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Šana tova 5780!
Novoroční fotografie je zároveň 
vzpomínkou na zářijový Judafest 
Více na straně 5
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Úvodník

Vážené a milé čtenářstvo,

Maskil úspěšně poskočil do dalšího roku. 
Přeje vám sladký rok 5780 a zachovejte nám 
přízeň.

Nový rok jsme přivítali v neděli 29. září 
a plno bylo snad ve všech otevřených 
pražských synagogách. Bejt Simcha měla již 
tradičně reformní bohoslužby v Pinkasově 
synagoze. Reformní liturgie se konaly také 
v jinak málo využívané synagoze Libeňské 
nebo Maislově. Zájemci o ortodoxní boho-
službu navštívili Jubilejní (Jeruzalémskou) 
synagogu a nejstarší pražskou synagogu 
Staronovou. Děti si mohly užít novoroční 
program na Pražské židovské obci v pondělí 
dopoledne, a to včetně poslechu troubení 
na šofar. Slyšeli jste šofar? Otevírá naše 
srdce a jeho hlas stoupá až do nebes. V úterý 
8. října začíná půst a nejdůležitější den 
z celého roku – Jom kipur. Nechť jsme dobře 
zapsáni!

V tomto novoročním Maskilu najdete text 
o úspěšném zářijovém Judafestu, který se 
tentokrát konal na novém místě a v novém 
pojetí. O životě portugalských Židů, plném 
historických zvratů, píše Hanka Šiková. 
Výročí si připomeneme nad životopisem 
Miroslava Kárného. Do čísla se už nevešla 
reportáž z výstavy Helgy Hoškové, která se 
koná k jejím devadesátým narozeninám. 
Podnětný je novoroční text v rubrice Dění 
v Bejt Simcha. Budeme se stěhovat! Na Praž-
skou židovskou obec – a čeká nás mnoho 
dalších novinek.

Na závěr jen rychlé aktuální oznámení 
o úmrtí producenta Erica Pleskowa, který 
byl producentem filmů jako Amadeus, 
Tanec s vlky nebo Mlčení jehňátek. Pocházel 
z vídeňské židovské rodiny a zachránil se 
emigrací do USA těsně před druhou světovou 
válkou. No a pak také zemřel Karel Gott. 
O tom třeba někdy příště…

kATEŘInA MIkULCovÁ, ŠÉFREDAKTORKA

RAbínské sLovo

Začněme pokání 
návštěvou našich synagog
na začátku měsíce tišri (letos 
30. září a 1. října) slavíme Roš 
ha-šana, příchod nového roku 
5780, a o deset dní později, 
10. tišri (9. října), na Jom 
kipur o dni smíření s nadějí 
očekáváme, že nám Hospodin 
promine hříchy a poklesky, 
kterých jsme se v minulém 
roce vůči němu dopustili.

Roš ha-šana je spojen se stvořením světa, 
přesněji s šestým dnem stvoření, kdy 
Hospodin stvořil první lidský pár – Adama 
a Evu. Člověk byl nejen korunou stvoření, ale 
byl prvním živým tvorem, který se neřídil 
instinkty, ale rozumem. V Tóře se uvádí ַוּיֹאֶמר 
ְדמּוֵתנּו ַצְלֵמנּו ּכִ ה ָאָדם ּבְ  Mojžíšova .1) ֱאלִֹהים, ַנֲעשֶׂ
1‚26) – I řekl Bůh: Učiňme člověka, aby byl 
naším obrazem, podle naší podoby. Zde hovoří 
Hospodin v pluralis majestatis, což není nic 
neobvyklého, jedná-li se o Krále králů. Jiné 
vysvětlení je, že Bůh se obrací těmito slovy 
přímo k člověku, jenž se tak stává spolu 
s Hospodinem účastníkem stvoření jeho 
samého a své lidské osobnosti. Všemohoucí 
jako by říkal Adamovi a spolu s ním každému 
člověku: „Budeš-li chtít a vyvineš-li patřičné 
úsilí, tak my spolu, ty a Já, stvoříme z tebe 
člověka.“ Člověku již při stvoření světa byla 
takto přisouzena osobní zodpovědnost za to, 
aby byl člověkem. Současně dal Bůh člověku 
právo svobodné volby, tudíž si mohl vybrat 
mezi dobrem a zlem. Tyto skutečnosti si 
právě o Roš ha-šana připomínáme.

Roš ha-šana se nazývá též Dnem soudu – 
 Všemohoucí zahajuje nad každým .יום הדין
z nás soud, v němž zvažuje naše činy 
a o deset dní později, na Jom kipur, vynese 
svůj konečný verdikt.

Jak můžeme chápat slova slavit Roš ha-
-šana, slavit den Božího soudu? Znamená 
to přiblížit se cíli, který Bůh stanovil pro 
člověka, když jej stvořil ke svému obrazu 
a podobě a poté vdechl do něj dech života, 
tedy část sebe samého. Tento cíl lze slovy 
těžko vyjádřit, ale můžeme říci, že spočívá 
v jakémsi vnesení Božího světla do našeho 
reálného světa. Jakým způsobem je můžeme 
vnést? Správným způsobem života, plněním 
Božích přikázání jak ve vztahu člověka 
k Hospodinu, tak v mezilidských vztazích.

Podle učení rabiho Nachmana z Braclavi 
(1772–1810) Bůh stvořil náš svět tak, že Jeho 
světlo proniká do všeho na tomto světě. 
On zmenšil své nekonečné Boží světlo, aby 
jeho paprsky mohly pronikat do všeho, co 
na tomto světě existuje, dokonce do nejtem-

nějších černých těles, aniž by tak narušil 
přirozený chod světa. Podobné je to i s člově-
kem, který, byť odešel od Hospodina sebedál, 
vždy může v čase a prostoru počítat s Boží 
přítomností kdekoli na světě a s pomocí 
Tóry najít cestu k pokání – תשובה a k návratu 
k Hospodinu. Proto není místa na tomto 
světě pro zoufalství, neboť žádná situace 
není beznadějná a cesta k nápravě, byť by 
byla sebetěžší, vždy existuje.

Mezi prvním dnem Roš ha-šana a Jom 
kipurem (včetně) je Deset dní pokání – tedy 
 Jak jsme výše uvedli, o Roš .עשרת ימי תשובה
ha-šana zahajuje Hospodin nad každým 
z nás soud. Pokud jsme nestihli se upřímně 
kát a napravit naše špatné činy v měsíci elul 
nebo o Roš ha-šana, Všemohoucí nám dopřál 
ještě deset dní k nápravě. Je to naše poslední 
šance znovu napravit námi narušené 
mezilidské vtahy a výrazně zlepšit náš vztah 
k Všemohoucímu. Nepromarněme těchto 
Deset dní pokání!

Jak se Roš ha-šana a Jom kipur 
odrážely v životech našich učenců
Roš ha-šana se nazývá též Dnem troubení – 
 kdy troubíme na šofar. Zvuk šofaru ,יום תרועה
nás má mimo jiné vyburcovat k pokání.

Rabi Šmu’el Šmelke Horovic z Mikulova 
(1726–1778) objasňoval slova Izajáše ֹוָפר ּשׁ  ּכַ
-rozezvuč svůj hlas jako šofar (Iza – ָהֵרם קֹוֶלָך
jáš 58‚1) prostřednictvím verše z 2. Královské 
3‚15 o Elíšově proroctví ִהי ן, ַוּתְ ן ַהְמַנּגֵ ַנּגֵ  ְוָהָיה ּכְ
 když hudebník hrál, byla nad – ָעָליו ַיד-ְיהָוה
Elíšou Hospodinova ruka. Slova Hospodinova 
ruka jsou zde ve smyslu Boží duch. Víme, 
že prostřednictvím radostné melodie se 
probouzí Boží duch, ale k tomu je potřeba 
čistého srdce, bez jediného postranního 
úmyslu. Samozřejmě, že hudební nástroj, 
například šofar, nemůže mít žádné postranní 
úmysly. Proto tedy můžeme slova ן ן ַהְמַנּגֵ ַנּגֵ  ּכְ
chápat tak, že když se hudebník podobal 
hudebnímu nástroji, tak nad ním byl duch 
Boží. To je vysvětlení slov .ֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלָך ּשׁ  ּכַ
Proto o Roš ha-šana nesmí být v nás místa 
pro pýchu, povýšenost, a naše srdce musí být 
oproštěno od postranních úmyslů, podobně 
jako šofar.

Kdysi Dov Ber z Meziřiče, zvaný též Magid 
(asi 1710–1772) dával lekci na část verše z 5. 
Mojžíšovy 4‚30 ְבּתָ ַעד-ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך -navrá… – ְוׁשַ
tíš se k Hospodinu, svému Bohu. Tato jeho 
lekce velmi zapůsobila na všechny přítomné 
žáky a ti se snažili vyplnit slova jejich učitele. 
Zusja, později známý jako Zusja z Annopole 
(1730–1800), jeden z Dov Berových žáků, stál 
skromně v koutě a pravil: „Nemohu vyplnit 
slova našeho učitele, jen se budu snažit 
vyplnit první písmena slov, tedy ת ש ו ב ה – 
pokání.“
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Z historie víme, že rabi Zusja z Annopole byl 
velmi skromným člověkem, a proto si též 
vytkl dosáhnout „skromného cíle“. Byl to ale 
opravdu skromný cíl? Myslím si, že mnozí 
z nás by jej nebyli schopni dosáhnout ani 
z poloviny.

Jednou se rabín Jisrael Salanter (1810–
1883), zakladatel Morálního hnutí תנועת) 
 ,opozdil na modlitbu Kol nidrej ,המוסר)
kterou tradičně recitoval bezprostředně před 
začátkem Dne smíření. Obec čeká a čeká, 
ale rabi nikde. Poslali tedy šámese k němu 
domů, aby zjistil, co se děje. Šámes vešel do 
rabínova domu, ale ten byl prázdný, všichni 
již odešli do synagogy na Kol nidrej. Šames se 
vrátil bez rabína. Mnozí se začali obávat, Bůh 
chraň, že se rabínovi Salanterovi stalo něco 
zlého. Lidé vyšli ze synagogy a začali svého 
rabína hledat. Procházeli ulicemi, dívali se 
do různých temných zákoutí – a nic. Několik 
lidí, kteří také rabína hledali, se zastavilo 
před malým domkem stojícím nedaleko 
synagogy, a když se podívali oknem dovnitř, 
nevěřili vlastním očím. V místnosti stál rabi 
Salanter nakloněný nad kolébkou se spícím 
nemluvnětem. Když vešli do místnosti, ihned 
začali rabínovi říkat, jak jej hledali, jak se 
o něj báli, vždyť je erev Jom kipur a rabi se 
má modlit Kol nidrej. Rabi Jisrael je tišil: 
„Psst, nemluvte tak nahlas, ať malinkého 
nevzbudíte, teprve před chvilkou usnul. Když 
jsem šel do synagogy, slyšel jsem tady z toho 
domečku dětský pláč. Tak jsem vešel dovnitř 
a nikdo tu nebyl, všichni odešli na Kol nidrej. 
Cožpak jsem mohl odtud odejít? Přece není 
možné modlit se Kol nidrej, když židovské 
nemluvňátko pláče.“

Příchozí, host v synagoze
Izraelský rabín Chanan Levi se ve své knize 
Stezky měsíců (שבילי החודשים) zabývá problé-
mem, který znepokojuje snad všechny židov-
ské komunity nejen v diaspoře, ale do určité 
míry i v samotném Izraeli. Celá 16. kapitola 3. 
Mojžíšovy je věnována bohoslužebným obřa-
dům o Jom kipuru, o Dni smíření. Ve 29. verši 
čteme: -תֹוְכֶכם ר ְבּ ר ַהָגּ  příchozí, který… …ְוַהֵגּ

mezi vámi přebývá jako host. Pokud však 
hovoříme o gerovi (גר), který konvertoval 
 ,pak se nejedná o hosta – příchozího ,(התגייר)
ale o Žida. Jak můžeme tedy chápat výraz 
ר תֹוְככם ַהֵגּ  příchozí, host mezi vámi? To jsou – ְבּ
židovští hosté, kteří jsou mezi námi a kteří 
přijdou mezi nás jedině o Jom kipuru. Během 
celého roku se chovají jako jinověrci a nikdy 
je v synagoze neuvidíte. Když však nastoupí 
Den smíření, vypadá to, že konvertují a při-
pojují se k nám. O nich hovořili naši učitelé 
v midraši Šir ha-širim Raba, když objasňovali 
slova Písně písní 1‚5: …חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה  černá – ְשׁ
jsem, a přece půvabná… S odkazem na slova 
rabi Leviho bar Chajty (palestinský amorajita 
čtvrté generace, asi 320–350 o.l.) „Po všechny 
dny roku černá jsem, a přece půvabná o Jom 
kipuru.“ V přeneseném smyslu slova – za celý 
rok jsem nenavštívil(a) synagogu jindy než 
o Dni smíření.

Pokud jsme nestihli učinit pokání – לחזור 
 v měsíci elul, měli bychom jej učinit בתשובה
v těchto dnech, na počátku nového roku. 
Možná prvním, avšak ne nevýznamným 
krůčkem, kterým zahájíme pokání, bude 
navštívit naše krásné synagogy nejen o Roš 
ha-šana a Jom kipuru, ale i o dalších svát-
cích, a zvláště pak o šabatech. Je opravdu 
tristní přijít do synagogy a vidět, že bez 
židovských turistů bychom neměli během 
jedné nebo dvou šabatových bohoslužeb 
minjan tvořený místními souvěrci.

ֹנֶתיָך ִיְשָׂרֵאל ְכּ בּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב ִמְשׁ  Jak – ַמה־טֹּ
dobré jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, 
Izraeli! (4. Mojžíšova 24‚5). Z traktátu San-
hedrin 105b vyplývá, že Jákobovy stany jsou 
synagogy a příbytky Izraele jsou učebny 
.(בית מדרש)

Nechť se všichni ve zdraví setkáme 
v našich krásných synagogách nejen o pod-
zimních svátcích, ale i o těch následujících 
a o šabatech. Všem čtenářům a příznivcům 
Maskilu přeji dobrý rok!

שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה!

RAbín dAnIEL MAyER 
Foto: Wikimedia

bejt simcha
Maiselova 4, 110 00 Praha 1
telefon: 603 393 558
e-mail: kehila@bejtsimcha.cz
web: www.bejtsimcha.cz

JAk ZískÁvAT MAskIL?

a) v elektronické podobě na www.maskil.cz

b) v tištěné podobě za cenu poštovného a bal-
ného; pošlete, prosím, svoji žádost na adresu 
Bejt Simcha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1, tele-
fon: 603 393 558, e-mail: redakce@maskil.cz; 
výše poštovného a balného je v ČR minimálně 
250 Kč ročně; uvedený obnos nám laskavě 
zašlete složenkou nebo na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční banky, varia-
bilní symbol je 88888 (5×8), v popisu platby 
uveďte, prosím, své jméno.

PRogRAM bEJT sIMCHA

Říjen 2019
náboženské akce – bohoslužby:
kabalat Šabat
každý pátek od 18.30

oslavy svátků, kulturní 
a společenské akce
gut šábes
V pátek 18. 10. proběhne Kabalat šabat 
od 18.30 a poté naváže Gut šábes.
Téma: Bezdomovectví

vzdělávací akce a kurzy:
Ivrit – hodiny hebrejštiny pro začátečníky 
každé úterý od 18.00, pro pokročilé ve 
čtvrtek od 18.00 a pro středně pokročilé 
od 19.30
Úvod do judaismu každé úterý od 19.45

Troubení na šofar nás 
burcuje k pokání.

Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha (5. Moj. 18‚13) ְהֶיה ִעם ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִמים ִתּ ָתּ

Hospodina stále před oči si stavím (Žalm 16‚8) י ָתִמיד יִתי ְיהָוה ְלֶנְגִדּ ִוּ ִשׁ

Budeš milovat Hospodina, svého Boha (5. Moj. 6‚5) ְוָאַהְבָתּ ֵאת ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך

Poznávej ho na všech svých cestách (Přísloví 3‚6) ָרֶכיָך ָדֵעהו ְבכׇל־ְדּ

Obrať nás, Hospodine, k sobě a my se navrátíme (Pláč 5‚21) יֵבנּו ְיֹהָוה ׀ ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ֲהִשׁ
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dění v bEJT sIMCHA

Novoroční draša 
novoroční draša, kterou 
přednesl Michal spevák, 
předseda bejt simcha, 
v Pinkasově synagoze na 
letošní novoroční bohoslužbě, 
se nyní dostává i k vám, 
čtenářům.

Vážené shromáždění, milí přátelé, milí hosté,
dnes se na Vás obracím s krátkou řečí, kte-

rou představitel židovské komunity obvykle 
oslovuje shromáždění na konci roku. Tato 
řeč by měla vyzdvihnout především to dobré, 
co komunita za uplynulý rok prožila, ale také 
by měla vyjádřit naději v to ještě lepší, co by 
nás mohlo potkat v roce příštím.

Bejt Simcha je dnes velmi silnou komuni-
tou lidí, které spojuje společná víra, společná 
úcta k tradici, touha po poznání a dalším 
studiu. Spojuje nás i ochota všech podat 
pomocnou ruku jeden druhému a společně 
se posilovat i utvrzovat v naší židovské 
identitě.

Bejt Simcha za desetiletí své existence 
mnohdy tápala ve svém židovském ukotvení, 
ve svém liturgickém vyjádření, v přístupu 
k organizaci i v pochybnostech o sobě jako 
nositeli živé židovské tradice. Dnes už 
můžeme s jistotou říct, že všechny atributy 
aktivní, hrdé a zdravě sebevědomé společ-
nosti Židů již máme. Patří za to dík všem, 
kdo stáli v čele naší komunity přede mnou, 
všem, kdo udržovali pevný řád liturgického 
roku, všem, kdo nás vzdělávali, i těm, kdo 
veřejnosti představovali judaismus jako 
filozofický koncept. Velký dík patří také všem 
těm, kdo věnovali naší pospolitosti malé 
i větší – a někdy i velké – finanční prostředky, 
svou práci, svůj um a mnohdy také velkou 
trpělivost. V neposlední řadě bych rád 
poděkoval i těm, kdo naší kongregací prošli 
a nenašli zde svoje místo nebo nás dokonce 
opustili s hořkostí a zklamáním. Jim totiž 
také patří naše poděkování za formulaci 
toho, kým jsme a kým třeba nechceme nebo 
nemůžeme být.

V příštím občanském roce nás čeká velká 
změna, jak už všichni naši členové vědí. Vyu-
žijeme laskavé nabídky představitelů praž-
ské Židovské obce a naši činnost přeneseme 
do budovy Židovské radnice. Opouštíme 
tak naši sklepní synagogu, která nám byla 
po deset let útulným domovem. Je to svým 
způsobem velká změna, které bude zpočátku 
klást velké nároky na naši trpělivost, pro-
tože se budeme muset naučit koexistovat 
i s jinými skupinami, přizpůsobit se řádu, 
který sami netvoříme, ale kterého budeme 
jen součástí. Na druhou stranu se můžeme 
zapojit do aktivit pražské obce, využívat 
mnohé vymoženosti a benefity, které spo-
lečný dům pražských Židů skýtá. Hledím do 

budoucnosti s optimismem, protože budeme 
požívat statutu hosta v domě, který má 
pochopení pro naše potřeby a je tolerantní 
k našemu vnímání židovské tradice.

Milí přátelé, původně jsem chtěl, aby 
v mém vystoupení zazněla zmínka o přede-
šlém oddílu Tóry, paraše Ki tavo, která kromě 
jiného učí o povinnosti Jisraele odevzdat 
kněžím do Chrámu část úrody, a tím uctít 
Stvořitele a služebníky Chrámu. Dnes Chrám 
nemáme. Synagoga a její společenství nám 
tak nahrazuje to, co tvoří jádro naší tradice 
dnes. Možná by taková zmínka mohla 
vypadat, jako bych vám vyčítal, že jste na 
Chrám, na svoje společenství nepřispěli nebo 
přispěli málo, ale to bych nebyl spravedlivý. 
Splnili jste svoji povinnost, příspěvky máte 
zaplacené a mnoho z vás i štědře přeplatili. 
Děkuji vám všem …

Jestli mi tedy dovolíte ještě pár slov, 
zastavil bych se u paraši Nicavim, která se 
čte poslední sobotu v roce. Je to paraša, jejíž 
úvodní verš v překladu rabi Sidona zní: „Vy 
všichni dnes stojíte před tváří Hospodina, 
svého Boha, vaši předáci, vaši soudci, vaši 
starší, vaši strážníci a každý muž Jisraele.“ 
A dále: „Vaše děti, vaše ženy a přistěhovalec, 
jenž je uvnitř tvého ležení, počínaje tím, kdo 
ti rube dříví, a konče tím, kdo ti čerpá vodu.“ 
Tedy v této pareše promlouvá Tóra skutečně 
k nám všem a nečiní mezi námi žádného 
rozdílu. Bezesporu nás bude tento oddíl Tóry 
svojí varovností a naléhavostí veršů provázet 
celé desetidenní období až do Jom Kipur, Dne 
Smíření. Rád bych však dnes upozornil i na 
tyto verše, jež nám dávají přísliby a naději:

– „…když se vrátíš k Hospodinu, svému Bohu, 
celým svým srdcem a celou svou duší, 
budeš poslušen hlasu Hospodina, svého 
Boha, a budeš zachovávat jeho příkazy 
a jeho nařízení zapsané do knihy této 
nauky.

– Vždyť tento příkaz, jak ti jej dnes přikazuji, 
není nepochopitelný a není vzdálen.

– Není v nebesích, abys říkal, kdo nám 
vystoupí na nebesa a vezme je pro nás, 
potom uposlechneme a vykonáme je.

– A není ani za mořem, aby se řeklo, kdo nám 
přejde moře a vezme jej pro nás, potom 
uposlechneme a vykonáme jej.

– Toto slovo je ti velmi blízko, v tvých ústech 
je v tvém srdci, abys jej vykonal.

– Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro 
a smrt a zlo.“

Jsou to tedy slova naděje, kterou můžeme 
získat jen skrze sebe a jen v sobě. Prosím, 
pomysleme na to ve svých úvahách a pří-
pravě na Den Smíření, nechť jsme všichni 
zapsáni a zapečetěni pro další rok v knize 
života.

Nechť je náš nový rok rokem zdraví, štěstí 
a úspěchů. Nechť je rokem naplněním dob-
rých tužeb a spravedlivých očekávání. Nechť 
je pro nás rokem dobré spolupráce, pohody, 
důvěry a vzájemnosti. 

Nechť je rok 5780 rokem požehnaným 
a sladkým.
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FoToREPoRTÁž

JUDAFEST 2019

V neděli 22. září se v Praze konala již 
tradiční akce v českém židovském 
kalendáři. Pořádá ji každoročně 

Česká unie židovské mládeže. Letošní 
Judafest se ale od předchozích výrazně 
lišil. Změnilo se místo konání, z náměstí 
Míru se přesunul do studentského 
prostoru Hybernská 4. Zároveň se těžiště 
pozornosti přesunulo na program – 
cílem bylo nabídnout návštěvníkovi 
„ochutnávku“ toho, co se v české židovské 
komunitě děje.

Návštěvníci tak mohli vidět speciální 
vydání diskusního pořadu Jsem Žid 
a zdráv, prohlédnout si výstavu Tamary 
Moyzes nebo se setkat s paní Zuzanou 
Marešovou, jednou z Wintonových dětí. 
K dispozici byly stánky s jídlem a kávou, 
dětský koutek i workshopy na výrobu 
drejdlu či kipy. Nechyběla ani hudba 
v podání sboru Rimon, zpěvu Petry Ernyei 
či klezmerové Pražské jidiš kapely.
 
Foto Fran Friedrich
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MoIsHE HoUsE

Moishe House Prague  
slaví pětileté výročí!
Moishe House je mezinárodní 
nezisková organizace, která 
sestává z domovů ve více než 
27 zemích světa, jež slouží jako 
místo setkávání pro mladé 
židy. Co ale znamená pro nás, 
pražské rezidenty, a proč je pro 
nás důležitý?

Moishe House je náš domov, je to byt, ve 
kterém žijeme, organizujeme zde akce pro 
naše přátele a snažíme se, aby se tu i oni cítili 
jako doma. V tom tkví celý koncept, protože 
v místě, kde se člověk cítí příjemně a je v přá-
telském kolektivu, se může snadněji učit, 
objevovat a ztotožňovat se se svou židovskou 
identitou. Můžete k nám dorazit na šabato-
vou večeři, filmové promítání, přednášky, 
oslavy svátků, nebo se stavit jen tak na kafe 
a popovídat si. Díky Moishe Housu můžeme 
vytvářet vlastní smysluplnou a přívětivou 
komunitu mladých lidí a zároveň dostáváme 
od organizace jak finanční podporu, tak 
i možnosti vzdělávat se a získávat dovednosti 
k vedení programů se židovskou tematikou.

Ve dnech 20. až 22. září se nám například 

podařilo uspořádat v Čechách první Moishe 
House retreat. Víkendový seminář Re-
-Start zaměřený na blížící se vysoké svátky. 
Prostřednictvím učení, meditace, jógy, 
kreativního tvoření, rituálů a odpočinku na 
krásném místě v jižních Čechách dostali 
účastníci možnost reflektovat svůj minulý 
rok a připravit se na ten nový.

Moishe House byl v Praze založen před 
pěti lety Evou Šrůt, která dodnes hraje 
významnou roli v celé organizaci. Eva chtěla 

vytvořit místo, které by bylo takovým mos-
tem mezi ortodoxní komunitou a sekulár-
ními židy. Přívětivé přátelské prostředí a ote-
vřený kolektiv, kde by lidé mohli společně 
objevovat, vzdělávat se, poznávat nové lidi 
a zažít legraci. A to se jí i díky podpoře orga-
nizace podařilo. My teď v našem pražském 
Moishe Housu připravujeme v listopadu 
velkou oslavu k pětiletému výročí.

AnnA bEndovÁ

současní rezidenti 
Moishe House (Eduard 
schlesinger, Hana 
Šiková, Anna bendová) 
se zakladatelkou Evou 
Šrůt
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Moishe House Retreat
Rok se s rokem sešel a zbývá několik 
posledních dní v roce 5779. než se ale 
vydáme do 10 strašných dní mezi Roš ha-
šana a Jom kipur, je dobré se ohlédnout 
za rokem uplynulým a reflektovat. Proto 
jsme se s českou odnoží mezinárodní 
organizace židovské mládeže Moishe 
House vydali do jihočeských komařovic.

V malebném statku manželů Málkových nás 
hned v pátek přivítala prostřená tabule s obě-
dem na dvorku zalitém sluncem. Jen co jsme 
se posilnili po dlouhé cestě z Prahy, jali jsme 
se studovat. Budoucí rabínka Kamila Kohou-
tová nám povídala o zvycích a významu 
Vysokých svátků. Napsali jsme také svůj 
vlastní viduj, který se ale nejspíš liší od 
„vyznání hříchů“, tak jak je všichni známe: my 
jsme se totiž zaměřili na to kladné, co se nám 
přihodilo. Následovalo vyprávění o mudrci 
Chonim, který zaspal vyučování o celých 
sedmdesát let, třeba z dobrého důvodu, a vrhli 
jsme se na malbu židovských mandal.

Do Komařovic jsme se ale nepřijeli jen 
vzdělávat o svátcích; motivem celého výletu 
byl „restart“. Tedy touha najít si svou vlastní 
cestu, jak si odpočinout a nalézt sílu vstoupit 
do nového roku jako někdo, kdo vše špatné 
nechal v roce minulém a do budoucího si 
nese nově načerpanou sílu. Proto jsme se 
ještě před začátkem šábesu svěřili do rukou 
instruktorky jógy Viktorie Háskové, aby nám 
dala lekci v meditaci.

Královnu Šabat jsme přivítali zpěvem 
i košer vínem a moštem z Chrámců. V sobotu 
jsme se vydali pod vedením Evy Šrůt trochu 
po chasidsku do lesů, objevovat moudrost 
praotce židovské meditace, neboť se píše 
„[Jicchak] vyšel totiž k večeru na pole, aby 
přemýšlel.“ (Gn 24:63). Dostali jsme za úkol 
vybrat si předmět, který k nám promlouvá, 
ať už materiálem, tvarem nebo asociací. 
Bylo zajímavé poslouchat, proč si ostatní 
účastníci vybrali ten či onen kámen, hříbek 
či kus stromové kůry. Žádné dva příběhy 
nebyly stejné.

Po návratu na statek, vydatném obědu 
a relaxační hodince jsme se opět sešli, 
abychom si promluvili o židovské moudrosti 

s Kamilou Kohoutovou. Tentokrát jsme se 
bavili o židovské meditaci a mystice. Probí-
rali jsme různé typy meditace: od té běžné, 
kterou zvládne každý z nás a může z ní pouze 
těžit, až po snahu o nastoupení do nebeského 
vozu merkavy, které podle tradice ze čtyř 
vzdělaných rabínů přežil v úplném zdraví 
pouze rabi Akiva.

Navečer se ještě jednou pod vedením Viki 
Háskové vydáváme sami do sebe v medi-
taci. Ještě před havdalou nám současná 
residentka Moishe House Anička Bendová 
pomáhá vytvořit svůj vlastní pytlíček koření 
besamim a je čas na loučení se šabatem za 
doprovodu kytar.

Na závěr jsme se v neděli rozloučili 
s hříchy a vším špatným v uplynulém roce 
vyhozením drobečků z kapes do potoka – 
tašlich. Zabalili jsme si všechny dary, na míru 
vyrobené svíčky pro každého účastníka, 
med z Chrámců a besamim, a loučíme se 
s přírodou.

Tak tedy šana tova u-metuka a šťastný 
nový rok 5780!

nIkoLAs PETRov 
Foto Kajetán Tvrdík

Kladný viduj
Milovali jsme;
uvědomili jsme si;
radovali jsme se;
pochopili jsme;
odpouštěli jsme;
seznámili jsme se;
měnili jsme;
zůstali jsme;
sdíleli jsme;
naslouchali jsme;
děkovali jsme;
dali jsme;
byli jsme trpěliví;
odměňovali jsme se;
udělali jsme radost;
pomáhali jsme;
připomínali jsme si;
učili jsme se;
omluvili jsme se;
prosili jsme;
zráli jsme;
zaznamenávali jsme.

ochutnávka programu akcí pořádaných Moishe House
Jako první plánujeme společnou havdalovou oslavu narozenin některých rezidentů.
Na Jom Kipur se odpoledne sejdeme k menší meditaci pod vedením naší nové rezidentky Hanky 
Šikové.
Čeká nás také šiur se Zeevem Breinerem, jehož téma vám brzy upřesníme.
Svátek Sukot je o stavění stánků a my se rozhodli věnovat se během těchto dní lidem bez střechy 
nad hlavou. Půjdeme proto na Pragulic – prohlídku Prahou očima bezdomovců.
Koncem října oslavíme Šabat v brazilském stylu, a protože je říjen měsícem žen, připravujeme pro vás 
povídání o ženském těle v judaismu (muži, nebojte, váš měsíc bude hned v listopadu).
Moc se těšíme!
MoHo
Bliží informace k událostem a aktuální program najdete vždy na facebookových stránkách Moishe 
House Prague.
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CEsTovÁní

Po stopách portugalských židů
ve dvacátých letech 
dvacátého století cestoval 
Portugalskem jeden polský žid. 
Přišel do vesnice belmonte, 
kde si všimnul povědomých 
symbolů. Zeptal se místního 
muže: „vy jste židé?“ Muž ho 
důrazně umlčel. „My jsme 
poslední židé na světě!“ 
Cestovatel se zasmál: „ne, to 
nejste.“ Místní muž však trval 
na svém, byli to poslední židé 
široko daleko. Portugalští 
„marranos“ či „bnei Anuším“, 
„crypto-židé“, „conversos“ 
nebo také „noví křesťané“.
Judaismus byl v českých zemích potlačován 
po většinu 20. století. Dokážete si ale před-
stavit judaismus oficiálně neexistující více 
než 400 let? Přesně to je případ Portugalska. 
V roce 1492, kdy Španělsko vypovědělo své 
židy, přišlo až 150 000 židovských uprchlíků 
do Portugalska, které je tehdy s ohledem 
na ekonomický příslib židovské komunity 
přijalo. Azyl netrval však příliš dlouho. Po 
osmi měsících byli židé uvrženi do otroctví. 
Po smrti krále Joãa II nastoupil smířlivější 
Manuel I. Chtěl si však vzít Isabelu Aragon-
skou, která sňatek podmínila vyhnáním 
židů. V roce 1496 přikázal Manuel I židům 
v Portugalsku konvertovat, nebo do října 
příštího roku odjet.

Nemínil se však židů ve své zemi vzdát 
snadno. Kdyby odjeli, přišel by o obrovský 
ekonomický i lidský kapitál. Snahou tedy 
byla co nejširší konverze. Pro odjezd určil 
pouze přístav v Lisabonu, ve kterém však 
v říjnu 1497 nedošlo k masovému odjezdu, 
ale k odebírání dětí do katolických rodin 
a násilné konverzi. Ze země odjela jen hrstka 
židů. Konvertitům se říkalo „noví křesťané” 
a toto dělení zůstalo zachováno ještě po dese-
tiletí. V roce 1506 bylo několik tisíc nových 
křesťanů zabito v pogromu v Lisabonu. Když 
se o něm dozvěděl Manuel I, nechal 45 viníků 
potrestat a novokřesťanům prodloužil dobu, 
v rámci které se nezkoumalo, co se v rodi-
nách nových křesťanů děje za zavřenými 
dveřmi.

Tajné židovství
Novokřesťané totiž z velké části dále 
zachovávali tradice judaismu. Chodili do 
kostela, avšak doma dále zapalovali šabatové 
svíce. Tyto komunity byly velmi uzavřené, 
starost o tradici přešla na ženy a upustilo 
se od obřízky, hebrejštiny a dalších tradic, 
které by mohly komunitu prozradit. Čelily 
tvrdé inkivizici, která mučila, vyhošťovala 

a upalovala. Pod portugalský inkviziční úřad 
navíc spadalo celé koloniální panství, tedy 
i Brazílie a africké kolonie. Židovské děti byly 
vyhošťovány na ostrov São Tomé u Afriky. 
Svátky se někdy ve snaze zmást inkvizici 
slavily o pár dní později.

Jak jste si mohli povšimnout na začátku 
článku, pro tyto židy existuje mnoho 
označení. Rozšířené „marranos“ může mít 
pejorativní nádech – jeden z výkladů původu 
slova je, že pochází ze španělského označení 
pro svini. Na druhou stranu existují další 
výklady – od arabského „muharram“ – zaká-
zané, portugalské „marrar“ – zakázat nebo 
španělského „marrar” – lišit se. Odborná lite-
ratura se přiklání k používání jiných ozna-
čení. „Bnei Anuším“ je širší pojem označující 
židy, kterým bylo zabráněno v praktikování 
judaismu. „Conversos“ a „noví křesťané“ 
zase zahrnuje všechny, včetně těch, kteří 
judaismus dále nepraktikovali. Nejblíže 
„marranos“ je označení „krypto-židé“.

Marranos a inkvizice
Jak to v židovské historii bývá, židé přežili 
i tyto tvrdé podmínky. Portugalská inkvizice 
byla ustanovena v roce 1536 (říká se, že 
marranos upláceli Řím, aby odložil její začá-
tek). Oficiálně skončila v roce 1821, byť její 
moc byla oslabena již dříve v rámci reforem 
markýze de Pombala (mimochodem: markýz 
de Pombal je obecně impresivní osobností 
portugalských dějin. Po požáru Lisabonu 
v roce 1755 byl „krizovým manažerem“ a řídil 

přestavbu Lisabonu. V duchu osvícenství 
prosazoval racionální řízení ekonomiky, 
v rámci kterého zrušil otroctví v Portugalsku 
i jeho koloniích a ukončil diskriminaci 
„nových křesťanů“. Dnes se po něm 
v Lisabonu jmenuje velký kruhový objezd 
v centru města a stanice metra, kde se stojí 
obrovské fronty na vyřízení tramvajenky.) Do 
Portugalska přicházeli noví židé v 18. století 
hlavně ze severní Afriky, marranos však 
zůstávali dále skrytí. K plnému uznání práv 
židů došlo po republikánské revoluci 1911.

V průběhu let mnoho těchto rodin 
emigrovalo a stopy po portugalských židech 
najdeme všude po světě, od americké revo-
luce po francouzský impresionismus. Mezi 
emigranty do španělských kolonií bylo tolik 
nových křesťanů, že „Portugalec“ v nich 
znamenalo „žid“. V samotném Portugalsku 
přežilo židovství skrytě v několika vesnicích, 
nejvýznamnější je Belmonte. Ve dvacátých 
letech ji objevil polský obchodník Samuel 
Schwarz, kterému místní nechtěli věřit, 
že je žid, protože to dával otevřeně najevo. 
Přesvědčil je až odříkáním Šma Jisrael, ve 
kterém zaslechli povědomé slovo „Adonaj“ – 
více jim z hebrejštiny nezůstalo.

20. století
Ve stejné době se začal o „Marrano renesanci“ 
snažit kapitán Barros Basto, veterán z první 
světové války. V Portu otevřel synagogu ve 
druhém patře domu a začal objíždět, někdy 
i v uniformě a s doprovodem, vesnice a hle-

synagoga v belmonte
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dat marranos. Hnutí sílilo, podařilo se mu 
dostat k tisícům lidí a v Portu otevřel ješivu. 
Ve třicátých letech postavila tato komunita 
novou synagogu, jež byla dokončena v roce 
1938 a je největší na Pyrenejském poloost-
rově. Kapitán Basto však neskončil dobře – 
byl postaven před vojenský soud a propuštěn 
z armády za účast při obřízce, jež byla 
považována za nemorální. Přezdívá se mu 
„Portugalský Dreyfus“, v narážce na důstoj-
níka francouzské armády Alfreda Dreyfuse, 
který byl ve Francii na základě falešných 
dokumentů odsouzen za velezradu.

Po svém propuštění z armády Basto 
pomáhal v Lisabonu za druhé světové války 
židovským uprchlíkům. Portugalsko dovolilo 
určitému počtu lidí projít při útěku z Evropy 
Lisabonem. Nelze přesně určit, kolik židů 
uprchlo z Evropy přes Portugalsko, budou to 
ale desetitisíce, mezi nimi například i Han-
nah Arendt. Tato situace byla do jisté míry 
umožněna podobou portugalské diktatury 
Antónia de Oliveiry Salazara. Ač fašista, tvrdě 
nesouhlasil s nacistickou ideologií, byť v ní 
viděl také způsob, jak zabránit šíření stejně 
nenáviděného komunismu Evropou. Pozice 
místních židů v portugalské společnosti 
nebyla výrazně horší, než ostatních občanů 
(zdůrazněme zde ale, že ta nebyla nijak 
dobrá, portugalský fašistický režim byl velmi 
tvrdý).

Míra antisemitismu v Portugalsku je 
dnes poměrně malá. Není zde na vzestupu 
krajní pravice a soudě dle stále silně sdílené 
nechuti vůči bývalé fašistické diktatuře 
(1936–1974) je pro ni poměrně malý prostor. 
Situace samozřejmě není ideální, diskri-
minaci čelí především romská populace 

a Portugalci s africkými kořeny. Specifické 
společenské pnutí panuje ve vztahu k Bra-
zilcům, což je ovšem věc na samostatný 
rozbor. Osobně jsem se v Lisabonu cítila 
dobře a velmi vítána. Vůči židům je však 
portugalská vláda velmi vstřícná – podobně 
jako Španělsko nabízí portugalské občanství 
lidem, kteří dokážou, že jsou potomky 
perzekuovaných portugalských židů. Tuto 
možnost využilo již tisíce lidí.

židé v dnešním Lisabonu
Židovský život je v Portugalsku stále živý. 
Strávila jsem semestr v Lisabonu v rámci 
programu Erasmus (studentský výměnný 
program v rámci EU), a protože si nedokážu 
představit život bez židovské komunity, 
vydala jsem se ji hledat. Jakožto česká 
židovka jsem zvyklá na malou komunitu – ta 
lisabonská je ale ještě o mnoho menší. Exis-
tují zde dvě synagogy, klub Makabi, dětské 
mládežnické hnutí a košer obchod. To bylo 
vše, co jsem dokázala najít (pro porovnání 
doporučuji nalistovat článek o Judafestu, 
který představil šíři českého židovského 
života). Synagogy se liší, jak jen se synagogy 
lišit mohou. Shaarei Tikva je tradiční orto-

doxní synagoga, která následuje sefardský 
ritus a sídlí v krásné, dobře udržované 
budově v centru města. Druhá synagoga je 
skoro skrytá a mnoho lidí z komunity o ní ani 
neví. Sídlí v bytě v okrajovější části Lisabonu. 
V jedné z místností je modlitebna, v další 
kancelář, pak malé muzeum a samozřejmě 
nechybí neoficiální centrum – kuchyň, kde 
se lidé přirozeně před modlitbou scházejí.

Tuto synagogu založili v roce 1934 polští 
židovští emigranti, kteří sem začali přicházet 
ve dvacátých letech. Byla to jediná aškenáz-
ská synagoga v Portugalsku. Za druhé svě-
tové války pomáhala synagoga uprchlíkům, 
kteří přes Lisabon utíkali pryč z Evropy. Dik-
tatura nebyla k židům příliš přátelská, nebyla 
však ani otevřeně antisemitská a synagoga 
tak mohla pokračovat. Její úpadek začal 
s generační obměnou a také porevolučním 
společenským neklidem. První generace 
ubývala a nová již byla integrována do větší 
Comunidade Israelita de Lisboa (Izraelitská 
komunita v Lisabonu). Ke konci se v Ohel 
Jaakov již v pátek scházeli jen tři muži.

V devadesátých letech se zformovala sku-
pina „bnei anusim“, kteří se chtěli navrátit 
k judaismu a hlavní komunita je odmítla. 
Přišli do Ohel Jaakov, která je přijala a pře-
dala jim klíče od synagogy. V nultých letech 
se v záležitosti Bnei anusim angažovalo kon-
zervativní hnutí Masorti, na jejichž počest 
se synagoga drží aškenázského ritu. Dnes se 
kongregace hlásí k progresivnímu judaismu, 
je součástí EUPJ a používá reformní brazil-
ské sidury. Vládne v ní neuvěřitelně přívětivá 
atmosféra, každý návštěvník je vřele a se 
zájmem uvítán. Povinnou součástí návštěvy 
je prohlídka „muzea“ – místnosti se starými 
svitky Tóry a jinými důležitými dokumenty. 
Mnoho z nich bylo zanecháno v Lisabonu 
uprchlíky před nacismem.

V této synagoze jsem se skutečně cítila 
doma. Navštěvovala jsem ji během svého 
pobytu pravidelně. Zažila jsem několik 
šabatových modliteb s kytarou, mnoho 
šabatových večeří, kam každý něco přinesl, 
a pesachový seder, na kterém byla v malé 
jídelně hlava na hlavě. Židovský svět je malý, 
a tak jsem na druhém konci Evropy potkala 
maďarského bývalého vedoucího ze Szarvase 
(židovský letní tábor v Maďarsku, kam jsem 
sama několik let jezdila) nebo člena děčínské 
židovské komunity. Zastavuje se v ní mnoho 
turistů a cestovatelů, kterých v Portugalsku 
rychle přibývá. Pokud se i vy ocitnete v Lisa-
bonu, vřele doporučuji její návštěvu.

HAnA ŠIkovÁ 
Foto: Wikimedia

kontakty  
(pro návštěvy synagog je třeba se předem ohlásit):
Synagoga Ohel Jaakov: info@hehaver-oheljacob.org
Synagoga Shaarei Tikva: seguranca@cilisboa.org

Jakožto česká židovka jsem 
zvyklá na malou komunitu – 
ta lisabonská je ale ještě 
o mnoho menší.

kapitán barros basto přezdívaný „Portugalský 
dreyfus“

budova synagogy kadoorie Mekor Chaim v Portu
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Sto let Miroslava Kárného
V září uplynulo rovné století od narození 
zakladatele Terezínské iniciativy

Miroslav kárný se narodil 
9. září 1919 v Praze. 
v padesátých letech odešel 
do kladna, kde nastoupil na 
místo redaktora v závodním 
časopisu místních železáren 
kladenský kovák. Tento krok 
mu v době politických čistek 
v padesátých letech téměř 
jistě zachránil život.

Jeho otec Viktor Kárný (1885–1942) pocházel 
z Lešan u Benešova. V době první světové 
války se stal vdovcem a sám vychovával 
syna Jiřího a dceru Věru. Na jedné ze svých 
obchodních cest se seznámil s Karlou, naro-
zenou 1890 v Novém Kníně. Byla také vdova 
a pracovala jako vychovatelka v Dobříši, 
v rodině budoucího dirigenta České filhar-
monie Karla Ančerla. Sdílený osud, kdy oba 
zažili úmrtí nejbližších, vyvrcholil svatbou. 
Přestože ani Viktor, ani Karla nebyli prakti-
kujícími Židy a ze Židovské náboženské obce 
vystoupili hned po vzniku Československa, 
vybrali si vzájemně za partnera etnického 
Žida. Jejich první syn se narodil v roce 
1919 a dostal jméno Miroslav, druhorozený 
Zdeněk se narodil roku 1924. Otec provozoval 
obchod s galanterií a Karla přispívala do 
rozpočtu výdělkem ze své krejčovské dílny. 
Rodina Kárných bydlela v Praze na Letné 
a žila životem maloobchodních živnostníků. 
Díky dobré finanční situaci mohli například 
vycestovat se všemi čtyřmi dětmi na dovo-
lenou do Jugoslávie. Hospodářská krize na 
počátku 30. let však postihla i otcův podnik, 
který zkrachoval. Starost o obživu rodiny 
převzala paní Karla. Otec neúspěch těžce 
nesl, bral jej jako osobní selhání. Po čase se 
stal opět obchodním cestujícím.

Přes zhoršenou ekonomickou situaci 
se rodina snažila zajistit svým dětem co 
nejlepší vzdělání, třebaže se to neobešlo bez 
jistých těžkostí. Miroslav začal studovat 
na Akademickém gymnáziu Na Příkopech. 
Zde se poprvé setkal s rasovými problémy. 
Reálné nebezpečí pravicového extremismu 
pro společnost si uvědomil zvláště během 
tzv. Insigniády, která proběhla na konci 
roku 1934 (byl to spor o vydání insignií 
německé části Karlovy univerzity do rukou 
české části KU). Poměrně brzy, v patnácti 
letech, se vlivem okolností začal více 
zajímat o události kolem sebe a o politiku. 
Hledal politický směr, který by dokázal 

zodpovědět jeho otázky vztahující se k životu 
společnosti. Více než židovská tradice jej 
oslovila politická levice, která odsuzovala 
rasový šovinismus. S židovskou identitou 
se více setkával mimo domov, kde mu byla 
spíše vnucena okolním světem, který mu 
připomínal, že je v něčem jiný. Jeho etnický 
původ proto jistě hrál při hledání vlastního 
názoru na svět nezanedbatelnou roli. Obecně 
tehdy byly komunistická strana a sociálně 
demokratická strana pro mladé přitažlivější, 
než strany pravicové či extrémně naciona-
listické. Komunistické hnutí bylo ve svém 
programu internacionální, nacionální strany 
byly naopak xenofobní. U stoupenců levico-
vých stran hrál roli i sociální akcent jejich 
programu, který obracel pozornost k lidem 
chudým či lidem v závislém postavení.

Z univerzity do terezínského ghetta
Miroslav odmaturoval a na podzim roku 
1938 začal studovat český jazyk a dějepis 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 
Dostudovat mu však zabránil vývoj politické 
situace.

Atmosféra tzv. druhé republiky již byla 
antisemitská, ale Židé ještě nebyli postiho-
váni ekonomicky.

Po okupaci země a vyhlášení Protekto-
rátu Čechy a Morava byly prostřednictvím 
Nařízení říšského protektora v Čechách a na 
Moravě o židovském majetku ze dne 21. 6. 1939 
uvedeny v platnost norimberské zákony 
a zahájena arizace židovského majetku. 
Židé vlastnící obchod či podnik se okamžitě 
stávali obětí arizace, což se nevyhnulo ani 
rodině Kárných.

Již 15. července 1939 byla zřízena Zentral-
stelle für judische Auswanderung, která měla 

řídit vystěhovalectví Židů. Starost o budouc-
nost nadějného studenta Miroslava měla 
hlavně jeho prozíravá matka Karla, která 
se snažila synovi zařídit emigraci. Nakonec 
však plán nevyšel. Studium musel kvůli 
svému židovskému původu přerušit a začal si 
hledat práci. Výborné maturitní vysvědčení 
mu v té chvíli nepomohlo. Poměrně rychle 
však nalezl práci na statku v Radlicích, kde 
byl až do své deportace.

Dne 24. listopadu 1941 byl Miroslav mezi 
prvními deportovanými do Terezína, kde 
jako člen Aufbaukommanda začal budoval 
ghetto. Přes tvrdé táborové podmínky žili 
uvěznění Židé v ghettu dál svůj život. Miro-
slav se zamiloval. Svoji milou Margitu Krau-
sovou si dokonce vzal za manželku, a tím jí 
patrně zachránil život. Sám byl transportem 
Ek dne 28. září 1944 spolu se svým bratrem 
deportován do tábora Auschwitz Birkenau/
Osvětim Březinka. O poslední společné 
chvilce s bratrem Zdeňkem Miroslav Kárný 
vyprávěl: „Na rampě, při selekci bratra poslali 
nalevo a mě napravo. Chtěl jsem jít za ním. 
Ale nějaký starší vězeň mě strhl, protože věděl, 
o co jde, a řekl: ‚Ty vole, to nejde, oni jdou na 
lehčí práci, tebe by nevzali.‘ A tak mi zachránil 
život.“ S bratrem se již nesetkal, cesta, na 
kterou byl vybrán, vedla do plynové komory. 
Zdeňkovi by v říjnu 1944 bylo dvacet let.

V Osvětimi Miroslav Kárný nepobyl 
dlouho. Přihlásil se do transportu, který 
skončil v rakouském Kauferingu, kde byl 
zřízen pracovní tábor. V tomto táboře vězni 
denně čelili tvrdým podmínkám, jako byla 
obtížná dlouhotrvající práce, nedostatek jídla 
a především krutá zima. Sám utrpěl omrzliny 
na nohách a do ruky dostal flegmónu. Bojo-
val o život, zatímco německá armáda zahájila 
svou poslední ofenzívu v Ardenách. Na 
pokraji fyzických i psychických sil nakonec 
v dubnu 1945 přežil i pochod smrti. Válka 
pro něj skončila v Allachu, což byl pobočný 
tábor koncentračního tábora Dachau. Po 
osvobození americkou armádou zde ještě 
absolvoval karanténní pobyt a do Prahy se 
vrátil 24. května 1945.

S obavou navštěvoval adresy příbuzných. 
První však začal hledat manželku Margitu. 
Té se podařilo vrátit do Prahy už dříve. 
Vzájemnou radost ze shledání vystřídal 
smutek nad nejbližšími, kteří se konce války 
nedožili.

Z redaktora archivním badatelem
V poválečné Evropě se projevil posun společ-
nosti „doleva“, což byl trend, který se nevy-
hnul ani osvobozenému Československu. 
Příčiny spočívaly v diskreditaci pravicového 
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extremismu a kolaborantských vlád, vítěz-
ství Sovětského svazu ve válce a významné 
úloze komunistických stran v odboji. To se 
odrazilo i v prvních poválečných volbách 
v Československu, které se uskutečnily 
v květnu 1946. S výrazným počtem hlasů 
tehdy zvítězila KSČ.

Miroslav Kárný se ihned po návratu 
zapojil do práce, kterou nalezl jako redaktor 
v redakci Rudého práva. Jeden z dozvuků 
války a věznění pro něj představoval vynu-
cený akt úřední svatby, neboť úřady odmítly 
uznat svatební obřad z terezínského ghetta. 
Manželé Kární si svatbu zopakovali a v roce 
1946 se jim narodila dvojčata.

Po únorových událostech roku 1948 Miro-
slav v redakci postoupil na místo zástupce 
šéfredaktora. Funkci zastával až do listopadu 
1951, kdy by donucen z redakce odejít. V sou-
vislosti s politickým procesem s Rudolfem 
Slánským a dalšími, dříve komunistickými 
špičkami, musel redakci opustit a následu-
jícího roku byl vyloučen i z komunistické 
strany.

V Československu se zdvihla vlna antise-
mitismu, v jejímž rámci byli četní Židé obvi-
něni z protistátní činnosti a mnozí z nich 
odsouzeni k hrdelním trestům. Obvinění se 
nevyhnul ani Kárný: „Byl jsem obviněn, že 
v redakci udržuji metody buržoazního novi-
nářství… a že jsem součást protistranického 
spiknutí. … Měl jsem potom uloženo svého 
druhu domácí vězení.“

Právě tehdy se zachránil prací v redakci 
závodního časopisu Spojených oceláren 
Kladenský kovák. V té době se vrátil k tématu, 
kterým se zabýval již dříve. V kladenské 
redakci získal čas na práci v archivu. Stu-
dium pramenů mu umožnilo vydat spolu 
s M. Krulišem, J. Josifem a A. Pěničkou 
monografii pod názvem Sto let kladenských 
železáren. Byla to jedna z prvních publikací 
v Československu, která se hlouběji věnovala 
dějinám výrobního závodu. Své badatelské 
výsledky Miroslav Kárný zároveň uveřejňo-
val v Kovákovi i v deníku středočeského kraje 
Svoboda.

Na jaře 1967 ho čekal comeback – byl 
jmenován vedoucím odboru tisku, rozhlasu 
a televize na Ústředním výboru KSČ. Místo 
několikrát odmítl, „…ale pak jsem přece jen 
podlehl iluzorní představě, že tam bude možno 
něco prospěšného vykonat ke změně tohoto 
vrchnostenského úřadu, s nímž jsem vedl 
válku… Podle přání A. Dubčeka jsem – myslím 
v červnu 1968 – přešel jako zástupce šéfre-
daktora do časopisu Život strany s cílem tento 
časopis, který představoval baštu protiledno-
vých elementů, zlikvidovat a připravit vydá-
vání časopisu Tribuna, který měl podporovat 
politiku ‚pražského jara‘. Uprostřed příprav 
přišel 21. srpen a pod mým vedením redakční 
jádro Života strany (šéfredaktor se jaksi ztra-
til) začalo ‚ilegálně‘ vydávat časopis Tribuna, 
který jsme vyhlásili za orgán vysočanského 
mimořádného sjezdu.“

Zanedlouho po okupaci Československa 
vojsky států Varšavské smlouvy byl Kárný 
opět bez místa a znovu vyloučen z KSČ.

Prožitky z dějinných zvratů u něj vyvolaly 
hlubokou deziluzi. Do odchodu do důchodu 
pracoval na řadovém místě v reprografickém 
středisku Institutu poradenství. V té době 
se rozhodl, že se bude plně věnovat historii 
holokaustu, což mu později zajistilo velký 
respekt a uznání široké odborné veřejnosti.

důchod jako impuls k bádání
V roce 1975 využil Miroslav Kárný možnosti 
odejít jako bývalý vězeň nacistického režimu 
do předčasného důchodu. Neodešel však na 
odpočinek, ale v plné fyzické i duševní síle 
se začal naplno věnovat badatelské práci. 
Intenzivně studoval prameny k historii naci-
stické okupace českých zemí v domácích 
i zahraničních archivech, byl v kontaktu 
s předními badateli v této oblasti a publi-
koval řadu odborných studií a článků. Bylo 
pozoruhodné, jaký respekt a odborný kredit 
přitom v relativné krátké době získal.

Výsledky své usilovné práce mohl v úpl-
nosti zpřístupnit co nejširšímu okruhu bada-
telů a dalších zájemců až po listopadu 1989, 
kdy se stal také jednou z klíčových osobností 
podílejících se na vzniku a činnosti organi-
zace bývalých vězňů terezínského ghetta – 
Terezínské iniciativy.

Nelze přitom nevzpomenout na sku-
tečnost, že jeho rozsáhlá vědecká práce 

by nebyla možná bez trvalé podpory jeho 
manželky Margity (26. 2. 1923–27. 4. 1998), se 
kterou ho spojoval společný osud již od doby 
holokaustu a pozdějšího těžkého období 
po vzniku nové totality. Byla jeho nejbližší 
spolupracovnicí jako badatelka, korektorka 
i první odborná oponentka jeho prací, 
u dalších pak byla přímo spoluautorkou. 
S noblesou a diplomacií sobě vlastní dovedla 
řešit krizové situace, které občas při realizaci 
vědeckých projektů vznikají, a spoluorgani-
zovala vědecké konference, semináře apod. 
Přitom byla vzornou matkou a babičkou, 
pevnou spojnicí rodiny a zárukou její soudrž-
nosti. Její odchod byl pro Miroslava Kárného 
těžkou a nenahraditelnou ztrátou.

Výsledky bádání publikoval v předních 
odborných časopisech. Roku 1978 publikoval 
v Československém časopise historickém 
článek o koncentračních táborech. V dalších 
letech následovaly práce o politice nacis-
tického Německa vůči Česko-Slovensku 
a o židovské otázce v protektorátu. Většinu 
textů o perzekuci Židů během druhé světové 
války však mohl publikovat až po roce 1989 – 
včetně zásadní monografie Konečné řešení. 
Genocida českých židů v německé protekto-
rátní politice (1991). 

Roku 1994 spoluzakládal odborné perio-
dikum Terezínské studie a dokumenty. Stál 
v čele kolektivu archivářů a historiků, s nímž 
zpracoval publikaci Terezínská pamětní 
kniha, která zahrnuje ověřený soupis židov-
ských obětí deportací z protektorátu i jiných 
zemí a je považována za právně podloženou 
dokumentaci. Aktivně se podílel na zpraco-
vání scénáře pro první expozici Muzea ghetta 
v Památníku Terezín. Jeho vizionářství a ini-
ciativy podnítily rozvoj výzkumu holokaustu 
u nás a navázání spolupráce s odborníky ze 
zahraničí. Miroslav Kárný pracoval vědecky 
až do své smrti 9. května 2001.

ALExAndRA bLodIgovÁ
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TANCE

Z Á B A V A  A  R A D O S T  V E
S P O L E Č N É M  K R U H U

M O D E R N Í  H U D B A
T O  J S O U . . .

Č T V R T E K  •  1 9 : 0 0

P R A V I D E L N Ý  K U R Z

 

Z Š  J I Ř Í H O  Z  P O D Ě B R A D

J I Ř Í H O  N Á M .  7 ,  P R A H A  3

FESTIVAL OF DEMOCRACY
ASSOCIATED PROGRAM OF THE 23RD FORUM 2000 CONFERENCE
OCTOBER 11 – 17, 2019, PRAGUE AND OTHER CITIES
www.forum2000.cz  /  #fedem

HUMANS OF THE CONFLICT:
THE GRASS-ROOTS STRUGGLE FOR PEACE 
BETWEEN ISRAELIS AND PALESTINIANS

WHEN: 15.10.2019, 18:00 – 20:00
WHERE: KINO PONREPO

EN DISCUSSION

WHO: ALI ABU AWWAD
A PEACE ACTIVIST,

FOUNDER OF NON-VIOLENT
RESISTANCE IN PALESTINE

THROUGH „TAGHYEER“
(CHANGE)

JEAN-MARC LILING
A PEACE ACTIVIST,

AN ATTORNEY WITH
SPECIALIZATION

IN MIGRATION AND
ASYLUM IN ISRAEL

MODERATOR:
IRENA KALHOUSOVÁ

HEAD OF THE HERZL CENTER
FOR ISRAEL STUDIES
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LITERÁRní TvoRbA

Ty nejsi žádná Židovka
„Ty nejsi žádná Židovka!“ Sálem zaznělo jako výstřel a v tu chvíli 
ustalo štěbetání, huhlání a vrzání, které doprovázelo jednání členské 
schůze Sdružení pro obnovu židovské Příbrami. Paní Třímalová 
stále ještě stála za předsednickým stolem a teatrálně natahovala prst 
směrem k paní Abelesové.

„Jak tohle můžeš říct, Květuš?! Co tím jako myslíš? Jak jako, že 
nejsem Židovka …?“ koktala paní Abelesová a rozhazovala rukama 
a vypadala, že na ní přijdou mdloby.

„Však víš, včera tu byl rabín a ten nám to řek… Proto tu takhle taky 
sedíme, abychom schválili nové stanovy a udělali novou členskou 
evidenci. Nedělej, že to nechápeš. Celou dobu jsi byla na jeho před-
nášce o tý halaše a kývala jsi, jakože ti to je jasný,“ přešla Třímalová do 
otráveného tónu a zaujala znuděnou pózu znaveného rodiče.

„Ale Květuš, to on snad mluvil jen o tom, jak to berou rabíni, to 
se nás přeci netýká, né? Dyť to nedává smysl…“ bránila se Abelesová 
téměř už plačtivě. „Co jako chceš? Jakože mám vypadnout a už 
nebudu Židovka a v Příbrami to bude dělat kdo, tu židovskou kulturu, 
a tak? Jako ty? To nemyslíš vážně?!“ vzchopila se Abelesová k odporu.

„Podívej, Rútěnko, my musíme mít ten židovskej charakter, to 
snad chápeš, ne? No a rabín říkal, že pak musíme jako ctít tu halachu, 
no. Vždyť jsi tam byla, na tý jeho přednášce, né?“ snažila se vysvětlit 
laskavě Třímalová. To však už začal rozruch v klubovně přerůstat 
v hluk a překřikování…

„Tak nám Květo řekni, vo co jde! Já jsem z toho nějakéj zmatenej… 
Na přednášce jsem nebyl a nechápu, proč se do Rút takhle navážíš.“ 
povstal pan Novák.

„Uklidni se Břéťo, ty Žid seš,“ odsekla Třímalová. „Tady jde o Rút 
a takovýhle ty…,“ mávla směrem k Abelesové, která seděla nasupeně 
již se založenýma rukama a zlostně pozorovala Třímalovou.

„No proto. Ale co jako má být s Rút?“ odvětil Novák již shovívavě 
a sedl si.

„Vždyť se to tu snažím od začátku vysvětlit, kdyby mě Rútěnka 
nepřerušovala a ostatní dávali pozor.“ pokračovala blahosklonně 
Třímalová.

„Jak všichni víme, a včera nám to pan rabín připomněl, máme tu 
tu halachu, co se podle ní Židi řídí a co je dělá Židama. No, a podle ní 
tady máme členy lidi, co členi být nemohou, páč nejsou Židama. Jako 
třeba právě Rútěnka, nebo tady pan Malina, Sidon, paní Horovicová 
a Kaplanová, a tak dále …“ vykládala Třímalová a držela přitom v ruce 
papíry, aby dodala svým slovům úřední a neodvolatelný charakter. 

Rozhostilo se absolutní ticho a jen upřené pohledy přítomných 
nasvědčovaly jejich hlubokému zamyšlení anebo zmatení.

„No chceme snad být ty přidružený členi Federce, né? Nebo 
nechceme? Já tomu nerozumím, co vlastně chcete…?“ prohlásila 
nasupeně.

„Víš, Květuš, je to od tebe dost sprostý, deset let po sametu a ty nás 
chceš rozeštvat.“ vzchopila se Abelesová. „Co jsme se spolu nasnili 
o Izraeli, o tom, jak by nám bylo jinde líp, když jsme po šestidenní 
válce slyšeli všude jak jsou ty sionisti, ty kosmopolité a Židé obecně, 
zradou socialismu, a nepřítelem Tábora míru, jak sloužíme ame-
rickým imperialistům.“ zvyšovala Abelesová hlas a ten se jí začal 
rozhořčením třást. „Tobě bylo fajn, když jsi se jmenovala Staňková, 
ale co já, my všichni v rodině …?! Pamatuješ, jak říkaly ty hrozný frky 
o Židech a vždy tam byl pak najednou Žid Abeles, který třeba místo 
bronzu na střeše měl u zdi chytat olovo, pamatuješ?!“ pokračovala 
třesoucím hlasem Abelesová.

„Ale neber si to tak, Rútěnko.“ přerušila jí Třímalová a máchla 
odmítavě rukou. „Uznej, že jsem vždy stála za tebou, už na základce, 
vždy jsem tě před lidma bránila. Vždy jsme říkala, že Židi jsou stejní 
lidé jako ostatní, jen si na to vzpomeň. Kdo tě bránil před Koubou, 
když ti maloval na lavici hákenkrajc nebo když ti Janda říkal, abys 
nejedla šunku, že přijdeš do židovskýho pekla. Nebo…“

„Nech toho Květo, je to trapné,“ přerušila ji Abelesová. „Tys nikdy 
nepřiznala, že tvoje matka přežila koncentrák, že máš taky židovskej 
původ a já jsme tě nikdy nepráskla, i když to moji rodiče věděli.“

„Ale já jsme o tom nesměla mluvit, naši to tajili. To snad chápeš, 
ne?“ dodala Třímalová dotčeně.

„Počkat, počkat, o co tu tedy jde?“ zvedl se pan Brodský „Co tu 
holky řešíte?“

„Tak zrovna Vy, pane Brodský, zrovna Vy radši mlčte. Vy to vůbec 
nemáte jistý,“ vyjela rozčíleně Třímalová. „Buhví jak to bylo s tím 
vašim původem. Dorazil jste se Svobodou do Prahy, ale papíry 
nemáte. Možná kdybyste se rozjel do Mukačeva, možná byste nako-
nec nějaké našel. Ale vám to za to nestojí, ale teď budete mít hold 
problém! Mrzí mně to, ale i když vám je osmdesát, něco byste už měl 
udělat.“ podotkla káravě.

„No tak to už brzdi, Květo,“ zvedl se Novák na obranu Brodského. 
„Takhle nemůžeš přeci s Josefem mluvit. To on si nezaslouží a také 
je vlastně jedinej, kdo se tu stará o hřbitov, tak trochu ohledu, bych 
prosil…“

srdečně zveme na uvedení obrázkového 
hebrejského slabikáře Alef bet teď!

Čtvrtek 17. 10. v 18.00 v nakladatelství Xao, 
Krymská 29.

Od 16.00 zveme do Xao všechny dětské 
čtenáře na pomoc při chystání večírku. 
Připravíme společně salát tabule, chumus 
a ozdobíme jedlá písmena. S sebou si můžete 
přinést prkénko, nožík a zástěru na vaření.

Těší se nakladatelství Xao, Alžběta Glancová 
a Lucie Lučanská
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„Jo, jo, … máš pravdu, Břéťo.“ opáčila uznale Třímalová. „My tu 
ale musíme dojit k nějakému závěru, jestli to máme nějak povznést, 
nějak si uctít tu tradici a tak. Rabín to řekl jasně.“

„A co nám jako tak důležitýho řekl, Květuš?“ zeptal se ironicky 
Novák.

„No například, že už nemáš nosit chlebíčky se šunkou na naše 
schůze!“ odsekla uštěpačně Třímalová.

„No tak to promiň, tos mohla říct hned a já objednám třeba vajíč-
kové nebo humrové…“ odvětil Novák nechápavě.

„To byla ironie, Břéťo, ironie, víš. Tak to je jedno, ať se dostaneme 
tedy k tomu hlasování o stanovách a členské evidenci.“ dodala smíř-
livě.

„No ale počkej, Květo, to jakože ti chlebíčky, co dodávám a účtuju 
za náklady nebo vůbec, jsou jako panu rabínovi špatný?! A když jsem 
je dodával na svatbu tvý dcery, tak si je farář pochvaloval a najednou 
jsou tady špatný. Tak to mi hlava nebere, Květo, to mi tedy vysvětli.“ 
prohlásil Novák kategoricky a postavil se založenýma rukama proti 
Třímalové.

„To sem netahej Břéťo, to ti vysvětlím pak,“ odvětila kategoricky 
s důrazem na slovo pak.

„Tak prosím, vraťme se k programu schůze,“ prohlásila se smířli-
vou laskavostí do sálu Třímalová.

„Vždyť to povídám,“ vzpamatoval se Brodský. „Chtěl jsem vědět, 
proč Rútěnka vypadla z návrhu členů výboru na další období.“

„Ale to je stále dokola,“ podotkla Třímalová unaveně. „Protože není 
Židovka.“

„Ale jak jsi na to přišla Květo?“ nedal se Brodský.
„Má to, vlastně to nemá v papírech,“ řekla rezignovaně Třímalová.
„Co jako?“
„No její maminka byla křesťanka. Tak, a teď to víte,“ řekla, jako by 

prozradila absolutní nechutnost.
„Co to tu žvaníš, Květo?“ zvedla se Abelesová s divokým pohledem 

„Když jsi chtěla, abych ti šla na svatbu v kostele za svědka, tvůj teh-
dejší katolický manžel si to nepřál, a tys mi tenkrát řekla, nezlob se, 
ale seš Židovka. A teď jakože nejsem?! A ty jako si?! Seš katolička, ne?! 
Co nám to tady povídáš za nesmysly?!“ přešla Abelesová do útoku 
a zajikala se vztekem.

„Já už od smrti manžela do kostela nechodím, rozešla jsme se 
s nimi, to přeci víš, tak z toho tady nedělej tyátr,“ odvětila pohrdlivě.

„Tak počkat, počkat …“ zvedl se zase Novák. „Když Rútěnka nebude 
ve výboru, kdo bude dělat ty židovské svátky, zápisy, pozvánky a tak?“ 
zeptal se nepředstíranou prostotou.

„Kdo by, třeba Rútěnka, jestli jí to baví…“ odvětila s dětskou naivi-
tou Třímalová.

„Víš co, Květo, di s tím někam … Ani mne to nenapadne. Když ti 
nejsem dost dobrá jako Židovka, budu si ty svátky slavit s rodinou 
sama. Zápisy a pozvánky si můžeš dělat sama a vlastně si můžeš, víš 
co…,“ prohodila už polohlasně Abelesová.

„Co mně …, rabínovi to vadí… Já to nevymyslela, to ta halacha,“ 
odvětila rezignovaně Třímalová.

„Nás v chederu učili, že Žid se pozná podle toho, jak žije. Tedy asi 
ne podle toho, na co má papíry,“ podotknul Brodský.

„Pane Brodský, při vší úctě, ty antisemitský moresy z ruských škol 
nám sem netahejte,“ odsekla Třímalová.

„Ale to tu pak budeš mít sotva polovinu členů, holčičko. S kým 
tady tu židovskou kulturu v Příbrami chceš dělat?“ odvětil shovívavě 
Brodský.

„Měli jste být všichni na setkání s rabínem, bylo by vám to všem 
jasné, jak to má u Židů vypadat. Teď mi z toho děláte bolavou hlavu,“ 
řekla už nešťastně Třímalová.

„No, ale když většina na rabínovi nebyla nebo tomu nerozumí, 
proč to tady musíme řešit?“ zeptal se prostomyslně Novák.

„No přeci abychom dali naší organizaci skutečně židovský charak-
ter, to dá rozum. Jinak by o tom rabín nemluvil.“ Třímalova mávala 
už otevřenými dlaněmi před obličejem a obracela oči k pomyslným 
nebesům.

„To pak budeme lepší Židi? Já tomu fakt nerozumím …“ tvrdošíjně 
nechápal Novák.

„Né, ale mohli bychom mít ten židovský statut, r-o-z-u-m-í-š?“ 
řekla už rezignovaně.

„A pak co, jako? Když už tady Rútěnka nebude chodit, pan Foerš-
tajn nám nesežene vánoční stromky, Sidon neuklidí, Horovicová 
neudělá Hamanovy uši, Malina nám neudělá večer izraelských písní, 
Josef se vykašle na hřbitov a moje chlebíčky nebude tady už nikdo 
chtít? To jako bude to lepší?!“ řekl Novák tónem člověka, který procitá 
z těžkého snu.

„Tak to asi ne, takhle asi fakt ne,“ doznala Třímalová.
„Lidi, pojďte to odložit o rok, nebo prostě na jindy… Blíží se cha-

nuka a my bychom měli být veselí, protože jsme byli zachránění,“ 
navrhl Brodský do pléna a ozvalo se úlevné vydechnutí.

„No, jestli to tak opravdu chcete…“ řekla již sedící předsedkyně 
Třímalová.

„Dávám hlasovat, kdo je pro, že tady rabín tentokrát nebyl?“

Pro Maskil voJTA kEREn 2019,  
ze sbírky Schůze

kLíč k ŘEŠEní kURZU 
HEbREJŠTIny
1) 
děvče:
נעליים, חצאית, חולצה 
chlapec:
נעליים, מכנסיים, סוודר 

2) 
čepice
kabát

rukavice
klobouk

bota
šála

kalhoty
ponožka
kravata 

tělo
nohy
hlava

krk
ruka
noha

Řešení tajenky: Sukot (svátek stanů)

ם י י ס נ כ מ 1
ה צ ל ו ח 2
ע ב ו כ 3
ם י נ ו ת ח ת 4

ת י א צ ח 5
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V hlavní roli 
inkvizice

V barvitém historic-
kém románu SÁM 
PROTI INKVIZICI 
se dostaneme do 
16. století, kdy život 
rozhodně nebyl 
jednoduchý: ve 
Španělsku v té době 
řádila Svatá inkvi-
zice. Hlavní postavou 
je lékař Francisco 
Maldonado da Silva, 

který měl tu smůlu, že se dostal do jejího 
zorného pole. Narodil se přesně sto let poté, 
co Kolumbus objevil Amerika a židé byli 
vyhnáni ze Španělska – tedy v roce 1592. 
Jeho židovská rodina záhy přesídlila do 
jedné z nových kolonií v Jižní Americe, do 
Argentiny, a usadila se v Cordóbě. Ani tam 
však neunikli pronásledování a obviňování, 
že jsou tajně věrni své židovské víře. Jako 
malý chlapec zažije Francisco otcovo zatčení, 
ten pak stráví mnoho let ve vězení, podobně 
jako jiní „noví křesťané“. Obdobný osud čeká 
na Francisca – a podle autora je základní 
příběh skutečný. Židé totiž tehdy v hispán-
ském prostředí v hojné míře naoko – tedy 
nuceně – konvertovali na křesťanství, aby 
si zachránili život, ale i tak byli španělskou 
společností ostrakizování a nazývání (spolu 
s muslimy) posměšnou přezdívkou marrano, 
jež označovala právě ta zvířata, které židé 
nejedí – přesněji selátko, co právě přestalo pít 
matčino mléko…

Autorem tlustého románu je argentinský 
spisovatel Marcos Aguinis, který se narodil 
roku 1935 právě v Cordóbě – a sám byl, stejně 
jako protagonista románu, synem židov-
ských přistěhovalců. A navíc i on studoval 
medicínu. O to snáze se tedy projektoval do 
prožitků hlavní postavy. Aguinis je autorem 
čtrnácti románů (česky vyšla i Evita, živo-
topis slavné první dámy Argentiny známé 
i z muzikálu) a mnoha sbírek esejů. Právě 
kniha Sám proti inkvizici (vydal Vyšehrad 
v edici Světová próza) mu zaručila velkou 
čtenářskou popularitu a dočkala se řady 
překladů. Byť se lineární, chronologicky 
uspořádaný děj může zdát místy poněkud 
rozvláčný a neubránil se jistému patosu, 
přináší pozoruhodně detailní popis zločinné 
činnosti španělské inkvizice rozšířené i v 
Americe. V druhém plánu nahlédneme do 
běžného života v tehdy nových jihoameric-
kých koloniálních státech, který autor líčí 
velmi přesvědčivě. Reálnost popisovaných 
skutečností podtrhují i časté vysvětlující 
poznámky pod čarou. A kdo něco ví o 
metodách katolické inkvizice, tuší, že příběh 
statečného muže, který se nakonec odhodlá 
k religioznímu „coming outu“, ani nemůže 
dopadnout dobře…

Temná doba 
vyžaduje temné 
lidi

Objemný 
paperback nese 
název připomí-
nající thriller: 
DO TEMNOTY. 
A podtitul 
knihy jakoby 
onen dojem 
podtrhoval: 
Od milosrdné 
smrti k maso-
vému vraždění. 
Hlavní postava 
je ovšem 
antihrdinou se 

vším všudy – jde totiž o Franze Stangla, veli-
tele vyhlazovacích válečných lágrů Sobibor 
a Treblinka, takže je jasné, že nepůjde 
o zábavnou beletrii. Autorka Gitta Serenyová 
(1921–2012) toto faktografické dílo vydala už 
v roce 1974, v překladu Zlaty Kufnerové jde 
ale o druhé vydání z roku 1995. 

V předmluvě na sebe autorka prozrazuje: 
„Když vypukla válka, byla jsem dospívající 
dívka na škole v Paříži, vášnivě zamilovaná 
do Francie. Jako člověk pocházející z neut-
rálního Maďarska jsem byla teoreticky v bez-
pečí a nic by mě nepřinutilo odejít.“ Brzy 
však získala s válkou bezprostřední zku-
šenost. Stala se pomocnou ošetřovatelkou 
charity a pečovala o opuštěné děti v Paříži 
a na Loiře. V roce 1945 nastoupila do organi-
zace pro pomoc a obnovu UNRRA a pečovala 
o děti v táborech pro vysídlence na jihu 
Německa. Už tehdy ji zajímala otázka, do 
jaké míry za zlo v lidských bytostech mohou 
geny a do jaké míry má vliv společnost 
a prostředí. Doufala, že se časem chopí pera 
některý z pachatelů a nějak objasní vznik 
a mechanismy onoho absurdního válečného 
běsnění. Jak vůbec mohli zdánlivě normální 
lidé spáchat tak hrůzné činy? Nikdo však 
k takovému odhalení odvahu nenalezl.

Serenyová se do začátku 70. let zúčastnila 
desítek procesů s válečnými zločinci po 
celém Německu. Byla i u procesu, v němž byl 
na doživotí odsouzen Franz Stangl, spoluzod-
povědný za vraždu 900 000 lidí v Treblince. 
Po válce uprchl přes Řím do Brazílie, kde 
ho vypátral Simon Wiesenthal. A Brazílie 
ho v roce 1968 vydala. Autorce připadal 
ve srovnání s ostatními, které při procesu 
sledovala, méně primitivní, otevřenější 
a smutný… Byl jediný ze všech s tak hrůznou 
minulostí, který působil dojmem, že má svě-
domí. Vymohla si, že bude dělat se Stanglem 
rozhovory, a nakonec z toho bylo celých 
sedmdesát hodin. Další rok a půl autorka po 
všech koutech světa sháněla lidi, kteří s jeho 
příběhem nějak souviseli, jako třeba jemu 

podřízení či nadřízení nacisté, vězni, kteří 
pobyt v lágru přežili, ale například i kněží, 
kteří pomáhali nacistům po pádu Třetí říše 
uprchnout z Evropy. Konfrontovala s nimi 
výpověď odsouzeného Stangla. Vznikla tak 
unikátní kniha, jejíž podstatnou část tvoří 
právě rozhovory. Vyšla už v USA a ve všech 
západních zemích Evropy, v Paříži z ní 
dokonce udělali divadelní představení.

Dnes britská spisovatelka a novinářka 
Gitta Serenyová, které u nás vyšla už před 
dvaceti lety kniha Albert Speer: Zápas s prav-
dou, předkládá českému čtenáři pozoru-
hodný dokument o organizaci nacistických 
zvěrstev, ale také o roli katolické církve za 
války. Kniha s trochu zatemňujícím názvem 
DO TEMNOTY přináší autentická svědectví, 
jakých je málo.

Ptáče, které se 
odlišovalo

Díky novému filmu NABARVENÉ PTÁČE 
režiséra Václava Marhoula je skloňovaná 
ve všech pádech i stejnojmenná knižní 
předloha Jerzyho Kosińského (1933–l991), 
amerického židovského autora původem 
z Polska. V USA kniha vyprávějící drsným 
způsobem o putování malého chlapce válčící 
krajinou vyšla poprvé v roce 1965, v češtině 
pak v roce 1995 v Argu, kde letos dosáhla už 
čtvrtého vydání! Stojí zato si porovnat, v čem 
se kniha liší od filmu. A opravdu nejde jenom 
o detaily…

Knihu vlastně ani nemusíme číst. Ať 
už jsme doma či v autě, stačí se zaposlou-
chat do příjemných hlasů Jiřího Köhlera 
a Jana Kačera, kteří dílo pro vydavatelství 
OneHotBook načetli, i když nám budou číst 
ne zrovna příjemné věci. Úvodní věta zní: 
„V prvních týdnech druhé světové války, na 
podzim roku 1939, poslali rodiče svého šes-
tiletého chlapce z jednoho velkého města ve 
východní Evropě do bezpečí jedné vzdálené 
vesnice…“ Nahrávku si bude posluchač uží-
vat docela dlouho: 8 hodin a 50 minut!

LUboR FALTEIsEk
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Minikurz hebrejského jazyka 
pro samouky (23. lekce)
oblečení ָגִדים ּבְ
V této lekci si můžete rozšířit slovní zásobu o různé části oblečení 
a kousky oděvu. Zanedlouho se ochladí i v Izraeli – tak abyste pak 
věděli, jak si říct třeba o šálu... V závorce najdete jako obvykle tvar 
množného čísla.

kabát ְמִעיל )ְמִעיִלים(  ז

svetr ְסֶוֶדר )ְסֶוֵדִרים(  ז

kalhoty ִמְכָנַסִים  ז

košile, tričko ֻחְלָצה )ֻחְלצֹות(  נ

sukně ֲחָצִאית )ַחְצִאּיֹות(  נ

šaty ָמלֹות(  נ ְמָלה )שְׂ שִׂ

ponožka ִיים(  ז ְרּבַ ֶרב )ּגַ ּגֶ

spodní prádlo ְחּתֹוִנים  ז ּתַ

pyžamo יָג'מֹות(  נ יָג'ָמה )ּפִ ּפִ

šála ָצִעיף )ְצִעיִפים(  ז

kravata ֲעִניָבה )ֲעִניבֹות(  נ

klobouk ּכֹוַבע )ּכֹוָבִעים(  ז

čepice (vlněná, pletená) ּכֹוַבע ֶצֶמר )ּכֹוְבֵעי ֶצֶמר( ז

rukavice ָפפֹות(  נ ָפָפה )ּכְ ּכְ

bota  ַנַעל )ַנֲעַלִים(  נ

plavky ַגֵדי ָים(  ז ֶגד ָים )ּבְ ּבֶ

Pro košili i tričko či blůzu můžeme použít stejné slovíčko. Pokud 
ale chceme zdůraznit, že jde o tričko s krátkým rukávem, použijeme 
výraz ֻחְלָצה ְקָצָרה (dosl. krátká), pokud jde o dlouhý rukáv, pak ֻחְלָצה 
ה .(dosl. dlouhá) ֲאֻרּכָ

Při luštění všech úkolů nezapomeňte, že jsou psány bez punktace!

1) Jaké kousky oděvu mají lidé na obrázku?

2) spojte kousek oblečení s částí těla, k níž patří (k jedné 
části těla se může vztahovat i více kousků oděvu):

כובע צמר

מעיל

כפפה

כובע

נעל

צעיף

מכנסיים

גרב

עניבה

křížovka s tajenkou:
 

1

2

3

4

5

1) kalhoty
2) košile
3) klobouk
4) spodní prádlo
5) sukně

Správné řešení křížkovky a překlad slov najdete na straně 13.

PŘIPRAVILA RÁCHEL PoLoHovÁ 
Ilustrace Rebeka Zaorálková

גוף

רגליים

ראש

צוואר

יד

רגל
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Život v Szarvasi aneb 12 dní v ráji
Szarvas leží v Maďarsku, V tomto 
nenápadném městě se již několik 
desetiletí nachází velká táborová 
základna určená pro každoroční 
pořádání letních táborů pro židovské 
děti a mládež z celé Evropy a částečně 
z Izraele. První čeští účastníci se 
táborového programu začali účastnit 
záhy po roce 1990. Celá organizace je 
natolik rozsáhlá, že disponuje celoročně 
zaměstnanými profesionály z Evropy 
i Izraele, kteří vymýšlejí program, zvou 
hosty, zajišťují celou náročnou logistiku. 
Tábor je určen pro několik set táborníků 
a každý stát má přesně vyhrazený turnus 
a počet dětí (letos na Českou republiku 
připadlo 70 míst, která byla ihned 
obsazena a na mnohé se nedostalo). 
Táboru se mohou účastnit děti od 7 
let a starší teenageři se pak postupně 
přesouvají na posty „madrichů“, tedy 
jakýchsi instruktorů či vedoucích, 
k čemuž absolvují řadu přípravných 
kurzů a školení. Szarvas je tak nejen 
letní zábavou, ale také možností zažít 
židovskou pospolitost v mezinárodním 
měřítku, navázat přátelství s dětmi 
z jiných zemí nebo se zlepšit v angličtině 
a hebrejštině. Případně se vydat na 
dráhu profesionálního židovského 
leadra, organizátora akcí a podobně. 
A nyní již samotný text účastníka.

szarvas, město, mezi židy se spíše 
používá označení tábor szarvas camp. 
Tento tábor však není malý, má velikost 
běžné české vesnice. Jsou zde tenisové 
kurty, fotbalové a basketbalové hřiště, 
bazén a mnoho dalšího. Toto si můžete 
zjistit i na oficiálních stránkách, ale v 
tomto článku se dozvíte, jak se v szarvasi 
žije.

V Szarvasi se žije úžasně. Každý den ráno vás 
zbudí rozhlas říkající „dobré ráno“ v jazycích 
všech národů v táboře. Po hodině je krátký 
ranní program a po něm „nástup“, kdy se 
všichni dostaví na shromaždiště, přejí si 
dobré ráno, hraje se scénka a recituje se 
Mode ani a Šma Jisra’el.
Dále následuje snídaně, po snídani birkat 
ha-mazon a po snídaňové pauze program. 
Co máte za program, se dozvíte na televizi 
u jídelny. Vždy jsou tři bloky programu, oběd 
s birkat ha-mazon a poobědová pauza, a další 
tři bloky programu. Každý blok má hodinu, 
stejně tak jako pauza po obědě.
Po druhých třech blocích programu je večeře 
a opět požehnání po jídle. Často se při něja-

kém jídle před birkat ha-mazon zpívají písně.
Po večeři následuje pauza a pak je večerní 
program. Po programu mají věkově rozdělené 
skupiny rozvrženou večerku.
V Szarvasi jsou také dva obchody. Jeden se 
sladkostmi, zavírající hodinu před jídlem, 
a druhý Szarvas shop s produkty se značkou 
Szarvas. V obou obchodech používají jen 
forinty, maďarskou měnu, ale na rozdíl od 
ostatních obchodů v Maďarsku umějí proda-
vači anglicky.
Na Szarvasi je také možnost se modlit třikrát 
denně. Szarvas má i vlastního rabína, zná-
mého tím, že nikdo nezná jeho jméno.
Na Szarvasi je každý v bezpečí, nejen díky 
ochraně Boží, ale i lidské. Když jsem zde byl 
já, nic nebezpečného se nedělo, ale i kdyby 
ano, díky této ochrance by se nedělo nic.
Szarvas je přesně to místo, kde je zábava na 
každém kroku a nudu potkáte jen v autobuse 
cestou tam nebo domů, protože cesta z ČR 
trvá deset hodin. Pokud nějká místa silně 
připomínají ráj, Szarvas je jedním z nich.

ARon boHÁčEk
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Matěj Knop – editor, Eliáš Gaydečka – korektor a další.  
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Synagoga v Radnicích
Radnická synagoga se nachází v bývalém židovském ghettu i s některými 
původními domky. Jedná se o ojediněle dochovaný urbanistický celek. Syna-
goga byla postavena ve stylu pozdního baroka v roce 1781, zřejmě v souvislosti 
s reformami Josefa II. Místní židovská obec je poprvé zmiňována na začátku 
16. století v souvislosti s nuceným vystěhováním židů z Plzně a fungovala až do 
roku 1935. V letech 1843–1846 zde působil rabín Isak Mayer Weis-Wise, který se 
v Americe stal zakladatelem reformního judaismu. V Cincinnati založil rabín-
ský teologický seminář Hebrew Union College. Od padesátých let do roku 1992 
byla v bývalé synagoze autodílna. Budova synagogy byla v roce 2001 zrekonstu-
ována a slouží k výstavám a kulturním akcím.

TExT A FOTO FILIP MEsZARos
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Abrahamova cesta vysokými svátky
když si na zahradě postavíte roztřesenou 
budku na spadnutí, je určitě vaším 
největším přáním, pozvat si do ní hosty. 
Hodně hostů. čím víc, tím líp. suka plná 
rozjařených přátel sice drží spíš silou 
vůle, ale stejně to uděláte.

Kdo nemá suku vlastní – jako třeba já, 
velice rád se nechá pozvat do nějaké suky 
spřátelené. Protože není nic lepšího než 
za podzimních deštivých dní sedět venku. 
Nabalená v bundě budu vzpomínat na šálu, 
která zůstala doma. Maimonides měl pravdu, 
náš snadný život mohou těžké časy vystřídat 
velmi rychle. Ale stejně to letos zase udělám.

Většina hostů přinese jako důkaz vděč-
nosti za pozvání nějaké jídlo, vždyť jsme 
na židovské sešlosti. Najde se ale i někdo, 
kdo přinese lulav, ten zvláštní svazek čtyř 
exotických rostlin. Díky němu můžeme 
splnit další z povinností svátku Sukot. Ve 
stanoveném pořadí za pronesení předepsa-
ných požehnání máváme lulavem do všech 
šesti světových stran. Kdo se u toho alespoň 
jednou necítil jako naprostý pitomec, ať hodí 
etrogem. Ale stejně to uděláme.

Svátek Sukot oplývá rozmanitou a složi-
tou symbolikou, kterou vystihují jeho různé 
názvy. Svátek stánků říkáme, abychom zdů-
raznili, že je naším úkolem posedět v suce. 
Připomínáme si tím, jak naši předkové 
putovali pouští poté, co je Hospodin pro-
střednictvím Mojžíše vyvedl z Egyptského 
otroctví. Mojžíš nás vyvedl z fyzického 
otroctví chudoby svátku Pesach a přivedl nás 
i k osvobození duchovnímu, když mu během 
Šavuot Hospodin daroval Tóru. Kdo je ale 
naším průvodcem na cestě vysokými svátky? 
Praotec Abraham.

Na začátku Vysokých svátků, během Roš 
ha-šana, si připomínáme příběh Izákova 
spoutání. Hospodin chce vyzkoušet Abraha-
movu oddanost, a tak mu přikazuje, aby vzal 
svého syna a šel ho obětovat na horu Moria. 
Abraham nemešká, okamžitě se připravuje 
na cestu, dokonce si i přivstane a jde úkol 
vykonat. Od strašného činu jej zradí až Hos-
podinův posel. Abraham v očích Hospodina 
obstál a získává svou odměnu.

Obstál ale i v našich očích a podle našich 
lidských měřítek? Proč se Hospodinu nevze-
přel a neodmítl jít zabít svého syna? Jedním 
z přikázání, které Hospodin dal už Noemu, 
přece byl zákaz vraždit. Obstál Abraham? 
A obstál Abraham jako otec? Izák jej po 
strašné zkušenosti opouští a už nikdy s ním 
nepromluví, přijde až na jeho pohřeb. Obstál 
Abraham jako manžel? Sára dobře věděla, 
za jakým účelem Abraham Izáka odvedl. 
Jakmile se vrátil sám, Sára se velmi vylekala, 
že Abraham Izáka skutečně zabil. V dalším 
oddílu Tóry, který bezprostředně navazuje 
na příběh o Izákově spoutání se dozvídáme 
o její smrti.

Obstál před námi Abraham? Ano a ne. Spl-
nil Hospodinův úkol, ale rozvrátil si rodinu. 
Stejně jako všechny naše skutky, nebyl ani 
skutek Abrahamův jednoznačně dobrý ani 
jednoznačně zlý.

Martin Buber ve svém výkladu ke knize 
Berešit uvádí, že právě tato naše nerozhod-
nost a neschopnost posoudit, co je dobré 
a co zlé, je trestem, který postihl Adama 
a Evu v ráji za to, že ochutnali ovoce Stromu 
poznání dobrého a zlého. Trestem podle 
Bubera nebylo to, že Adam s Evou si najed-
nou uvědomili existenci zla, ale právě to, že 
přestali být schopni dobré a zlé jasně odlišit. 
My sami jsme proto zmateni, žádná věc ani 
událost není černobílá, nic není jednoznačně 
dobré ani jednoznačně zlé.

Během deseti dnů, které jsou mezi Roš 
ha-šana a Jom Kipurem, máme šanci zvrátit 
Hospodinovo rozhodnutí o našem dalším 
bytí v náš prospěch. Každý se tak stáváme 
Abrahamem a jsme posuzováni. Hospodin 
má ovšem jasno, stejně jako měli kdysi 
jasno Eva s Adamem v ráji. Tím, před kým 
musíme své počínání obhájit, jsme hlavně 
my sami. My, kteří si nejsme svými skutky 
jisti. Nevíme, jestli byly úplně dobré, a víme, 
že některé byly určitě špatné. Máme deset 
dní na to, abychom obstáli sami před sebou. 
A právě v tom spočívá jejich hrůza.

Pokud jsme obstáli, jsme v závěru svátku 
Jom Kipur zapsáni do Knihy života pro 
další rok. Kdo své účty nevyrovnal a bude 
před problémy prchat, dopadne jako Jonáš. 
Kdo své účty vyrovnal, může začít další rok 
s čistým štítem. Není náhodou, že podle 
tradice obřezal Abraham sebe, svého syna 

a celou svou domácnost právě na Jom Kipur. 
Každý z nás v tento den znovu uzavírá svou 
osobní smlouvu s Hospodinem. Každý z nás 
mu obětuje ze sebe, když se celý den postíme 
a svými modlitbami napodobujeme chrámo-
vou bohoslužbu.

Po těchto událostech přichází tedy svátek 
Sukot, aby období vysokých svátků završil. 
Co během něj dělá praotec Abraham? Sedí 
s námi v suce. Spolu se svými kolegy patri-
archy a králi nás tam každý den navštěvuje 
a dohlíží na naši pohostinnost.

Když k Abrahamovi přišli jeho tři hosté, 
seděl před svým stanem a rozmlouval s Hos-
podinem. Jakmile ale spatřil tři neznámé, 
jak se k němu blíží, vstal a běžel jim naproti. 
Za běhu se ještě rychle omluvil Hospodinu 
za přerušení rozhovoru, ale i přes očividnou 
drzost svého jednání se radši jde věnovat 
hostům. Toto a následné Abrahamovo jed-
nání je pro nás do budoucna příkladem pravé 
pohostinnosti. A právě tou máme zakončit 
vysoké svátky.

Židovství je náboženství veskrze 
praktické a my máme nárok po vysokých 
svátcích, kdy jsme intenzivně rozmlouvali 
s Hospodinem, odběhnout a věnovat se 
zase svým věcem. Začít stavět a vylepšovat 
svá obydlí a přijímat v nich hosty. Posezení 
v suce nás vrací zpátky do života. Možná na 
nás skrze její děravou střechu trochu prší, 
ale zase vidíme nebe. Naše místo je tady dole, 
máme před sebou celý nový rok a víme, že to 
zase dokážeme.

kAMILA koHoUTovÁ 
Foto archiv redakce
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kULTURA

Kulturní program září – říjen 2019
žIdovské MUZEUM v PRAZE

 oddělení pro vzdělávání 
a kulturu, Maiselova 15, 
Praha 1, tel.: 222 325 172,  

education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

AUdIToRIUM ovk žMP,  
Maiselova 15, 3. patro

 Nedělní dílna pro rodiče a děti: 
Lvíček Arje slaví Sukot (svá-
tek stanů)
Společně s Arjem si budeme 

vyprávět o putování Židů pouští a jejich pře-
bývání v dočasných příbytcích, tzv. sukách. 
Děti se dozvědí, jak suka vypadá, a také si 
malý model suky vyrobí. Zazpívají si a ochut-
nají něco z tradičních pokrmů, které se 
k tomuto svátku podávají. Opravdovou suku 
poté navštíví v průběhu prohlídky.
(Dílna OVK – dvůr) 
Prohlídka: Jeruzalémská synagoga
Vstupné 50 Kč

 Protižidovská nařízení 
v provinciálních statutech 
Arnošta z Pardubic
Přednáška Daniela Soukupa 

z Ústavu pro českou literaturu AV ČR se 
zaměří na analýzu církevně-právního 
kodexu z roku 1349 a jeho postoje k židovské 
komunitě v českých zemích. Statuta pro-
vincialia Arnesti formulovala protižidovská 
nařízení kanonického práva, a představovala 
tak významný protipól ke světské legislativě, 
která měla z utilitárních důvodů spíše 
ochranný charakter (Statuta Iudeorum). 
Vystoupení se zároveň dotkne vztahu právní 
teorie a praxe a souvislostí mezi církevním 
právem a židovským právním systémem 
(halacha) středověkého Aškenázu.
Přednáška je součástí cyklu Kapitoly z dějin 
Židů v českých zemích od středověku po 
emancipaci.
Vstup volný

 Neklidný Středoevropan 
Viktor Ullmann
V říjnu uplyne 75 let od 
tzv. podzimních likvidačních 

transportů z Terezína do Osvětimi, do 
kterých byl vedle řady dalších židovských 
hudebníků a umělců zařazen také skladatel, 
klavírista a hudební organizátor Viktor 
Ullmann (1898–1944). Ač narozen v teh-
dejším rakousko-uherském Těšíně a až do 
roku 1939 de iure rakouský občan, prožil 
Ullmann většinu svého dospělého tvůrčího 
života v Praze, a řadí se tedy mezi významné 
umělce meziválečného Československa. 
Osud tohoto mimořádného tvůrce nejen 
v kontextu hudebního života v Terezíně 

přiblíží ve své přednášce hudební historička 
a publicistka Magdalena Živná.
Vstup volný

 Židé, nebo Němci? Německy 
mluvící Židé v poválečném 
Československu, Polsku 
a Německu

Kniha Židé, nebo Němci? mapuje osudy 
německy mluvících Židů v Československu, 
Dolním Slezsku, Haliči a Německu v době 
po 2. světové válce. Německy mluvící Židé 
byli často rutinně považováni za Němce 
a mnohdy byli po válce vystaveni stejnému 
ponižování jako nežidovští Němci nejen 
ze strany občanů, ale i vládnoucích před-
stavitelů. Knihu, jež popisuje každodenní 
diskriminaci německy mluvících Židů 
v poválečném Československu a jejich 
snahu se ze země vystěhovat, představí její 
spoluautorka Kateřina Čapková společně 
s recenzentem knihy Chadem Bryantem. 
Večerem provede Barbora Čiháková z Ústavu 
pro českou literaturu AV ČR. Kniha bude na 
místě k prodeji.
Vstup volný

 Pařížští literáti u Goebbelse 
1941 a 1942: Robert Brasillach
Osudy mnoha předních 
francouzských spisovatelů 

v době 2. světové války pojí účast na neblaze 
proslulých literárních kongresech ve Výmaru 
v letech 1941 a 1942 pod záštitou ministra 
propagandy třetí říše Josepha Goebbelse. 
Silný příklon k antisemitismu se však ve 
francouzském kulturním prostředí projevo-
val již od konce 19. století. V první přednášce 
z cyklu o kolaborujících francouzských 
literátech se esejistka a publicistka Ladislava 
Chateau zaměří na osud významného 
romanopisce a novináře Roberta Brasillacha 
(1909–1945), který stál za okupace v čele 
antisemitského týdeníku Všudybyl.
Vstup volný

Výstavy v prostorách OVK:
European Maccabi Games v Berlíně
Fotografická výstava publicistky a fotografky 
Lenky Hoffmannové z Evropských makabej-
ských her v Berlíně 2015. Jako jediná z České 
republiky mohla zdokumentovat zákulisí 
této evropské židovské sportovní události 
z pozice reportéra. Návštěva koncentrač-
ního tábora v Sachsenhausenu, novináři 
ubytovaní v bývalé Goebbelsově vile či 
pokus o největší šabatovou večeři a o zápis 
do Guinnessovy knihy rekordů dokresluje 
charakter akce, která se symbolicky konala 
v areálu Olympiaparku, v místě hostícím 
letní olympijské hry v roce 1936.
Přístupné od 17. 9. do 31. 10. 2019. V pondělí–
čtvrtek 12.00–16.00, pátek 10.00–12.00, během 
večerních programů a po domluvě.

MAIsELovA synAgogA,  
Maiselova 10

 Fantazie pro housle a harfu – 
Silvie Hessová & Kateřina Eng-
lichová
Koncert v podání houslistky 

Silvie Hessové a harfistky Kateřiny 
Englichové. Na programu zazní skladby 
romantických skladatelů i kompozice židov-
ských autorů 20. století. Vstupenky možno 
zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, 
v Informačním a rezervačním centru muzea 
(Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art, Pra-
gue Ticket Office a na webových stránkách 
Židovského muzea v Praze, kde naleznete 
i kompletní program koncertu.
Vstupné 230 Kč / 150 Kč

 Festival demokracie: Izrael 
a vzestup neliberální 
demokracie
Základní pilíře demokracie, 

mezi nimi nezávislé soudy a nezávislá média, 
se v mnohých demokratických zemích 
stávají terčem demokraticky zvolených 
politiků. Nacionalismus a práva většiny jsou 
akcentovány na úkor liberálních hodnot. 
V předvoleních kampaních jsou předsta-
vitelé opozice zobrazováni jako hrozba pro 
stabilitu státu. Ani Izrael není vůči mnohým 
z těchto trendů imunní. V jakém stavu je 
izraelská demokracie? V čem se liší a v čem 
jsou si podobné neliberální tendence v USA 
a v Evropě ve srovnání s Izraelem? Může 
stoupající důraz na židovský charakter státu 
oslabit jeho demokratický charakter? O tom 
a dalších tématech budou diskutovat bývalá 
zahraničně-politická poradkyně Šimona 
Perese a poslankyně Knesetu Einat Wilf, 
historik Hebrejské univerzity a politický 
komentátor Gadi Taub a politolog prof. Šlomo 
Avineri. Moderuje Irena Kalhousová.
Program je součástí Festivalu demokracie 
pořádaného v rámci 23. ročníku mezinárodní 
konference Forum 2000.
V angličtině se simultánním tlumočením.
Vstup volný

žIdovské MUZEUM v PRAZE

  oddělení pro vzdělávání 
a kulturu – pobočka brno, 
tř. kpt. Jaroše 3, 602 00 brno, 

tel.: 544 509 651, 544 509 652,  
katerina.suchankova@jewishmuseum.cz

 Brněnské gestapo
Autor nedávno vydané knihy 
„Brněnské Gestapo 1939–1945 
a poválečné soudní procesy 

s jeho příslušníky“, historik Vladimír 
Černý, se ve své přednášce bude zabývat 
nacistickou tajnou státní policií. Zaměří se 
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na činnost této organizace v Brně, představí 
její strukturu, personální složení a způsoby 
boje proti české domácí rezistenci. Pozornost 
bude věnována především podílu gestapa na 
perzekuci brněnského židovského obyvatel-
stva. Knihu bude možné na místě zakoupit.
Vstupné 30 Kč

 Z dějin anti-judaismu 
a antisemitismu II: Proměny 
postavení židovského 
obyvatelstva na Pyrenejském 

poloostrově v 15. a 16. století ve světle 
tzv. iberijského rasismu
V lednu 1492 byla dobytím poslední bašty 
islámu Granady ukončena na Pyrenejském 
poloostrově po staletí probíhající reconqui-
sta. Následný dekret z Alhambry přikazoval 
všem Židům přijmout do čtyř měsíců 
křesťanství nebo opustit zemi. Dlouhodobé 
následky těchto událostí zasadily společ-
nosti, ekonomice i kultuře na celém Pyre-
nejském poloostrově ránu, jež se od konce 
15. století nepřestala prohlubovat a jejíž tra-
gické důsledky se projevují v Evropě dodnes. 
Nejen o osudech křesťanů-konvertitů židov-
ského původu, kteří se stali podřadnou rasou 
vyloučenou ze společnosti, pronásledovanou 
inkvizicí až do počátku 19. století, promluví 
historička Lena Arava Novotná.
Vstupné 30 Kč

 Hudebně literární večer 
ke 100. výročí narození 
Gideona Kleina
Slavnostní komponovaný večer 

s koncertem předního českého klavíristy 
Pavla Zemena připomene hudebníka, sklada-
tele a pedagoga Gideona Kleina (1919 Přerov – 
1945 Fürstengrube), jehož slibná umělecká 
kariéra byla přervána holokaustem. Pořad je 
součástí projektu „Gido se vrací domů!“, který 
si klade za cíl oslavit život a dílo umělců, 
kteří tak jako Gideon Klein byli během 
druhé světové války vězněni v terezínském 
ghettu. Součástí večera bude představení 
monografie Dopis od Gideona za účasti jejího 
autora, anglického muzikologa Davida Fligga. 
Ukázky z knihy přečte herec Šimon Bilina. 
Více na www.gidofest.com.
Vstupné 30 Kč

Výstava v sále OVK Brno: 
Fotografie brněnské synagogy Agudas achim 
od Libora Teplého. Výstava je přístupná do 
konce října ve dnech programových akcí a po 
předchozí telefonické domluvě. Výstava je 
pořádána ve spolupráci s ŽOB.
Vstup volný
 

kULTURA v obCíCH

děčín

 Židovský rok a jeho svátky
Na programu bude komento-
vaná prohlídka synagogy, která 
stále slouží svému účelu, s tlu-

močením do Aj, Nj a Fj; zasvěcené vyprávění 
o našich svátcích, prohlídka „suky“; ochut-
návka svátečních dobrot a košer vína.
Pro děti hra s drejdlem, výzdoba suky, boj 
s faraonem a další zábava.
Vstupné: 50 Kč
Synagoga Děčín, ul. Žižkova

osTRAvA

 Koncert hebrejských písní
K 80. výročí prvního transportů 
Židů v Evropě. Vystoupí legen-
dární vokální soubor ADASH 

a jeho hosté – Simcha, Barbora Baranová, 
Duo Kopecká – Krausová.
Koncertu bude předcházet pietní akt od 
16.00 u památníku před Hlavním nádražím 
v Ostravě.
Akce se koná pod záštitou velvyslance Státu 
Izrael JE Daniela Merona.
Vstupné dobrovolné
Modlitebna Církve bratrské v Ostravě, 
ul. 28. října

PLZEŇ

 Devět bran
Četba na pokračování z knihy 
Jiřího Langera.
 Dům šámese, Smetanovy sady 5, 
Plzeň

 Benefiční koncert
Charitativní koncert a křest 
kalendáře ve prospěch domá-
cího hospice Domovinka. 

Vystoupí Šansonová zpěvačka Simona Anděl. 
Vstupné dobrovolné
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Démanty noci
Četba na pokračování z knihy 
spisovatele Arnošta Lustiga.
 Dům šámese, Smetanovy sady 5, 
Plzeň

 Koncert Ridiny Ahmed 
a Petra Tichého
Projekt stojící jen na ženském 
hlasu a akustickém kontra-

basu. Využitím loopstation vzniká čistá 
až obnažená subtilní harmonická hudba, 
z které doslova mrazí. Ridina Ahmed již 
několikrát krátce vystoupila na vzpomínko-
vém shromáždění k připomínce plzeňských 
transportů do Terezína. 
Vstupné 160 Kč / 200 Kč / 240 Kč
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Brundibár a plzeňský Honzík
Přednáška o životním osudu 
Josefa Hanuše Treichlingera, 
plzeňského židovského 

chlapce, který ztvárnil postavu Brundibára 
v nastudování stejnojmenné opery v tere-
zínském ghettu během druhé světové války. 
Přednáší PhDr. Alena Vlčková.

Vstup volný
Dům šámese, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Psí život
Četba na pokračování z knihy 
spisovatele Ludvíka Aškená-
zyho.

Dům šámese, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Rok židovských skladatelů
Vystoupí Sojkovo kvarteto. Na 
programu Gideon Klein, Sára 
Soukupová, Felix Mendelssohn-

-Bartholdy aj. Pořádá spolek Koncerty Plzeň-
sko za podpory Nadace Rudolfa Löwyho.
Vstupné 150 Kč / 100 Kč
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Jídelna Šalom a jiné židovské 
povídky
Četba na pokračování z knihy 
Vlasty Rut Sidonové.

Dům šámese, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Židé v Tachově
Přednáší PhDr. Václav Fred 
Chvátal.
 Dům šámese, Smetanovy sady 5, 
Plzeň 

IZRAELskÁ kULTURA 
v čEské REPUbLICE

 Ziv Taubenfeld’s FULL SUN
Česká premiéra mezinárodního 
septetu, jehož členové předsta-
vují výkvět současné evropské 

i světové jazzové a improvizační hudby.
Vystoupení v rámci festivalu Jazz goes 
to town – více informací a vstupenky na 
www.jgtt.cz
Hradec Králové, Bio Central

 The Diaspora House 
International Quintet
Hudba bubeníka a skladatele 
Udiho Shloma kombinuje 

originální aranžmá se starými židovskými 
písněmi. 
Více info a vstupenky na  
www.ubilyhocernocha.cz
Česká Lípa, U bílýho černocha

 The Diaspora House Internati-
onal Quintet
Více info a vstupenky na www.
redutajazzclub.cz 

Praha, Jazz club Reduta

 Vernisáž výstavy Legenda 
in Memoriam
Výstava Cornelie Renz a Belle 
Safir, inspirované vzpomínkami 

a legendami, které slýchaly ve svém okolí. 
Výstava bude probíhat do 23. 2. 2020
Praha, Museum Montanelli
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PísnIčkA

Ve-samachta

A budeš se radovat ze svého svátku.
A budeš tedy mít radost.

Tišri je měsíc plný svátků. Jedním z nich 
je také sedmi denní svátek stánků, tedy 
Sukot, který začne večer 13. října. O příkazu 
slavit tento svátek se dočteme v 5. Mojžíšově 
v 16. kapitole. Ze zmíněného biblického textu 
pochází i slova naší písničky. Tvoří ji začátek 

14. a konec 15. verše. Tento text byl zhudeb-
něn pro oslavy svátku Sukot v několika ver-
zích. Jednoduchá tradiční melodie, kterou 
přinášíme na stránkách Maskilu, je chasid-
ského původu, čemuž ostatně odpovídá také 
refrén, který nemá slova, ale je zpíván jen na 

slabiku „la“ (obdobně jako typický chasidský 
nigun). Zajímavostí je ještě to, že tato melodie 
byla v průběhu času použita pro několik 
různých textů.

ךָ  ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ  ְושָׂ
ֵמַח ְוָהִייָת ַאְך שָׂ


