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Úvodník

Vítejte v novém občanském roce 2020! 
V prosinci se bohužel odehrálo několik 
dalších antisemitských útoků ve světě. 
V Brně neznámí vandalové (nebo jak je 
vlastně nazvat?) počmárali výhružkami 
brněnskou mešitu. Austrálie hoří a Jižní 
Amerika se též zmítá v plamenech skuteč-
ných i politických. Nemluvě o Iránu, USA 
a dalších koutech světa. Doufejme, že rok 
2020 se stane rokem uklidnění a obrody 
nejen přírody.

Bejt Simcha 3. ledna zahájila činnost 
v prostorách pražské Židovské radnice, 
těšíme se na setkání s Vámi na některém 
z Šabatů či jiné akci právě tam.

Naše milá redaktorka Ráchel Polohová 
se přesouvá na více než půl roku na jeru-
zalémskou univerzitu. Bude zde studovat, 
pracovat na disertaci a samozřejmě 
fungovat jako zpravodajka, dopisovatelka 
a vůbec izraelská spojka. Už se nemůžeme 
dočkat všech zajímavých novinek, rozho-
vorů a reportáží.

V lednovém Maskilu najdete velký 
rozhovor s vrchním zemským rabínem 
Karolem Sidonem o literatuře, ale také 
jeho pohledu na reformní judaismus. Ještě 
jednou tímto panu rabínovi děkuji za milý 
a přátelský rozhovor, a ačkoliv se možná 
ne vždy všichni shodují v pohledu na juda-
ismus i svět, můžeme se respektovat a mít 
rádi. Další zajímavou osobou, se kterou 
přinášíme rozhovor je Kamila Kohoutová, 
která se snad v budoucnu rabínkou stane. 
To by byl v historii českého židovstva 
opravdu milník. Naši čtenáři také píší, 
a tak si můžete pod teplou peřinou přečíst 
povídku ze života, z židovského života…

Hezké čtení i pěknou zimu přeje

redakce

rabínské slovo

Půst desátého tevetu 
a rodinná pomsta 
nacistům
v úterý 7. ledna držíme Půst 
10. tevetu – תענית עשרה בטבת. 
Tento den zahájila babylónská 
vojska krále nebúkadnesara II. 
roku 588 př. o. l. obléhání 
Jeruzaléma. druhá kniha 
královská 25‚1–2 uvádí:
ֹחֶדׁש יִעית ְלָמְלכֹו, ּבַ ׁשִ ַנת ַהּתְ  ַוְיִהי ִבׁשְ

ר א ְנֻבַכְדֶנאּצַ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש, ּבָ יִרי ּבֶ  ָהֲעׂשִ
ם, ַלִ ֶבל הּוא ְוָכל-ֵחילֹו ַעל-ְירּוׁשָ  ֶמֶלְך-ּבָ
ֵיק, ָסִביב. ְבנּו ָעֶליָה ּדָ ַחן ָעֶליָה; ַוּיִ ַוּיִ

„V devátém roce Sidkijášova kralování, v desá-
tém měsíci, desátého dne toho měsíce, přitáhl 
Nebúkadnesar, král babylónský, s celým svým 
vojskem proti Jeruzalému, položil se proti 
němu a zbudovali dokola obléhací val. Město 
bylo obleženo do jedenáctého roku vlády krále 
Sidkijáše“.

Shodně počátek obléhání uvádí i Jeremiáš 
52‚4 a půst je také uveden v knize proroka 
Zachariáše 8‚19:

י  ּכֹה-ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות, צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיׁשִ
יִרי ִיְהֶיה ְלֵבית-ְיהּוָדה ִביִעי ְוצֹום ָהֲעשִׂ ְ  ְוצֹום ַהּשׁ

ְמָחה, ּוְלמֲֹעִדים טֹוִבים… שֹׂון ּוְלשִׂ ְלשָׂ
Toto praví Hospodin zástupů: „Půst 

čtvrtého, půst pátého, půst sedmého a půst 
desátého měsíce se judskému domu obrátí 
v radostné veselí a utěšené slavnosti…“ (Půst 
desátého měsíce je právě Půst 10. tevetu, 
podle biblického kalendáře, kdy měsíc nisan 
byl prvním měsícem roku).

Desátý tevet byl počátkem tragédie, která 
byla završena 9. avu roku 586 př. o. l. zniče-
ním Prvního chrámu a odvedením obyvatel 
Jeruzaléma i dalších judských měst do baby-
lónského zajetí. Nezávislé Judské království 

se změnilo v babylónskou državu.
Roku 1951 vrchní rabinát Izraele prohlásil 

tento den Dnem modlitby Kadiš za všechny 
zavražděné a padlé Židy v době šoa, jejichž den 
smrti není znám, hebrejsky: יום הקדיש הכללי 
לחללי השואה שיום מותם לא נודע.

V tento den kromě tradičních modliteb 
pro postní dny zapalujeme svíci na památku 
obětí holokaustu – šoa.

Zanedlouho, 27. ledna, si také připome-
neme sedmdesáté páté výročí osvobození 
koncentračního tábora v Osvětimi – 
Auschwitz Rudou armádou.

Evropské židovstvo po tragédii holo-
kaustu je podobné mytickému ptáku Fénixu, 
který shořel a poté se ze svého popela opět 
zrodil. Letos, kdy si připomínáme 75. výročí 
konce druhé světové války a šesti milionů 
židovských obětí nacistické hrůzovlády, 
ukažme si na příběhu jedné izraelské rodiny 
nesmírnou vůli židovského národa žít 
a pokračovat dále v cestě z místa, kde byla 
násilně přerušena.

Pomsta přeživšího, jehož celá rodina 
byla vyvražděna.
Dov Šalom byl ženatý a měl devět dětí, 
když roku 1939 nacistická armáda vešla do 
Varšavy. Po válce zůstal z celé rodiny jediný. 
Žena a děti byly zavražděny. Jeho druhá 
žena Regina, kterou potkal v Lodži a s níž se 
oženil, měla podobný osud. Její první muž 
s malým synem byli také zavražděni. Rok 
nato se jim narodil 10. tevetu prvorozený syn 
Arje. Poté rodina vykonala aliju do Izraele 
a zde se jim narodila ještě dcera. Když se Arje 
oženil, narodila se mu také 10. tevetu dcera, 
kterou rodiče pojmenovali Jotvat.

Dcera Jotvaty Markovicsové, která se 
měla narodit sedmého dne Chanuky, se 

a Zničení jeruzalémského chrámu 10. tevetu 
babyloňany. Ilustrace nuremberg chronicle
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svým příchodem na svět trochu otálela 
a narodila se také 10. tevetu, jako její matka 
a děda. Rodiče ji pojmenovali יהל (Jahel), což 
jsou první písmena slov יהפכו הימים לטובים, 
tj. postní dny se obrátí ve svátky.

„Když jsem se narodil 10. tevetu 1947, 
byl výjimečně chladný den“, vypráví Arje 
Šalom „ale radost rodičů, kterým se po tak 
hrozných časech, jež museli prožít, narodil 
syn, byla tak veliká, že zahřívala celý dům. 
Časem, když se mi ve stejný den narodila 
dcera, byla to pro mého otce velká událost. 
Později, když otci již na tomto světě nezbý-
valo mnoho času a já seděl u jeho postele, tak 
mi otec řekl, že my, jeho děti a vnuci, jsme 
jeho pomsta nacistům. Oni mu vyvraždili 
celou rodinu – ženu a devět dětí – a jemu 
se podařilo vstát z popela a založit v Izraeli 
novou rodinu.“

Arje dále pokračoval: „Tehdy, když dcera 
Jotvat porodila také 10. tevetu mou vnučku, 
pojmenovala ji Jahel. Je to jméno zdůrazňu-
jící naši víru, že se postní dny časem změní 
ve sváteční a také v to, že jsme věčným 
národem. Dnes, kdy máme narozeniny já, 
má dcera a vnučka a kdy pronáším modlitbu 
Kadiš na památku všech mých bratrů a ses-
ter, kteří byli zavražděni během šoa, cítím, že 
my všichni pro ně představujeme hořící svíci 
života.

Arjeho dcera Jotvat dodává: „Skutečnost, 
že 10. tevet byl vrchním rabinátem ustano-
ven jako Den všeobecného Kadiše a že se 
mému dědovi a babičce toho dne narodil 
syn, bylo velmi neobvyklé. Zpočátku jsem 
tomu nepřikládala velkou pozornost, ale 
když jsem začala vyprávět příběh naší rodiny, 
řekla jsem si v duchu – joj, to nemůže být jen 
tak! Je tu symbolický řetězec generací. Naše 
rodina tak představuje v malém celý židov-

ský národ. My jsme kořeny, které vycházejí 
z kmene, jež se snažili zničit.“1

Množství podobných příběhů bychom mohli 
slyšet také v Čechách i na Slovensku. Já 
osobně jsem kdysi slyšel několik takových 
příběhů, na jejichž konci vypravěči zdůraz-
nili, že nové rodiny, které založili po válce, 
jsou jejich osobní pomstou Hitlerovi. Ano, 
je to svatá pravda. Jen v galutu, v diaspoře 
si musíme stále uvědomovat jedno velké 
a všudypřítomné nebezpečí, které se nazývá 
asimilace – התבוללות. Vzpomínám si na 
slova pana Ing. Jakuba Grünbergra, bl. p., 
který říkával, že „po válce jsme byli brojges 
s Bohem“. To vysvětluje nejen poválečné 
množství smíšených sňatků, ale mnohdy 
také nezájem o praktikování jak nábožen-
ského, tak i kulturního židovského života 
a absolutní silentium před dětmi a vnuky 
o vlastním židovském původu a o všem, co 
s židovstvím souvisí. Je smutnou pravdou, že 
někteří naši praprarodiče, prarodiče a rodiče 
přežili holokaust, ale své nové rodiny vedli 
k absolutní asimilaci. Dnes se díky takovému 
přístupu setkáváme s lidmi, kteří zcela ztra-
tili svou židovskou identitu nebo, a to v lep-
ším případě, se až ve zralém věku dovídají, že 
jsou vlastně Židé. To, co se nacistům nepoda-
řilo masovým vražděním, totiž zničit židov-
ský národ, může „bezbolestně“ a postupně 
dokonat úplná asimilace. Prakticky všechny 
země diaspory jsou jí ohroženy – i to musíme 
mít na mysli o půstu 10. tevetu.

rabín danIel Mayer

1  Podle stati Cofie Hirschfeldové v Yediot acharonot 
27. 12. 2009

bejt simcha
Maiselova 18, 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

leden – únor 2020
náboženské akce – bohoslužby:

kabalat Šabat

Rodinná bohoslužba: Kabalat Šabat pro 
děti i dospělé v pátek 31. 1. od 18:20 hod. 
na adrese Maiselova 18, Praha 1

Zkrácená bohoslužba a následný 
program, vhodné pro děti

Tu bi-švat 9.2.

V neděli 9. února od 15 hod. oslavíme 
svátek Tu bi-švat společně s členy ŽO 
Děčín v děčínské synagoze (Žižkova 4, 
Děčín).

Kabalat Šabat každý pátek od 18:20 
hodin

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

Jeruzalém, pohled na chrámovou horu bez chrámu. Foto kM
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Loučení se starou 
synagogou 
Bejt Simcha
V pátek 13. prosince se ve starých prostorách 
Bejt Simcha, tedy v Maislově 4 naposledy sla-
vil Kabalat Šabat, který byl zároveň rozlouče-
ním s touto „podzemní“ synagogou i místem 
setkávání. Jak zmínil Michal Spevák, 
předseda BS, přineslo nám toto místo mnoho 

pěkného a díky rokům zde stráveným se Bejt 
Simcha posunula v mnohém dále, ujasnila si 
své místo v rámci české židovské komunity, 
přijala nové členy, někteří nás naopak opus-
tili. Nyní míříme do nového, tedy na radnici 
pražské židovské obce. Zde se budou vždy ve 
třetím patře, pod portrétem císaře Františka 
Josefa, odehrávat bohoslužby, přednášky 
i společenské akce Bejt Simcha. Staneme se 
tedy součástí chodu celého „domu“ a svým 
způsobem širší komunity, někdy s trochu 
odlišnými názory, ale i to je obohacení. Pro 
návštěvníky bohoslužeb a akcí Bejt Simcha, 
které se zde už konají, z toho ovšem plynou 

větší nároky na respektování bezpečnost-
ních opatření. Pokud nejste členy nebo 
členy – přáteli BS, musíte se na akce VŽDY 
předem nahlásit, s sebou mít občanský prů-
kaz nebo jiný doklad totožnosti. Neznámé 
a předem nenahlášené osoby nebudou do 
prostor židovské obce vpuštěny. Ochranka 
má povinnost každého zkontrolovat a s ohle-
dem na množící se antisemitské útoky ve 
světě, je to pro bezpečí nás všech.

Chanuková 
rozcvička 
na Hagiboru
Jelikož Chanuka letos připadla až na 
23. prosince, kdy už mnoho z nás bylo mimo 
Prahu, konala se před-chanuková oslava již 
v neděli 15. prosince. Již tradičně se slavilo 
na Hagiboru, kde se programu účastnili jak 
děti, rodiče, mládež, tak i senioři obývající 
DPS Hagibor. Ve foyer byly stánky se šperky, 
módními doplňky nebo výrobky Becalelu. 
Děti si užily výtvarný chanukový workshop 
a pro všechny zahrála skvělá kapela Šum 
davar, která hraje hudbu od Kavkazu přes 
Moravu až po Izrael.

kM

dění v beJT sIMcha
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roZhovor s vrchníM ZeMskýM rabíneM 

Karol Sidon:
Vím, kde lišky dávají dobrou noc
spisovatel a zároveň rabín 
karol sidon obdržel 20. října 
významné ocenění za své 
literární dílo. státní cena za 
literaturu tak potvrzuje, že 
jeho knihy, dramata a filmové 
scénáře znamenají pro českou 
literaturu trvalý přínos. Už 
první dvě sidonovy knížky 
napsané koncem 60. let – sen 
o mém otci a sen o mně, kde 
šlo o téměř kafkovské hledání 
vlastní identity, svědčily 
o výrazném talentu. od té 
doby je jeho bohatá tvorba 
originálním hlasem na českém 
literárním poli. Pochopitelně 
také proto, že v ní nalézáme 
prvky židovského myšlení 
a otisky moudrosti předků.

Státní cenu člověk zpravidla dostane jed-
nou za život. Vy jste loni obdržel titul Rytíř 
české kultury, což byla taková zkouška na 
významnější státní cenu, kterou jednou 
ročně uděluje ministr kultury České 
republiky, letos tedy Lubomír Zaorálek. 
Je to nejvýznamnější cena, kterou jste 
dostal?
Já bych řekl, že si této ceny vážím asi ze 
všeho nejvíc… Ty moje první dvě knížky se 
zřejmě lidem vryli do srdce, asi je to nějak 
oslovilo v jejich mládí, tak proto byly ty 
knihy uváděny na prvním místě při udílení 
té ceny, ale přál bych si, aby se víc pozornosti 
dostalo i mé nedávno dokončené tetralogii 
Kde lišky dávají dobrou noc. (Jde o knihy 
Altschulova metoda, Piano live, Puzzle 
a  Outsider, Torst 2014–2017.)

Čeho si vy sám nejvíc vážíte ze svého literár-
ního díla?
Těžko říct. Když ale člověk napíše ke stáru 
něco většího, co se mu povede, tak to pod-
poruje jeho pocit, že udělal v životě něco 
dobrého. Pro mě ta moje docela rozsáhlá 
tetralogie, která se drží žánru sci-fi, byla 
vlastně návratem do literatury.

Ještě by mohla vyjít podruhé v lepším 
vydání, ne jako paperback, ne?
Ale to já jsem právě chtěl, aby to bylo brožo-
vané, takový paperback, formát, v jakém se 
ve světě vydává sci-fi.

Nemáte signály, že by vaše tetralogie mohla 
vyjít v překladu někde v cizině?
To opravdu nevím. Zatím mě nikdo neoslovil, 
tak uvidíme…

Jak jste dozrál ke sci-fi? Dříve jste ji přece 
nepsal.
Já jsem k tomu dozrál velice přirozenou 
cestou, protože sci-fi mám rád. Řadu let jsem 
skoro nic jiného nečetl. Znám dost dobře svě-
tové klasiky tohoto žánru, ne české autory, 
ale zahraniční, světové. Nedostal jsem se 
však už k těm modernější autorům.

Protíná se někde sci-fi literatura s tou rabín-
skou? Mají něco společného?
Mohou mít. Uvědomil jsem si to při čtení 
Asimova. Tam je pěkné, že autor tvoří 
vlastně mýtus, dokonce mýtus o mesiáši, 
což je tam tedy robot. Myslím si ale, že si to 
Asimov sám ani neuvědomil. Byl to vědec, 
že ano, a nevědomky, řekl bych, se mu tam 
promítají do děje nějaké fantazie, které 
jsou hlubšího řádu. Něco podprahového. 
To je právě na té sci-fi pěkné, to mě na tom 
baví… Já jsem se pustil do psaní taky s tím 
záměrem, že se mi do děje tetralogie Kde 
lišky dávají dobrou noc promítnou věci, 
o kterých racionálně vůbec nevím. Fantazie, 
které jsou hlubšího řádu.

Řekl bych, že se vám to dost povedlo. Jako 
čtenář mám dojem, že ty knihy mají v sobě 

i něco surrealistického… Četl jste taky čes-
kou sci-fi?
Bohužel moc ne. Četl jsem hlavně světovou 
klasiku, ale kdysi jsem přečetl třeba Josefa 
Nesvadbu, to se mi docela líbilo, ale že bych 
se české sci-fi věnoval nějak důsledně, to ne. 
To bylo takové období, ještě za komunistů, 
že se nedalo číst skoro nic jiného. Tady však 
bylo dovoleno fantazírovat… Mám tenhle 
žánr rád, protože si v něm člověk může 
dovolit mluvit o věcech, které bych jako rabín 
asi nemohl vykládat lidem, protože by mě 
nejspíš nikdo neposlouchal.

Jste vlastně ve dvojí roli – rabína a literáta. 
Jak to jde dohromady?
V té společenské rovině to dohromady moc 
nehraje. Společnost potřebuje mít jasně 
vymezené škatule, do kterých se člověk 
vejde, a tak i autoři, když píšou sci-fi, nemají 
psát nic jiného. Teď jsem zrovna četl sci-fi 
britské autorky Doris Lessingové, nositelky 
Nobelovy ceny za literaturu, a z jejího živo-
topisu vyplývá, že ostatní scifisté, ta skalní 
parta, její sci-fi knihy nepovažují za úplně 
košer, protože tahle autorka pro ně patří do 
„vysoké“ literatury. Mě je to škatulkování 
dost protivné, takže jsem si při psaní dovolil 
na žánry tolik nehledět.

Jak na vaši literární tvorbu reagují členové 
pražské židovské obce? Jste přeci jenom 
vrchní zemský rabín…
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Pustil jsem se do toho, protože jsem měl 
dojem, že to bude zábavné. Ale někteří lidé 
samozřejmě nevědí, co si s tím počít, a trošku 
jsme se bál, že to naše obec nepřijme, že si 
budou myslet, že jako rabín se mám zabývat 
rabínskou literaturou, protože rabín patří 
do škatulky rabína, i ten židovský svět je už 
na to zařízený. Ale kupodivu se obec zacho-
vala úplně normálně a nikdo se s kritikou 
ne ozval. Naopak mě mnozí potkávali a říkali, 
že se jim to líbilo.

Jsou i jiní rabíni ve světě, kteří se věnovali 
psaní příběhů, literatuře…
Ale ano, například Šolom Alejchem nebo rabi 
Nachman, který vlastně vyprávěl pohádky, 
což není daleko od té sci-fi. Jenomže on to 
dělal při sezeních se svými chasidy. Před 
lety přeložila Tereza Krekulová nové vydání 
jeho příběhů. A to opravdu stojí za přečtení. 
(Příběhy rabi Nachmana, Argo, 2005.)

Kdysi jste taky vydal jednu knížku pro děti, 
ale pod jiným pseudonymem než Cigan…
Ne, Malého pana Talismana jsem vydal jako 
Chaim Cigan. Jo takhle, kdysi pradávno, ještě 
za komunistů, jsem napsal jednu pohádko-
vou knížku, ale nesměl jsem publikovat pod 
svým jménem, tak to podepsala moje bývalá 
manželka Marcela.

A proč jste u té tetralogie zvolil zrovna 
pseudonym Cigan, což jakoby cílí k jinému 
etniku? Na druhé straně jste asi stejně počí-
tal s tím, že se to prozradí.
To ano, ale prozradilo se to hrozně rychle. 
S tím jsem vůbec nepočítal. Myslel jsem, že 
se to tak nějak postupně převalí do života… 
Ale odhalila to paní Zuzana Vlčková z roz-
hlasu, která po tom šla. Pustila se do toho 
opravdu pořádně, chtěla prověřit Ciganův 
životopis, který je v knize otištěný. Já jsem 
si v tom doslovu, který jsem napsal a pode-
psala ho Anička Tomášková, nedal pozor 
a trochu moc a zbytečně jsem fantazíroval. 
Napsal jsem, že byl v Kanadě a živil se jako 
překladatel, to by ještě šlo, a že se narodil 
na Slovensku, to by taky šlo, ale taky jsem 
napsal, že studoval v Kežmarku Báňskou 
vysokou školu. A paní redaktorka zjistila, 
že žádná báňská škola v Kežmarku není 
a že tam žádná židovská rodina s příjmením 
Cigan nikdy nežila.

To jméno má nějaké reálné konotace, nebo 
je zcela vymyšlené?
Ono vůbec není vymyšlené. Naše rodina 
pochází z Dolních Kounic na Moravě 
a vlastně jediný ověřitelný předek toho 
jména byl právě Chaim Cigan. Byl to můj 
praprapradědeček, narodil se roku 1745 
a zemřel 1803. Známe i jeho tatínka, který 
se možná taky jmenoval Cigan, ale když se 
roku 1782 dávala stálá jména, byl údajně 
židovským rychtářem a dostal jméno Rich-
ter, jak píše Dr. Heinrich Flesch, před válkou 
poslední kounický rabín. Jméno Cigan není 
ze židovského prostředí známé odjinud, 
než právě z Prahy (od konce 16. století) 
a potom z Vídně. Šalamoun Cigan postavil 
známou Cikánovu synagogu. Nějaká vazba 
tady možná je, ale prokázat se mi to zatím 
nepodařilo.

Ještě bych se chtěl zeptat na vaše divadelní 
hry. Jsou výborné, ale nejsou příliš známé. 
Některá z nich snad ani nebyla na jevišti…
V sedmdesátých letech ani nemohly být rea-
lizované. Docházelo k tomu až po roce 1989. 
Hra Shapira byla realizovaná několikrát – 
v Brně, v Ostravě… Latríny dělal v Dlouhé 
Arnošt Goldflam, Labyrint nastudovali 
v Chebu a v Kladně, ale do Prahy se už nedo-
stal. Hru Popurim uvedl kdysi spolek v Diva-
dle v Dlouhé. Takže všechno se už někde 
hrálo, až na hru Zpívej mi na cestu z počátku 
sedmdesátých let. Tehdy to měli hrát ve 
Vinohradském divadle, ale pak z toho sešlo 
a text se někde ztratil. Kopii jsem neměl. Po 
letech to někde paní Jungmannová, která 
chtěla vydat moje Dramata, přece jenom 
našla, takže jsem si to pak s chutí přečetl.

To je škoda, že vaše hry jsou dost málo 
využité…
Taky komu můžu, říkám – udělejte Labyrint! 
Mně připadá, že je to výborná hra, podle 
Komenského, a navíc se zpěvy. A hlavně je 
to pro Čechy, není to zatěžkané židovskou 
problematikou. Ne tedy, že by ani ty ostatní 
záležitosti nebyly pro Čechy…

Vaše nejstarší dcera Kateřina zdědila zřejmě 
literární talent, napsala už několik knížek. 
Měl jste na to nějaký vliv jako otec? Nařizo-
val jste jí v mládí – piš, zkoušej to…?
Ne, to ne. Ale ona hlavně krásně maluje. Já 

jsem taky maloval, když jsem byl mladší. Už 
ty obrázky ale nemám, něco má moje sestra 
Olga, a taky druhá sestra Jana… Teď nedávno 
jsem potkal syna Petra Pitharta – jeho otci 
jsem kdysi daroval obrázek, na kterém je Petr 
Pithart v láhvi na Karlově mostě. On si to 
pověsil doma na záchodě! A teď jsem mluvil 
s jeho synem, kterého jsem znal, když byl 
malý, a ten říkal, že tenhle obrázek tátovi 
sebral a pověsí si ho někde jinde.

Druhá vaše dcera, Magdaléna, je u divadla. 
A co vaši synové, ti k umění nemají blízko?
Dany má k umění, hlavně k divadlu a filmu, 
speciální vztah, ale bohužel si myslí, že se 
kvůli tomu nemusí naučit řemeslu. A starší 
syn Eli, ten v tomhle směru nic nedělá, 
nepíše ani beletrii, ale učil se na ješivách 
v Izraeli a v mnohém směru se od něj můžu 
učit i já. Vydělávat si tím na živobytí však 
nikdy nechtěl.

Říká se, že každý člověk může napsat jednu 
knihu inspirovanou vlastním životem.
No tak pravděpodobně to nebudou ty Lišky, 
ta velká tetralogie, ale bude to Sen o mém 
otci, docela malá kniha, moje prvotina. To 
byla pro mě vlastně zásadní kniha, v ní jsem 
zachytil ten svůj problém v jeho kořeni, 
řekl bych. A dodnes, když to čtu, tak to cítím 
nejen jako docela dobrou knížku, ale jako 
něco, co se mnou pořád nějak koresponduje. 
Nejsou to slova, která by se mě nedotýkala… 
A po ní jsem napsal Sen o mně.

Nedaly by se „Lišky“ převést do scénáře? 
Neuvažoval jste o filmu?
To by musel někdo jiný chtít! Je tu jeden 
filmař – z těch, kteří tu jsou k dispozici, 
který by to mohl dělat – a to je režisér Václav 
Marhoul. Jeho starší film Tobruk jsem viděl 
a moc se mi líbil, ten nový, o kterém se teď 
hodně mluví – Nabarvené ptáče, jsem zatím 
neviděl. Někteří lidé ten film pomlouvají, 
ale já o tom budu mluvit, až to uvidím. Jinak 
nevidím nikoho jiného z téhle generace 
režisérů, se kterým bych to chtěl dělat, i když 
třeba mladý Svěrák je velice šikovný… Ale 
jestli by mu to sedělo, je otázka. To máte 
jako s Jiřím Menzlem. Jeho hrabalovské 
filmy jsou moc pěkné, ale ve Vinohradském 
divadle mu dali režírovat moji hru Shapira, 
a zřejmě mu ani téma, ani postavy neseděly…
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Nedávno jste vydal milou knížku Malý pan 
Talisman.
To je pohádková záležitost, kterou jsem psal 
na pokračování do našich Obecních novin. 
Taky se tam svým způsobem cestuje časem. 
A když to vyšlo knižně, přišlo mi, že je škoda 
v tom nepokračovat. Takže už pár let vzniká 
další sada příběhů Chaima Cigana, kde se 
vypráví o vnukovi malého pana Talismana, 
tentokrát za války a po válce. Právě na tom 
pracuju, každý měsíc píšu pokračování pana 
Talismana pro naše noviny. Je to vlastně už 
román, a také se sci-fi prvky, pohybujeme 
se tam v minulosti i v budoucnosti a do děje 
vstoupí ještě permoníci a zlé síly… Je to pro-
stě složitější. Počítám s tím, že by to pak taky 
vyšlo jako knížka.

A co máte v plánu dál? Viděl jsem v Židovské 
ročence vaši novou povídku s názvem 
Mimozemšťan. Ta taky navazuje na tu sci-fi 
linii?
Nene, to není sci-fi, i když podle názvu to tak 
vypadá. Je to příběh o izraelském rabínovi, 
který se dostane do situace, kdy je vyslaný do 
bývalého Sovětského svazu a dostane tam na 
starost nějakou obec…

Vyjde i tahle povídka někdy knižně?
Snad ano. Mám hotovo už řadu povídek 
a chystám se, že je jednou připravím ke kniž-
nímu vydání.

Máte teď konečně víc času na psaní, když 
jste pražské rabínování předal Davidovu 
Peterovi?
Pokud jde o čas, je to lepší. Ale dělám pra-
videlně Rabínský list do Obecních novin, 
píšu taky komentáře k Tóře do Roš chodeše 
a články do Obecních novin, takže polovinu 
měsíce jsem tím vytížený. A ještě každý 
měsíc píšu pokračování pana Talismana, 
o kterém jsme mluvili.

A mezitím ještě někde učíte?
To ano, každé úterý probíráme už léta díla 
pražského Maharala a každý čtvrtek teď 
čteme Nefeš hachajim. Je to i v rabínské 
literatuře výjimečná kniha, již pro své žáky 
napsal rabi Chajim z Voložinu. Jako vrchní 
zemský rabín mám ovšem na starosti ještě 
ostatní obce, nejen pražskou. Ne všechny mě 
potřebují, ke dvěma mám ale bližší vztah, a to 
k Olomouci a k Teplicím, tak tam jezdím nej-
častěji. A je-li to zapotřebí, když se v některé 
obci koná třeba nějaká společenská akce, 
jako to bývá například v Brně, Plzni nebo 
v Karlových Varech, tak tam samozřejmě 
jedu také.

Zabýváte se ještě překlady z hebrejštiny?
Teď zrovna dokončuju překlad Koheleta, 
a tím budu mít všech pět svitků přeložených. 
To by pak mohlo vyjít. A mám ještě řadu 
jiných textů, které jsem nepublikoval buď 
vůbec, nebo jenom v našich novinách, a ty 
bych jednou taky mohl vydat.

Překládáte ze staré hebrejštiny, nebo 
z ivritu?
Rozdíl mezi starou a novou hebrejštinou 
samozřejmě existuje, ale vzhledem k tomu, 
že nová na tu starou, kterou se psalo celá 
staletí, navazuje, tak v tom nějaký zásadní 
problém nevidím.

Jsou tam ovšem moderní slovíčka, jako 
třeba traktor nebo letadlo…
Ta nová slova mi dělala trochu problém, to je 
pravda. Když jsem přijel do Izraele – bylo to 
na přelomu roku 1990/91, zrovna probíhala 
válka v zálivu, což byl problém. Pronajal 
jsem si v Jeruzalémě bývalý veterinářský 
domeček, kde jsem pobýval i se svými syny. 
Nafasovali jsme plynové masky a poslouchal 
jsem rádio. A tu první noc říkali, že máme 
všichni zůstat doma, protože se očekával 
nálet Scudů a nevědělo se, jestli budou ty 
rakety jenom bouchat, nebo jestli budou 
i jedovatý… Hlásili, jak jsem vyrozuměl, 
aby občané nevycházeli ven, s jedinou 
výjimkou, jak jsem pochopil – aby vynesli 
z domu „melach“, česky sůl… Zrovna jsem 
neměl spojení s okolním světem, kolem tam 
nebyli žádní známí, se kterými bych to mohl 
probrat. No tak jsem tu radu poslechl, říkal 
jsem si, že zřejmě by ta sůl mohla s něčím 
v té bombě chemicky reagovat nebo co. 
A tak jsem veškerou sůl vynesl z domu ven 
a zakopal ji na zahrádce. A ráno se mi pak 
jeden známý ozval a ptal se, jak jsme tu první 
noc prožili. Tak jsem mu řekl, že výborně, 
že jsme vynesli ven sůl a zakopali ji – a on 
se k mému překvapení smál. Melach byla 
v tomto případě zkratka pro něco takového 
jako domobrana, a ta může vycházet ven, 
i když ostatní mají zůstat doma.

Vy jste studoval přímo v Jeruzalémě v orto-
doxním rabínském semináři Machon Ariel. 
Je velký rozdíl mezi českými Židy a těmi 
z ortodoxní čtvrti Mea Šearim? Když jsme 
se tam ptali na cestu, muži v kloboucích 
spěchali tak, že nám ani neodpověděli.
Ono hodně dělá to tradiční oblečení, kde 
je rozdíl patrný na první pohled. Většinou 
mají ti muži, které potkáte na ulici, někam 
namířeno a snaží se tam co nejrychleji 
dostat. Já jsem s nimi nikdy žádné větší 
problémy neměl, akorát jsem věděl, že k nim 
nepatřím. Na druhou stranu si vzpomínám 
na situaci, když jsem byl v Izraeli v roce 1987 
na Roš hašana. Byli tam většinou chasidi 
rabi Nachmana, to jsou ti braclavští. Byly jich 
tam stovky, tisíce, synagoga byla narvaná… 
Já jsem tam tehdy přijel z Německa, kde fun-
govala celkem normální obec, podobně jako 
předtím v Praze. Tak jsem se pomodlil, a když 
jsem byl hotov, zjistil jsem, že oni ani zdaleka 
ne. Řekl jsem si, že se modlím moc rychle, 
musím pomalu. Ale ani potom, když jsem 
zvedl hlavu, nebyli ti ostatní s modlitbou 
u konce. Tak jsem pokračoval – a oni stále 
nic. Nakonec to byl pro mě velmi intenzivní 
zážitek, postupně mě to úplně sebralo. Bylo 
to cítit, jako by se ta těla zmáčená potem 
nějak propojila a s nimi i duše… Od té doby 

Karol Sidon (1942)
Absolvent dramaturgie a scénáristiky 
na FAMU vstoupil do literatury v šede-
sátých letech, kdy jeho dramata zazněla 
v rozhlase. Byl tehdy redaktorem 
Literárních novin, pak Literárních listů 
a Listů. Už jeho první dvě kratší, dosti 
osobně laděné prózy Sen o mém otci 
(1968) a Sen o mně (1970) ukazovaly na 
výrazný literární talent. Tři jeho scénáře 
ještě stihl skvěle natočit režisér Juraj 
Jakubisko (Zbehovia a pútnici, Vtáčko-
via, siroty a blázni a Dovidenia v pekle, 
priatelia, 1968–1970), pak následovalo 
období normalizace, kdy Sidon patřil 
k zakázaným autorům. Pracoval jako 
dělník a prodavač tisku, po podpisu 
Charty 77 byl propuštěn a následně 
byl zaměstnán jako topič. Jeho práce 
vycházely pouze v samizdatu (Evan-
gelium podle Josefa Flavia (1974), Boží 
osten (1975), Brány mrazu (1977), do 
knihkupectví se dostaly až po roce 1989. 
Pohádky ze čtyř šuplíčků (1979) vydal 
pod jménem své tehdejší manželky 
Marcely Třebické. Z divadelních her se 
na jevišti objevily pouze Latríny (1972), 
hra Ester se r. 1980 inscenovala jen na 
Židovské obci.

Jeho otec se za války stal obětí 
holokaustu. Od roku 1983 žil Sidon 
v Německu, kam byl pod nátlakem 
StB donucen se vystěhovat. V té době 
prakticky přestal psát. V Heidelbergu 
studoval judaismus, rabínská studia 
pak dokončil v Jeruzalémě. Po návratu 
do Prahy se roku 1992 stal pražským 
i vrchním zemským rabínem, zároveň se 
vrátil k literární tvorbě. V divadlech se 
inscenovala jeho dříve napsaná dramata 
Shapira (prem. 1990), Labyrint (1992) aj. 
Významný je jeho překlad Pět knih Moj-
žíšových (2012). Ve zralém věku, poté, 
co se židovská obec postavila na nohy, 
se k literatuře vrátil a dosáhl výrazných 
úspěchů, i když v trochu odlišném 
žánru než v začátcích. Kromě knihy pro 
„dospělé děti“ Malý pan Talisman (2015) 
jde zejména o jeho rozsáhlou, neoby-
čejně myšlenkově bohatou a dějově 
překvapivou tetralogii se sci-fi prvky Kde 
lišky dávají dobrou noc (Altschulova 
metoda, Piano live, Puzzle a Outsider, 
2014–2017), se kterou se těžko dá 
srovnat jiné české dílo tohoto žánru. 
Jeho autorský come-back byl neče-
kaný a zároveň velkolepý. Tetralogie, 
kterou vydal pod pseudonymem Chaim 
Cigan, přesto stále ještě čeká na své 
docenění – a přitom lze docela dobře 
předpokládat, že by mohla zaznamenat 
světový úspěch, kdyby vyšla v anglič-
tině. V celém svém díle Sidon zkoumá 
podstatu lidské existence a identity, 
snaží se pochopit člověka v jeho zrani-
telnosti, samotě a pochybách.
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už jsem tak silnou modlitbu nezažil. S tím se 
člověk tady ani v Německu nesetká. Člověk 
u těch chasidů cítí něco velmi silného, ale 
i u charedim, kteří se vážou na Litvu, tedy 
u litvaků, ti jsou racionální jako Chajim 
z Voložinu, ale zároveň u nich člověk narazí 
na svět snílků, který je mě osobně drahý už 
proto, že připouští i jiné světy než kulisy 
našeho materiálního světa…

Jak vidíte vývoj českého židovstva za těch 
třicet let? Kam směřuje?
Když mluvím o pražské obci, tak jestli 
nedojde k nějakým průšvihům, věřím v její 
budoucnost. Vyplývá to samozřejmě z faktu, 
že má nejvíce členů, ale jsou tu dnes rodiny 
s dětmi, které to s židovstvím myslí vážně. To 
je dáno i tím, že nás v pražské obci bylo pár 
mladých, kteří jsme měli nějakou páru o tom, 
co je zapotřebí, a měli jsme představu, co je 
třeba dělat, aby židovství nebylo omezeno 
jen na šoa a pražská obec se začala opět 
podobat obcím na západ od Československa, 
které jsme poznali z doslechu nebo dokonce 
osobně. Ale v těch menších obcích se 
horko těžko našel někdo, kdo byl schopný 
zorganizovat tamní obec a zabývat se jejím 
majetkem, ať je většinou jakkoliv skrovný, 
a až na staré pány tam nebyl nikdo, kdo by 
svou židovskou totožnost nestavěl na tragé-
dii vlastní rodiny. Tady v Praze se to nějak 
rozumně rozdělilo na světské a duchovní, 
což je v pořádku, a kupodivu to většinou není 
v rozporu.

Můžete uvést nějaký praktický příklad?
Třeba otázka mikve. Já jsem věděl, že je 
potřeba ji postavit, protože ta stará se už 
nedala použít. Vysvětlil jsem jim, že to patří 
k židovské obci. Že ji potřebuje. A obec do 
toho šla, přestože jediná ženská, která tam 
chodila, byla moje manželka. Teď máme 
v Praze mikve dokonce dvě a je na ně 
fronta. Další záležitost byla škola. Já jsem si 
uvědomil, že nedělní škola, kterou máme, je 
k ničemu, protože děti se sejdou jednou za 
týden, něco si přečtou a tím to skončí. Přišel 
jsem s tím na reprezentaci, a tam mi řekli: Ty 
ses zbláznil, vždyť nemáme děti! Ale já jsem 
nepustil a začal jsem hledat, kde bychom 
tu školu mohli mít. Nakonec přišel Michal 
Borges a řekl, že máme volnou budovu 
v Belgické, tak tam uděláme školu. V první 
třídě bylo první rok jenom šest dětí… Dnes 
je jich v každé třídě dvacet, a to už máme 
i gymnázium. Další problém byl, jak učit 
„židovství“, aby se děti ve škole nedostaly 
k něčemu, co doma není. Aby tam neměly 
něco úplně jiného, než mají doma. Musil se 
hledat balanc mezi obojím, aby rodiče neměli 
pocit, že se jim děti odcizují. Dnes už jsou 
rodiče většinou členy obce.

Jak se díváte na to, že se různé směry juda-
ismu, ortodoxní a liberální, dnes propojují? 
Na začátku to bylo zcela oddělené.
Víte, já nemám rád, když se pletou jablka 
s hruškami. Proto si myslím, že je vcelku 
správné stavět na tom, že jde o různé druhy 

ovoce. Zpočátku jsem se jako vrchní rabín 
PŽO sice snažil, aby naše největší obec byla 
vybudována na ortodoxních základech, 
a především k liberálním směrům jsem 
se stavěl odmítavě. Současně jsem si však 
nedělal velké iluze, že tomu tak bude napo-
řád. Byl bych sice mnohem radši, kdyby se 
Pražská židovská obec nemusila profilovat 
jako ortodoxní a zachoval se stav předrevo-
luční, kdy nám stačilo být Židy bez dalšího 
označení, ale ze zkušenosti jsem věděl, že se 
ani tady nevyhneme vzniku konzervativních 
a reformních komunit, prakticky dovezených 
ze Západu stejně jako Chabad. Bohužel jsme 
se dostali do světa, kde to takhle funguje. 
Proto jsem s určitým předstihem ani neod-
mítal nezávislou existenci jiných směrů, 
a když mne – to ještě sídlila v Mánesce – Bejt 
simcha požádala, abych tam učil děti, rok 
jsem tam jednou týdně chodil. Ale relativně 
se naši lidé myslím tolerují a nechávají na 
tom druhém, kam se zařadí. Jinak to ani 
nejde, pokud se nechceme hádat kvůli nábo-
ženství. Je nás vlastně pořád tak málo, že to 
nestojí za to.

A jste teď nakloněný těm liberálním smě-
rům?
Upřímně řečeno – ne. Já tomu ani nemůžu 
být nakloněný, nejen proto, že jsem 
ortodoxní rabín, ale protože mi židovská 
reformace připadá od samých počátků 
jako historicky vynucený vstřícný krok 
k asimilaci. Často se argumentuje tím, že 
ústupky od halachy pomáhají zachování 
židovské identity tím, že vycházejí v ústrety 
Židům, na které ortodoxie klade příliš vysoké 
nároky, například už samotná bohoslužba. 
Mně však připadá, a teď nemluvím jenom 
o tom, s čím se setkávám v Česku, jako by byl 
reformní judaismus střižen buď pro suchary, 
nebo pro malé děti ze školky. Vím totiž, že 

z tradičního, chcete-li ortodoxního hlediska 
je možné a dokonce nutné přizpůsobit 
bohoslužbu i těm, pro které je zatěžko ji sle-
dovat hebrejsky. Jsou i jiné cesty, ale nejsou 
bohužel využité. Co se musí člověk, který 
dělá gijur, vlastně naučit? Především se musí 
naučit, jak se co dělá, aby to bylo košer. Setká 
se s halachou, což ho obvykle osloví, protože 
každý, kdo přichází, hledá řád. A postupně by 
měl přicházet tomu řádu na chuť a hledat jej 
i v židovském myšlení. Pochopit, že se ho to 
týká jako člověka.

Reformní komunity existují už od 19. století 
a zdá se, že se jim ve světě docela daří. Vždyť 
i Bejt simcha si už vydobyla své místo: 
teď od ledna se přesune na druhý konec 
Maislovy ulice, bude také sídlit na židovské 
radnici, kde se tudíž budou konat i reformní 
šabatové bohoslužby…
Že bude sídlit na radnici a budou se tam 
konat reformní bohoslužby, to je pro mě 
novinka. Velmi jsem se jako vrchní pražský 
rabín zasazoval, aby jim byla svěřena 
libeňská synagoga a pražská obec jim přitom 
finančně pomohla, ale kdybych byl ještě 
pražským rabínem a seděl v Reprezentaci, 
byl bych už kvůli míchání hrušek s jablky 
proti. Jsem přesvědčen o tom, že platformou, 
kde mohou mít své rovnoprávné zastoupení 
všechny směry, je Federace židovských obcí. 
Tam už také ve své současné podobě sedí 
jako přidružené organizace. Až z některých 
vzniknou samostatné obce s vlastními syna-
gogami nebo modlitebnami v Praze, které 
budou fakticky živé, ještě lépe se vyjasní, kde 
si kdo a za čím stojí.

Ptal se lUbor FalTeIsek 
Foto autor

karol sidon je vrchním 
zemským rabínem už 
od roku 1992
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MlÁdež

#alltsuzamen – Pražáci na víkend v Brně
Po 6 letech rada České unie židovské 
mládeže navázala na tradiční víkendový 
seminář. rozhodly jsme se, že semináři 
dáme nový směr i tvář. když jsme 
přemýšleli o názvu, tak jsme se řekly, že 
jsme přece židé střední evropy a naším 
jazykem je jidiš. Tsuzamen / bejachad / 
Together / spolu – něco co nás spojuje 
dohromady – ať už naše víra nebo jenom 
to, že spolu vyrazíme na víkend pryč 
z Prahy či odjinud až do brna!

Celý víkend se proto nesl v duchu židovství 
a propojování našich komunit napříč Českou 

republikou a Slovenskem. Po celou dobu 
semináře byl zajištěno košer stravování 
s laskavou pomocí brněnské židovské obce, 
se kterou jsme oslavili šabat. Program byl 
plný přednášek i workshopů připravených 
námi a oslovenými madrichy z nejrůznějších 
židovských projektů – pohovořili jsme 
o týdenním oddílu Tóry nejenom u společ-
ného šijuru, ale i s brněnským rabínem Ště-
pánem Klimentem. Dále jsme pak mezi námi 
přivítali hlavního hosta, kterým byla Yael 
Brunner, brněnská rodačka, která studovala 
na Pardesu a v současné chvíli žije v Praze, 
kde se aktivně zapojuje do organizací jako je 

Mezinárodní kongres židovských žen.
Objevovali jsme Brno i její židovskou 

obec, seznámili jsme se s novými přáteli, 
a dokonce se nám povedlo vzbudit zájem 
o brněnskou buňku židovského skauta.

Myslíme si, že víkend se velmi vydařil 
a doufáme v další spolupráci nejenom 
s brněnskou obcí, ale i jinými městy.

elIsa sPevÁkovÁ 
Foto autor
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Tvorba

Já tedy v sobotu nehraju
„Já tedy v sobotu nehraju,“ uzavřel pan Korbel svoji odpověď na před-
sedovu otázku, kdo ještě má se sobotou problém.

„Od kdy seš ortodox, Jardo?!“ zeptala se naštvaně paní Šimonová 
„Na víkendový turnaje normálně chodíš, na chatě normálně pracuješ, 
donedávna ses cpal vepřem a najednou, najednou to je pro tebe 
problém,“ pokračovala naštvaně a každý svůj argument podpořila 
ťuknutím ukazováku o desku stolu.

„Kláro, pochop to v souvislostech, prosimtě…“ vložil se do diskuse 
předseda John. „Víš přeci, že Karlík, jeho syn, se dal na víru a teď 
chodí na školení k rabínovi a do Ulpanu a tak. Prostě to Jarda nemá 
lehký. Navíc chce Karlík přijet na hry i s rodinou,“ snažil se najít 
pochopení a jednotu výboru v plánovaní tradičních her sportovního 
klubu Kadyma při kolínské Židovské obci.

„No, ale to když si takhle postaví hlavu každej, tak neposkládáme 
družstva a neobhájíme trofej,“ pokračovala Šimonová. „Já za to 
nemůžu, že pátek není sobota… Mně de o nás všechny, abychom se 
sešli, zahráli si a koho to baví, tak ať se de třeba modlit, né?“ vykládala 
logiku svého tvrzení.

„To Kláro musíme ňák vymyslet, teď už je doba taková. Ty mladý 
sou jiný. To by nám nepřišlo spousta lidí, hlavně těch mladejch,“ 
vysvětloval John. „Nám dřív stačilo přít do židovskýho klubu a měli 
jsme pocit, že jsme někde fakt Židama. Ty mladý to maj jinak,“ uza-
vřel s nešťastným výrazem.

„A to jakože nejsme Židi, když si dem zahrát v sobotu?!“ zeptal se 
výhružně pan Kantůrek.

„Ale néé, Vláďo. Samozřejmě jsme, ale tak sami, mezi sebou,“ sna-
žil se vybalancovat situaci John.

„Jaks na to prosimtě přišel Franto? Dyť mně TAK znají všichni…, 
v ulici, v práci, dokonce mně zvou na Velvyslanectví. Byl jsem sázet 
stromy v Izraeli … a ty ‚sami mezi sebou‘. Co to je za blábol?!“ rozohnil 
se Kanůrek.

„Vláďo, Vláďo, ty mi nechceš rozumět…“ přešel John do obrany. 
„Víš, že pro ty zbožný je Židem jen ten, co je po mamince, anebo dodr-
žuje šabat,“ vysvětluje trpělivě. „No a když maj přijet i TYHLE, tak to 
musíme zohlednit,“ vrátil John diskusi zpět na začátek.

„Tak já jsem po tatínkovi, po mamince…, takže si můžou všichni 
ti svatoušci víš co… A hrát v sobotu budu!“ dodal s vytrčenou bradou 
rezolutně, jako by mu v kartách padla samá esa.

„Jo, tak si přiveď svý děti, chytráku…“ vzchopil se Korbel „S nima 
si udělej družstvo a pak tu vyskakuj. Jenže ty je nepřivedeš, poněváč 
ti na to kašlou, na celou tu tvojí židovskou identitu. S tou tvojí sioni-
stickou pózičkou si zajímavej akorát u vás v baráku,“ a zapíchl svůj 
ukazovák pomyslně do hrudi pana Kantůrka.

„Tý we, tak tos fakt přepísk. Co si o sobě myslíš?! Kdybys nebyl 
jeden z nás, tak tě snad smáznu …“ napřímil se Kantůrek proti sedí-
címu Korbelovi a dramaticky zašermoval zaťatou pěstí.

„Zklidni hormon Vláďo, na tom něco je,“ zvažovala Šimonová. 
„Děti už nechtěj být Židama, chtěj patřit někam jinam, já nevím 
kam. Moje Květa si chce vzít nějakýho evangelíka, a ještě mi přijde 
slavnostně oznámit, že JEMU Židi nevaděj. Nevím fakt, kam ten svět 
spěje,“ prohlásila nešťastně.

Po delší chvíli všeobecného mlčení prohlásila paní Zdechyncová. 
„Holt to už nejsou ty devadesátky, ani první dekáda milénia. To už 
není ta doba šalomistů, ani těch válek o konfese. Teď už začíná jít do 
tuhého,“ prohlásila prorocky a pozvedala oči i dlaně k nebesům.

„Do jakýho tuhýho, Zdeno? Dyť tu řešíme účast na hrách, né 
kozácký hordy…“ ozval se ještě naštvaný Kantůrek.

„My tu děláme sportovní aktivity na podporu židovské pospoli-
tosti, ale tu si musíme nejdříve definovat. Pak teprve má cenu řešit, 
koho vlastně chceme na hrách mít. A na tom trvám,“ uzavřela svoji 
úvahu Zdechyncová, jako by byla na akademické rozpravě sociologic-
kého ústavu, kde pracuje.

„Ale to my přeci víme, Zdeno,“ vložil se do diskuse John. „K tomu 

máme přeci stanovy. Chceme každýho, kdo má alespoň jednoho 
prarodiče Židem. Na to nás tu nemusíš školit,“ dodal se strojenou 
laskavostí. „Buď prosím konkrétní … Vo co ti de!“

„No, když pominu pochybnost, jak prokázat opravdové a chtěné 
židovství předka, musíme se vrátit k definici, co nebo kdo je Žid. 
A na tom už se zase nikdo neshodne. Prokazování židovství pomocí 
rodných listů nás vrhá do výkladu židovství v pojetí Norimberských 
zákonů, a tedy na platformu …“

„Tak dost Zdeno, ty to tím svým školometstvím vždycky tak zkom-
plikuješ. Jak nám tohle mudrování pomůže sestavit družstva? TO je 
náš problém, neuhýbejme…,“ vrátil John diskusi blíže tématu.

„No to se také snažím vysvětlit, ale ty jsi takový netrpělivý, 
Fanouši,“ nedala se odbýt Zdechyncová. „Zjednodušeně jde o to, zda 
nemohou hrát také třeba nežidovští rodinní příslušníci našich členů, 
zda by ti nebyli schopní nahradit nedostatek Židů, když pominu 
definici Žida,“ uzavřela.

„Ahá, tak to je zajímavá myšlenka,“ reagovala po chvíli Šimonová. 
„Tak mě napadá, že ten nápadník Květy hrál závodně volejbal, že 
by nás mohl dost posílit. A také Jardova Monika něco hraje, snad 
bedminton… To bychom to mohli poskládat. To vypadá nadějně…,“ 
rozvinula radostně myšlenku.

„To je pravda, to je pravda…,“ rozvíjel Kantůrek. „To bych moh říct 
taky švárovi, ten hraje sice vesnický nohejbal, ale plácaj tam také 
volejbálek a kuželky. To on by snad i rád přišel hrát za Židy, i když 
je katolík,“ pokračoval ve výčtu. „Jo a také snacha, ta je ortodoxní 
ateista, ale skvěle střílí, má i myslivecký zkoušky. Je to taková exotka. 
Tak to bychom nějak poskládali. Nakonec by to Judovo kladivo letos 
mohlo zůstat v Kolíně.“

„Že vám to není blbý,“ ozval se znechuceně Korbel. „Co to jako 
bude za židovské sportovní hry, když tam nebudou Židi? Na co si tu 
hrajeme? Celou dotaci na židovský sport promrháme na hrách, kde 
Židi nebudou. To je směšné, směšné…“

„Tak to jsem přesně čekal, kdy do toho zase hodíš vidle…“ začal se 
znovu rozčilovat Kantůrek.

„Ráda bych podotkla, že spojení slov Židovský a sport je vlastně 
historickým paradoxem a že…,“ neodhadla situaci Zdechyncová.

„Mlč Zdeno!“ vypískl Kantůrek
„Totalitního policajta tedy v sobě nezapřeš, Vladimíre,“ kousla si 

Zdechyncová.
„Nevím, kdo z nás učil na VUMLu, Zde-ni-čko,“ procedil Kantůrek 

mezi zuby a vrátil úder.
„Mně je jedno jak se máte rádi a proč, ale připadá mi to fakt blbý, 

dělat takhle ty hry. A kolik jako by bylo Židů a kolik ne-Židů? To 
by byl nějaký poměr nebo procento, nebo by to Židi jen pískali? To 
bychom museli vyhlásit pravidla, podle kterých by přijeli i družstva 
z jiných obcí, né?“ navázal nevzrušeně Korbel na svoji předešlou řeč. 
„Já bych se držel těch Židů, i když to bude dost těžký. Jinak tu za deset 
let už budeme jen jako Klub pamětníků židovskýho sportu,“ dodal.

„Jardo, ty tu chceš dělat toho poctifku, ale nemysli, oni to 
členství třeba v Hradci mají všelijaký,“ naklonila se Šimonová ke 
Korbelovi a polohlasně mu domlouvala. „Oni, aby si udrželi dotaci 
a místa v Radě, tak tam ty členy honí všelijak. Vím to, páč tam mám 
bratrance. A to sou jakože ortodoxní, hele! A to bych mohla …“ chtěla 
pokračovat.

„Ale mně je to jedno Kláro, jak to dělají jinde, mně jde voto, jak to 
děláme my,“ přerušil jí Korbel. „Jestli vyhrát Judovo kladivo takhle, 
tak to rači vůbec ne. Nepřineslo by nám to nic dobrého.“

„A jak to chceš udělat, chytrolíne? Kolik myslíš lidí, že dáme 
dohromady? Tak stěží deset, dvacet! To neobsadíme všechny sporty. 

Pro Maskil Vojta Keren 2019, ze sbírky Schůze



tevet 5780 • leden 2020 11

A co ty rodinný příslušníci, co? Ty by jako koukali a nosili nám pivo? 
Jako Hurvajs válku…“ posmíval se Kantůrek.

„Tak jde o ty mantinely, Vladimíre,“ snažil se dál Korbel. „Stačilo 
by to jen organizačně pojmout jinak a ty mladý Židi by přijeli. Oni to 
berou vážně, nejen Karlík. Oni stojí o tuhle svoji identitu, Vladimíre,“ 
dodal bezelstně. „Jim už nestačí mávat izraelskou vlajkou nebo se 
chodit občas koukat, jak se modlí jiní. Oni chtěj být Židama se vším 
všudy. Jestli je nechceme ztratit, musíme se jim přizpůsobit,“ dodal 
prorocky.

„Kecy, kecy, kecy, … kdo by chtěl dnes bejt zbožnej Žid, Jardo. To 
bys mně rozesmál. Jako košer kuchyně, šábesy, pejzy, kaftany a tyhle 
věci? Tos upad na hlavu, né?“ vložil se do diskuse John. „To nám 
nevěš bulíky na nos. To, jakože voda teče do kopce? V době mobilů, 
internetu, super-hypermárketů a milionu telenovel…?“

„Jo, možná právě proto. Voni jsou fakt jiný. Není to hned kaftan 
a pejzy, ale třeba vege jídlo, střídmý voblečení, dělání šabatovejch 
večeří, a tak. Občas si přečíst něco z Knih a diskutovat vo tom… Oni 
jsou více Židi než my dohromady, tak proč je nezískat?“ přemlouval 
dál Korbel.

„A kolik by jich jako přijelo, Jardo? Jen aby to nebyly dva kousky 
z Prahy a my tu nedělali kvůli tomu harakiri,“ zajímala se Šimonová.

„Už to vidím…“ rozesmál se Kantůrek. „Napochoduje sem dvacet 
ortodoxních a budeme tu celýmu městu pro smích,“ zajikal se smíchy 
při té představě. „A jak tu budou v pátek křepčit … v synagoze … a my, 
místo slavností večeře … U Huberta … budem koukat … jak se tu kin-
klaj v synagoze,“ dusil v sobě návaly smíchu.

„Seš normálně blbej, Vláďo,“ mírnila ho Šimonová. „Jsou to taky 
Židi, tak měj trochu respektu … V pátek bych pozvala do synagogy na 
kabalat šabat Markovou, ona tak hezky zpívá ty židovský písničky 
a pak se přesunem k Hubertovi, kde necháme udělat něco bez vepřo-
výho, aby to bylo pro všechny a Franta by vzal harmoniku, tak si pak 
můžem zazpívat,“ zahájila plánování.

„Hele, lidi…, to je myslím naprosto zbytečný,“ rozbíjel plány 
Šimonové Korbel. „Mladý si v synagoze poradí sami, bez estrády. My 
můžeme jít rovnou k Hubertovi a oni pak přijdou, nebo ne. Ráno by 

šli stejně do synagogy, tak si možná udělaj svojí večeři jinde a jinak, 
u někoho. Nemá cenu jim něco organizovat. Na sobotu bych jim 
nechal ze sportů jen turistiku nebo poznávací prochajdu s průvod-
cem po městě,“ snoval plány dál.

„Nezapomínáš, že ty hry jsou taky naše, Jardo, že?“ vložil se 
John. „To myslíš, že lidi přijedou, aby soutěžili v turistice nebo dělali 
znalostní soutěže o Kolíně? Tohle sou SPORTOVNÍ hry, Jardo. Tedy tu 
musí být zápasy, utkání a vítězové a poražení, a my chceme Judovo 
kladivo, víš? To si jako o hlavní trofej střihnem?“ prohlásil posměš-
ným tónem.

„Tak daj se dělat různý věci, aby byly zábavný, ale v principu by 
měl být klid, odpočinek. Tedy pokud to sou židovský hry,“ nedal se 
Korbel.

„Ale odpočinek si představuje každej jinak, my chceme mít taky 
ten óneg šabat a nechce se nám nedělat nic. Vod tý doby, co se tvůj 
Karlík do toho hodil, seš fakt divnej,“ řekla Šimonová už naštvaně. 
„Fakt divnej. Učíš se hebrejštinu, nechal sis narůst fousy, ty seš snad 
i vobřezanej, Jardo,“ a zapíchla podezíravě oči do Korbela.

„Vo mně tu přeci nejde, Kláro. Můžem těm hrám dát po letech fakt 
židovskej charakter a tím být pro mladý opravdovější. V sobotu, kdo 
chce může hrát přáteláky i s rodinnými příslušníky, ale započítaný 
soutěže by byly až v neděli a všichni si přijdou na svý. Není to myslím 
tak složitý,“ hledal Korbel shodu v kompromisu.

„V neděli musej po obědě všichni vypadnout, to znáš. Venkovský 
chtěj ještě posekat a městský chtěj dobře zaparkovat… To by se nelí-
bilo. To by fakt nešlo. To by byli všichni votrávený… A je to den před 
pracovním, to si chce každej trochu vorazit. To by Jardo neprošlo. 
Musíš bejt rozumnej. Karlík nekarlík, lidi sou na něco zvyklý, tak to 
nech běžet tak, jak to známe už skoro pětadvacet let. My sme byli 
taky mladý a tyhle věci nám život nekomplikovaly. Že tomu Karlíkovi 
nedomluvíš …? Dyť je to takovej šikovnej kluk,“ domlouval John 
Korbelovi.

„Jak myslíte, ale já fakt v sobotu nehraju. Ne kvůli Karlíkovi, ale 
kvůli sobě. Na Karlíka jsem hrdej, jen to všechno přišlo nějak pozdě.“

Jsem židovka a Don je katolík, ale děti vychováváme jako vlky.
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roZhovor

Rabínkou na volné noze

Na začátek se nemohu nezeptat, proč sis 
vybrala reformní či liberální judaismus?
Protože žiji ve dvacátém první století. Juda-
ismus je náboženstvím, které se neustále 
vyvíjelo a vyvíjí. Ustrnout na místě jde proti 
jeho smyslu.

Kdy a jak tě poprvé napadlo, že bys šla studo-
vat rabínský seminář?
Ta myšlenka pár let zrála. Z počátku jsme si 
z toho dělali doma spíš legraci. Za každým 
dobrým vtipem se ale skrývá troška pravdy.

Když jsem pak dokončovala v loňském 
roce doktorát z judaistiky, tak jsem se 
rozhodovala, co budu dělat dál. Po letech 
studia, kdy jsem si vyzkoušela akademickou 
práci i učení apod., jsem začala cítit, že 
akademická sféra není úplně pro mě. Práce 
vědce je časově velmi náročná a přinášela mi 
jen malé zadostiučinění. Na druhou stranu 
mě vždy moc bavilo například přednášet 
nebo i vést programy pro děti v Bejt Simcha. 
Výuka, ať už na fakultě nebo v komunitě, mi 
přináší bezprostřední odměnu – je okamžitě 
vidět, jestli lidé poslouchají a jestli jim to 
něco dává. Práce s lidmi mi přijde mimo-
řádně naplňující.

Od října 2019 tedy studuješ v Berlíně na 
Abraham Geiger College. Jsou v Evropě 
i jiné možnosti, kde bys mohla studovat na 
rabínku?
Přímo v Berlíně, dokonce i ve stejné budově 
je ještě konzervativní seminář Zacharias 
Frankel College. Kdybych šla studovat tam, 
musela bych se ale zavázat k určitému způ-
sobu života, který neprovozuji – to by bylo 
pokrytectví.

Další možností je Leo Baeck College 
v Londýně, tato škola je ale finančně 
náročná. V Německu můžu studovat díky 
stipendiu, které studenti Abraham Geiger 
College dostávají v rámci vládního programu 
pro nadané studenty.

Nějaké předměty ti byly uznány jako spl-
něné. V čem se tedy liší rabínské studium 
od tvého dřívějšího doktorandského studia 
judaistiky?
Moje studium má dvě části – rabínské stu-
dium na Abraham Geiger College v Berlíně 
a magisterský program židovské teologie na 
univerzitě v Potsdami. V tomto magister-
ském studiu mám některé předměty splněné 
a měla bych ho tedy zvládnout rychleji. 
Musím říct, že judaistika na Husitské teolo-
gické fakultě mě připravila skvěle. Studium 

v Potsdami se od naší pražské judaistiky 
samozřejmě liší, ale v žádném směru neza-
ostává. Rabínská část studia je pro mě tím, 
co je nové. Jde hlavně o praktickou stránku 
věci. V současné chvíli je pro mě třeba velkou 
výzvou kantilace nebo i samostatné vedení 
bohoslužeb.

Zmínila jsi praktickou stránku. Zajímalo 
by mně, jaké konkrétní předměty to jsou, 
o co přesně se jedná a jestli je součástí tvého 
studia také třeba nějaká psychologie nebo 
pastorace či vedení – přece jen, jde o práci 
s lidmi.
Studujeme halachu, liturgii, kantilaci, 
a každý týden máme něco jiného. Protože 
však moderní rabín už není zdaleka jen uče-
nec, ale zastává mnoho rolí, máme také pas-
torační péči a základy psychoterapie. Naším 
úkolem v žádném případě není někoho ana-
lyzovat, ale je nutné umět odhadnout, kdy 
jsou problémy jednotlivce ještě v dikci rabína 
a kdy je vhodné vyhledat odbornou pomoc.

Věnuješ se v rámci studia nějaké své kon-
krétní oblasti nebo zájmu, který bys později 

třeba zpracovala do podoby závěrečné 
práce?
Po letech, kdy jsem se intenzivně věnovala 
Maharalovi, mám teď historických témat už 
trochu dost. Pomalu svou pozornost přesou-
vám na aktuální otázky. Hodně mě zajímá 
třeba vztah judaismu k životnímu prostředí. 
V posledním roce jsem dělala hned několik 
přednášek na téma vegetariánství a vegan-
ství v judaismu a vůbec etických aspektů 
konzumace zvířat optikou židovství. Jestli 
z tohoto ale nakonec bude závěrečná práce, 
to se ještě uvidí.

Můžeš čtenářům přiblížit, jak náročné je 
rabínské studium? Můžeme si představit 
takový ten tradiční obrázek studenta 
v ješivě, který sedí a studuje Talmud?
Není to jednoduché, ale pro mé spolužáky, 
kteří za sebou nemají doktorát a nemají 
tak studium částečně splněno, to musí být 
ještě mnohem těžší. Samozřejmě že hodiny 
sedíme nad knihami, ale celkový obrázek 
je mnohem pestřejší. Často máme různé 
blokové semináře s velice zajímavými 
osobnostmi z celého světa. Na druhou stranu 

Česká rabínská studentka 
na Abraham Geiger College



kaMIla kohoUTovÁ (*1990) pochází ze 
Znojma a vystudovala judaistiku a filosofii 
na Husitské teologické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. V rámci svého doktorského 
studia se věnovala vztahu rabi Jehudy Livy 
ben Becalela, pražského MaHaRaLa ke 
knize Zohar. V současnosti studuje prvním 
rokem na rabínském semináři Abraham 
Geiger College v Berlíně. Jejím oblíbeným 
tématem je židovský enviromentalismus 
a v poslední době přednáší na téma vegeta-
riánství a židovství.
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je spousta věcí ponechána na iniciativě kaž-
dého studenta a jeho vlastní aktivitě. Pokud 
jde o typické sezení v ješivě, to bude spíše 
náplní ročního pobytu na konzervativní 
ješivě v Jeruzalémě. V pátek však obvykle 
studujeme ve dvojicích s pomocí komentářů 
příslušnou parašu a pak svoje poznatky 
společně probíráme.

Jak tedy vypadá běžný pracovní týden rabín-
ské studentky?
V pondělí mám přednášky na univerzitě 
v Potsdami, které se mi povedlo dát na 
jeden den. V úterý a středu nemám výuku 
a tyto dny věnuju přípravě, ať už sama nebo 
s vyučujícími, kteří mi pomáhají třeba 
s rétorikou nebo kantilací. Někdy taky ale 
jedu zpátky do Prahy, protože jsem si nechala 
část úvazku na Karlově univerzitě a píšu 
do univerzitního časopisu. Výuka na Abra-
ham Geiger College začíná ve čtvrtek ráno 
bohoslužbou, na jejímž průběhu se všichni 
podílíme a je to pro nás jakási praxe. Po skon-
čení vždy u společné snídaně reflektujeme 
průběh bohoslužby, a to co se nám povedlo 
nebo nepovedlo. Pak probíhají přednášky 
a semináře. Témata jsou bloková a nyní se 
například věnujeme halaše pro všední den. 
V pátek se paK věnujeme studiu týdenního 
oddílu Tóry. Ale na Abraham Geiger College 
není pevný rozvrh a výuka se hodně prolíná. 
Pak obvykle sedám do vlaku a jedu do Prahy, 
abych stíhala Kabalat šabat. Když zůstávám 
na víkend v Berlíně, tak navštěvuju tamní 
kongregace, což je také úkolem pro prváky – 
aby sledovali, co a jak se kde dělá.

Nebudeme chodit kolem horké kaše. Pokud 
dostuduješ Abraham Geiger College, pak 
budeš první českou rabínkou. Cítíš v této 
souvislosti nějakou zodpovědnost spojenou 
s očekáváním, které do tebe třeba lidé 
vkládají?
Musím přiznat, že se tomu zatím pořád ještě 

trochu směju. Co se týče očekávání druhých, 
vnímám svoje možné prvenství jako velkou 
výhodu. Když jste v něčem první, tak si 
pravidla nastavujete sami. Zatím jsem ale 
zaznamenala samé pozitivní reakce, i když 
se někteří lidé diví. Někdy nevědí, že je to 
možné, aby žena byla rabínem.

Přitom bys ale rozhodně nebyla první absol-
ventkou na Abraham Geiger College.
To samozřejmě ne. V minulosti jsme již měli 
dokonce českou rabínskou studentku, ta 
ale studium nakonec nedokončila. Ve světě 
nejsou rabínky ničím převratným a napří-
klad ve Spojených státech jsou zcela běžné.

Máš třeba v ročníku ještě nějakou spolu-
žačku?
Je nás celkem pět, a z toho jsme dvě stu-
dentky.

Vím, že nyní jsi teprve na začátku, ale jakou 
máš představu o svém působení po absolvo-
vání studia?
V žádném případě nehodlám zakládat 
žádnou další komunitu. To je to poslední, co 
české židovství potřebuje. Zapotřebí je spíš 
jednotící element. Dlouhodobou výzvou 
pro mě je práce s mládeží a mladými dospě-
lými. Zatím se nám několikrát osvědčila 
spolupráce s Českou unií židovské mládeže 
(ČUŽM) a Moishe Housem. Intenzivně 
vnímám, že mnoho mladých dospělých, kteří 
například opouští Lauderovo gymnázium, 
hledá něco trochu jiného než tradiční judais-
mus. Chtějí se hlásit ke své židovské identitě, 
ale také chtějí vést úplně normální moderní 
život. Navštěvují proto třeba akce ČUŽM 
nebo Moishe Housu, a přestože ani jedna 
z těchto organizací nemá charakter nábo-
ženské komunity, pořádají zajímavé akce, 
které mladé lidi baví. Myslím si, že je potřeba 
se těmto mladým přiblížit, být tady pro ně 
a poskytnout jim náboženskou podporu.

Na obecné rovině ale bude asi nejdříve 
potřeba, aby si čeští židé zvykli na to, že je 
k dispozici také rabínka. Máme hodně komu-
nit a já budu vděčná, když některé z nich 
budou mít chuť využít moje služby. Umím si 
představit, že budu „na volné noze“.

Jakou roli ve tvém studiu hraje společenství 
Bejt Simcha?
Když se člověk uchází o studium na Abraham 
Geiger College, musí přinést potvrzení 
a doporučení ze své kongregace. Toto dopo-
ručení mi Bejt Simcha poskytla s ohledem na 
moje předchozí zapojení a aktivity v komu-
nitě. Pokud se ptáš na to, jestli budu v Bejt 
Simcha působit, je to hudbou budoucnosti. 
Bylo by nádherné vrátit se do své domácí 
komunity. Bejt Simcha ale má vlastního kan-
tora a myslím si, že není v silách sice silné, 
ale malé komunity, aby si vydržovala dva lidi. 
Ani by to nebylo fér. Moje představa je prostě 
taková, že jsou zde jistě mnohá společenství, 
která by byla ráda, aby k nim někdy přijela 
rabínka a něco pro ně udělala, posloužila.

Co tě na tvém studiu baví nejvíc?
Celková pestrost. Ať už v náplni studia, tak 
i v tom, že jsme každý z jiného kouta světa 
a každý známe jiné věci a jazyky apod.

Nelituješ tedy toho, že ses rozhodla pro 
rabínské studium?
Ani trochu.

Děkuju za rozhovor a za celou redakci přeju, 
aby se ti ve tvém studiu dařilo!

Ptala se rÁchel PolohovÁ 
Foto Kajetán tvrdík
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lITeraTUra s davIdovoU hvěZdoU

Naděje umírá 
naposled

Monografie Alexandra Korženkova o pol-
ském vědci, který vymyslel mezinárodní 
jazyk esperanto – LUDVÍK LAZAR ZAMEN-
HOF, Život, dílo, ideály, byla v původním 
vydání mnohem obsáhlejší, na sdělení 
základních informací o smělé myšlence 
však postačí i tato zkrácená verze přeložená 
z jazyka esperanto. Vyšla 132 let po vydání 
první učebnice esperanta (esperanza = 
naděje). Jak píše na obálce knihy Ruth Weini-
gerová, „k přelomu 19. a 20. století nerozlučně 
patří vznik esperanta a nadějí s ním spoje-
ných“. Ony slibně se rozvíjející naděje však 
pohřbila první světová válka.

Autor umělého jazyka esperanto (který 
mimochodem nebyl první a zdaleka ani 
poslední), varšavský oční lékař a filolog, se 
narodil roku 1859 v Bialystoku (tehdy Rusko, 
dnes Polsko) a zemřel ve Varšavě v roce 1917. 
Nedlouhý život vyplnil aktivním úsilím pro-
sadit svou ideu, jak dospět k mezinárodnímu 
porozumění. Jeho mateřským jazykem byla 
jidiš, otec vyučoval němčinu a zeměpis na 
židovské státní škole a doma mluvil rusky, 
v okolí budoucího filologa se mluvilo polsky, 
bělorusky i německy, ve škole se vyučovalo 
v ruštině, na gymnáziu se pak seznámil 
s latinou, řečtinou a angličtinou – a tak není 
divu, že už jako mladý student dostal nápad, 
že by bylo dobré zajistit jazykovou jednotu 
a tím i větší porozumění mezi lidmi. Území, 
kde žil, bylo zmítáno i náboženskými a soci-
álními antagonismy. Sám Zamenhof vyrůstal 
v židovském prostředí a mluvil plynně 
rusky, polsky a německy, četl i francouzsky. 
Za svého života se prý naučil dalších osm 
jazyků… Pro nový, umělý jazyk využil 
základy románsko-germánské, kde vyhledá-
val mezinárodní slova, gramatiku esperanta 
stvořil tak jednoduchou, že se vešla na jednu 

stránku… Svůj projekt představil světu už 
ve svých osmadvaceti letech! Nespokojil 
se však s reformou jazyka, sjednotit chtěl 
i náboženství.

Sám Ludvík Zamenhof, stejně jako jeho 
otec Mordechaj a matka Rachel, patřil rodem 
k ortodoxní skupině tzv. litvaků, kteří mluvili 
severovýchodním dialektem jidiš a za své 
hlavní město považovali Vilnius. Byl hebrais-
ta a talmudista, člověk všestranně vzdělaný 
v judaismu, ale hlásil se i ke kulturnímu hnutí 
„maskilů“, vzdělanců propagujících spojení 
lidových vrstev s vládnoucí kulturou. Odmítal 
však sionismus a byl vyznavačem tzv. hile-
lismu, což byl nově vytvořený náboženský 
systém vycházející z judaismu, jehož hlavní 
složku by podle něj tvořili židé a postupně by 
se přidávaly další národy. Ideové sjednocení 
a vzájemnou toleranci lidstva prosazoval 
i v tzv. homaranismu. Žádný z těchto uto-
pických plánů, jež se vyznačovaly značnou 
tezovitostí, se však neprosadil v praxi.

Esperanto se sice rozšířilo takřka po 
celém světě, o narůstající slovní zásobu se 
postarali mnozí Zamenhofovi následovníci, 
přesto jazyk zůstal jen raritou na úrovni 
klubů jeho fanoušků, kteří si v něm dopi-
sují, vydávají časopisy a knihy, točí filmy… 
Angličtina dnes zřejmě definitivně vytlačila 
tento zajímavý, eticky motivovaný pokus 
o celosvětové využití umělého mezinárod-
ního jazyka.

Knihu, která je v některých kapitolách 
opravdu příliš stručná, vydalo nakladatelství 
Kava-Pech zaměřené na esperantskou 
produkci.

Einstein jako 
cestovatel
Věhlasného vědce si spojujeme se vším 
jiným než s cestováním – a přesto dokázal 
i na tomto poli přinést poznatky, které jsou 
pro nás dodnes zajímavé. Dokazuje to kniha, 
kterou pro vydání připravil australský histo-

rik Ze’ev Rosenkranz pod popisným názvem 
CESTOVNÍ DENÍKY ALBERTA EINSTEINA, 
Dálný východ, Palestina a Španělsko 
(1922–1923). Loni vyšla v Americe, letos ji už 
česky vydalo Argo.

V Německu narozený teoretický fyzik, 
který bývá označován za nejvýznamnějšího 
vědce 20. století, pocházel ze židovské rodiny 
a k cestování vlastně „přičichl“ už v mládí. 
Einstein (1879–1955) se narodil v Ulmu, žili 
v Mnichově a po krachu otcovy firmy se 
rodina přestěhovala do italské Pavie, poly-
techniku studoval ve švýcarském Curychu, 
učil pak v Bernu a v roce 1911 se stal na tři 
semestry profesorem pražské německé 
univerzity… Usadil se pak Berlíně, ale když se 
v roce 1933 dostal k moci Hitler, včas uprchl 
do USA. Einstein dostal Nobelovu cenu za 
fyziku za rok 1921 a vzápětí se vydal na skoro 
šestiměsíční cestu na Blízký, Střední a Dálný 
východ. Nebyl ale obyčejným turistou, po 
cestě přednášel na univerzitách v Číně, 
Japonsku i Palestině a nakonec i ve Španěl-
sku o své teorii relativity. Setkával se všude 
s významnými osobnostmi, státníky i vědci, 
a zajímal se o místní kulturu, umění i poli-
tické dění. V té době je už Albert rozvedený 
se svou srbskou ženou Milevou a v červenci 
1919 se žení s o tři roky starší sestřenicí Elsou 
Löwenthalovou, rozenou Einsteinovou. S ní 
také v říjnu 1922 vyráží na dlouhou cestu.

V knize nalezneme faksimile jeho ruko-
pisných zápisků z cest – těch přefocených 
stránek je zde snad až příliš mnoho, jistě 
bychom editorovi věřili i bez důkazů, že jde 
o skutečné vědcovy postřehy… Je ovšem 
zajímavé, že z dřívějších Einsteinových cest 
se žádné poznámky nedochovaly. Poznámky 
měly sloužit k čistě osobní potřebě, nejsou 
tedy nějak stylizované s ohledem na budou-
cího čtenáře, spíše strohé a úsečné, ale i zde 
rozesel vědec různé vtipné postřehy a charak-
teristiky. Je ovšem znát, že byl životně zcela 
jinak zaměřený, v jeho upřímných soukro-
mých poznámkách proto najdeme nejednu 
nekorektnost či neporozumění odlišným 
vzdáleným kulturám. Jako by vše posuzoval 
jenom evropskýma očima – je vidět, že neměl 
dřívější zkušenosti z kontaktů s exotickými 
zeměmi. Při svých rychlých soudech překva-
pivě nejde nijak do hloubky, dokáže i snadno, 
leč povrchně zevšeobecňovat…

Z návštěvy Jeruzaléma v únoru 1923 si 
mj. zapsal: „Na druhé straně náměstí mešita 
průměrných kvalit. Poté dolů k chrámové 
zdi (Zeď nářků), kde se hlasitě modlí otupělí 
etničtí bratři s tvářemi obrácenými ke zdi, 
přičemž se kývají sem a tam. Žalostný pohled 
na lidi s minulostí, ale bez současnosti. … 
Návštěva Bergmanna, vážného, zbožného 
muže z Prahy, který zakládá knihovnu s příliš 
malým prostorem a nedostatkem peněz.“

Posledních více než sto stran knihy 
zabírají doplňkové texty a poznámky, které 
osvětlí nejednu kusou informaci z vědcova 
cestovního deníku.

lUbor FalTeIsek
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ZahranIČí

Po stopách židovských dějin 
v Alsasku – Francii
V Alsasku a speciálně v regionu Hanau, který 
se rozprostírá severně od Štrasburku na 
francouzské straně až po Baden v Porýní na 
německé straně, jsou dějiny židovstva úzce 
spjaté s francouzskou revolucí roku 1789. 
V těchto pohnutých časech žilo ve venkov-
ských náboženských obcích Alsaska více 
než 20 tisíc židů, je to polovina tehdejšího 
židovského obyvatelstva Francie. Židé byli 
obviněni, že zapříčinili morovou epidemii, 
proto nesměli žít ve městech. Pod ochranou 
knížete Hanau-Lichtenberga zažili židé 
neobyčejnou toleranci, mohli se usazovat 
v regionu bez omezení.

Dějiny židů v oblasti Hanau, Alsasko 
sahají až do Římské říše, už v tom čase byly 
známé snahy křesťanů židy křtít, protože 
byli považováni za vrahy Ježíše. V dřívějších 
dobách museli židé povinně nosit klobouk, 
aby byli na veřejnosti viditelní. Mnohokrát 
se židé stali obětmi pogromů a často našli 
útočiště u venkovského obyvatelstva. Pánové 
Hanau-Lichtenberg profitovali ze židovského 
obyvatelstva, zavedli různé formy ochranné 
platby a přeložili kvůli Šabatu trhový den 
z pátku na čtvrtek.

V 19. století bylo na území Alaska vybudo-
váno 176 synagog, jen pro srovnání existovalo 
tehdy v celé Francii jen 250 synagog. Region 
Alsaska byl dlouhé roky centrem židovského 
života Francie. Začátkem 20. století se zlep-
šila sociální situace židovského obyvatelstva, 
jehož počet se zvýšil přílivem uprchlíků 
z Východní Evropy, kteří utíkali před 
pogromy. Kvetlo umění i kultura a k nejzná-
mějším umělcům této doby patřili Camille 
Pissarro, Amadeo Modigliani, Chaim Soutre 
a Marc Chagall.

Během první světové války bojovalo 
mnoho židů na straně Francie a často dosáhli 
vysokých funkcí v armádě. Situace se značně 
zhoršila po nástupu nacistů v Německu 
k moci. V roce 1938 vznikly první zajatecké 
tábory, od roku 1940 byla uzákoněna pro-
tižidovská opatření, zbavení občanských 
práv, zabavování majetku a židé museli žít 
v táborech. Mezi lety 1942–1944 našlo smrt, 
často v koncentračních táborech a především 
v Osvětimi, více než 76 tisíc židů.

Francie oficiálně dlouhé roky ignorovala 
politickou spoluúčast na zločinech holo-
caustu a až v roce 1995 tehdejší prezident 
Jacques Chirac oficiálně přebral zodpověd-
nost Francie na deportacích a smrti tisíců 
francouzských židů.

Pozvánka do židovsko-alsaského 
muzea v bouxwiller (Musée judéo-
-alsacien)
Muzeum se nachází v bývalé synagoze cca 
40 km od Štrasburku. Ve svých sbírkách 

představuje globální průřez židovským živo-
tem v Alsasku. Vystavené objekty, modely 
a videa poukazují na úzkou spojitost židů 
s jejich křesťanskými sousedy, bohatou regi-
onální historii, častou historickou výměnu 
mezi dvěma sousedními zeměmi Francií 
a Německem.

S pomocí mého životního partnera 
Stephana Graffa se mi podařilo zrealizovat 
krátký rozhovor s pracovníkem muzea 
panem Raymondem Levym, který mi prozra-
dil zajímavosti z muzea.

Pan Levy začal své vyprávění rozdělením 
státu a náboženství ve Francii v roce 1905, 
tzv. laïcité právo. V Alsasku platí zákon 
z roku 1870 tzv. concordat, tento zákon 
předtím platil po celé Francii. Židovské 
hřbitovy jsou komunální, hroby se obměňují 
každých 30–50 let a hřbitovy mají neko-
nečnou životnost, patří pod tzv. izraelitské 
konsorcium (Consistoire israélite), což jsou 
právní subjekty, které jsou v každém obvodě 
s židovskou obcí a spravují její majetek – 
synagogy, hřbitovy a jiné objekty. Muzeum 
patří pod Konsorcium Bas-Rhin se sídlem 
ve Štrasburku a sbírá finanční prostředky 
na zachování a opravu hřbitovů a dalších 
objektů. Práce konsorcia by se neobešla bez 
podpory dobrovolníků, ať už při získávaní 
finančních prostředků nebo při úklidu 
a opravě hřbitovů.

„Naše židovské muzeum“, pokračuje 
pan Levy „se nachází v komplikované 
finanční situaci“. Bývalá synagoga byla 
před 30 lety zachráněna před zbouráním 
panem Gilbertem Weilem, kterému je dnes 

90 let a je bývalým profesorem architektury 
a urbanistiky na Univerzitě v Marseille 
a předsedou Sdružení přátel židovského 
muzea v Alsasku (Les Amis du Musée Judéo-
-Alsacien de Bouxwiller), které má 12 členů. 
Pan Weil hovoří plynule anglicky a hebrejsky, 
kvůli šoa odmítá hovořit německy. Muzeum 
žije ze vstupného, malou finanční podporu 
poskytuje město Bouxwiller, jednorázové 
podpory v rámci územního celku Grand Est, 
malou podporu dostává z konsorcia Bas-Rhin 
a ze židovského fondu z Paříže. Muzeum 
prakticky neustále bojuje s nedostatkem 
finančních prostředků, navzdory tomu pra-
cuje v muzeu jedna administrativní sila na 
poloviční úvazek a muzeum se podílí na spo-
luorganizaci konferencí a výstav v regionu 
Hanau. Muzeum existuje už 22 let a nejen 
pan Levy a Weil doufají, že bude existovat 
nadále.

Z aktivit muzea v roce 2019 lze připo-
menout výstavu o koncentračním táboře 
Netzwiller-Struthoff, která byla zorganizo-
vána za pomoci studentů z Německa a Fran-
cie. Otevření se zúčastnila svědkyně času 
paní Simone Polak ze Saverne, která přežila 
koncentrační tábory Auschwitz, Bergen-Bel-
sen a Terezín. Zajímavá byla také výstava: 
„Romové, stěhování národů“ se společným 
koncertem romské a klezmer hudby.

Pan Levy nás informoval o tom, že pan 
Weil připravuje vydání knihy Lexikon 
Jedischdaitsch. Tento jazyk existoval více 
než 1000 let a používal se v oblasti mezi 
Mannheimem a Basilejí. Byla známá jako Jid-
disch (a lehce se lišila od jidiš používané ve 
Východní Evropě), dnes je tato řeč už téměř 
zapomenuta. Muzeum připravuje také novou 
publikaci o své historii.

Na otázku či je v Alsasku cítit antisemiti-
smus odpověděl pan Levy diplomaticky, že 
určíte jsou našim čtenářům známé události, 
které se před časem udály v Paříži, kde dnes 
žije největší skupina židovského obyvatel-
stva v Evropě. Naštěstí se v Alsasku dodnes 
nic podobného nestalo.

Muzeum a jeho dobrovolní pracovníci 
doufají, že najdou finanční zdroje, aby 
tato kulturní instituce mohla ještě nadále 
v Alsasku fungovat. Rádi přivítají turisty 
z Čech a Slovenska, kteří navštěvují nedaleký 
Štrasburk. Muzeum je otevřené od března do 
října, od úterý do pátku, v neděli a o svátcích 
od 10 do 13 hodin a od 14 do 18 hodin. Během 
židovských svátků je muzeum zavřené.

Jana Tchabana-löwbeer a sTePan lUc 
graFF, VíDeŇ

synagoga v bouxwiller
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Riga – největší metropole Pobaltí 
stojí za zhlédnutí
každý, komu jsem řekl o svém záměru 
letět na výlet do rigy, se podivoval, 
proč zrovna tam a jestli je tam vůbec 
něco k vidění. ale přitom je to město 
se zajímavou historií, hodnotnou 
architekturou od středověku po 
současnost a krásnou přírodou v okolí, 
která vynikne zvlášť na podzim.

Riga už po příletu zanechá dobrý dojem 
díky novému letištnímu terminálu. Do 
historického centra se odtud dostanete auto-
busem za dvacet minut po mostě přes řeku 
Daugavu. Tam vás překvapí cihlová gotika 
a hrázděné domy, díky kterým si budete 
připadat jako někde na západě Polska nebo 
na severu Německa.

Málokdo ví, že Riga byla hanzovním měs-
tem založeným německými rytíři. Z tohoto 
období pochází hodně sakrálních staveb, 
jako je Rižský dóm nebo katedrála sv. Petra, 
ale také Palác u Černohlavců, který byl sice 
zničen za druhé světové války, ale v devade-
sátých letech jako jeden z významných sym-
bolů města znovu postaven. Kromě hanzovní 
architektury je zde také patrný skandinávský 
vliv, například u domu Tři bratři.

Zásadní podíl na tváři města má ale 
i moderní architektura, hlavně secese. 
Secesní zástavba v Rize je v poměru k rozloze 
města největší v Evropě. Zasloužil se o to 
z velké části významný architekt židovského 
původu Michail Eisenstein, pro jehož stavby 
jsou typické figurální motivy zpodobující 
často jeho oblíbené pěvkyně z místní opery.

Siluetu města dotváří také budova aka-
demie věd ve stylu stalinské gotiky (mezi 
místními přezdívaná Stalinův narozeninový 
dort), brutalistní televizní věž (368 m), která 
je vyšší než nejvyšší kopec Lotyšska, nebo 
moderní budova Národní knihovny. Zajíma-
vou stavbou je i secesní synagoga, která jako 
jediná v Rize přežila válečné běsnění. V roce 
2007 byla povedeně zrekonstruována a od té 
doby opět slouží místní náboženské obci.

Centrum Rigy leží na umělém říčním 
ostrově mezi hlavním tokem Daugavy a jejím 
kanálem. Kolem celého kanálu se vine pruh 
městského parku, který zvláště na podzim 
hýří všemi barvami.

Parky obklopují Rigu ze všech stran. 
Nejzajímavější z nich je lesopark se skan-
zenem z meziválečného období, kdy si nově 
vzniklé Lotyšsko hledalo svoji identitu. 
Díky březovým lesům, dřevěným domkům, 
větrným mlýnům a několika kostelům má 
autentickou rustikální atmosféru.

Velmi specifickým místem, které stojí za 
návštěvu, je největší tržiště v Evropě nachá-
zející se v bývalých hangárech na vzducho-
lodě. V každém z pěti hangárů se prodává 
jiný sortiment potravin a celé místo působí 
zajímavým postindustriálním dojmem.

Kromě samotného města se vyplatí vidět 
také některý z okolních národních parků 
(Kemeri, Guaja) nebo pláž Jurmala, která 
byla oblíbeným letoviskem ruské carské 
rodiny. Geomorfologicky je Lotyšsko sice 
velmi jednotvárná země, národní parky však 
nabízejí spoustu zvláštností. Já jsem navští-

vil park Kemeri, typický svými mokřady, 
zakrslými stromy a černými rašelinnými 
jezírky. Návštěvník z Česka si tam může 
připadat jako na Šumavě nebo v Krkono-
ších. Nedaleko od Kemeri se nachází již 
zmiňovaná pláž Jurmala, která na podzim 
rozhodně nepůsobí tak přívětivým dojmem 
jako v horkých letních dnech, ale v jemném 
písku lze prý najít vyplavené kusy jantaru. 
Všechna zajímavá místa v okolí Rigy jsou 
navíc dostupná příměstskými vlakovými lin-
kami. Ty obsluhují ještě staré vlaky z období 
Sovětského svazu, ale ve všech je wifi zdarma 
a s průvodčími se bez problémů domluvíte 
anglicky.

Naštěstí všichni lidé, se kterými jsme 
přišli do kontaktu, ovládali angličtinu, 
jinak bychom měli kvůli exotické lotyštině 
problém. Kromě slov cizího původu, jako je 
například kafejnica, tejnica nebo gramatnica, 
která se dají relativně jednoduše dešifrovat 
(kavárna, čajovna, knihkupectví), nemá Stře-
doevropan vůbec žádnou šanci. Například 
záhadné nápisy na obchodech Iepirkšanás un 
piedzívojúms nebo pašapkalpošanás zname-
nají nákupní dobrodružství a samoobsluha.

V Rize jsme strávili celkem tři dny 
a rozhodně to stálo za to. Jedná se o plnohod-
notnou alternativu k turisticky navštěvo-
vanějším evropským metropolím, a proto ji 
všem doporučuji. Se specifickou pobaltskou 
kulturou se tady mísí vlivy ze Skandinávie, 
Německa i Ruska.

FIlIP MesZaros
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Matěj Knop – editor, eliáš Gaydečka – korektor a další. kontakt: www.lauderky.cz, e-mail: redakce@lauder.cz

domy Tři bratři, centrum rigy, katolický kostelík 
ve skanzenu, synagoga. Foto autor
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Židovští architekti v Praze (1): 
Ernst Mühlstein a Victor Fürth
Dvojice architektů židovského původu 
Ernst Mühlstein a Victor Fürth patřila mezi 
nejvýznamnější české představitele moderní 
meziválečné architektury. Oba studovali 
na Vyšší německé technické škole v Praze 
(Deutsche Technische Hochschule in Prag). 
Kromě toho byl Ernst Mülstein také žákem 
Jana Kotěry a patřil mezi jeho nejnadanější 
následovníky.

Krátce po skončení studia Mühlstein 
s Fürthem na začátku dvacátých let založili 
architektonický ateliér. Zpočátku tvořili 
hlavně návrhy v tehdy moderním německém 
expresionismu, velmi rychle však přesed-
lali na právě rodící se styl avantgardního 
funkcionalismu. Jejich nejvýznamnějším 
a celosvětově nejpublikovanějším dílem je 
Schückova vila z roku 1928 v Praze v Troji 

(Nad Kazankou 39). Je typickým příkladem 
funkcionalistické stavby s pásovými okny, 
vápennou omítkou a střešními terasami, 
která díky tvaru do písmena „L“ respektuje 
okolní svahovitý terén. Kromě této vily se 
dvojice architektů podílela také na slavném 
činžovním domě „Molochov“ na Letné nebo 
na paláci TeTa v Jungmannově ulici.

Před druhou světovou válkou oba archi-
tekti emigrovali před nacismem do Anglie. 
Poté se však rozešli, Victor Fürth učil na 
univerzitě v Ohiu a Ernst Mühlstein změnil 
jméno na Ernest Milston a působil jako 
architekt v Austrálii (jeho nejznámějším 
dílem je památník obětí 2. světové války 
v Melbourne).

FIlIP MesZaros
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Vteřinu poté: Slabiny současnosti
Vteřinu poté je první díl z rozepsané 
knižní série williama r. Forstechena. 
Zabývá se závislostí člověka 
na elektrické energii a hrozbou 
elektromagnetického útoku. Jaký by 
měl účinek na současnou civilizaci? 
a existovala by vůbec ještě nějaká 
civilizace?

Vše je psáno z pohledu vysloužilého armád-
ního důstojníka jménem John Matherson. 
On a jeho rodina žijí v Black Mountain 
v Severní Karolíně. Jeho manželka ovšem 
před několika lety zemřela, a tak John již 
žije jen se dvěma svými dcerami a tchyní. 
Jednoho odpoledne se vrací domů, aby 
oslavil dvanácté narozeniny své mladší dcery 
Jennifer. Během menší oslavy ovšem najed-
nou vypadne proud. V ten samý okamžik se 
Johnovi vybije mobil, což už je samo o sobě 
podivné. Následující události jsou ještě 
podivnější. Všechna auta přestala fungovat.

Jak?
Vysvětlení je jednoduché. Došlo k elek-
tromagnetickému pulzu. Zde je stručné 
vysvětlení podle autora: Při detonaci jaderné 
zbraně vzniká vysoce pronikavé gama záření, 
které se radikálně šíří z centra výbuchu. Když 
k detonaci dojde ve velké výšce, tj. více než 
čtyřicet kilometrů nad zemským povrchem, 
paprsky gama záření směřující k Zemi vstoupí 
do atmosféry a interagují tam s molekulami 
vzduchu. Vznikají tak kladně nabité ionty 
a uvolněné elektrony zvané Comptonovy 
elektrony na počest fyzika, který v roce 1927 
obdržel Nobelovu cenu za objev Comptonova 

jevu. Gama záření interagující s molekulami 
vzduchu vytváří rozdělení náboje, protože 
uvolněné Comptonovy elektrony jsou rychle 
vymrštěny, zatímco masivnější pozitivně 
nabité ionty se pohybují pomaleji. Zemské 
magnetické pole působí na Comptonovy elek-
trony a vyvolává zrychlení náboje. Tím dojde 
k vyzáření prudkého elektromagnetického 
pulzu.

Autor popisuje elektromagnetický 
útok jako reálnou hrozbu, která by mohla 
narušit normální chod každodenního života 
moderního člověka. Ačkoliv jsou v jeho 
knize zahrnuty pouze USA a o ostatních 
částech světa se v podstatě nic nedozvíme, 
stačí to k tomu, aby si člověk udělal obrázek. 
Evropa a jiné země s podobným systémem 
by nejspíš dopadly stejně. Zajímalo by mě, 
jestli by to ovšem nějak výrazně pohnulo 
s děním v méně rozvinutých oblastech, např. 
většině afrických zemí. O tom se ale autor 
nezmiňuje.

následný vývoj událostí
Mezi přicházející problémy související 
s kolapsem elektrické sítě můžeme zahr-

nout: nedostatek pitné vody, nedostatek 
potravin, kazící se jídlo, kazící se léky, 
přerušení spojení se zbytkem světa, rozpad 
systému v nemocnicích – hromadné umírání 
pacient, rozpad bezpečnostních systémů, 
nefunkční dopravní prostředky – nedostatek 
všeho, rozvoj nemocí, psychické potíže oby-
vatelstva – ať už nové, či ty, které byly dosud 
jen utišovány uklidňujícími léky a další. 
Tohle všechno autor zmiňuje a toto vše 
vede jen k jedné věci – k rozpadu civilizace 
a Ameriky.

americká zkáza
V knize je kladen velký důraz na to, jak jsou 
všichni Američané až do morku kostí, což se 
může někomu jevit trochu otravné. Občas 
místo toho, aby postavy řešily podstatné 
věci, řeší, jestli jsou po tom všem stále ještě 
Američany a jestli ještě někdy bude existovat 
Amerika. S tím souvisejí nějaké morální či 
etické otázky, které si postavy kladou, a pře-
mýšlejí, jestli se dají některé jejich činy stále 
považovat za americké.

Minulost učí…
Obyvatelé Black Mountain se také snaží 
svou situaci přirozeně řešit tím, že se vracejí 
v některých věcech do minulosti. Spoustu 
věcí se snaží řešit tak, jak to dělali jejich 
předkové, a také jim to příliš nejde. Jejich 
marná snaha jen poukazuje na to, jak jsou 
lidé bez elektřiny slabí.

Tak či onak. Neskončí to šťastně. Je to ta 
Amerika, kterou si John pamatoval?

žoFIe ČervInkovÁ

schückova vila v pražské Troji  
a blok domů „Molochov“ na letné
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 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

 Po stopách tradičních 
židovských komunit: 
O dávné i nedávné minulosti 
jemenských Židů v Jemenu 

i současnosti v Izraeli
Jemenští Židé, hebrejsky „tejmanim“, hovoří 
dnes o své bývalé vlasti Jemenu jako o zemi 
ztracené. V Izraeli si dodnes zachovali 
mnoho unikátních zvyklostí souvisejících 
s původním semito-arabským stylem života, 
jazykem, oblékáním, hudbou i synagogál-
ními zvyky a rituály. Večerem a tématem 
provede za doprovodu audiovizuální pro-
jekce publicista Jan Neubauer. Přednáška je 
součástí historicko-cestopisného cyklu Po 
stopách tradičních židovských komunit.
Vstup volný.

 Nedělní dílna pro rodiče a děti: 
Lvíček Arje poznává synagogu
Ještě před 2000 lety byl centrem 
židovské bohoslužby Jeru-

zalémský chrám. Čím se lišil od synagogy 
a které prvky s ní měl společné? Dětští 
návštěvníci se dozví, co je charakteristické 
pro synagogu, a vytvoří si též model této 
stavby.
(Dílna OVK – dvůr) Prohlídka: Maiselova 
synagoga. Vstupné 50 Kč.

 Taneční kosmopolitka Alice 
Flachová-Pastorová
Vernisáž výstavy, která zachy-
cuje životní pouť tanečnice 

a pedagožky Alice Flachové-Pastorové (1928–
2006). Výstava mapuje její osud od baletních 
začátků přes tragické období 2. světové války, 
kdy byla deportována do Terezína a Osvětimi 
a absolvovala pochod smrti, až po návrat na 
divadelní scény a následné dramaturgické 
a pedagogické aktivity v časech komunistic-
kého režimu. Vysokou odborností a znalostí 
dějin a teorie tance výrazně ovlivnila několik 
generací a přispěla ke kodifikaci odborné 
reflexe tanečního umění. Výstavu bratislav-
ského Divadelního ústavu zahájí kurátorka 
Monika Čertezni.
Vstup volný.

 Na půdě synagogy: Nálezy 
z novověkých geniz
Přednáška historičky Lenky 
Uličné z Židovského muzea 

v Praze seznámí posluchače s nejnovějším 
výzkumem málo známého židovského 
zvyku odkládat s ohledem na respekt 
k Božímu jménu předměty, které již 
neplní svou roli v náboženském životě 
židovské obce, do tzv. genizy. Tou obvykle 
byly půdy synagog. V genizách se proto 
často ukládaly zejména textové památky, 
archiválie, části vybavení synagogy, 
rituální a jiné textilie a obuv. Jako celek 
geniza představuje jedinečnou a mnohdy 
překvapivou materiální sondou do 
dějin všedního i svátečního života Židů 
v Čechách a na Moravě v 16.–19. století. 
Přednáška je součástí cyklu Kapitoly z dějin 
Židů v českých zemích od středověku po 
emancipaci.
Vstup volný.

 Současný izraelský film: 
Svatá Klára
První část filmového cyklu 
s úvodem filmové historičky 

Alice Aronové se bude věnovat zdařilé 
filmové adaptaci spisovatele Pavla Kohouta 
Nápady svaté Kláry. Tragikomický příběh 
o zázracích půvabné dívky Kláry, která zdědí 
po matce nadpřirozené schopnosti, byl debu-
tem uznávaného izraelského režiséra Ariho 
Folmana (1962). Poetický snímek Svatá Klára 
(Izrael 1996, 83 min) byl v roce 1996 oceněn 
na karlovarském filmovém festivalu Zvláštní 
cenou poroty. V originálním znění s českými 
titulky.
Vstup volný.

 Pavel Lion a jeho příběh
V době 2. světové války tento 
židovský mladík (1930–1944) 
vězněný v terezínském ghettu 

zanechal jako zakladatel a vůdčí osobnost 
časopisu Rim-Rim-Rim přímé svědectví 
o životě za pohnuté doby. Matyáš Bureš, stu-
dent gymnázia Přírodní škola a autor živo-
topisu Pavla Liona, a František Tichý, ředitel 
tohoto gymnázia a autor knihy Transport za 
věčnost pohovoří ve své přednášce o životě 
mladých v terezínském ghettu – o chla-
peckém domově Nešarim, o Pavlu Lionovi 
a o pátrání po jeho příběhu.

MaIselova synagoga,  
Maiselova 10

 Umění klarinetu – Karel 
Dohnal a smyčcové trio
Koncert Karla Dohnala, 
jednoho z nevýraznějších 

českých klarinetistů, se smyčcovým triem 
složeným ze členů České filharmonie. Během 
programu zazní skladby Bernharda Henrika 
Crussela (1775–1838), Ottorina Respighia 
(1879–1936), Guillauma Connessona (1970) 
a dalších.

Vstupenky na koncert 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.
Vstupné 230 Kč / 150 Kč.

 Varšava: Rozdělené město – 
Spojuje nás paměť 
Při příležitosti Mezinárodního 
dne památky obětí holocaustu 

představí Polský institut v Praze ve spolu-
práci s Židovským muzeem v Praze doku-
ment věnovaný válečnému osudu Varšavy, 
který přináší jedinečné amatérské záběry 
z varšavského ghetta. Kanadský režisér a his-
torik s polskými kořeny Eric Bednarski vyu-
žil objevený archivní film z roku 1941, jehož 
autorem je mladý Polák, který při natáčení 
riskoval svůj život. Diskuse po projekci filmu 
se kromě režiséra zúčastní historička Jana 
Šplíchalová z Židovského muzea v Praze.
Polsky a anglicky s českými titulky.
Městská knihovna v Praze, Malý sál, Marián-
ské náměstí 98/1, Praha 1
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

 Robert Brasillach a Všudybyl
Společným jmenovatelem 
některých významných fran-
couzských spisovatelů v době 

druhé světové války byla nejen účast na 
literárních kongresech ve Výmaru v letech 
1941–1942, které se konaly pod záštitou 
nacistického ministra propagandy Josepha 
Goebbelse, ale také čilá spolupráce s antise-
mitským profašistickým tiskem. Nejhorší 
z těchto tiskovin byl týdeník Je suis partout, 
Všudybyl. Spisovatelka Ladislava Chateau 
se zaměří na osobnost jeho šéfredaktora, 
básníka a literárního kritika Roberta Bra-
sillacha, který byl za kolaboraci a udavačství 
odsouzen po osvobození k smrti a popraven.
Vstupné 30 Kč

 Komentovaná prohlídka 
synagogy a židovského 
hřbitova v Dolních Kounicích
Udělejte si s námi zimní výlet 

do starobylých Dolních Kounic a připomeňte 
si doby, kdy bývaly místem setkávání rabínů 
z celé Moravy. Navštívíme památkově 
chráněnou raně barokní synagogu a hřbitov 
na úpatí Šibeniční hory s dochovanými 1500 

PRAHA

ČTVRTEK

16. 1. 
18.00

NEDěLE

19. 1. 
10.00

úTERý

21. 1. 
18.00

STřEDA

22. 1. 
18.00

ČTVRTEK

23. 1. 
18.00

úTERý

28. 1. 
18.00

STřEDA

8. 1. 
19.00

STřEDA

29. 1. 
19.00

BRNO

ČTVRTEK

16. 1. 
17.00

SOBOTA

18. 1. 
11.00



ORDINACE PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE ŽOP

areál Domova sociální péče 
Hagibor, Vinohradská 159 Praha 10,
(u stanice metra Želivského)
MUDr. Přemysl Šubrt 
a MUDr. Karin Taussig
zdravotní sestra  
Kateřina Čítková,
kontakt: citkova@kehilaprag.cz, 
+420 226 235 262
subrt@kehilaprag.cz

přijímá nové 
pacienty
CO NAbízíME:

Léčebná a preventivní péče 
o dospělé a dorost – přímo 
v ordinaci vyšetření CRP, Hemocult, 
INR, EKG
Očkování povinné i nadstandardní
Návštěvy u pacientů po telefonické 
domluvě
Objednávání na čas bez nutnosti 
dlouhého čekání
Závodně preventivní péče
Zajištění zdravotní péče pro DSP 
Hagibor
Hovoříme anglicky, německy, 
hebrejsky a rusky

ORDINAčNí HODINy
PONDĚLÍ
7.30 –10.00 MUDr. Šubrt
10.00 –14.00 MUDr. Taussig

ÚtERÝ
7.30 –18.00 MUDr. Šubrt

StŘEDA
7.30–14.00 MUDr. Šubrt

ČtvRtEk
7.30–14.00 MUDr. Šubrt

PátEk
8.00–12.00 MUDr. Šubrt

Odběry biologického materiálu  
denně 7.00–8.00, možnost 
objednání den předem
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náhrobky převážně z konce 17. století. Pro-
cházku organizovanou ve spolupráci s TIC 
Dolní Kounice povede lektorka OVK ŽMP 
Táňa Klementová.
Rezervace do 14. 1. 2020 na adrese tic@
dolnikounice.cz nebo telefonicky na čísle 513 
030 427.
Sraz u kulturního domu v Dolních Kounicích.

 Kdo je kdo? II
Další část cyklu Kdo je kdo? 
seznámí návštěvníky s funk-
cemi, povoláními a dalšími 

označeními osob v židovských komunitách. 
Jaký byl historický vývoj a jaké mají jed-
notlivé funkce význam a uplatnění dnes, 
vysvětlí posluchačům koordinátor kašrutu 
pražského rabinátu a předseda Chevra kadiša 
Chaim Kočí.
Vstupné 30 Kč

 U Bermanů se ráno nejdříve 
hrálo a potom teprve snídalo
Přednáška historičky Marty 
Leblové přiblíží osud operního 

pěvce, režiséra a pedagoga Karla Bermana, od 
jehož narození letos uplynulo 100 let. Popíše 
jeho aktivitu v době věznění v pracovním 
táboře Lípa, ghettu Terezín a dalších koncen-
tračních táborech a seznámí též s Bermano-
vým pracovním i osobním životem v době 
poválečné, kdy byl mimo jiné angažován 
v Národním divadle v Praze. Pozornost bude 
věnována i Bermanovým rodičům, kteří až 
do své smrti za druhé světové války budou-
cího národního umělce podporovali v lásce 
k hudbě.
Vstupné 30 Kč

Výstava v sále OVK Brno: Helga Hoškové-
-Weissové „90“.
Výstava je přístupná od 15. ledna ve dnech 
programových akcí a po předchozí telefo-
nické domluvě.
Vstup volný.
 

akce v PaMÁTníkU TereZín

 Slavnostní otevření nové stálé 
expozice
Název expozice: Terezínské 
transporty. Deportace Židů do 

Terezína a transporty z terezínského ghetta 
do míst vyhlazování a otrocké práce. Expo-
zice bude mj. vybavena on-line jmenným 
vyhledávačem, ve kterém si návštěvníci 
budou moci vyhledat údaje o bývalých věz-
ních ghetta, jež jsou shromážděny v databázi 
Památníku Terezín.

V domku bývalé městské váhy v Terezíně, 
Dlouhá 324, součástí slavnostního programu 
bude komentovaná prohlídka, od následují-
cího dne bude expozice otevřena denně:
Zimní čas – 1. 11.–31. 3.: denně 9:00–17:00
Letní čas – 1. 4.–31. 10.: denně 9:00–18:00

Akce se koná u příležitosti Mezinárodního 
dne památky obětí holocaustu a předcházení 
zločinům proti lidskosti (27. leden).

 Veřejné čtení z knihy Petra 
Balajky o Ottle Kafkové
Podtitul knihy: Tragický osud 
milované sestry Franze Kafky.

V Nakladatelství Franze Kafky vyšla v roce 
2018 novela Petra Balajky s názvem Ottla, 
jejíž hlavní hrdinkou je nejmilovanější sestra 
Franze Kafky. Za druhé světové války byly 
postupně zavražděny všechny tři sestry 
Franze Kafky Elli, Valli a Ottla, její dcery Věra 
a Helena však díky své matce přežily.

Kniha čerpá i z osobních rozhovorů 
s Věrou Saudkovou, která zemřela v srpnu 
2015. Kniha byla nyní přeložena i do němčiny 
a vydává ji nakladatelství Tredition. Z knihy 
budou číst: autor knihy Petr Balajka (česky) 
a historik Werner Imhof (německy), hudební 
doprovod: La Vache Qui Rit (DE).
Kinosál Muzea ghetta, Komenského 148, 
Terezín

Akce se koná u příležitosti Mezinárodního 
dne památky obětí holocaustu a předcházení 
zločinům proti lidskosti (27. leden)

 Genocida Romů v době 
2. světové války
Zahájení střednědobé výstavy 
Muzea romské kultury v Brně.

Výstava se věnuje tématu nacistického 
pronásledování a vyvražďování Romů za 
druhé světové války především na území 
dnešní České republiky.
V prostorách jedné z bývalých vězeňských cel 
tzv. Ženského dvora Malé pevnosti

PONDěLí

20. 1. 
17.00

STřEDA

22. 1. 
17.00

úTERý

28. 1. 
10.00

úTERý

28. 1. 
13.00

úTERý

9. 4. 
14.00
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PísnIČka

Im eškachech Jerušalajim

Jestli, Jeruzaléme, na tebe zapomenu, 
ať mi má pravice sloužit zapomene. 
Ať mi jazyk přilne k patru, nebudu-li si tě připomínat, 
nebudu-li Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost.

Tento měsíc si připomínáme začátek 
obléhání města Jeruzalém babylonským 
králem Nebúkadnesarem, které vyvrcholilo 
o několik měsíců později zničením Chrámu. 
V upomínku na začátek obléhání Jeruzaléma 
je stanoven postní den 10. tevetu.

O tomto dni se prvně zmiňuje kniha 
Zachariáš. K připomínce Jeruzaléma vybízejí 
i slova ze 137. žalmu, který popisuje babylon-
ské zajetí.

Slova naší písničky tvoří 5. a 6. verš žalmu 
137.

Stouto písničkou přinášime na stránky 
Maskilu jednu novinku a výzvu pro všechny, 
kdo si rádi zazpívají. Písničku můžete zpívat 
jako kánon – tedy tak, že se postupně budou 
přidávat další hlasy/zpěváci na vyznačených 
místech (1. 2. 3. a 4.).

ם ָלִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ ִאם-ֶאׁשְ
ח ְיִמיִני. ּכַ ׁשְ ּתִ

ֵרִכי: י ִאם-לֹא ֶאְזּכְ ק-ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ּתִ
ְמָחִתי. ם ַעל רֹאׁש שִׂ ַלִ ִאם-לֹא ַאֲעֶלה ֶאת-ְירּוׁשָ
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