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Také v květnu 
žijeme především 
online.
Počítáme omer, 
dny strávené doma 
a těšíme se na 
osobní setkání.
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Úvodník

Vítejte u již skutečně jarního Maskilu. 
Jaký byl Váš Pesach? Pro mnohé čtenáře 
to možná byla první zkušenost s tradič-
ním sederem v domácím prostředí. Sice 
svým způsobem z donucení okolnostmi, 
ale právě podobné překážky nás mnohdy 
donutí se věci naučit, znovu naučit, 
vyzkoušet, dělat jinak.

Doufejme, že pandemie a s ní spojená 
opatření pomalu zeslábnou a budeme se 
moci zase vídat, slavit a učit se společně 
tak říkajíc naživo. Zatím tedy alespoň pro-
střednictvím Maskilu zpestříme domácí 
trávení času. Možná je tohle období těžké, 
ale před 77 lety 19. dubna začalo povstání 
ve Varšavě. Do povstání se zapojilo na 
750 židovských bojovníků. Následně bylo 
ghetto zlikvidováno a většina obyvatel 
zavražděna. Narcis je symbolem vzpo-
mínky na ty, kteří zahynuli při povstání. 
Den památky holocaustu a hrdinství, heb-
rejsky Jom ha-zikaron la-šo’a ve-la-gvura, 
se připomíná 14. nisanu, není to tedy 
nikdy stejné datum v občanském kalen-
dáři. Letos připadl tento vzpomínkový 
den na 20. duben, a stejně tak i 15. ročník 
Veřejného čtení jmen obětí holocaustu. 
Tento ročník ovšem probíhal virtuálně 
a lidé četli jména obětí v online přenosu, 
případně je mohli předtočit. Taktéž vzpo-
mínkový akt z Pinkasovy synagogy byl 
přenášen online z pražské židovské obce.

Tento Maskil je z velké části literární. 
Kromě klasické stránky o literatuře přiná-
šíme seznámení se třemi zajímavými kni-
hami a jejich autory. Ale najdete i mnoho 
dalšího.

vaše redakce

rabínské slovo

Lag ba-omer 2020
období počítání omeru ve 
stínu pandemie covId-19

Purimové oslavy nebyly již tak bezstarostné 
a veselé, jak jsme na ně byli v minulosti 
zvyklí. Celý svět zachvátila pandemie nového 
koronaviru, která nás neopouští ani o měsíc 
později. Proto i současné období sfirat ha-
-omer – ספירת העומר (dosl. počítání snopku), 
počínaje druhým pesachovým dnem 
(10. dubna) až do předvečera svátku Šavuot 
(28. května), je ve stínu pandemie.

Nákaza se rozšířila obrovskou rychlostí 
a postihla dokonce některé příslušníky 
domorodých kmenů žijících daleko od civi-
lizace v brazilských amazonských pralesích. 
Téměř všechny státy světa zavedly různá 
opatření, aby zabránily nebo alespoň zpoma-
lily šíření nákazy viru. Zdá se, že pandemie 
slábne a svět se pomalu a obezřetně vrací do 
normálu.

lag ba-omer
Takřka celé období sfirat ha-omer je dobou, 
kdy dodržujeme některé zvyky spojené se 
smutkem. Nekonají se svatby, nestříháme 
se a neholíme, nepořádáme veselé akce ani 
se jich neúčastníme, je zakázáno poslouchat 
hudbu a hrát na hudební nástroje.

Tyto smuteční zvyky mají svůj původ 
v zapsané ústní tradici, například v midraši 
Kohelet Raba 11:6 nebo v talmudickém 
traktátu Jevamot 62b, kde se uvádí, že rabi 
Akiba měl dvanáct tisíc párů žáků od Gvatu 
(pravděpodobně tel severně od Beer Ševy) do 
Antipatrisu (místo nedaleko dnešního Roš 
ha-Ajin) a všichni zemřeli v jednom období, 
protože si navzájem neprojevovali patřičnou 
úctu. Svět se stal bez Tóry pustým, až přišel 
rabi Akiba k našim učitelům (svým žákům, 
kteří zůstali na živu) na jihu a učil je Tóře. 
Rabi Meir, rabi Jehuda, rabi Josej, rabi Šimon 
a rabi Elazar ben Šamua – tito v oné době 
znovu ustanovili pravidelné učení Tóry. 
Všichni ostatní zemřeli v době mezi Pesa-
chem a svátkem Šavuot. Řekl rabi Chama 
bar Aba (jiní tvrdí, že rabi Chija bar Avin): 
„Všichni zemřeli krutou smrtí.“ Co to bylo? 
Rav Nachman pravil: „Záškrt.“

Jediný den, kdy žáci rabiho Akiby neu-
mírali, byl ל״ג בעומר (Lag ba-omer) – 33. den 
omeru, který letos připadá na 12. květen, 
a proto se tento den ruší všechny smuteční 
obyčeje.

Tradice uvádí, že Lag ba-omer je dnem, 
kdy odešel na věčnost rabi Šimon bar Jochaj, 
jemuž tradice připisuje autorství základního 
díla židovské mystiky – knihy Zohar.

Nutno připomenout, že představený 
akademie v Pumbeditě, rabi Šerira Gaon 
(906–1006) uváděl zcela jinou příčinu smrti 
žáků rabi Akiby. V dopisu poslaném Jakobu 
ben Nisimu z Kairúwánu uvádí, že příčinou 

smrti žáků rabi Akiby bylo krvavé pronásle-
dování ze strany Římanů, nebo smrt přímo 
v bojích proti nim.

epidemie v naší historii
Tak či onak, různé epidemie či pandemie 
provázely lidstvo od nepaměti a tyto nemoci 
se nevyhýbaly ani nám, Židům. Naši učenci 
hledali příčinu těchto zhoubných epidemií – 
.a nacházeli ji v morálním selhání lidí ,מגפות

Když synové Izraele zhřešili a udělali si 
zlaté tele, tak Mojžíš tuto modlu vzal, spálil 
ji ohněm, rozemlel na prach, nasypal do vo-
dy a tu dal pít synům Izraele (2. Mojžíšova 
32‚20). Princip byl podobný jako u ženy pode-
zřelé z cizoložství (4. Mojžíšova 5‚12–31). Pak 
mnozí, kteří se účastnili hříchu a neobstáli 
ve zkoušce, onemocněli vodnatelností, kte-
rá způsobuje opuchnutí těla v důsledku na-
hromaděné v něm vody. V traktátu Joma 66b 
se nemoc nazývá hydrakon – הדרקון (z řec. 
ὑδεριχὸν).

V Tóře se uvádí několik případů onemoc-
nění, které byly trestem za špatné chování 
člověka. Jedná se především o malomocen-
ství – צרעת, které však bylo možné vyléčit 
(3. Mojžíšova 14‚3). Pravděpodobně se nejed-
ná o lepru, která se považuje za nevyléčitel-
nou. Toto biblické malomocenství bylo tres-
tem za pomluvy – לשון הרע. V každém přípa-
dě to byla nemoc nakažlivá, ať již ve smyslu 
lékařském nebo zvláště pak v duchovním, 
kdy takový malomocný může lidi, kteří s ním 
přijdou do styku, nakazit svým morálním 
pokleskem. Proto nemocného malomocen-
stvím prohlíží kněz, který byl též léčitelem. 
V 3. knize Mojžíšově 13‚1–46 a 14‚1–32 uvádě-
jí postup při očišťování malomocného a dny, 
které musí takový člověk strávit v karanté-
ně – mimo tábor či mimo svůj stan. Ve 4. kni-
ze Mojžíšově 12‚1–16 se dovídáme o Miriam, 
která mluvila s Áronem proti Mojžíšovi. Bůh 
ji za to potrestal malomocenstvím a ona mu-
sela být sedm dní v karanténě mimo tábor.

Muži, které Mojžíš poslal prozkoumat ka-
naánskou zemi a kteří po návratu podněco-
vali celou pospolitost k reptání proti němu 
tím, že pohaněli zemi pomluvami, zemřeli 
zasaženi Hospodinem. Raši k tomu uvádí, že 
se jim dostalo spravedlivé odplaty. Zhřešili 
jazykem, proto se jejich jazyk vtáhl až k pup-
ku a červi vylézali z jejich jazyka a pupkem 
do nich pronikali.

Poté, co byl vzbouřenec Kórach se svý-
mi lidmi pohlcen zemí a navíc 250 jejich pří-
vrženců bylo spáleno ohněm, jenž vyšlehl 
od Hospodina (4. Mojžíšova 16‚1–35), mno-
ho ostatních lidí si z toho nevzalo ponauče-
ní. Druhého dne začali reptat proti Mojžíšovi 
a Áronovi, které vinili, že jsou příčinou smrti 
Hospodinova lidu (4. Mojžíšova 17‚6–8). Trest 
za reptání přišel okamžitě. Mezi reptajícími 
se rozmohla morová rána – ָפה  a mor byl ַמֵגּ
zastaven díky Áronovu hrdinství: „Áron vzal 
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kadidelnici, jak mu řekl Mojžíš, a běžel do-
prostřed shromáždění. Ale pohroma v li-
du již začala. Zapálil kadidlo, aby vykonal 
smírčí obřady za lid. Postavil se mezi mrt-
vé a živé a pohroma se zastavila. Mrtvých 
při té pohromě bylo čtrnáct tisíc sedm 
set, kromě mrtvých v případě Kórachově.“ 
(4. Mojžíšova 17‚9–15)

Talmudický traktát Šabat 89a uvádí, že 
když Mojžíš vystoupil na nebesa, dověděl 
se od anděla smrti tajemství, že dým kadi-
dla zastavuje epidemii. Proto tedy na Moj-
žíšův popud vzal Áron kadidelnici a běžel 
doprostřed shromáždění a postavil se mezi 
mrtvé a živé (4. Mojžíšova 17‚12).

Další Boží trest v podobě pohromy – mo-
rové epidemie se dostavil v Šitim, když sy-
nové Izraele začali smilnit s Moábkami 
(4. Mojžíšova 25‚1–9). O mnoho horší, než 
tělesné smilstvo bylo, že Moábky zvaly ži-
dovské muže, aby se klaněli jejich bož-
stvu Ba’al-peorovi. Se shodným cílem se 
k Moábkám přidaly i Midjánky. Vrcholem 
drzosti bylo, když si před očima Mojžíše 
a celé pospolitosti Zimri, syn Sálův z Šimo-
nova kmene přivedl do tábora Midjánku 
Kozbi, dceru Súrovu a poté si ji odvedl do 
svého stanu. Tu se Pinchas již nemohl udr-
žet, vzal kopí, vešel do Zimriho stanu a oba 
jednou ranou na loži probodl. Tak byla 
morová rána mezi syny Izraele zastavena. 
Přesto jí padlo za oběť 24 000 lidí.

Další pohroma – epidemie nádorů postih-
la Pelištejce, kteří po vítězné bitvě nad Izrae-
lem ukořistili schránu Boží smlouvy. Všude, 
kam ji přivezli, do Ašdodu, Gatu či Ekronu, 
byli lidé stiženi nádory (1. Samuelova 5‚6–11). 
Nakonec se Pelištejci rozhodli vrátit schránu 
synům Izraele do Bejt Šemeše. Jeho sedm-
desát obyvatel zemřelo na nádory, neboť se 
svévolně podívali do schrány (1. Samuelova 
6‚19). Někteří učenci uvádějí, že oněch sedm-
desát potrestaných obyvatel Bejt Šemeše ne-
přerušilo práci, byť se poklonilo schráně Boží 
smlouvy. Mezi nimi byli i tací, kteří vedli při 
tom nepřístojné řeči (Berešit Raba 54:4 a So-
ta 35a). O jaký druh nádorů šlo nevíme, ale 
mohlo se jednat o dýmějový mor.

Jiným vysvětlením, proč byli obyvatelé Bejt 
Šemeše potrestáni morem, byla jejich neteč-
nost k schráně Boží úmluvy. Schrána byla 
po sedm měsíců v rukou Pelištejců. Když se 
o tom dověděli, měli okamžitě táhnout na 
pelištejský Ašdod, aby schránu osvobodili 
z rukou nepřátel.

Morová rána, která postihla Izrael, se 
udála za panování izraelského krále Davida 
(2. Samuelova 24‚1–16). David poručil veliteli 
svého vojska, aby sečetl všechny bojeschop-
né muže podle hlavy. Zákon Tóry takovou 
praxi sčítání synů Izraele zakazuje (2. Mojží-
šova 30‚11–15). Joáb se snažil Davida od jeho 
záměru odradit, ale nakonec Davidovo slovo 
bylo rozkazem. Joáb přinesl svému pánu 
soupis osmi set tisíc bojeschopných mužů. 
Za toto Davidovo přestoupení zákona Tóry 
pak tři dny Hospodin stíhal lid morem. Od 
severu k jihu pomřelo na morovou epidemii 

sedmdesát tisíc mužů. Král David pak jednal 
velmi rychle. Když uviděl v Jeruzalémě Bo-
žího anděla bijícího lid, začal se kát ze svého 
hříchu a prosil za nevinný lid. Tu potkal 
Aravnu, který se mu poklonil a král David 
koupil od něj humno, na němž vybudoval 
oltář Hospodinu a od Aravny koupil též 
obětní zvířata. Poté tam obětoval Hospodinu 
zápalné a smírčí oběti. Hospodin Davidovo 
pokání a prosby za lid přijal a morová rána 
byla zažehnána (2. Samuelova 24‚17–25). Na 
tomto místě pak stála velesvatyně jeruzalém-
ského Chrámu.

období středověku
Kromě epidemií biblických dob připomeňme 
ještě dvě morové epidemie, které kosily 
obyvatelstvo Svaté země. První z nich byla 
pandemie tzv. justiniánského moru z let 
541–2. Epidemie moru, která začala v Etiopii 
zachvátila Egypt, zvláště město Pelusium 
v deltě řeky Nil, odtud morová nákaza po-
kračovala přes Gazu a pak se rozšířila do celé 
tehdejší Palestiny, Sýrie a Mezopotámie. Na 
jaře 542 udeřila morová epidemie v hlavním 
městě byzantské říše, v Konstantinopoli. 
Byzantský historik a očitý svědek Prokopius 
z Caesareje uvádí, že morová epidemie 
zahubila polovinu obyvatel Byzantské říše 
a dokonce sám císař Justinián I. onemocněl 
morem, ale přežil. Dobové zprávy uvádějí, 
že v Konstantinopoli na mor umíralo denně 
16 000 lidí.

Sto let poté zachvátila Svatou zemi další 
morová epidemie. Krátce po obsazení Pales-
tiny muslimskou armádou se roku 639 roz-
mohla v táboře muslimů morová epidemie. 
Tuto epidemii nazýváme emauzský mor, 
neboť tehdy muslimské vojsko tábořilo v ob-
lasti Emauzy (Nicopolis). Zhoubná epidemie 
se odtud rozšířila do Sýrie, Iráku a Egypta.

Za zmínku stojí ještě největší morová epi-
demie v polovině 14. století, která zachvátila 
velkou část Evropy. Tehdy byli Židé falešně 
obviněni, že otravují studny s vodou. Tato 
lživá obvinění měla za následek mnoho 
krvavých pogromů, zvláště pak ve Francii, 
Švýcarsku, Rakousku a Německu. V českých 
zemích byly pak pogromy ve Vratislavi 
a o Velikonocích roku 1350 v Chebu, kde byli 
všichni Židé vyvražděni.

současná epidemie
Vraťme se však do dnešních dnů, do dnů 
„korony“. Podobně jako ve středověku se 
v mnoha zemích světa množí „zaručené 
zprávy a informace“, že Židé jsou ti, kteří 
zapříčinili pandemii a kteří virovou nákazu 
šíří. „Nic nového pod sluncem“, jak řekl mou-
drý král Šalomoun nebo vynikající herec Jan 
Werich, který ve svém projevu při slavnost-
ním otevření výstavy Millenium Judaicum 
Bohemicum na pražské Židovské radnici 
29. 4. 1968 uvedl: „Antisemita je v podstatě 
nešťastný člověk. Antisemitismus nezpůsobují 
Židi, protože nejde vůbec o Židy. Neboť, jak 
řekl Sartre – nemýlím-li se –, kdyby Židé nebyli, 
antisemita by si je musel vymyslet.“

O šabatu 25. dubna byl první den našeho 
měsíce ijar – אייר. Název měsíce můžeme 
vyložit jako zkratku slov אני י-י רופאך – Já 
jsem Hospodin, tvůj lékař (2. Mojžíšova 15‚26). 
Nyní jsme svědky toho, že pandemie nového 
koronaviru pomalu a opatrně ustupuje, 
přibývá vyléčených pacientů a ubývá smrtel-
ných případů. Doufejme, že na konci měsíce 
ijar, který připadne na šabat 23. května, bude 
situace mnohem lepší než na jeho počátku, 
s Boží pomocí.

Někteří věřící mohou pochybovat o tom, 
zda nebyla zbytečná všechna opatření, která 
vlády zemí světa v boji s virem korona přijaly. 
Vždyť z jejich pohledu se tato pandemie 
může vykládat jako trest lidem za jejich 
nezřízenou hrabivost, ničení přírody a pří-
rodních zdrojů nebo prostě jako trest lidstvu 
za neplnění Božích přikázání, bez ohledu 
na vyznání. Někteří se ptají, jak je možné se 
před nákazou uchránit. Pomůže modlitba 
nebo hygiena? Obojí je důležité. V této 
souvislosti uvádí bratislavský rabín Chatam 
Sofer (1762–1839), že se člověk musí bránit 
nebezpečí nákazy přirozeně a nespoléhat 
pouze na milost Nebes. (Responsa, Yore Dea 
145). Proto také rabi Janaj než nastoupil na 
loď, nejdříve si ji prohlédl, aby zjistil, v jakém 
je loď stavu (Traktát Šabat 32a).

Nemyslím si, že to je trest, ale jistě je to 
určité varování, kterým chce Tvůrce sdělit 
asi toto: „Lidé, zastavte se! Tak, jak jste se 
dosud chovali a žili, nemůžete pokračovat. 
Zamyslete se nad svou existencí na tomto 
světě, který jsem stvořil pro vás, ale vy jej 
neustále vědomě ničíte.“

Svět po „koroně“ bude určitě jiným, než 
byl doposud. Nebude jednoduché se vyrov-
nat s hospodářským dopadem a propadem, 
který způsobila pandemie naší „globální 
vesnici“. Lidé se budou muset naučit myslet 
jinak, než jen jak přijít k největším finančním 
ziskům za každou cenu, i při nezvratném 
ničení přírody. Propad pocítíme všichni, 
avšak je tu naděje, že ekonomika světa bude 
postupně růst, ale asi jiným způsobem než 
před pandemií. V tom je naděje nás všech. 
Budeme podobni králi Davidovi, který se 
obracel k Všemohoucímu slovy: „Z hlubin 
bezedných tě volám, Hospodine, panovníku 
vyslyš můj hlas.“

rabín danIel Mayer
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kultura

Židovská kultura 
z domova
Pravidla uvolňování karantény se mění 
každým dnem. Doba, kdy budeme moci jít do 
muzeí a galerií u nás, se snad už blíží, na ty 
v zahraničí si pravděpodobně budeme muset 
ještě počkat. Naštěstí řadu z těchto institucí 
můžeme navštívit on-line z pohodlí našeho 
domova. Některé nabízejí ke zhlédnutí svoje 
sbírky, některé i on-line prohlídku svých 
objektů, které je možno vidět tak, jako byste 
se po muzeu právě pohybovali. Některé 
dokonce nabízejí i komentované prohlídky 
v angličtině.
Iva Komárková, Kachol velavan, č. 5/2020

Zde je výběr několika tipů:

vila tugendhat
https://www.virtualczech.cz/vilatugendhat/

Židovské muzeum ve vídni
https://artsandculture.google.com/partner/jewish-
-museum-vienna

Židovské muzeum v new yorku
https://artsandculture.google.com/partner/the-
-jewish-museum-new-york?hl=en

center for Jewish history leo baeck Instutute
https://artsandculture.google.com/partner/center-for-
-jewish-history-leo-baeck-institute?hl=en

Jews in argentina
https://artsandculture.google.com/exhibit/jews-in-
-argentina/AQoRjNFS?hl=en

Muzeum dějin polských židů, varšava
https://artsandculture.google.com/partner/
the-museum-of-the-history-of-polish-jews-jewish-
-museum-warsaw?hl=en

Izraelské muzeum, Jeruzalém
https://artsandculture.google.com/partner/the-israel-
-museum-jerusalem?hl=en

einstein archives, Hebrew university of Jerusalem
https://artsandculture.google.com/partner/einstein-
-archive?hl=en

národní muzeum osvětim – březinka
https://artsandculture.google.com/partner/
auschwitz-birkenau-state-museum?hl=en

Díla Helen Frankenthaler
https://artsandculture.google.com/story/discover-
-the-works-of-abstract-expressionism/ZAICeO5f6Kt-
gLg?hl=en

Díla Philipa Gustona
https://artsandculture.google.com/entity/philip-
-guston/m05sm_d?categoryId=artist&hl=en

Díla Marca chagalla
https://artsandculture.google.com/search?q=-
Marc%20Chagall&hl=eSin

Díla lee krasnerové
https://artsandculture.google.com/entity/lee-krasner/
m02sjwc?categoryId=artist&hl=en

Díla sol leWitt
https://artsandculture.google.com/search?q=Sol%20
LeWitt&hl=en

Díla roye lichtensteina
https://artsandculture.google.com/search?q=Roy%20
Lichtenstein&hl=en

Díla amedea Modiglianiho
https://artsandculture.google.com/entity/amedeo-
-modigliani/m0gsc1?categoryId=artist&hl=en

Díla Julese Pascina
https://artsandculture.google.com/entity/jules-pas-
cin/m0144vn?categoryId=artist&hl=en

Díla camille Pissarra https://artsandculture.google.
com/entity/camille-pissarro/m0233w?categoryId=ar-
tist&hl=en

Díla dominika skuteckého
https://artsandculture.google.com/entity/dominik-
-skuteck%C3%BD/g120ql0ln? categoryId=artis-
t&hl=en

sigmund Freud
https://artsandculture.google.com/entity/sigmund-
-freud/m06myp?categoryId=historical-figure&hl=en

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

květen 2020
8. 5. od 19.00 Kabalat šabat po Skypu. 
Detaily budou rozeslány e-mailem.

Vzhledem k opatřením souvisejícím 
s pandemií nemoci COVID-19 také 
Bejt Simcha musela omezit konání 
bohoslužeb i dalších akcí.

Sledujte však naše facebookové 
stránky a e-maily. V případě dotazů nás 
neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na opětovné osobní setkání.

kabalat šabat a Havdala probíhají zatím jen 
on-line, ale s koncem měsíce května se snad již 
blíží změna a uvidíme se osobně
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dění v bs 

Jak jsme letos oslavili Pesach 5780
Pomeranč a pohár pro Miriam
Způsob oslavy letošního Pesachu byl 
ovlivněn celosvětovým nepřítelem – korona-
virem. Když byl vydán v březnu zákaz shro-
mažďování, kontaktovala jsem Martu z Beit 
Kraków, zda můžeme mít společný virtuální 
Kabalat Šabat. Měli jsme již zkušenost s apli-
kací Zoom, kterou jsme použili při svátku Tu 
bi-švat. Tehdy byla naše rabínka Tanya Segal 
v Izraeli a připojila se k programu v krnovské 
synagoze.

Zájemci si úspěšně nainstalovali aplikaci 
a po drobných technických problémech 
mohlo setkání začít. Měli jsme velkou radost, 
když jsme v době karantény mohli spatřit 
ostatní členy Židovské obce Ostrava a také 
naše přátele z Polska a Slovenska. Proběhl 
první společný Kabalat Šabat, v sobotu 
dopoledne Šacharit a následně jsme se začali 
setkávat každý Šabat. Pro bohoslužby jsme 
použili reformní Sidur Hegjon Lev, vydaný 
Bejt Simcha, v kombinaci se Sidurem Beit 
Kraków.

Stejným způsobem jsme se rozhodli osla-
vit svátek Pesach. Rabínka nám podrobně 
připomněla, jakým způsobem připravit sede-
rovou večeři. Osobně jsem se ještě účastnila 
podnětné přednášky Kamily Kohoutové, 
kterou organizovala Lauderova škola také 
přes Zoom. Kromě jídla ale bylo nutné 
zajistit macesy a pesachovou hagadu, které 
se nacházely na obci v Ostravě. Toho se ujal 
můj manžel Aharon a zahalený v roušce se 
vydal na rozvoz po Ostravě, Opavě a Krnově. 
Chybějící hagady nám s laskavým svolením 
rabína Karola Sidona zaslala v digitální 
podobě Gafna Váňová.

Na rozdíl od předchozích let, kdy účast-
níci přišli, jak se říká „k hotovému“, tak si 
letos museli večeři připravit sami. Náš dosa-
vadní evropský diasporní zvyk slavit tento 
svátek společně v komunitě byl obohacen 
o novou zkušenost oslavy Pesachu v rodině 
tak, jak tomu bývá zcela běžně v Izraeli nebo 
v New Yorku. U slavnostního stolu byl kromě 
všech potřebných ingrediencí navíc nutnou 
součástí počítač, tablet nebo mobil. Tradiční 
prvky jsme doplnili o pomeranč a pohár 
Miriam. Oslava mohla začít, vyprávění 
z hagady, čtyři poháry vína nebo vinného 
džusu, šulchan orech, hledání afikomanu 

a písně za doprovodu kytary. Než jsme se 
nadáli, uběhly téměř tři hodiny a společný 
večer byl u konce.

Následující dny jsme se setkávali na 
Šacharit, počítání omeru, Šabat chol hamoed 
nebo při výkladu písně moře. Pesach švii 
jsme se rozhodli oslavit pouze v rodinném 
kruhu. Místo klasického talíře s pečenou 
kostí a vejcem jsme, inspirováni přednáškou, 
zvolili veganský talíř s červenou řepou a sed-
mikráskami, které, jak Aharon zjistil, se dají 
sníst… Závěrečná Havdala ukončila týdenní 
svátek, který jsme strávili v teple domova, 
a přitom zároveň s členy obce a přáteli z růz-
ných míst.

Takže jak jsme letos oslavili Pesach? 
 Virtuálně, netradičně, krásně a společně.
Kamila Milka Tesařová,  
Židovská obec Ostrava

spojili jsme síly i krabice
Letos byl Pesach seder opravdu zvláštní. Měli 
jsme pozvaných pět přátel a využili jsme pro-
jektu Pesach v krabici. Totéž udělala i dcera 
Elisa, ale nakonec nám oběma většina lidí 
odřekla s poukazem na hygienická opatření 
s COVID-19.

Tedy jsme spojili síly i krabice. Jednomu 
členovi Bejt Simcha jsem nakonec věnoval 
obsah svojí krabice, protože zaspal start a už 
nemohl nic sehnat. Původně jsme chtěli 
využít minimalistickou verzi hagady připra-
venou našim chazanem Ivanem Kohoutem, 
ale přišla nám až příliš strohá. Seder jsme 
tedy vedli nakonec podle hagady vypra-
vené pro projekt „V krabici“, z dílny Jiřího 

Blažka. Prošli jsme nejlépe, jak jsme mohli, 
a k vlastní večeři jsme se dostali už za necelé 
dvě hodinky.

My o Pesachu jíme kitnijot, tedy jsme si 
užili jak skvělou japonskou polévku připra-
venou Miškem, tak sushi v míře převeliké. 
Samozřejmě bez mořských potvor. Po jede-
nácté hodině jsme se všichni čtyři odvalili od 
stolu s pocitem hezky prožitého večera.
Michal Spevák,  
předseda Bejt Simcha, Praha

na písních musíme zapracovat
Již řadu let, od doby studentských časů 
a členství v ČUŽM, máme na pesachový 
seder ustálenou skupinku přátel. Počet 
účastníků sederu se za těch zhruba 20 let 
lehce měnil od čtyř do patnácti osob, zprvu 
studentská partička se postupně stala 
skupinou dospělých s dětmi a pravidelně 
se střídá místo. Jeden rok u nás a druhý 
u přátel. Ostatní vždy přispějí něčím na zub. 
Ale vždy je hodně lidí, hagada se čte střídavě, 
aby došlo na všechny, někdo čte česky, jiný 
hebrejsky. Děti, jídlo, tradice, milo a plno. 
Letos to bylo poprvé jinak. Objednala jsem 
Pesach v krabici a den předem jsme složily 
s dcerou Rosou papírové postavičky faraona 
i Mojžíše a 10 egyptských ran a vyprávěli 
jsme si pesachový příběh. Měli jsme všechny 
předepsané pokrmy a mnoho dobrot k tomu. 
Dopředu jsme si také pouštěli tradiční písně, 
když zpívá profesionál Echad mi yodea, je 
to vskutku písnička, v našem podání se to 
zatím příliš hudebně nikdy nepovedlo. Letos 
zase nic. Máme na čem pracovat.

Přišel k nám bývalý partner, a tak byla 
dcera ráda, že slavíme i s tatínkem. S „naší 
partou“ jsme se spojili přes Zoom a tak nás 
rázem bylo zase osmnáct, když počítám 
všechny děti. Opět jsme se střídali ve čtení 
hagady, my jsme kombinovali hagadu z Pesa-
chu v krabici s pražskou hagadou přeloženou 
rabínem Sidonem. Došlo i na schování 
a vykoupení afikomanu, než dítě únavou 
odpadlo. Se všemi jsme tedy vlastně byli a to 
moře jsme spolu přešli.
Kateřina Mikulcová,  
šéfredaktorka Maskilu, Praha

Tři z nás se 
podělili 
o „zážitky“ 
z letošního 
sederu. Jak 
jste slavili 
vy?
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tradIce

Víno
Může mít víno v židovské 
tradici vedle duchovního 
významu i význam 
zdravotní?
Víno v židovské tradici má svou významnou 
úlohu jako nápoj světící a posvěcující. Židé 
vínem při kiduši posvěcují Šabat a svátky, 
poté se vínem se Šabatem či svátkem loučí 
havdalou, vínem pod svatebním balda-
chýnem (chupou) světí manželství, dá-li 
Bůh o rok později při obřízkách (brit mila) 
vínem vítájí narozeného syna a nakonec 
vínem i omyjí zesnulého při obřadu zvaném 
„tahara“ (očišťování) před jeho poslední 
cestou k dlouhému odpočinku.

Víno si svou duchovní pozici bezpo-
chybně zasloužilo i díky svým blahodárným 
vlivům na lidské zdraví, dobře již známým 
od starověku, kterým se z pohledu moderní 
vědy věnuje tento článek.

Je pozoruhodné, že v judaismu většina 
duchovních předpisů – micvot (kašrut, 
omývání rukou před stolováním, obřízka 
apod.) jsou ve svém hygienickém vlivu zdraví 
prospěšné a ty ostatní příkazy rozhodně 
lidskému zdraví neuškodí. Možná stojí za 
zmínku, že typická chlouba francouzských 
vín, odrůda Chardonnay vlastně pochází ze 
starověkého Izraele, kde se jí původně říkalo 
„Šaar ha-Adonaj“– „Brána Boží“. Až za dob 
křižáckých válek byla tato odrůda převezena 
do Francie, kde se proslavila.

Víno, jako duchovní nápoj, však do bib-
lické historie nevstoupilo zrovna šťastným 
krokem. Dle I. knihy Mojžíšovy – Genesis 
víno poprvé okusil praotec Noah (Noe), který 
po potopě světa požil z náhodně zkvašené 
hroznové šťávy a opil se tak, že Midraš 
(židovské nekodexované spisy Starého 
zákona) popisuje, že praotec se v opilství 
natolik přestal kontrolovat, až dokonce ve 
svém stanu odkryl své ohanbí! O několik 
kapitol později I. kniha Mojžíšova dále 
vypravuje příběh o Lotovi, synovci praotce 
Avrahama, který se při útěku ze zničené 
Sodomy a Gomory nechal opít vinem tak, 
že byl po té svolný spát s vlastními dcerami, 
což i v této době bylo považováno za ohavný 

čin. Není proto divu, když slavný židovský 
lékař a velký komentátor Tóry Maimonides 
(Rambam) komentoval nadměrné pití vína 
slovy: „Přemíra pití vína naplňuje hlavu, 
škodí mozku a obnovuje zlé nemoci, ale 
střídmé pití vína je zaručenou koupí pev-
ného zdraví“. Na jiném místě Maimonides 
kategorizuje pití vína do tří stupňů: „Člověk 
po prvé sklence vína je podoben lvu, po 
druhé opici a po třetí praseti“. Vysvětlení 
tohoto podobenstvi je jednoduché: „Člověk 
po prvné sklence dostáva kuráž, překonává 
ostych a jiné zábrany, a proto je podoben lvu. 
Po druhé se již člověku pomalu začínaji plést 
nohy, jazyk, přestává být vtipný a začíná 
být směšný stejně jako opičák. Ale po třetí 
sklence vína, se člověk již válí ve špíně a ve 
vlastních zvratcích a je celý nechutný jak to 
„čuně“.

Moderní věda jako je klinická výživa, nás 
informuje o preventivních schopnostech 
červeného vína v obraně proti srdečním 
chorobám. Již král David spojení vína a srdce 
komentoval slovy (Žalmy 104:15): „A víno 
též, jež srdce člověka rozradostní, a olej, 
který lesk dá jeho tváři, a chléb, kterým 
se posiluje srdce lidské. (Fischlův překlad 
1998). Jedna sklenička červeného vína denně 
(1‚8–2‚0 dl) u žen anebo 2 skleničky červeného 
vína (3‚6 dl) u mužů rapidně snižuje predikce 
k infarktům v průměru 30–50 % především 
u lidí středního věku, ale i u lidí, kteří již 
srdeční příhodou prošli. Odborná literatura 
dále referuje, že pravidelné a střídmé poží-
vání červeného vína a vinného moštu zvy-
šuje hladinu cholesterolu HDL (High-density 
lipoproteins), v lidovém jazyku též nazývaný 
jako „hodný cholesterol“, a tím následně 
v organizmu blokuje tvorbu tzv. „zlého 
cholesterolu“, který je odborně označován 
jako LDL (Low-density lipoproteins). Je to Fo
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především díky aktivním látkám nazývaným 
polyfenoly, které svou chemickou stavbou 
slouží jako antioxidanty. Jinými slovy tyto 
látky tvoří přirozenou obranu proti tvorbě 
volných radikálů, které se tvoří v našem 
těle a způsobují oxidaci tkáňových bílkovin 
v těle, a tím urychlují stárnutí organizmu, 
a především vedou k srdečním poruchám. 
Jedna z významných látek obsažená v červe-
ném víně se nazývá „resveratrol“, který se 
svým chemickým složením řadí do skupiny 
polyfenolů a je koncentrován převážně 
v hroznové slupce a v jádrech modré révy. 
Tato látka pro své antioxidační a antibakteri-
ální účinky, krom schopnosti sloužit jako při-
rozená obrana proti vývoji srdečních poruch, 
též napomáhá k prevenci proti zánětlivým 
onemocněním. Což vysvětluje, proč staro-
věká židovská tradice a medicína dodnes 
užívá antiseptických účinků červeného 
vína k ošetření „chirurgického zákroku“ při 
obřízkách (brit mila), a zároveň při obřadu 
„tahara“ – rituálním potírání zesnulého, jako 
vnější forma balzámování těla zpomalující 
jeho rozklad.

Důležitým poznatkem je, že chemické 
složení resveratrolu je podobné chemické 
stavbě estrogenu, tj. ženskému pohlavnímu 
hormonu. Tento hormon je přítomen u žen, 
ale i mužů, jeho množství je přirozeně vyšší 
u žen, kde je odpovědný pro vývoj sekun-
dárních pohlavních znaků ženského těla. 
U mužů je estrogen zastoupen v daleko men-
ším množství, ale je nezbytný pro regulaci 
vývoje pohlavních buněk (spermií) a také má 
úlohu ve vývoji sexuálního prožitku zvaného 
libido. Toto může dát další vysvětlení, proč 
biblické postavy, Noach a Lot, po nepříměře-
ném požití vína tak nepřiměřeně vyváděly. 
Některé výzkumy naznačují, že obsah 
resveratrolu v červeném víně dokáže zesílit 
účinek prevence rakoviny prostaty, dále byla 
potvrzena jeho preventivní schopnost proti 
cévní mozková příhodě (CVA) a též i pre-
ventivní účinek před nádorovým zhoubným 
bujením horního trávicího systému.

Resveratrol ve své podstatě funguje jako 
imunitní systém rostlin. Rostlinný organi-
zmus tuto látku produkuje ve zvýšené míře 
jako svou obranu pro přežití v momentu 
stresu, tj. v době když je rostlina napadena 
škůdcem. Například francouzská vína jsou 
charakteristická svým vysokým zastoupe-
ním resveratrolu, a to díky osvědčenému 
postupu francouzských vinařů, kteří 
záměrně nechávají přezrát hrozny, a ty jsou 
po té náchylnější k plísňové infekci prorůs-
tající do plodů. Na to se rostlina brání domi-
nantní produkcí resveratrolu, který pak při 
lisování přechází do rmutu (narušené slupky 
hroznů) a dalším zpracování do vína.

Bílá vína ve srovnání s modrým, jsou celkově 
na obsah resveratrolu chudší, avšak jeho 
vyšší koncentrace byly vyhodnoceny právě 
v severních či náhorních oblastech pro pěs-
tování vinné révy.

Resveratrol a estrogen působí na projevy 
genů, estrogen krom toho, že je primárním 

ženským hormonem, působí i jako obrana 
proti srdečním onemocněním. Ženy díky 
přirozené vyšší hladině estrogenu v repro-
dukčním věku mají statisticky nižší výskyt 
srdečních příhod ve srovnání s muži. Rozdíl 
mezi těmito látkami je, že estrogen se tvoří 
v těle organizmu, zatímco resveratrol se 
do těla dostáva z vněšku trávicí soustavou. 
Nedostatkem resveratrolu je, že svou che-
mickou stavbou není plně rozpustný v těl-
ních tekutinách, a tudíž je jeho vstřebatel-
nost v trávicím systému omezena. Poznatky 
výzkumů dokazují, že k jeho trávení velmi 
napomáhá obsah vinného alkoholu (11–16 
%), doprovázen též obsahem cukrů (glukóza 
a fruktóza). Další doprovodným efekt vin-
ného alkoholu je, že působí na rošiřování sva-
lových vláken, jímž jsou vystélkovany cévní 
stěny. Červeného vína se nejvíce doporučuje 
požívat především v době stolování, zejména 
jedná-li se o stravu bohatou na tuky.

Denní spotřeba červeného vína ve výši 
2‚0 dl, jako Židé jsou tradičně zvyklí pít při 

kiduši v předvečer Šabatu, zcela postačuje 
k dosažení preventivního efektu proti 
srdečním onemocněním. Je proto jasné, proč 
červené víno bylo zvoleno židovskými pra-
otci nejen jako nápoj duchovní, ale též jako 
nápoj, který zlepšuje kvalitu našeho života, 
ale i prodlužuje život. Každá židovská rodina 
posvěcující Šabat vínem, vyplňuje tímto 
několik duchovních příkazů z židovského 
zákona, a zároveň má zaručenou ochranu 
zdraví.

dr. saMuel abraMson 
V Izraeli žije od r. 1991, je absolventem jeruzalemské 
ješivy a Hebrejské univerzity. V letech 2001–2005 
pracoval jako rabín v Karlových Varech a Jeruzalemské 
synagoze v Praze. V současné době pracuje jako 
veterinární lékař při jeruzalemském magistrátu 
a je dodnes aktivní vojenskou zálohou u zdravotní 
jednotky při IDF v hodnosti důstojníka (קצין בריאות).
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Spermie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prostata
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IZrael

Izraelská kultura online
Pravděpodobně ještě nějakou dobu 
potrvá, než se budeme moci znovu 
potkávat na koncertech, divadelních 
představeních či vernisážích a dalších 
kulturních akcích izraelských umělců. do 
té doby si můžeme čekání zkrátit pomocí 
rozmanité nabídky online kulturních tipů, 
k jejichž sledování vás srdečně zveme 
spolu s velvyslanectvím státu Izrael 
v Čr. většina z nich je zdarma, některé za 
poplatek – určitě není na škodu, pokud 
své oblíbené autory či umělce v této 
nelehké době podpoříte. když nemůžeme 
my za kulturou, musí kultura do našich 
domovů…

Hudba
Pokud se vám stýská po tónech izraelských 
hudebníků, kteří pravidelně přijíždějí do 
České republiky, aby nás pozvali na své 
koncerty, pak vás patrně zaujme projekt 
klubu Zappa (אולפן זאפה). Oblíbený izraelský 
hudební klub každý večer pořádá půlhodi-
nové koncerty živé hudby oblíbených izrael-
ských muzikantů. Nyní dal také dohromady 
všechna dosavadní vystoupení a nechává je 
dočasně ke shlédnutí na svých stránkách. 
Stačí si tedy vyhledat a pustit koncert vašich 
oblíbených umělců jako Lola Marsh, Idan 
Raichel a mnoha dalších na webových strán-
kách klubu: www.zappa-club.co.il/content/
the-show-must-go-on a www.zappa-club.
co.il/MainTV

Pokud jste milovníky vážné hudby, můžete 
si z pohodlí domova vyslechnout samotnou 
Izraelskou filharmonii, která vám prostřed-
nictvím svých stránek poskytne přenos 
celých koncertů, nebo i jen jednotlivých 
skladeb. Vše naleznete na www.ipo.co.il

Jedním z hudebníků, kteří poměrně často 
zavítají do Česka, je také jazzový kontrabasi-
sta Avishai Cohen. Pokud skutečně nemůžete 
vydržet, až zase navštíví se svým kontraba-
sem náš kraj, pak zkuste nahlédnout na jeho 

facebookové stránky, kde každý den najdete 
drobné jazzové překvapení: www.facebook.
com/AvishaiCohenMusic

Někde na hranici mezi literárním, dramatic-
kým a hudebním uměním se nalézá Saba Pro-
ject. Jde o originální projekt hudebního skla-
datele a muzikanta Nicana Birnbauma, který 
vyslechl inspirativní vyprávění svého dědeč-
ka, přeživšího holocaustu rabína prof. Ervi-
na Birnbauma a dokumentoval jeho příběh 
ve formě hudebního alba. Poslechněte si to-
to zajímavé album, kde se prolíná mluvené 
slovo a hudba na www.nanadisc.lnk.to/Saba-
Project. Jom ha-šoa jsme si letos připomína-
li poněkud jinou formou, než jsme asi mnozí 
zvyklí. I toto je jeden ze způsobů, jak vzpome-
nout na ty, kdo prošli hrůzami holokaustu.

literatura
Na stránkách Maskilu vás pravidelně sezna-
mujeme s vybranými knihami s židovskou 
či izraelskou tématikou, případně od izrael-
ských autorů. Pokud však máte pocit, že nyní 
v karanténě vám přibývá domácích povin-
ností a prací, může vám přijít vhod několik 
tipů na audioknihy izraelských autorů.

Juval Noach Harari je profesorem historie 
na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Jeho 
dílo stojí na pomezí biologie, etiky a historie 
a sám se dlouhodobě angažuje v boji za práva 
zvířat. Dvě z jeho patrně nejslavnějších knih 
vyšly i v češtině pod názvem Sapiens: Stručné 
dějiny lidstva (קיצור תולדות האנושות) a Homo 
Deus: Stručné dějiny zítřka (ההיסטוריה של 
 Nyní si je můžete poslechnout i jako .(המחר
audioknihy v podání Luboše Ondráčka.

Pokud vás baví detektivní žánr, pak 
můžete vsadit na příběh Případ pohřešova-
ného od Drora Mišaniho, který vás zavede 
do izraelského Cholonu. V tomto poklidném 
prostředí se nedějí žádné velké zločiny. A tak 
i případ pohřešovaného, šestnáctiletého 
Ofera Šarabiho, vypadá z počátku jednoduše… 
Všechny zmíněné audioknihy si můžete zakou-
pit například na stránkách www.audiolibrix.
com

divadlo a tanec
Máte chuť spíš na dramatické umění, 
potřebujete obraz a živý děj? I vám máme co 
nabídnout.

Na prvním místě musíme nutně vzpome-
nout dramatičku a herečku Hadar Galron, 
autorku například představení Mikve nebo 
I♥MAMMA, kterou už českým divákům jistě 
netřeba více představovat. Na podzim 2019 
Hadar Galron navštívila Prahu tentokrát jako 
herečka. Uvedla zde působivé a jedinečné 
monodrama Whistle, kde ztvárnila hlavní 
roli. Koncem března jste měli mít možnost 
navštívit reprízu tohoto představení 
v divadle Mana, co přišlo pak, všichni víme… 
Hadar Galron se však rozhodla ve spolupráci 
s Městskými divadly pražskými zveřejnit 
záznam loňského představení v Praze, 
které tak můžete nyní shlédnout na jejím 
YouTube kanále (Hadar Galron) pod názvem 
WHISTLE – My mother was Mengele’s 
secretary v anglickém jazyce.

Izraelský Homemade Ensemble uvádí 
divadelní představení s názvem Drop Dead 
(Klesnout mrtev), ve kterém sedm herců 
a tanečníků proplouvá bazénem nenávisti.

Příběh vypráví o řediteli hereckého studia 
Mair Ben-Ami, který udělal dvě velké chyby. 
První, když zakázal produkci Avnera Sitina, 
jeho bývalého studenta – cílem Sitina je nyní 
vznítit oheň nenávisti mezi ním a jeho herci. 
Druhou chybou bylo nechat Sitina předvést 
malou část jeho díla jako ukázku. Sitin je 
odhodlán odhalit a zasáhnout do Ben-Amiho 

slavný bestseller nyní jako audiokniha

lola Marsh band

https://www.zappa-club.co.il/content/the-show-must-go-on
https://www.zappa-club.co.il/content/the-show-must-go-on
https://www.zappa-club.co.il/MainTV
https://www.zappa-club.co.il/MainTV
http://www.ipo.co.il
http://www.facebook.com/AvishaiCohenMusic
http://www.facebook.com/AvishaiCohenMusic
http://www.nanadisc.lnk.to/SabaProject
http://www.nanadisc.lnk.to/SabaProject
http://www.audiolibrix.com
http://www.audiolibrix.com
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slabého místa, aby se konečně dostal na 
cestu pravdy. Představení v hebrejštině 
s anglickými titulky můžete shlédnout na 
YouTube kanálu „abigail rubin“ pod názvem 
 drop dead. Chcete-li se dozvědět – שתמות אמן
o Homemade Ensemble více, podívejte se 
určitě na jejich webové stránky: www.home-
made-dancetheater.com

Vertigo Dance Company patří k těm nejlepším 
v oblasti moderního scénického tance. 
Uskupení vzniklo v roce 1992 a od té doby 
vyprodukovalo řadu oceňovaných tanečních 
vystoupení. Jejich celé taneční vystoupení 
s názvem Yama můžete shlédnout na You-
Tube kanálu „Vertigo Dance Company“ pod 
názem YAMA LIVEFULL 2016 FINAL. V tomto 
představení Noa Wertheim (zakladatelka 
sdružení Vertigo) zkoumá lidskou ekologic-
kou stopu, závislost a lidskou možnost rege-
nerace. Noa sleduje zdroj veškerých pohybů 
a jejich dopad na prostředí.

Pokud si chcete zatančit sami, pak máte 
jedinečnou možnost to nyní v karanténě 
zkusit pod vedením uznávané izraelské cho-
reografky Dafi Altabeb. Dafi dance company 
připravila pro neprofesionální tanečnice 
a tanečníky ve věku 50 a výše speciální 
taneční workshop. Nemusíte být tanečník, 
stačí mít chuť se hýbat, trochu prostoru 
v obýváku, připojení k internetu a nainsta-
lovanou aplikaci Zoom. Lekce jsou vedeny 
v anglickém jazyce.

Dafi Altabeb obdržela několik význam-
ných izraelských cen pro mladé choreografy 
a vytvořila mnoho choreografií pro taneč-
níky po celém světě. Pokud se od ní chcete 
něco naučit, zaregistrujte se k video kurzu na 
stránkách www.dafidancecompany.com

Lekce jsou každou neděli a středu od 15.00 
a poplatek za ně je dobrovolný.

Film
Jste-li milovníky filmů, pak jste již určitě 
vyhledali nějaké zajímavé kousky z izra-
elské produkce na Netflix nebo HBO GO 
(světově oblíbený je například izraelský 
seriál zasazený do ortodoxního prostředí, 
který najdete pod názvem Shtisel na Netflix 
i v anglickém jazyce – zhlédněte rychle první 
dvě série, protože už se začíná pracovat na 
třetí!). Další platforma, kde si můžete pustit 
izraelský film, je Go2Films’s / On Demand 
na www.vimeo.com. Zkusit můžete ale 
třeba i arabské filmy zdarma online na 

www.aflamuna.online Nové filmy zde budou 
přibývat každých 15 dní.

Pro děti
Dokonce i pro ty nejmenší najdeme příleži-
tost pro setkání s izraelskou kulturou online 
formou.

Na prvním místě musíme rozhodně zmí-
nit samotného prezidenta Státu Izrael Reu-
vena Rivlina, který každý týden pravidelně 
předčítá pohádky dětem prostřednictvím 
vysílání na svém facebookovém profilu 
(Reuven Ruvi Rivlin – ראובן רובי ריבלין). 
Každý čtvrtek se můžete při Hodince čtení 
 s panem prezidentem seznámit (שעת סיפור)
s klasickými i méně známými izraelskými 
příběhy a pohádkami v poutavém podání 
Reuvena Rivlina. Pan prezident pochopitelně 
předčítá hebrejsky, ale následně najdete 
záznam čtení i s anglickými titulky na jeho 
YouTube kanále נשיא המדינה ראובן רובי) 
 kde si také můžete dohledat všechna ,ריבלין)
předchozí předčítání. Rozhodně to stojí za to!

Máte-li děti ve věku 3 až 10 let a chcete 
v nich probudit hudební nadání, využijte 
skvělé možnosti s festivalem Mladí ladí jazz. 
Festival má pravidelně svou sekci Mladí 
ladí dětem, která se věnuje výuce pro děti. 
V této karanténní době se podařilo vytvořit 
interaktivní online výuku pro děti s izrael-
sko-americkým hudebníkem a držitelem 
Grammy Oranem Etkinem. Vše je založeno 
na unikátní metodě Timbalooloo, kterou 
Oran Etkin vynalezl, a vede děti k vnímání 
hudby skrze jejich fantazii, pomocí zábav-
ných her, příběhů a písní. (Děti ani nemusí 
znát hudební teorii nebo hrát na jakýkoliv 
nástroj). K výuce s Oranem Etkinem se 
můžete připojit na facebookovém profilu 
Mladí ladí jazz v podělky od 15 hodin.

Na závěr ještě jeden tip pro děti i celou 
rodinu na originální prohlídku Izraelského 
muzea z pohodlí domova. Ano, slyšíte dobře. 
Nemusíte čekat na letenky ani podnikat 
dlouhou cestu, abyste se prošli expozicemi 
izraelského národního muzea.

Izraelské muzeum v Jeruzalémě je totiž 
nyní součástí projektu Google Arts & Culture, 
který umožňuje virtuálně se procházet po 
různých muzeích po celém světě, studovat 
jednotlivé sbírky nebo se kochat světozná-
mými uměleckými díly. Izraelské národní 
muzeum v Jeruzalémě patří mezi největší 

kulturní instituce v Izraeli a mezi nejuzná-
vanější umělecká a archeologická muzea na 
světě, které vlastní téměř 500 000 různých 
uměleckých objektů. Nyní máte nejen 
možnost projít si muzeum prostřednictvím 
Google Arts & Culture, ale také prozkoumat 
jednotlivé sbírky nebo se zúčastnit aktivit 
pro děti (v anglickém a hebrejském jazyce), 
a dokonce vytvořit vlastní umělecké dílo… 
Vše najdete na profilu muzea na www.art-
sandculture.google.com (The Israel Museum 
Jerusalem).

Jak vidíte, současná doba nabízí mnoho 
nesmírně zajímavých příležitostí pro 
trávení času s izraelskou kulturou online. 
Přesto všichni pevně věříme, že v blízké 
budoucnosti se budeme moci znovu setkávat 
osobně při nejrůznějších akcích a kulturních 
událostech izraelských umělců a autorů. Do 
té doby bychom rádi na tomto místě poděko-
vali všem, kdo se zasazují o to, aby kultura 
pokračovala a pomáhají ji přenést do našich 
domovů.

reDaKce MaSKIlu a VelVySlanecTVí STáTu 
Izrael V Čr 
Foto: wikimedia
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svatyně knihy v Izraelském muzeu v Jeruzalémě

Idan raichel
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http://www.vimeo.com
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O Lvářce
lvářky byly v době rudolfa II. 
ženy, které se staraly o lvy 
(ale i jiná zvířata ) v císařském 
zvěřinci na Pražském hradě. 
a právě o jedné z nich vypráví 
historický fantasy román 
terezy Janišové. Příběh se 
odehrává v Praze, současné 
i rudolfínské a příběh obsahuje 
samozřejmě také linku 
židovskou. autorku jsem 
trochu vyzpovídali. 

Vystudovala jste architekturu a k tomu se 
věnujete psaní. Co Vás na čem baví a proč, 
jak to lze kombinovat?
Na architektuře mě baví, že je to nejviditel-
nější svědectví vývoje společnosti. Každá 
doba a její charakter se velmi zřetelně 
propisuje a zrcadlí právě v architektuře. 
Pokud nežijeme jako poustevníci někde 
uprostřed hlubokého lesa, jsme architek-
turou obklopeni prakticky neustále, celý 
život. Lidé architekturu vytvářejí a formují, 
architektura zase zpátky utváří a formuje 
nás. Na psaní mě baví, že (stejně jako u archi-
tektury nebo jiných kreativních oborů) můžu 
z ničeho vytvořit něco. Nové světy, nové lidi, 
nové příběhy. K psaní přistupuju v mnoha 
ohledech podobně jako k navrhování. Od 
prvních poznámek/náčrtů, přes podrobnější 
popis příběhu/výkresy a kostry knihy/domu 
až k finálnímu rukopisu/vizualizacím.

Žánr historické fantasy – co je Vaše oblíbená 
kniha, film, dílo v tomto žánru?
Já sama výraznějšího favorita v žánru 
historické fantasy nemám. Knihy i filmy, 
na které jsem zatím narazila, mě většinou 
příliš nenadchly. I to byl jeden z důvodů, 
proč jsem se právě do tohoto žánru pustila. 
Baví mě psát příběhy, které bych si sama 
ráda přečetla. Třeba o židovském klukovi 
ze současnosti a holce z minulosti, kteří se 
jedné noci potkají na Petříně a v obou jejich 
rodných dobách spolu zažijí dobrodružné, 
romantické i humorné situace.

Nebojíte se historiků a znalců historie, že 
Vás nařknou z manipulace s fakty? Nemáte 
to čtenáře? Nakolik vy sama studujete histo-
rické reálie, že to „tak skutečně bylo“?
Lvářka je vymyšlený příběh, který se 
opírá o některá historická fakta, některé 
skutečnosti si zase mírně přizpůsobuje 
pro své potřeby. Mou snahou bylo složit do 
funkčního celku prvky historie, legend a mé 
vlastní fantazie. Při stavění příběhu jsem 
si musela nastudovat například podobu 
a fungování císařského zvěřince, tehdejší 
architekturu Pražského hradu, měnu a hod-

notu některých věcí (za 5 grošů byla kopa 
vajec, za 9 grošů sud piva, za 18 grošů nové 
boty, tesař si vydělal 3 groše denně…), rodo-
kmen rabiho Löwa, informace o pražském 
židovském ghettu nebo třeba i dostupnost 
některých dnes běžných potravin. Ortodoxní 
historik by ve Lvářce jistě našel některá 
místa, která by pro něj mohla být iritující, 
věřím ale, že jich není moc. Jedna věc je, jak 
něco skutečně bylo. Dle odborné literatury, 
dle oficiálních historických zdrojů. Já se ale 
na věci s oblibou dívám z různých (nepředna-
stavených) úhlů pohledu a ráda se ptám, jak 
to mohlo být. Díky takovým úvahám se pak líhnou zajímavé nápady a inspirace pro nové 

příběhy.

Zde například postavení žen – mohly ženy 
pečovat o zvířata ve zvěřinci Rudolfa II.? 
Mohla neurozená žena tak snadno vplout 
mezi vysokou šlechtu? Mohla sama žít 
v domě?
Nejen že ženy o Rudolfova zvířata pečovat 
mohly, ale dokonce skutečně pečovaly. Při 
hledání informací o osobnostech vyskytu-
jících se v té době na císařském dvoře jsem 
narazila na zmínku o lvářkách, a právě fakt, 
že tak významnou práci vykonávaly tehdy 
ženy, mě zaujal. Známá jsou tři jména skuteč-
ných císařových lvářek – Ludmila Nebeská, 
její dcera Otýlie a pak také Laurenciana Pyl-
mannová. Podrobnějších informací o nich 
ale není příliš mnoho, což pro mě znamenalo 
volnější pole působnosti při zasazení těchto 
postav do příběhu mé nové knížky. Zaujala 
mě především Laurenciana a to, co se mi 
o ní podařilo dohledat. Péče o lvy byla velmi 
výnosná – plat byl vyšší než v některých 

tereza Janišová se narodila v roce 1989 v Praze. 
Hradčany, Petřín a křivolaké uličky Malé Strany 
byla místa, kde prožila dětství, a dodnes jsou 
pro ni velkým zdrojem inspirace. Po výtvarném 
gymnáziu vystudovala Fakultu architektury ČVUT, 
poté strávila nějaký čas v Londýně, kde pracovala 
v místním architektonickém ateliéru. Největší 
radostí ale pro ni vždy bylo psaní. Je autorkou 
čarodějné trilogie Erilian a historického fantasy 
románu Lvářka. Kromě psaní knih se Tereza věnuje 
architektonické žurnalistice, miluje tanec, kočky 
a cestování. Více na www.terezajanisova.cz.

Ilustrace z knihy lvářka od barbory kyškové

autogramiáda. Foto archiv t. Janišové

http://www.terezajanisova.cz
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úřadech a službách u dvora. Laurenciana 
vlastnila reprezentativní dům ve Vlašské 
ulici, který byl osvobozen od veškerých 
daní a poplatků. Požívala také mimořádné 
přízně císaře a byla častým hostem jeho 
velkolepých hostin. Rudolfova lva Moha-
meda si ochočila natolik, že za ní chodil 
jako pes, jezdila na něm po zvěřinci nebo 
ho nechávala proskakovat obručí. Byl 
to pro mě krásný „balíček“ inspirace, ze 
kterého vyrostla podstatná část příběhu 
a taky název knížky.

Postavení Židů v 16. století – jak s nimi 
komunikovala nežidovská veřejnost? Jak 
probíhaly soudy?
Pražské ghetto bylo za doby vlády 
Rudolfa II. stále městem ve městě, žilo 
svým vlastním životem, nicméně díky 
císaři a jeho vstřícnému přístupu to byla 
pro Židy doba (v porovnání s tím, co jí 
předcházelo i následovalo) nezvykle příz-
nivá. Plocha ghetta se tehdy zvětšila díky 
zákonu umožňujícímu jeho obyvatelům 
stavět domy i na pozemcích v sousedství, 
budovaly se synagogy, žili zde myslitelé, 
učenci, umělci. Komunikace a kooperace 
s okolním nežidovským světem fungovala 
otevřeněji než doposud, ale zakořeněná 
nevraživost vůči židovskému obyvatel-
stvu samozřejmě nikdy úplně nezmizela. 
Nad otázkou průběhu soudu na konci 
šestnáctého století jsem se taky zamýš-
lela. Dohledala jsem, že došlo-li ke sporu 
mezi křesťanem a židem, byl pro řešení 
jejich sporu panovníkem dosazen úředník 
označovaný jako Judex Judaeorum. Proto 
si taky jde rabi Löw pro povolení k císaři, 
aby mohl obžalovaného u soudu obhajo-
vat. Samozřejmě bych se mohla do této 
problematiky ponořit mnohem hlouběji. 
Lvářku jsem ovšem psala především jako 
na legendách a pověstech založený, kratší 
a oddychový fantasy příběh, nikoli čistě 
historický román o pěti stech stranách. 
Z toho důvodu jsem nejednou sáhla po 
některých „zkratkách“ a zjednodušujících 
prvcích.

Židovské téma v knížce se prolíná 
z minulosti do současnosti. Co znamená 
židovská tématika pro Vás osobně?
Mou rodinu a předky, taky inspiraci 
(nejen) pro psaní.

Jaké máte další literární plány?
Snad se brzy vyloupne nějaká nová 
knížka. O nápady nemám nouzi, ale 
s batolícím se mini člověkem za patami 
mám teď na psaní o něco méně času a pro-
storu než dřív. Letos by měly vyjít Lvářka 
a taky druhý a třetí díl trilogie Erilian jako 
audioknihy. Poslední dobou jsem se zabý-
vala především přípravou textů pro jejich 
načítání. Lvářku načte Bára Hrzánová, 
z čehož mám velkou radost.

PTala Se kateřIna MIkulcovÁ

dětI

Svátky do každé rodiny
Kniha svátků izraelského autora Hakohena, 
která popisuje nejdůležitější židovské svátky, 
je určena dětem od předškolního věku, 
a tudíž i všem rodičům a pedagogům. Knih 
o židovských svátcích existuje v češtině celá 
řada, ale dosud chyběl materiál pro nejmenší 
děti. Zejména rodiče z regionů nebo zkrátka 
rodiče dětí, které nenavštěvují Lauderovy 
školy takovou knihu uvítají. Využívat ji 
mohou též pedagogové pro multikulturní 
výchovu. Více nám o knížce řekl její český 
nakladatel Petr Karas.

Kniha svátků (Sefer ha-chagim) provede 
čtenáře, děti a spolu s nimi jejich rodiče či 
pedagogy tradicemi a významem jednot-
livých židovských svátků. Ilustrace tvoří 
nedílnou součást knihy a poměrně podrobný 
text doplňují, odlehčují, a přitom nezlehčují. 
Každá z kapitol popisuje návštěvu jednoho 
židovského svátku, který (personifikovaný) 
přichází navštívit kamarády Chagaje 
a Chagit. Děti se s jednotlivými svátky 
seznamují a vyptávají se jich na rozličné 
podrobnosti a zajímavosti. Po pojednání 
o svátcích Roš ha-šana, Jom kipur, Sukot, 
Simchat Tóra, Chanuka, Tu bi-švat, Purim, 
Pesach, Lag ba-omer a Šavuot knihu uzavírá 
kapitola věnovaná Šabatu.

Jak a kdy kniha vznikla?
Knížka vznikla v Izraeli již na sklonku 70. let 
20. století. Byla velmi úspěšná a dočkala se 
i anglického (amerického) vydání. Zajímavé 
je, že anglické vydání bylo s jinými texty 
(autorem nebyl rabín Hakohen), a dokonce 
s několika upravenými ilustracemi – např. 
Moše v čele zástupu při průchodu mořem – 
prohozená levo/pravá orientace obrázku.

Česká část příběhu se datuje již někdy 
k začátku nového tisíciletí, kdy Kateřina 
Bíglová, vedoucí židovského Programu 
Lauderovy školky ve FMŠ, iniciovala překlad 
knížky. Do procesu se zapojili rabíni Jehuda 
Ješarim a později Meni Kalchheim, překladu 

se ujala hebraistka Jindřiška Zajíčková 
(dnes Kracíková). Ale pak se na mnoho let 
vše zastavilo, řešilo se financování knížky, 
otázka práv apod.

V minulém roce oslovila Kateřina Bíglová 
naše nakladatelství, zda bychom se toho 
neujali. Rádi jsme souhlasili, s pomocí Meni 
Kalchheima jsem dořešili otázku práv, 
Alžběta Glancová se ujala redakce a celou 
dlouhou anabázi se nám podařilo ukončit.

Komu je kniha určena a kde ji lze zakoupit?
Text rabína Hakohena je určen dětem ve 
věku zhruba 5–8 let, ale mnohdy ho čtou 
i starší děti a naopak pro některé mladší je 
těžký. Nezapře výrazný edukativní charakter, 
což mnohé potěší, jiným bude připadat 
možná trochu suchopárný. To ale může vyvá-
žit obrazový doprovod. Knížka je cenná právě 
i svými ilustracemi od Alony Frankel. Ty 
jsou velmi hravé, veselé a knížku „odlehčují“, 
text rozvolňují. Reprodukce více než 40 let 
starých originálů byla pro grafika oříškem, 
ale poprali jsme se s tím myslím velmi dobře. 
Jde o první podobnou knížku v češtině.

Koupit lze nyní jen v e-shopech – ideálně 
Kosmas (www.kosmas.cz) nebo přímo v P3K 
(www.p3k.cz).
Doporučená cena 289 Kč, v e-shopech lev-
nější – v P3K např. 209 Kč.

kateřIna MIkulcovÁ
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Ilustrace alony 
Frankel knihu oživují 
a edukativní charakter 
odlehčují

http://www.kosmas.cz/
http://www.p3k.cz/
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Povídka

Abraham Sonnenschein, 
poslední převozník ve vnitřní Praze

Člověk by si myslel, že starý vodák, který má za sebou víc než 
půl století těžké práce, si v sedmdesátce už rád sedne na svou 
lavičku u Vltavy, zapálí si svou zakouřenou gypsovku a bude 

spokojeně pozorovat, jak mu ta „jeho“ voda proudí před očima. 
Jenomže ono tomu tak není; uvidíte sami, povídka o posledním 
pražském převozníkovi, který převážel ve vnitřním městě, vás o tom 
přesvědčí.

Starý Abraham Sonnenschein, dobrák „Avrojmele“, jak se mu Na 
Františku říkávalo, bránil se totiž stáří, penzi a zahálce zuby nehty. 
Převážíval přibližně v místech, kde dnes stojí Právnická fakulta, 
a byl u vody – a na ní – se svou přetěžkou pramicí od brzkého rána 
do pozdního večera, v létě stejně jako v zimě, pokud se ovšem Vltava 
nepokryla silným ledem.

Stalo-li se tak – a Vltava zamrzávala k radosti pražských dětí 
každou zimu – provozoval starý Sonnenschein u břehu pod pláckem 
„Žiďákem“ pěkné kluziště, které stále opatroval a čistil a zametal, 
takže se lesklo jako obrovské benátské zrcadlo. V létě nosíval starý 
Sonnenschein na sněhobílé hlavě obrovský mušketýrský slamák, na 
sobě měl čeveno-bíle pruhovaný plátěný oblek a pod bílým bismarc-
kovským vousem věčnou gypsovku v koutku úst. Byl dobrák tělem 
i duší a všechny staropražské děti ho milovaly. Hlavně židovské, které 
se od „Avrojmeleho“ nechávaly „přebrodit“ na druhou stranu milo-
vané řeky, když si vyrazily „na švimku“, totiž na plovárnu. Většinou 
to bývalo buď na „Občanskou“, kde byl neomezeným vládcem starý 
přísný Gebert se svým tělnatým synem, nebo na hned vedle stojící 
„Militérku“, na Vojenskou plovárnu, kde tehdy „švimmajstroval“ 

starý ochmelka Liška. Za obyčejný převoz se platilo půl krejcaru, ale 
když některé z dětí chtělo veslovat, muselo zaplatit celý měďák. A to 
potom starý Sonnenschein vesloval u druhého páru těžkých vesel 
a bezpečně řídil starý, neohrabaný koráb od levého břehu k pravému 
a opačně. Po dešti nebo po jarním tání, když byla vysoká voda, pustil 
se převozník Sonnenschein do opravy stařičkého plavidla a brzy se 
starý koráb zase blýskal jako nový.

Zrovna dnes, když na korábu převážel vznešenou návštěvu, řádila 
Vltava podle všech pravidel bouřlivého podzimu. Ale převozník 
napnul všechny síly a vesloval jako snad nikdy před tím. Musí přece 
ukázat pánům od magistrátu, jak spolehlivě převáží své pasažéry, ať 
je voda, jaká chce!

„No, pane Sonnenschein, dnes to jde ztěžka, co?“ prohodil pan sta-
rosta zemského hlavního města dr. Karel Groš. Seděl na lavičce proti 
Sonnenscheinovi ještě s městskými radními Sýkorou a Schimmelp-
fenngem a s nimi ještě dva magistrátní zřízenci v kulatých čepičkách.

„Nu, to vědí, pane starosta, ten vítr dnes, ten vítr! A proud je 
dneska taky řádský! Vždyť ona ta moje milenka stále stoupá!“ povídá 
Sonnenschein. 
„To nic, pane Sonnenschein, brzy budou mít po dřině! Támhle,“ 
a pan primátor ukazuje v rukavičce, ve které drží deštník, směrem 
po proudu, „už brzy postavíme krásný, moderní nový most,“ a pan 
primátor se při těch slovech blaženě usmívá.

Do Sonnenscheina jako by hrom uhodil. Zmůže se jen na 
polohlasné zamumlání „Šmá Jisroel!“, bezzubá ústa zůstanou na 
okamžik otevřená, z bílého vousu skápne slina. I veslovat na několik 
okamžiků zapomněl.

„Ale …,“ řekne po chvíli „Avrojmele“ tiše, „co potom bude se mnou, 
milostpane?“

„Půjdete na lepší, pane Sonnenscheine a uvidíte, že budete spo-
kojen,“ odvětil Groš. A starý převozník začal opět veslovat; jde mu to 
pomalu, starostlivě hledí z jednoho radního na druhého a od jednoho 
zřízence bloudí očima ke druhému… „Už je to tak, do roka tu bude stát 
pěkný most a vy budete sedět nebo stát v budce u okénka a vybírat 
mostné. Po krejcárku!“

A tak Sonnenschein převezl magistrátní panstvo na druhý břeh, 
ale musel se pak zase hned obrátit zpět, protože pan primátor se 
chtěl osobně přesvědčit, jak dlouho celý převoz trvá. Sledoval čas na 
svých zlatých remontoárkách s dvojitým pláštěm, které vytáhl zpod 
géroku, spokojeně si kývl hlavou a prohlásil majestátně: „No jo, trvá 
to dlouho, most bude vyhovovat líp!“

Dlouho, dlouho … říká si Sonnenschein, jak to dlouho, vždyť jsem 
dnes vesloval jako blázen a s plnou silou. Jindy si dám na čas a on 
říká dlouho, dlouho… pan primátor!

Když se zase vrátili na staroměstskou stranu, na pravý břeh, 
a panstvo nastoupilo do čekajících tří kočárů a odjelo, zůstal Son-
nenschein ve své pramici dole na nábřeží sám a smutně hleděl do 
plynoucí vody. Tak tedy sbohem, moje milovaná a tolik opatrovaná 
pramičko! Sbohem, moje milované vltavské vody, moje vlnky, sbo-
hem, moje děti, které jste se mnou brázdily naši svatou, milou řeku!

A skutečně, již druhý den přišly zástupy dělníků, přijely koňské 
povozy, válcovačky, inženýři a pomocné dělnictvo a na písčitém 
břehu skřípaly těžké kesony. A zanedlouho tu stály stovky sudů 
cementu, lokomobily započaly těžkou práci a nábřeží se hemžilo děl-
níky, tesaři a zedníky. Sonnenschein posmutněl. Nové vzezření okolí 
se svým ruchem, shonem a blátem se mu ani trochu nelíbilo. Provoz 
na pramici téměř ustal. Pomyslel si, že je jeho řeka vlastně ohrožena, 
jaká zbytečnost, že tu bude stát nový most! Máme přece Karlův most, 
támhle vedle Železnou Iávku, Eliščin most, tak na co ještě tento 

František robert kraus
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další? Ale dílo nezadržitelně rostlo, během několika měsíců se 
nad řekou už klenuly oblouky, jako by chtěly celé to líbezné údolí 
udusit, jako by chtěly jednou provždy starého Sonnenscheina 
odsud vystrnadit.

A po roce přišel den „slavnostního zahájení“. Sonnenschein 
sedí dole na pramici a dívá se nahoru k novému, „funglnáglno-
vému“ mostu Svatopluka Čecha. Granátníci ve vysokých huňatých 
černých čepicích vypálili z pušek slavnostní salvu do vzduchu, 
vojenská kutálka hraje Zachovej nám Hospodine a Kde domov 
můj, černožluté a červenobílé prapory se vesele třepotají ve svě-
žím větru, na uniformách se třpytí zlaté knoflíky a vyznamenání, 
elegantní dámičky v bílém s převelkými klobouky na vysokých 
účesech volají „Sláva“ a „Hóch!“… a dole na nábřeží pod regulační 
zdí sedí poslední převozník ve vnitřní Praze na své pramici a po 
tváři mu kanou slzy.

Skončí tu dnes svou práci, kterou dělal poctivě a rád déle než 
padesát roků. Pekařský učedníček, kterého před chvílí převezl 
s kolem a s nůší plnou voňavých rohlíků, byl jeho poslední 
pasažér. Za chvíli sem přijdou, vezmou mu loď a vesla, vyvedou jej 
nahoru, obléknou mu zřízeneckou uniformu, na hlavu mu posadí 
kulatou magistrátní čepičku a postaví ho k té budce u mostu. 
Jeho starý vodácký mundúr hodí do vln a až bude nacucaný 
vltavskou vodou, klesne ke dnu. A on, Sonnenschein, bude stát 
před okénkem a natahovat otevřenou dlaň pro krejcárky jako 
prachobyčejný žebrák. Cožpak je on, Sonnenschein, žebrák? On 
je přece převozník, a to ještě k tomu řádný a ctihodný převozník! 
Ne, k tomu nikdy nesmí dojít. On, Sonnenschein, patří přeci dolů, 
na svou řeku, na svou pramici, na houpající se vlny, musí držet 
v mozolovitých dlaních vesla, a ne je natahovat pro drobné mince!

Zatím nahoře přestřihl místodržící v Čechách, kníže František 
Thun, bílou pásku a panstvo ve vysokých cylindrech vstoupilo za 
zvuků Gott erhalte, Gott beschütze! s velkou slávou na nový most. 
Primátor doktor Groš řeční česky a potom německy a pak arci-
biskup, svobodný pán Skrbenský, kropí zábradlí svěcenou vodou. 
Sonnenschein slyší dole hlučné „Nazdar!“ a „Sláva!“, slyší, jak 
vojenská hudba vyhrává starorakouské pochody, a zdá se mu, že 
nastal konec světa. Zaslechl ještě mužský pěvecký sbor a vtom se 
mu udělaly před očima takové prapodivné černé a červené kruhy 
a polilo ho prudké horko. Chtěl vstát a smočit osmahlé čelo… nešlo 
to. Klesl na zábradlí pramice…

Když mu jeho stará bachratá manželka Klárinka přinesla 
v ošoupané kabele oběd, našla svého „Avrumkeho“ ležet nehybně 
na prknech…

„Pro Boha jediného!“ vykřikla… Starý Sonnenschein byl mrtev. 
Rozloučil se s milovanou Vltavou a se svou pramicí v tomtéž oka-
mžiku, kdy nad jeho sněhobílou hlavou zahájili provoz na nově 
postaveném mostě Svatopluka Čecha. Rozžehnal se se světem, ve 
kterém nemohl žít bez poctivé práce, bez pramice a bez své nade 
vše milované řeky, své Vltavy. On, poslední převozník ve vnitřní 
Praze: Abraham Sonnenschein z Rabínské ulice…

davId kraus 
Foto: wikimedia

recenZe

„Neznámý“ autor se 
nejspíše stane hodně 
známým!
Na začátku této recenze bych chtěl jejím čtenářům poradit následu-
jící – ze všeho nejdříve si otevřte knihu na straně 285, kde je stručný, 
ale velmi poutavý životopis jejího autora. František Robert Kraus je 
totiž jméno, které nám dnes už bohužel nic neříká, a je tedy dobře se 
s touto neprávem zapomenutou osobností naší literatury seznámit 
ještě předtím, než se s ní vydáme do Svrabové čtvrti! A na konci této 
fascinující výpravy mi určitě dáte za pravdu, že to stálo za to a že 
z ní máte podobně velkolepý dojem, jaký nyní, po přečtení poslední 
povídky, zakouším já. Zmizelý svět židovské Prahy (jak zní podtitul 
knihy), o němž jsem toho za svůj život četl tolik, až jsem se domníval, 
že už přede mnou neskrývá žádná tajemství, začal v Krausově podání 
před mým duševním zrakem náhle defilovat v neznámých, takříkajíc 
„neobnošených“ kulisách židovské čtvrti s jejími zapadlými náměs-
tíčky, uzounkými uličkami, temnými zákoutími a stinnými plácky, 
v nichž se to vedle „spořádaných“ občanů hemží i všelijakými panop-
tikálními postavičkami, přičemž životy jedněch i druhých zničilo 
kruté dvacáté století…

Praha – kolik je jen s tímto jménem spojeno obdivných a láskypl-
ných adjektiv a přívlastků!

A ten nepopsatelně krásný a magický genius loci, který má jako by 
vetkán přímo do svých základů – stověžatá Matka měst si podmaní 
srdce každého a připoutá ho k sobě navždy. „Prag lässt nicht los… 
Dies Mütterchen hat Krallen“ – Franz Kafka měl naprostou pravdu, 
Praha je skutečně maminka, která má drápky a nikoho nepustí…

Původně jsem se domníval, že o zaniklém světě židovské Prahy 
nás mohou objektivně informovat pouze historické studie a lite-
ratura faktu. Povídky Františka Krause jsou ovšem specifické tím, 
že se přísně drží pražských dobových reálií a daleko tak překračují 
hranice pouhé „zábavné“ literatury. To si každý citlivější čtenář 
okamžitě uvědomí a právě tato skvěle navozená atmosféra symbiózy 
skutečna a fantazie či – chcete-li – „fyziky“ a „metafyziky“ dělá z četby 
tak podmanivou záležitost. Jistě, ty povídky jsou zdánlivě prosté 
a nekomplikovaně přímočaré – neřekl však už klasik, že „krása spo-
čívá v jednoduchosti“?

Knihou Povídky ze Svrabové čtvrti pokračuje Nakladatelství 
Cattacan v chvályhodném záměru dodávat na náš knižní trh exklu-
zivní „kousky“ určené pro literární labužníky. Jestli jsem dobře 
pochopil sdělení v úvodu, chystá se postupné vydání celého autorova 
díla, což je mimořádně potěšitelné. Třeba už proto, že František 
Robert Kraus prošel za války nacistickými koncentračními tábory 
včetně Osvětimi a vůbec jako první z přeživších o tom napsal vzpo-
mínkovou knihu!

Jan HoFírek
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ZE SVĚTA AUDIOKNIH

Dvě strany 
jednoho plotu
Na 21. dubna připadl pietní den Jom ha-
-šoa a večerní program jedné ze stanic TV 
Prima přinesl celovečerní hraný film se 
židovskou tematikou CHLAPEC V PRUHO-
VANÉM PYŽAMU. (ČT se ten den tématu 
holokaustu vůbec nevěnovala…) Britsko-
-americký snímek z válečného období 
míří nikoliv tématem, ale zpracováním 
na mladšího diváka, který s dychtivostí 
sleduje dějovou linii i tam, kde by dospělý 
divák zvažoval, jestli je to reálné… Shodou 
okolností vyšla nedávno audionahrávka 
stejného díla, které čte – spíš svým příjem-
ným hlasem hraje – Michal Zelenka (vydal 
OneHotBook). Více než pět hodin četby 
lze sice na jeden zátah těžko zvládnout, 
ale dva či tři příjemné večery strávíme 
s Chlapcem v pruhovaném pyžamu docela 
snadno. Interpret (v režii zkušeného Hynka 
Pekárka) i děj románu nás udržují ve stá-
lém napětí.

Autorem knižní předlohy komorního 
příběhu německé rodiny, která se z Berlína 
kvůli otcově nové práci přestěhuje kamsi 
do sousedství židovského koncentráku, je 
úspěšný irský spisovatel John Boyne, který 
se narodil čtvrt století po válce. Příběh 
je primárně určen starším dětem, což se 
odráží v jeho zvýšené stylizaci a zjednodu-
šeném podání dějových prvků, jak to odpo-
vídá devítiletému vypravěči, který vnímá 
jen určitou výseč reality. Upřímně řečeno, 
vše by ve skutečnosti jistě probíhalo v mno-
hem drsnějších konturách. Děj je ovšem 
dávkován s velkým pochopením pro dětské 
uvažování, takže je tu leccos podáno zkrat-
kovitě. Stejně jako nedospělý protagonista 
se ani čtenář hned nedovídá pravdu o tom, 
co se doopravdy děje za zdmi jejich nového 
domu, v táboře plném židovských vězňů, 
kam otec – významný nacista – odchází 
každé ráno „pracovat“. Bratr a sestra nemají 
v okolí žádné kamarády, navštěvuje je jen 
soukromý učitel, zarytý nacista. 

Bruno bloumá kolem domu a objeví 
dvířka, kudy se dostane až k vysokému 
drátěnému plotu, kterým jsou od jeho světa 
odděleni lidé v „pruhovaných pyžamech“. 
Pro něj to jsou zaměstnanci na farmě, divák 
či posluchač už ale dávno pochopil, že jde 
o koncentrační tábor, jemuž velí chlapcův 
otec.

Bruno a dvanáctiletá sestra Gretel proží-
vají vlastně iniciační proces, i když každý po 
svém – dívka se potýká s dospíváním, flirtuje 
s mladým poručíkem, a malý Bruno, fru-
strovaný touhou po vrstevnících, se rychle 
sblíží se stejně starým Šmuelem, který žije 
na druhé straně drátěného plotu. Bruno se 
chce dostat k němu, aby si mohli hrát… Tady 
už nad příběh vystupuje poselství, které chce 
autor sdělit. Syn nacisty dlouho nechápe, oč 
tu vlastně běží, projevuje se mnohem naiv-
něji než jeho židovský kamarád. Až konečné 
gesto tragické oběti, z něhož je silně cítit 
symbolika, jako by mu rázem dalo dospět…

Některé reálie mohl autor upravit, aby 
byly věrohodnější. Co např. dělají děti ve 
vyhlazovacím táboře? Nechce se věřit, že 
by plot lágru (zvaného kupodivu Oušic) šel 
lehce nadzvednout a malý chlapec pod ním 
může snadno prolézt. Je tedy div, že vězni 
neutíkají… To ve filmu si už musí místo pod 
plotem s pomocí rýče prokopat.

Smích podle 
Kishona
Známý izraelský humorista a satirik 
Ephraim Kishon, jehož knihy byly přeloženy 
do více než třiceti světových jazyků, k nám 
promlouvá z nové zvukové nahrávky svých 
povídek. Tedy ne on sám, ale prostřednic-
tvím herce Viktora Preisse, který skvěle 
načetl jeho NEJLEPŠÍ POVÍDKY Z CEST 
(vydal Radioservis, překlad Luba a Rudolf 
Pellarovi). Na každém ze dvou CD najdeme 
jedenáct příběhů, jejichž prostřednictvím 
i my nakoukneme na dvě hodiny do Itálie, 
Rakouska, Německa, Anglie, Ameriky… 
A také samozřejmě do Izraele, autorovy 
druhé vlasti, a do Švýcarska, kde se Kishon 
nakonec usadil. Ve svém domě v Appenzellu 

také na konci ledna 2005 zemřel. Pohřben 
byl v Tel Avivu na známém Trumpeldorově 
hřbitově, kam se tradičně ukládají ostatky 
spisovatelů a jiných význačných osobností.

Kishonovy příběhy jsou přístupné nej-
širšímu publiku, což je podmínkou, aby jeho 
popularita rostla. Byl považován za největ-
šího žijícího izraelského humoristu – vydal 
na padesát knih, psal divadelní hry i scénáře, 
režíroval dokonce i několik filmů. V nyní 
vydané audioknize o cestování můžeme 
sledovat, jak pohlíží na některé typické rysy 
navštívených zemí, které vystavuje vtipně 
glosované konfrontaci. Nepostupuje tak, 
že by v minipříbězích zkresloval realitu 
do karikatury, chápe ji jako už dostatečně 
humornou až groteskní, stačí ji jenom zachy-
tit. K humoru přistupuje tento milovník 
šachu a kulečníku vlastně velmi racionálně… 
Ví přesně, kde a jak jím líčená humorná 
situace najde odezvu. Na všední věci dokáže 
nahlížet z nevšedního úhlu. Nebojí se přitom 
sám shodit, zesměšnit, aby poukázal na ještě 
větší a obecnější směšnosti. A tady už se 
prostý smích mění v satiru. Snad nejslabší 
jsou ve vyrovnaném výběru dvě závěrečné 
povídky o „pruhované žvejkačce pro Amira“, 
které jako by patřily do jiného kontextu.

Efraim Kishon se narodil v srpnu 1924 
do asimilované židovské rodiny v Budapešti 
jako Ferenc Hoffman (text na CD uvádí 
původní jméno Ferenz Kishont, to však byl 
jeho autorský pseudonym, pod kterým publi-
koval v maďarském tisku). Za války se vyučil 
šperkařem, pak pobýval v pracovním lágru 
i v koncentráku, při transportu do Sobiboru 
se mu podařilo utéct a až do osvobození 
se skrýval v Budapešti. K Československu 
měl vztah už dříve – přes Bratislavu a Vídeň 
utíkal za nevšedních okolností v roce 1949 
z Maďarska do Izraele. Tam nejprve pracoval 
manuálně a pilně studoval jazyk. Od roku 
1952 začaly jeho humorné fejetony vycházet 
v deníku Maariv, kde si získaly neobyčejnou 
popularitu. Velký ohlas měly i jeho glosy 
k šestidenní válce v roce 1967.

Naposledy Kishon navštívil Prahu v roce 
2003, kdy jsme se s ním setkali na veletrhu 
Svět knihy. Jeho první dílo v češtině však 
vyšlo už v roce 1981 v exilovém nakladatel-
ství Konfrontace. V roce 1990 vydal knihu 
Inkognito v Praze. V díle Nevděk světem 
vládne zase píše o konci komunismu. O knize 
v roce 1991 řekl: „Napsal jsem humoristickou 
knihu o období, ve kterém mnoho humoru 
nebylo. Je to takový chronologický přehled 
stalinismu. Velká část knihy je věnována 
Československu a okupaci vaší země.“

V Izraeli je Kishon velmi populární. Jeho 
Rodinné historky jsou považovány za nejpro-
dávanější hebrejskou knihu po bibli.

LUBOR FALTEISEK
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HebreJštIna

Speciální hebrejské luštění

sudoku
Hebrejské sudoku už jste na stránkách Maskilu luštili mnohokrát, 
takže jistě víte, jak na to:
(čísla jsou od 1 do 9, tedy א – ט)

ח ג ו ט  

ט ב א ח ה ד ו

ה ו ג ט ד

א ב    ד ז ח ט

ד ט ח ה ז ג ב

ה ט ב ח א

ו ג ח

ח ד ט ב ג א ה ו

ו א ח ב ד

kříŽovka
Také tento typ křížovky s obrázky už jste na stránkách Maskilu mohli 
potkat. Z nabízených písmen vyberte ta, s jejichž pomocí sestavíte 
správné slovo do příslušného řádku/sloupce. Nápovědou jsou vám 
obrázky: 

4 3

2

1

 
 
 

Pocity v době „koronavirové“ máme asi každý různé, stejně jako 
čas. Někomu se ho nedostává, protože zjišťuje, že práce doma je 
paradoxně náročnější, tím spíš, pokud má rodinu a děti (jejichž výuka 
se také přenesla do domácího prostředí). Někteří zase mají práce 
dočasně méně a hledají nová zaměstnání nebo jen rozptýlení v čase 
karantény, nebo dokonce stojí v tzv. první linii a potýkají se s probíha-
jící epidemií dnes a denně. Ať tak či tak, patrně všichni potřebujeme 

na chvíli vydechnout a rozptýlit neustálý proud myšlenek, odreago-
vat se. 

Proto jsme se rozhodli na místo, kde obvykle najdete novou dávku 
výuky hebrejštiny nyní exkluzivně zařadit trochu hebrejské luštění 
(i když nejsou prázdniny), které vám snad taky pomůže na chvíli 
„vypnout“. Všechny úkoly snadno splníte se slovní zásobou a zna-
lostmi, které už v hebrejštině máte díky předchozí lekcím.

taJenka
V následující tajence najdete název svátku,  
který nás brzy čeká…

Klíč k řešení  
najdete na straně 9.

PŘIPraVIla rÁcHel PoloHovÁ 
Ilustrace rebeka zaorálková

1 2 3 4

 ת ר ט ט ר ה ו מ פ ש .1
 נ י מ ש ה ו א ה ד ל .2
 ז ג ש ל א ב ר ת פ י .3
א מ ז ל ב ו פ ס ה ק .4
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JeWs neWs WWW.lauderky.cZ

Kam do přírody v průběhu pandemie
nařízení vlády umožňuje i přes 
přísná opatření proti šíření 
nového koronaviru chodit 
do přírody. to bohužel vede 
k tomu, že některá známější 
místa v Praze, jako například 
Petřín, Prokopské údolí nebo 
cyklostezky podél vltavy, trpí 
tak vysokou návštěvností, 
že tam ani nelze dodržovat 
předepsané dvoumetrové 
rozestupy. Proto jsem se 
rozhodl doporučit vám 
neméně hezká místa, která 
jsem sám v průběhu pandemie 
navštívil a kde můžete 
objevovat přírodu i bez toho, 
abyste se museli bát, že se 
nakazíte.

1. křížový vrch, Malý vrch a šibeník
Tři ikonické sopky Českého středohoří 
dobře viditelné ze sousedního, až notoricky 
známého Oblíku. Ten, kvůli velké návštěv-
nosti, nyní až tak nedoporučuji, stejně 
jako sousední Srdov a Brník. Křížový, Malý 
vrch a Šibeník však za ně tvoří, i přes svou 
relativně malou výšku, důstojnou náhradu, 
co se týče rostlin a živočichů, tak i krásných 
výhledů na ostatní pozůstatky třetihorní 
vulkanické činnosti. Všechny tři kopce jsou 
bezlesé a jejich původně čedičový povrch 
kompletně pokrývá pestrý travnatý koberec 
s mnoha ohroženými druhy připomínající 
alpínské louky nebo hřebeny Velké Fatry. 
Výlet doporučuji začít ve vesnici Charvatce, 
odkud se dá udělat hezký okruh přes kopce 
a podél Hrádeckého potoka.

2. líský
Malebnou vesničku s pitoreskními slepenci 
starých statků, zasazenou do svahu mezi 
Louny a Novým Strašecím, obklopuje z jedné 
strany velký bukový les přírodní rezervace 
Bílichovské údolí, chráněné už od dvacátých 
let minulého století. Na druhé straně se 
naopak rozléhá zvlněná zemědělská krajina 
s červeně zbarvenou půdou, která je pro tuto 
oblast charakteristická. Dobrý výhled na tyto 
kontrastující typy krajiny se naskýtá z volně 
přístupné rozhledny, umístěné nad vesnicí 
na poměrně vysokém vysílači. Pětikilome-
trovou procházku můžete začít v centru 
vesnice a potom jít kolem studánky Královka 
v březovém háji přes Bílichovské údolí až 
k rozhledně.

3. okolí vonoklas
je ze všech výletů asi nejblíže Praze. I přesto 
tam stěží narazíte na větší skupinu lidí. 
To však neznamená, že by tato lokalita 
nebyla zajímavá. Díky své různorodosti je 
to turisticky velmi atraktivní oblast. Nachá-
zejí se tam příkrá údolí, skalnaté stráně 
s vyhlídkami, louky, husté lesy nebo pastviny 
s exotickým druhem krav. Pro ideální trasu 
je vhodné sledovat naučnou stezku Okolím 
Vonoklas. Studenta Lauderových škol jistě 
potěší hned na začátku Karasova vyhlídka.

4. Číčov a dlouhá
Dva kopce sopečného původu na okraji Mos-
tecka tyčící se nad švestkovou dráhou. Kopce 
se od sebe výrazně liší nejen pohledem 
z dálky, ale i svým složením a rostlinstvem. 
Zatímco Dlouhá má tvar odpovídající svému 
názvu, poněkud fádní čedičové složení 
a hustě zalesněné severní úpatí, Číčov má 
siluetu pyramidy (odpovídá tomu i německý 
název Spitzberg), je pokrytý stepí a skládá se 
z brekcie. Vrch Dlouhá je atraktivní hlavně 
díky panoramatickým výhledům prakticky 
na celé České středohoří a svému až dino-
sauřímu hřbetu. To bohužel neplatí o Číčově, 
kde výhled kazí tepelná elektrárna Počerady 
a výsypka z hnědouhelného dolu. Tyto 
nedostatky však naštěstí kompenzuje pestré 
složení stepi s až nepřirozeně vysokým 
množstvím kriticky ohroženého koniklece 
a naleziště minerálu aragonitu, který se zde 
v minulosti těžil. V současnosti je sice jeho 

Jews news je časopisem studentů lauderových škol.  Tato dvoustrana vychází jako příloha měsíčníku Maskil 
laskavou péčí bejt Simcha. redakce: albertina Čížková – šéfredaktorka, Hugo Marx – zástupce šéfredaktorky, 
Matěj Knop – editor, eliáš Gaydečka – korektor a další. kontakt: www.lauderky.cz, e-mail: redakce@lauder.cz

Předplaťte si  
Jews news!
Po třech letech neustálé snahy zlepšovat naše 
možnosti přicházíme nově s nabídkou předplat-
ného magazínu Jews News.

Za devatenáct korun měsíčně nyní máte možnost:
•  poslouchat audioverze našich článků a nezkrá-

cené nahrávky rozhovorů
•  přidávat komentáře a mít tak možnost se spojit 

přímo s daným redaktorem
•  obdržet každý měsíc v elektronické podobě 

dvojstránku měsíčníku Maskil, do kterého pravi-
delně přispíváme

•  těšit se na překvapení, které jako předplatitelé 
dostanete

•  uplatnit nárok na učitelskou či studentskou 
slevu

Více informací naleznete na našich stránkách.

Ve spojitosti s touto novotou vám chceme podě-
kovat za vaši tříletou podporu. Za výdělek z před-
platného plánujeme naše obzory dále rozšiřovat, 
abychom vám poskytli co nejpříjemnější požitek 
ze čtení Jews News.

křížový vrch, malý vrch 
a šibeník

rozhledna líský
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Židovští architekti v Praze (5): Erwin Katona
Erwin Katona patřil mezi přední předsta-
vitele funkcionalismu. Přesto se o něm 
zachovalo pouze velmi málo informací. 
Narodil se v Uherském Brodě v roce 1903. 
Do Prahy přišel někdy na konci dvacátých 
let údajně z Budapešti, kde pravděpodobně 
i vystudoval. Z pražského působení pochází 
většina jeho realizací, zejména nájemných 
domů a vil s charakteristickým kachličko-
vým obložením. Těsně před válkou emigro-
val do Velké Británie, kde se proslavil díky 
svému konceptu výstavby prefabrikovaných 
betonových domků systému Orlit. Naposledy 
je zmiňován jako člen Královského institutu 
britských architektů v roce 1980.

Z jeho pražských realizací stojí za povšim-
nutí hlavně dva nájemní činžovní domy 
v Holešovicích, jeden na nároží Veverkovy 
a Veletržní s elegantně zaoblenou fasádou 
a doznívajícími prvky expresionismu, v kon-
trastu s druhým, striktně minimalistickým 
v ulici U Studánky 1. Za povšimnutí stojí 
také téměř vilová stavba bývalého dětského 
domova, tzv. Milíčova domu na Žižkově, 
který sloužil v období nacistické okupace 
jako tajné středisko podpory pronásledova-
ných židovských rodin.

FIlIP MesZaros

JeWs neWs WWW.lauderky.cZ

sběr zakázán, ale pokud budete mít štěstí, 
můžete najít vyorané kusy v okolních polích. 
Výlet je nejlepší začít na severním konci obce 
Hořenec nebo od nádraží Sinutec.

5. nový knín
Historické město s pokroucenými úzkými 
uličkami a polorozpadlými, ale o to více 
malebnými starými domy. Název „Nový“ je 
proto zcela nepřiměřený. Kvůli pandemii se 
ale bohužel nedá ve městě dlouho zdržovat, 
a tak se aspoň jděte podívat na krásné 
výhledy z louky nad údolím, ve kterém se 
Nový Knín nachází, a dále můžete pokračo-
vat po naučné stezce o zdejší těžbě zlata na 
kopec Chvojná nebo podél říčky Kocáby.

6. okolí korna
Okolí malé vesnice nedaleko Berouna je pro 
výlet zajímavé hlavně za jarních měsíců 
díky rozkvetlým loukám a velkému výskytu 
motýlů. Hned kousek za vesnicí se nad hori-
zontem vynoří charakteristická věž hradu 
Karlštejn a zbytek cesty se můžete kochat 
zvlněnou krasovou krajinou ozvláštněnou 
trnkovými keři a zalesněnými čepičkami 
kopců Strážiště a Hřib. Za cestou lemovanou 
alejí můžete pokračovat dále na kopec Na 
Čihadle a k vyhlídce Brdlák, ze které je dobře 
vidět skalnaté údolí Berounky a sousední 
Tomáškův lom. Doporučuji začít výlet u pří-

střešku na začátku obce, kde se dá zároveň 
celkem pohodlně zaparkovat.

7. lesy okolo lužné
Hezký výlet hlubokými smrkovými a buko-
vými lesy Křivoklátska, skrývajícími řadu zá-
koutí od mechem porostlých palouků a velmi 
výstižně pojmenované Krásné doliny až po 
staré kamenné mosty a tunely přes železnici, 
která tvarem své trasy připomíná spíše me-
andrující řeku. Oblastí prochází naučná stez-
ka s romantickým jménem Vůně dýmu a jeh-
ličí nebo turistická značka podél Krásnodo-

linského potoka, ale toulat se můžete i celou 
sítí nezmapovaných lesních cestiček.

Tato zajímavá místa se mi sice podařilo obje-
vit jen díky opatřením proti koronaviru, ale 
pokud máte to štěstí přečíst si tento článek 
až po uvolnění restrikcí, vůbec to nevadí. 
Uvedené výlety se totiž hodí, i když si chce 
člověk jenom odpočinout od davů po namá-
havém (nekaranténním) pracovním týdnu.

FIlIP MesZaros

detail zaobleného nároží domu  
ve veverkově ulici v Praze 7

lesy okolo lužné

Fasáda rohového domu u studánky 1  
v pražských Holešovicích
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KULTURA

Kulturní program květen 2020
Vzhledem k opatřením souvisejícím s pro-
bíhající pandemií nového koronaviru jsou 
podle aktuální vyhlášky zrušeny všechny 
kulturní a společenské akce do 25. května. 
Situace se neustále vyvíjí a vládou přijatá 
opatření se rychle mění, a tak není možné 
v době uzávěrky Maskilu podat aktuální 
informace ohledně dalšího rušení nebo 
naopak obnovení kulturních akcí. Důrazně 
tedy doporučujeme sledovat webové stránky 
a informační servery daných institucí, 
jako jsou Židovské muzeum v Praze nebo 
jednotlivé náboženské obce v ČR, kde získáte 
aktuální informace, případně stránky Minis-
terstva zdravotnictví ČR.

Oceňujeme snahu některých institucí, 
které zprostředkovávají zájemcům v této 
nesnadné době sledování vybraných událostí 
online. Tyto akce vřele doporučujeme a jste 
na ně samozřejmě srdečně zváni. Programy 
se však připravují velmi rychle a podle 
měnících se okolností a možností přednáše-
jících. Je tedy vhodné sledovat aktuality na 
facebookových nebo webových stránkách 
daných organizací – doporučujeme například 
facebookovou stránku Bejt Simcha, Židovské 
obce v Praze i dalších náboženských ŽO 
v Česku, Lauderových škol nebo České unie 
židovské mládeže. Velice aktivní je v pořá-
dání online akcí také pražský Moishe House.

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

Následující program byl připraven v době, 
kdy bylo Židovské muzeum v Praze 
uzavřeno a všechny ohlášené akce pro 
veřejnost zrušeny v důsledku nouzového 
stavu vyhlášeného vládou České repub-
liky v souvislosti s epidemií. Případné 
pokračování tohoto opatření může mít 
za následek zrušení výše uvedených akcí. 

Sledujte proto, prosím, aktuální informace 
na www.jewishmuseum.cz Děkujeme 
za pochopení.

 Kdo je kdo? III
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. 
Sál TIC ŽOB, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Vstupné 30 Kč

 Promítání dokumentu 
Muž, který měl nebýt
Německy píšící židovský 
básník ze Slovácka Hugo 

Sonnenschein (1899–1953), který se přátelil 
s T. G. Masarykem nebo Lvem Trockým, byl 
vězněn v Osvětimi a zemřel na Mírově jako 
údajný konfident gestapa. Proč je jeho exis-
tence téměř vymazána z literární historie, 
jak se na něho dnes dívají čeští i zahraniční 
literární vědci a v čem je jeho osud fascinu-
jící? Dokument, pokoušející se odhalit skryté 
souvislosti života a díla nepříliš známého 
básníka s pseudonymem Sonka, představí 
jeho režisér Pavel Jurda.
Sál TIC ŽOB, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Vstupné 30 Kč

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Medvídek Dubi 
ve světě velkých barev
V květnu je připraveno pro 

malé návštěvníky nedělních dílen setkání 
s nevšední tvorbou slavného židovského 
„malíře barevných ploch“ z USA Marka 
Rothka. Ke slovu tak přijdou samozřejmě 
velká plátna, štětce a barvy, ale medvídek 
Dubi se také pokusí ukázat malým tvůrcům, 
že abstraktní umění není jen pro dospělé.
Sál TIC ŽOB, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Vstupné 30 Kč

 Domy věčnosti XIV, cesta 
Vysočinou: Kamenice nad 
Lipou, Horní Cerekev, Batelov, 
Třešť

Ve čtrnáctém pokračování cyklu přednášek 
Domy věčnosti publicistka a fotografka 
Helena Bretfeldová poprvé zavede 
posluchače na Vysočinu. Trojici menších 
hřbitůvků pod korunami stromů – Kamenici 
nad Lipou, Horní Cerekev a Batelov – spojuje 
nenápadná poloha daleko za posledními 
domy obce. To ostatně platí i pro rozsáhlé 
pohřebiště, židovský hřbitov v Třešti, kde 
na ploše stíněné staletými stromy odpočívá 
třináct set zemřelých.
Sál TIC ŽOB, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Vstupné 30 Kč

 Poslední nástupiště – brněnské 
židovské transporty
Zpráva Židovské obce v Praze za 
rok 1942 uvádí, že se v Čechách 

a na Moravě podařilo zaevidovat a připravit 
k použití 3503 jízdních kol, 2036 psacích 
strojů a 34 543 kožichů. Každý z těchto před-
mětů měl původně svého majitele s úředně 
stanovenou židovskou identitou. O několik 
stran dříve podobná tabulka shrnuje počty 
Židů v protektorátu v březnu 1939 a poté 
v červnu 1942. Vyplývá z ní, že ze 14 910 
židovských obyvatel Brna a okolí se vrátilo 
jen 855 osob.
Představení režiséra Pavla Strašáka, při-
pomínající poslední transport z Brna do 
Terezína, který 27. května 1942 uzavřel sérii 
velkých deportací z tohoto kraje, doplní 
odborným komentářem historička Táňa 
Klementová.
Pořad se koná ve spolupráci s festivalem 
Meeting Brno.
Rezervace na www.meeting.brno/rezervace.
Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a, 
Brno

BRNO

PONDĚLÍ

11. 5. 
17.00

STŘEDA

13. 5. 
17.00

NEDĚLE

17. 5. 
10.30

ÚTERÝ

19. 5. 
17.00

STŘEDA

27. 5. 
20.00

21. dubna byl vzpomínkový 
den Jom ha-šoa, V tento den se 
čtou jména některých českých 
obětí, zapsaná na zdech 
Pinkasovy synagogy. Letos 
se jména četla v prostorách 
pražské židovské obce a bez 
přítomnosti členů komunity. 
Mnoho lidí však sledovalo 
přenos on-line.

http://www.jewishmuseum.cz/
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Pražský 
Moishe 
House
PokraČuJe on-lIne! 

Má to nezanedbatelnou výhodu, 
že na jeho programy stále můžete 
v pyžamu. Co nás čeká v květnu?

2. 5.  společně oslavíme havdalu 
a pak si budeme povídat 
židovské vtipy

12. 5.  budeme mít seminář 
o blízkovýchodních 
ochranných symbolech

19. 5.  si povíme něco o matematice 
koronavirové pandemie 
(přednáška pravděpodobně 
proběhne v angličtině)

26. 5. si zacvičíme ZOOM-bu!

28. 5.  oslavíme Šavuot s mléčnými 
koktejly!

Máte zájem o účast na jakékoliv 
akci? napište nám na e-mail 
moishehouseprague@gmail.com!

výzva
Stále se mohou uplatnit dobro-
volníci, kteří pomáhají Sociálnímu 
oddělení pražské židovské obce 
s péčí o seniory, a to jak o ty žijící 
samostatně (donáška obědů, 
nákupy atd.), tak o seniory žijící 
v penzionu Ch. Jordana či na Hagi-
boru. 

Máte-li zájem zapojit se jakkoli do 
dobrovolnické činnosti, nebo byste 
rádi využili služeb těchto dobrovol-
níků, kontaktujte Sociální oddělení 
pražské ŽO: socialni@kehilaprag.cz 

V regionech kontaktujte nejbližší 
židovskou obec případně přímo 
Federaci židovských obcí v ČR 
(sekretariat@fzo.cz), která předá 
relevantní informace a kontakty.

Tradiční Terezínská 
tryzna bude letos 
až v říjnu
vzhledem k mimořádné situaci způsobené pandemií 
onemocnění covid−19 nemůže v letošním roce tradiční pietní 
akce terezínská tryzna, každoročně konaná třetí neděli 
v květnu, proběhnout v tomto termínu a bude přesunuta na 
podzim. o novém datu konání včera rozhodl ředitel Památníku 
terezín, bude jím neděle 18. října.

TEREZÍN – Na základě nepříznivého vývoje epidemiologické situace šíření koronaviru 
a na doporučení širšího předsednictva Bezpečnostní rady státu a zřizovatele – Minis-
terstva kultury, jsou od 11. března 2020 až do odvolání uzavřeny pro veřejnost všechny 
objekty Památníku Terezín. Tento stav tak trvá již bezmála měsíc a bez ohledu na závažné 
ekonomické důsledky bude mít toto opatření, k němuž došlo prakticky na začátku nové 
návštěvnické sezony, negativní vliv také na letošní plán výstav a akcí. Zrušena již byla 
výtvarně-dokumentární výstava amerického výtvarníka a lékaře Marka Podwala nazvaná 
Kadiš pro Dąbrowu Białostockou. Jak uvádí Tomáš Rieger, vedoucí oddělení vnějších 
vztahů a marketingu, „výstava byla již připravená a těsně před uzavřením Památníku 
jsme z tiskárny dokonce obdrželi vytištěné katalogy. S autorem se pokusíme domluvit 
na novém termínu, aby o výstavu naši návštěvníci nepřišli zcela.“ O několik měsíců bude 
muset být posunuto slavnostní zahájení výstavního projektu, na němž Památník spo-
lupracuje s Muzeem romské kultury v Brně, a plánovaná střednědobá výstava Genocida 
Romů v době 2. světové války bude v Malé pevnosti namísto 9. dubna otevřena o několik 
měsíců později. „Bez náhrady bude zrušena pietní akce Jom ha-šoa – veřejné čtení jmen 
obětí holocaustu, neboť má stanoven sice pohyblivý, leč unikátní termín, jenž v tomto roce 
připadá na 21. duben. V Terezíně se letos mělo jednat o 30. ročník“, doplňuje Rieger.

Dnes už je také jisté, že v tradičním termínu třetí květnové neděle, čili 17. května, 
nebude moci proběhnout ústřední vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce 
Terezínská tryzna. Ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek k tomu uvádí: „Nejen vzhle-
dem k tomu, že si letos připomínáme 75. výročí osvobození českých zemí od nacismu, ale 
především proto, že se akce takového typu a významu v Terezíně koná se bez jediného 
vynechání každoročně od roku 1946, jsme se usilovně snažili nalézt náhradní termín ještě 
v letošním roce.“ Organizátorům se nabízelo září či říjen. 16. 9. 1945 se za účasti bývalých 
vězňů, pozůstalých, čestných představitelů politického a veřejného života poválečného 
Československa (Milada Horáková, Jan Masaryk a další) a široké veřejnosti konal na 
Národním hřbitově tzv. Národní pohřeb. V říjnu si pak budeme připomínat 79. výročí 
zahájení systematické deportace Židů z území protektorátu do ghetta v Lodži a později 
do Terezína. „Nakonec jsme vybrali termín říjnový, konkrétně neděli 18. 10.“, doplňuje 
ředitel Roubínek a dodává: „Situace v polovině října nám snad již umožní si připomenout 
památku obětí nacistické perzekuce bez velkých omezení“.

Jakkoli stávající epidemiologická opatření znesnadňují běžnou činnost, pracovníci 
Památníku Terezín je přijímají s velkým respektem a změněnou situaci využívají k reali-
zaci činností, na něž za běžného provozu nezbývá prostor. Zde je třeba doplnit, že otevírací 
doba Památníku Terezín nezná volné pondělky či dokonce celé zimy a jeho expozice jsou 
tak v běžné situaci otevřené 361 dní v roce! Přesto si i tady všichni přejí, aby se současnou 
krizi podařilo co nejdříve a s co možná nejmenšími škodami na životech a zdraví lidí pře-
konat a navrátit se k víceméně normálnímu provozu.

V Terezíně 7. dubna 2020

Kontakt pro média:
Mgr. Tomáš Rieger
e-mail: press@pamatnik-terezin.cz
telefon: 606 333 900
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PísnIČka

Ponar

Tiše, tiše, můj synu, buďme tiší, 
zde rostou hroby,
ti, kdo je nenáviděli, sem udělali cestu  
Cesta do Ponaru vede, ale zpět ne  
Mému synovi odešel otec a s ním světlo  
Tiše, můj synu, můj poklade.
Neplačme bolestí,
protože tak jako tak,
nepřítel náš pláč nepochopí.
I moře má své hranice a svůj břeh
I vězení má plot a konec.
Ale naše trápení je bez hranic,
je bez hranic.

Nedávno jsme si připomínali Jom ha-šoa, 
a tak jsme se rozhodli uvést jednu písničku, 
která také události šoa připomíná. Ponar je 
název lesa nedaleko litevského Vilniusu. Na 
tomto místě probíhaly v roce 1943 masakry 
Židů, obyvatel nedalekého židovského centra 
města Vilnius, kteří byli pohřbívání do maso-
vých hrobů přímo v lese.

V té době teprve 12letý chlapec jménem 
Alexandr Velkoviski (Tamir) složil smutnou 
melodii, která ve Vilenském ghettu dokonce 

získala ocenění v umělecké soutěži mezi 
díly uznávaných skladatelů. Alekova tatínka 
Noacha Velkoviskeho inspirovala následně 
melodie k napsání slov o Ponaru. Původní 
text byl v polštině. Později píseň přeložil bás-
ník Šmerke Kaczirginski (1908–1954) do jidiš, 
a v tomto jazyce ji pak znali lidé ve Vilen-
ském ghettu pod názvem „Shtiler, shtiler“.

Po půl roce bylo ghetto zlikvidováno a vět-
šina zbylých Židů byla zavražděna v Ponaru. 
Alexander a Noach Velkoviski byli odvezeni 

do tábora v Estonsku. Válku přežil jen malý 
Alexander. Odstěhoval se do Izraele, kde se 
znovu shledal se svou maminkou a později se 
stal slavným klavíristou. Profesor Alexander 
Tamir zemřel v roce 2019 a jednu z jeho prv-
ních skladeb, píseň o Ponaru, lidé v Izraeli 
znají dodnes v hebrejském překladu básníka 
Avrahama Šlonského (1900–1973).

ה! ִני ַנְחִריׁשָ ֶקט, ּבְ ֶקט, ׁשֶ ׁשֶ
אן צֹוְמִחים ְקָבִרים, ּכָ

ַהּשֹׂוְנִאים אֹוָתם ָנָטעּו ּפֹה ֵמֲעָבִרים.
ֶרְך ֵאין ַלְחזֹר, ָרִכים יֹוִבילּו, ּדֶ ֶאל ּפֹוַנאר ּדְ

א ְוִעּמֹו ָהאֹור. ִלְבִלי ׁשּוב ָהַלְך לֹו ַאּבָ
ִני ִלי, ַמְטמֹוִני ִלי, ֶקט, ּבְ ׁשֶ

ְכֵאב! ה ּבִ ַאל ִנְבּכֶ
ְכֵינּו ין ּכֹה ָוֹכה ּבִ י ּבֵ ּכִ

לֹא ָיִבין אֹוֵיב,
בּולֹות ָוחֹוף לֹו, ם ּגְ ם ַהּיָ ּגַ
ֶלא ְסָיג ָוסֹוף לֹו – ם ַהּכֶ ּגַ

בּולֹות, ִלי ּגְ  ֱענּוֵתנּו זֹאת ִהיא ּבְ
בּולֹות. ִלי ּגְ ִהיא ּבְ

http://www.designiq.cz

