česku a na Slovensku není financovaná ze zahraničí. Naši činnost umožňuje finanční podpora místních křes-
ťanů a my jsme přesvědčeni, že je to tak správně. Naše existence je závislá na tom, zda si ji dárci v našich zemích budou přát, zda budou 
považovat naši práci za smysluplnou. Jsme vděčni, že tímto způsobem existujeme už čtvrt století.  

Nejlepším a nejstabilnějším zdrojem jsou pro nás příspěvky podporujících členů. Každý, kdo nám zašle příspěvek v určité minimální 
částce, se stává podporujícím členem, který se tak podílí na naší práci. Od počátku zasíláme členům tištěný časopis Slovo z Jeruzaléma 
(čtyři čísla ročně) a v posledních letech také elektronický občasník Listy 
 z Jeruzaléma.

S rozvojem technologií se rozšiřují možnosti, zejména v oblasti audio a video produkce. Klipy představující různé aspekty naší práce 
a projekty v Izraeli si můžete prohlédnout na našich webových stránkách. To ale není všechno. Díky tomu, že jsme přešli celosvětově na 
pořádání online programů, vzniká rozsáhlá knihovna unikátních nahrávek. To nás přivedlo k myšlence zpřístupnit je také našim členům. 
Budeme tato videa postupně titulkovat, případně dabovat, aby byly dostupné českému a slovenskému publiku. Chystáme se také na 
produkci vlastních pořadů. Už  
v průběhu příštího roku představíme projekt ICEJ TV v českém a slovenském jazyce. 

Nově tedy získáváte s členstvím také exkluzivní přístup k vybraným televizním pořadům ICEJ. Členský příspěvek se přitom nezvyšuje.
Jakmile bude nový díl publikován na YouTube, dostanete jako členové exkluzivní odkaz, který vám toto video zpřístupní. Věřím, že 

toto vylepšení přijmete pozitivně. 

Během března bude zveřejněna česká verze (s titulky) pořadu :

DÁLNICE PODLE IZAIÁŠE 19
Tom Craig vysvětluje, jak křesťané v Egyptě, Iráku, Libanonu a dalších zemích interpretují Izaiášo-
vo proroctví z 19. kapitoly o tom, že „v onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asyřané 
budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Hospodina spolu s Asyřany. 
V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici; bude požehnáním uprostřed země.“

Dále připravujeme:

CESTA SNŮ
Dokumentární pořad mapující příběh komunity etiopských Židů a jejich touhu po návratu do vlasti 
svých předků.

JEDEN NOVÝ ČLOVĚK: ŽIDÉ A ARABOVÉ V IZRAELI
Rozhovor s mesiánským pastorem z Tel Avivu Avim Mizrachim a arabským pastorem z Nazareta 
Saleemem Shalashem o tom, jak vypadá současná realita soužití Židů a Arabů v Izraeli. 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY IZRAELE
Ve spolupráci s cestovní kanceláří Sar-El Tours vám představíme různá místa v Izraeli z hlediska 
historie i současnosti. Uvidíte postupně například archeologické poklady Davidova Města, lokalitu 
Kasr- al-Jahúd u Jordánu, kde působil Jan Křtitel, nebo Údolí slz na Golanských výšinách, místo 
krvavých bitev z Jomkipurové války v roce 1973.

V ČESKÉ REPUBLICE: 
členský příspěvek na rok 2021 

 je stanoven na 500 Kč  
a v této ceně je obsaženo zasílání  

časopisu Slovo z Jeruzaléma  po celý rok (4 čísla).   

Pokyny pro zasílání příspěvků: 
název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví 

Jeruzalém, Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8,  
č. ú. 2001528834/2010, FIO Banka. a.s. 

Specifický symbol: 
vaše členské číslo (je přidělováno po první platbě  
a naleznete je na obálce se zasílaným časopisem).

Variabilní symbol (VS): 
slouží k rozlišení účelu příspěvku či daru. 
Pro členský příspěvek uveďte číslo 113. 

Úplný seznam aktuálně podporovaných projektů  
naleznete na stránce www.icej.cz  
(v sekci O NÁS – JAK SE ZAPOJIT).

Členský příspěvek můžete zaplatit také 
 zabezpečeným online převodem 
 přímo na stránkách www.icej.cz

NA SLOVENSKU: 
každému, kto nám v roku 2021 pošle  

členský príspevok  
vo výške aspoň 20 euro,

 budeme zasielať časopis Slovo z Jeruzalema. 
Pre členský príspevok na rok 2019 použite VS 106. 

Pokyny pre zasielanie príspevkov: 
č. účtu (IBAN) SK23 0200 0000 0012 9716 0551, VÚB 

Bratislava. 

Špecifický symbol: 
vaše členské číslo (nájdete na adresnom štítku obálky  
alebo vám ho zašleme požiadaním na info@icej.sk.) 

Pre príspevky na účelové projekty použite  
variabilný symbol,  

ktorý nájdete na našej webstránke na odkaze  
http://www.icej.sk/ucelove-projekty/ 

Poštová adresa: ICEJ Slovensko, Ševčenkova 9, 851 01 
Bratislava, www.icej.sk, 

www.facebook.com/ICEJSlovakia. 

PŘÍKLADY  
TELEVIZNÍCH  
POŘADŮ ICEJ

www.vsichnijsmelidi.cz

neděle 18. 4. 2021 od 15.00 
živé vysílání TV NOE a facebook.com/vsichnijsmelidi

Milí přátelé, také v letošním roce bychom vás  
rádi pozvali k účasti na veřejném shromáždění  
Všichni jsme lidi, jehož cílem je viditelně se při-
hlásit k hodnotám přátelství a pravdy a deklarovat 
pokojným a kulturním chováním jasný občanský 
postoj nesouhlasu s rasistickými předsudky  
a šířením lží a nenávisti. 

V minulých letech lidé ze všech koutů naší vlasti 
přijížděli do našeho hlavního města vyjádřit, že 
antisemitismus, tato nejsetrvalejší zášť v lidských 
dějinách, do slušné společnosti nepatří. 

Pokud kvůli nelepšící se pandemické situaci způsobené 
virem Sars/Cov 2 se nebudeme moci sejít fyzicky, budeme 
mít připraven ve spolupráci s osobnostmi kulturního  
a politického života program, který budeme vysílat online. 
Jsme přesvědčeni, že přestože naši společnost již více než 
rok zaměstnává boj proti koronaviru, nesmíme zapomínat 
ani na boj proti viru antisemitismu, který si vyžádal již 
miliony obětí a neustále se šíří.

Sledujte prosím další oznámení a připojte se k nám.  
Budeme rádi, když pomůžete šířit poselství, které je  
důležité pro mentální hygienu celé naší společnosti. 

sledujte
on-line
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PořadatelPartneři akce a mediální partneři
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VODNÍ NÁDRŽKY V HEBRONU (1893)

Palestýna, František Klement, Praha 1895,
tiskem i nákladem Edv. Beauforta


