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Úvodník

Milé čtenářstvo,

otevíráte letní Maskil, který je jako každé 
léto o něco tlustší. Do plavek se ale vejde 
a měl by vystačit na dva prázdninové 
měsíce. Přinášíme letní nálož aktualit, let-
ních tipů, intelektuálního čtení i dětskou 
pohádku.

Novou rubrikou, a tentokrát docela 
rozsáhlou, jsou dopisy a reakce od čtenářů. 
Mám z nich velkou radost, protože to 
ukazuje na otevřenost Maskilu a na zájem 
čtenářů, kteří se nebojí napsat svůj názor 
a třeba i polemizovat s otištěnými texty 
nebo přidat vlastní zážitky a postřehy. 
Vážíme si seniorského příspěvku z Hagi-
boru i reakce Jakuba Bořkovce na text 
rabína Mayera (kterého si vážíme taktéž), 
na který reagovala i čtenářka z Jeruzaléma. 
Díky a piště dál! Chceme být živý židovský 
časopis, otevřený různým pohledům 
a nabízející dialog.

Léto přináší navzdory koronaviru oblí-
bené festivaly židovské kultury, bohužel 
ale nebude Den židovských památek, tak 
snad za rok. Kromě židovských festivalů se 
můžete vydat třeba i do Českého Krumlova, 
ve kterém je pěkně opravená synagoga 
nyní sice zavřená, a paní pronajímatelka 
mi nedodala slíbené odpovědi na otázky, 
ale nevadí, je to tam hezké a časem snad 
otevřou.

Přinášíme aktuální článek o dění 
v USA. Jak se k rasovým nepokojům, rasi-
smu a souvisejícím otázkám staví židovská 
komunita? O tom, jak se žije na brněnské 
obci, nám v dalším ze série rozhovorů 
vyprávěl předseda brněnské obce Jáchym 
Kanarek. Na léto nechybí ani literatura. 
O svém dědečkovi Františku R. Krausovi 
a o jeho literární tvorbě promluvil jeho 
vnuk David. Pro fajnšmekry máme letní 
lahůdku – veverku, tedy vlastně veverčáka. 
Pochází z dětského jidiš časopisu, který 
vycházel ve 20. letech minulého století 
v Białystoku, smutně proslulém transpor-
tem dětí, které na chvíli doputovaly i do 
Terezína, než byly zavražděny. Děkujeme 
našemu odběrateli i přispěvateli Štěpánu 
Balíkovi z Českých Budějovic, který je také 
nadšencem do jidiš a se svými přáteli tuhle 
pohádku, která vycházela v dětském časo-
pise na pokračování, přeložil do češtiny. 
První část najdete i s jidiš originálem, zbylé 
části česky. Ale Veverka by měla vyjít tis-
kem, dvojjazyčně, tak se všichni milovníci 
jidiš mohou těšit.

Krásné léto, pokorné rozjímání na 
Tiš’a be-av a těšíme se na Roš ha-šana s blí-
žícím se podzimem.

vaše redakce

rabínské slovo

Menachem – Mesiáš, 
který se narodil v den 
zboření Chrámu
letos připadá půst 9. avu (תשעה באב) 
na čtvrtek 30. července. Přesněji, půst 
držíme počínaje středečním večerem 
od 20.48 hodin do čtvrtečního večera 
ve 21.47 hodin, kdy končí. Devátý av je 
nejsmutnějším dnem v našem židovském 
kalendáři, neboť si připomínáme zboření 
prvního jeruzalémského chrámu 
babylóňany, roku 586 př. o. l. a též 
druhého chrámu Římany, roku 70 o. l.

Půst 17. tamuzu
Devátým avem se také završuje třítýdenní 
období začínající půstem 17. tamuzu, které 
nazýváme בין המצרים neboli v úzkostech 
(Pláč 1‚3).

Půst 17. tamuzu připadá na čtvrtek 
9. července a tento den je tradičně spojován 
s pěti tragickými událostmi, které postihly 
náš národ:

1) Mojžíš rozbil první desky Zákona, které 
dostal na hoře Sinaj od Hospodina.

2) Judský král Menaše (687–641 př. o. l.) 
nechal v jeruzalémském Chrámu postavit 
sochu bohyně Ašery, čímž jej znesvětil.

3) Roku 63 př. o. l., ke konci občanské 
války mezi králem Hyrkanem II. a jeho 
bratrem veleknězem Aristobulem II., přestali 
v tento den přinášet do Chrámu každodenní 
oběti.

4) Za vlády prokurátora Cumana římský 
voják Apostomos v jakési vesnici ukradl ze 
synagogy svitek Tóry, roztrhal jej a spálil. 
Tímto svým činem téměř vyvolal protiřím-
ské povstání Židů v Judsku. (O tom píše 
Josephus Flavius ve svém díle Válka židov-
ská – 2. kniha, kap. 12, § 228–231).

5) 17. tamuzu roku 70 o. l. Římané prolo-
mili jeruzalémské hradby a boje se přenesly 
do ulic Svatého města. To byl počátek konce 
Jeruzaléma, jenž byl završen zničením dru-
hého Chrámu devátého dne měsíce avu.

Během těchto tří týdnů (bejn ha-meca-
rim) držíme některé obyčeje spojené se 
smutkem. Nekonají se svatby, muži se neholí 
a nestříhají, nepořádáme žádné slavnostní 
hostiny a neoblékáme si nové šaty. Od 1. do 
9. avu včetně je (tzv. najn tejg – devět dní), 
kdy kromě šabatu na znamení hlubokého 
smutku nejíme maso a nepijeme víno.

Mesiáš Menachem
Byť je Devátý av nejtragičtějším dnem 
našeho kalendáře, má přece jednu pozitivní 
stránku. Tradice uvádí, že 9. avu se narodí, či 
spíše se již narodil Mesiáš – Spasitel Izraele. 
O tom se dočteme v Jeruzalémském Tal-
mudu, traktát Brachot 2, halacha 4:

Zvíře vycítilo zboření Chrámu 
i narození Mesiáše
Jednou jeden Žid oral s krávou své pole, když 
tu náhle jeho kráva zabučela. Okolo šel jakýsi 
Arab a řekl mu: „Žide, Žide! Přestaň orat, 
protože tvá kráva zabučela a řekla, že v těchto 
chvílích byl zbořen Chrám.“ Za krátkou dobu 
kráva opět zabučela. Opět na něj zvolal onen 
Arab: „Žide, Žide! Pokračuj v orbě, neboť kráva 
zvěstovala a řekla, že se již narodil Mesiáš a 
Spasitel Izraele.“

Žid se jej zeptal: „Jak se jmenuje Mesiáš?“ 
On mu odvětil: „Menachem.“ Žid se jej opět 
zeptal: „Jak se jmenoval jeho otec?“ On mu 
odvětil: „Chizkija.“ Opět se jej zeptal: „A kde 
bydlí?“ Arab mu odpověděl: „V královském 
městě, v judském Betlémě.“

Když to Žid slyšel, prodal svou krávu a pluh 
a začal se věnovat prodeji dětských plenek. 
Putoval od města k městu a prodával své 
zboží. Když pak jednoho dne přišel do Betléma 
a tam k němu přicházely ženy, aby si od něho 
koupily plenky pro své děti. Pouze jedna jediná 
žena, matka chlapečka, který se jmenoval 
Menachem, nekoupila u něj plenky. Ostatní 
ženy se jí ptaly: „Přítelkyně naše, proč jsi 
nekoupila plenky pro svého syna? Pojď, kup si 
plenky pro svého syna.“ Ona jim odvětila: “Kéž 
by se udávili nenávistníci Izraele!“ Zeptaly 
se jí: „Proč?“ Odpověděla jim: „Protože v den, 
kdy se narodil, byl zbořen Chrám.“ Onen Žid jí 
pak pravil: „Neměj obavy, já jsem přesvědčen 
o tom, že tak jako svým narozením tvůj syn 
zvěstoval zboření Chrámu, tak bude i zvěsto-
vat jeho znovuvybudování.“ Žena řekla onomu 
kupci: „Nemám peníze, abych koupila plenky.“ 
On jí odvětil: „To mi nevadí, vezmi si plenky 
pro syna. Potom, když sem podruhé přijdu, tak 
mi je zaplatíš.“ Žid se časem vrátil do tohoto 
města a rozhodl se se podívat na Menachema. 
Přišel k oné ženě a zeptal se jí: „Jak se daří 
tvému synovi?“ Ona mu ale řekla, že ho již 
nemá: „Poté, co jsi přišel a setkal jsi se se 
mnou, zdvihla se obrovská vichřice a vyrvala 
mi ho z rukou a odnesla ho, ani nevím kam.“

To je to, o čem hovoří Pláč 1‚16: י ּנִ י ָרַחק ִמּמֶ  ּכִ
י יב ַנְפׁשִ  Vzdálil se ten, kdo by mě – ְמַנֵחם, ֵמׁשִ
potěšil (Menachem), kdo by mě udržel při 
životě.

Odpověď Menachemovy matky dává tušit, 
že malý chlapec, narozený v den zboření 
Chrámu, byl podobně jako prorok Elijáš 
vzat Hospodinem na nebesa. Prorok Elijáš 
na ohnivém voze (2. Královská 2‚11) a Mena-
chem – Mesiáš ve víru obrovské vichřice. 
Můžeme říci, že obě osobnosti, jak prorok 
Elijáš, tak Mesiáš, jsou od této doby neroz-
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lučně spolu spjaty a v čase, který Hospodin 
určí, oba naplní vůli Všemohoucího. Lidem 
se zjeví prorok Elijáš, aby zvěstoval příchod 
všemi očekávaného Spasitele Izraele, Hospo-
dinova Pomazaného z Davidova rodu. Tehdy 
bude znovu vybudován v Jeruzalémě věčný 
Chrám, který již nikdy nebude zbořen. V oné 
době nastane opravdový קיבוץ גלויות – ze 
všech stran světa se vrátí roztroušený národ 
Izraele do vlasti svých předků, na horu Sion, 
do Jeruzaléma. Tehdy se naplní slova Písma:

רֹאׁש ית-ְיהָוה ּבְ ִמים, ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ַאֲחִרית ַהּיָ  ְוָהָיה ּבְ
ל-ַהּגֹוִים. ָבעֹות; ְוָנֲהרּו ֵאָליו, ּכָ א, ִמּגְ  ֶהָהִרים, ְוִנּשָׂ

ים, ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל-ַהר-ְיהָוה ים ַרּבִ  ְוָהְלכּו ַעּמִ
ים, תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאּתִ ית ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב… ְוִכּתְ  ֶאל-ּבֵ

א גֹוי ֶאל-ּגֹוי ֶחֶרב,  ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות--לֹא-ִיּשָׂ
ְולֹא-ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה.

I stane se v posledních dnech, že se hora 
Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy 
hor, bude povznesena nad pahorky a budou 

k ní proudit všechny národy. Mnohé národy 
půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme 
na horu Hospodinovu, do domu Boha Jáko-
bova…“ I překují své meče na radlice, svá 
kopí na vinařské nože. Národ nepozdvihne 
meč proti národu, nebudou se již cvičit v boji. 
(Izajáš 2‚2–4).

Tradičně jako vždy i letos předpokládáme, 
že tento půst 9. avu bude již posledním 
postem, a že příští rok v tuto dobu nebudeme 
potřebovat knihu Kinot – Žalozpěvy na 9. av, 
neboť na konci dnů se všechny posty, jak 
předpověděl prorok Zachariáš, promění ve 
slavnosti (Zachariáš 8‚19). Tato naše víra 
v příchod Menachema – Spasitele Izraele – je 
podpořena Maimonidovým dvanáctým člán-
kem víry, jenž praví: „Věřím svou upřímnou 
vírou v příchod Mesiáše, a i kdyby otálel, budu 
každý den očekávat jeho příchod.“

RAbín daniel Mayer

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

Jak ZískÁvaT Maskil?

a) v elektronické podobě na www.maskil.cz 
nebo www.maskil.online

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: kehila@bejtsimcha.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, vari-
abilní symbol je 88888 (5×8), v popisu platby 
uveďte, prosím, své jméno.

  

Červenec–srpen 2020

náboženské akce – bohoslužby:

kabalat šabat
každý pátek od 18.30

šacharit (1. srpna)
Ranní šabatová bohoslužba u příle-
žitosti Tiš’a be-av proběhne v sobotu 
1. srpna od 10.30 hod. na Židovské 
radnici (Maiselova 18, Praha 1).

PrograM beJT siMcha

Model druhého Jeruzalémského chrámu. Zdroj Wikimedia
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ČTenÁŘi Píší

Současná izraelská politika podle Tóry
V posledním čísle Maskilu č. 9 (červen 2020) 
v rubrice Rabínské slovo vyšel článek rabína 
Mayera „Počátky jsou těžké i pro židovskou 
rozvědku“. Rabín Mayer píše v této rubrice do 
Maskilu pravidelně, přestože není reform-
ním rabínem. To může u čtenářů vyvolávat 
dojem, že jeho články vyjadřují jednotný 
náboženský pohled komunity Bejt Simcha. 
Články rabína Mayera jsou nezpochybnitelně 
přínosné a odborně fundované a je dobře, 
že do Maskilu přispívá. Přestože nemám 
znalosti na to, abych polemizoval s rabínem, 
odvažuji se jen poukázat na to, že např. výše 
uvedený článek nereprezentuje většinový 

pohled reformních židů, protože nikdo fun-
dovaný se zatím k problematice nevyjádřil.

Paraša Šlach lecha je o tom, jak z dvanácti 
vyslaných špionů jich deset vyjádřilo obavy 
z obsazení zaslíbené země, protože se báli 
původních pohanských obyvatel a agitovali 
proti obsazení země. Myšlenka rabína Maye-
ra, že některé zkušenosti se dají uplatnit i pro 
dnešní špionáž, je velmi zajímavá a přínosná. 
Ale není vhodné vyvozovat z paraši závazek 
pro současnou politiku. Hranice Palestiny 
a nároky se i podle Tóry měnili s dobou. 
Vyvozovat povinnost pro členy Knesetu, 
že se nesmí Izrael připravit ani o kousek 

zaslíbené země a o povinnosti Izraelců 
získat celou zaslíbenou zemi, je pro mnohé 
reformní současníky těžko akceptovatelné. 
Už jen to, že druhá část paraši je o nařízených 
zvířecích obětech, svědčí o tom, že příslušný 
text byl potřebný pro tehdejší Hebrejce, niko-
liv pro současné politické rozhodování. Vět-
šina reformních židů věří, že se judaismus 
od začátku vyvíjel. Tento názor by neměl 
představovat sekulární přesvědčení. Jak se 
má v Izraeli řešit trvale neřešitelná situace 
je jiné téma.

Jakub borkovec

Údolím stínů
V Jeruzalémě žiju již šest let a málokteré 
místo pro mě má takové kouzlo jako údolí 
Hinnom, hebrejsky Gej ben Hinnom – Údolí 
syna Hinomova, z nějž vychází obecný výraz 
pro peklo gehenom v hebrejštině nebo al dža-
hannam v arabštině. Předobraz pekla vznikl 
zřejmě podle archeologicky nepotvrzených 
zpráv, že zde pohané obětovali své prvoro-
zené děti bohu Molochovi v ohni za ohlušu-
jícího zvuku bubnů, který měl přehlušit pláč 
novorozeňat a jejich matek. Jestli se budete 
klanět Molochovi, skončíte v Gehennomu! 
Hospodin se zřejmě vedle Molocha jevil 
milosrdněji. Všechno je relativní. Údolí leží 
opravdu na hranici světů. Z jejího ústředního 
bodu Chakel Dama, Jidášova hrobu je vidět 
na hradby Starého města, Kfar Silwan – jádro 
východního Jeruzaléma, klášterní zahradu 
s hrobem Oscara Schindlera, západně pak 
kulturní centrum s Českým domem. Ačkoliv 
údolím vede turistická stezka s modrou 
značkou, turista sem nepáchne. Údolí je 
silnicí rozděleno na západní zkrocenou 
a východní divočejší část. Pastevci z východ-
ního Jeruzaléma chodí pást ovce až pod 
kulturní centrum, arabské rodiny tu pořádají 
piknik vedle židovských, na skalách tu horo-
lezci trénují, pod nimi ve skalních dutinách 
v míru vegetí alkáči a fetky, zjevně na opiá-
tech, takže jsou většinou klidní a neškodní. 
Každý si zde užívá svou chvilku uprostřed 
svatého města, ale jakoby mimo něj.

I já jsem jeden z tónů písní tohoto údolí. 
V době koronakrize to bylo jedno z mála míst, 
které se nezměnilo. Chodila jsem sem téměř 
denně. Vodím sem přátelé, kteří jsou unaveni 
ze zprofanovaných hlučných míst a přesto 
chtějí cítit esenci Jeruzaléma. Procházím 
jím také při cestách do Starého města nebo 
z něj. Jaffskou bránou tam, Lví bránou ven, 
nebo obráceně jako Mesiáš. Procházím tu 
mezi olivovníky a fíkovníky, pozoruji jak 
se mění místní vegetace, pomáhá mi to na 

stesk po hlubokých lesích, modrých chrpách 
a pomněnkách. Dnes jdu od údolí Kidron, 
prohlížím si červené plody árona palestin-
ského. Kolem mě prochází muž okolo pade-
sátky, ptá se anglicky s arabským přízvukem, 
co tu dělám. Procházím, jdu domů. Snažím se 
vypadat přátelsky a nekonfliktně. Muž mě 
však za chvíli předejde a vysvětluje mi, že 
touhle cestou se jít nedá, je zavřená a ukazuje 
na bagr pár metrů přede mnou. Vidím, že je 
to nesmysl, kolem bagru se dá projít, chodím 
tu každej den a dnešek nebude výjimkou! 
On je ale překvapivě odhodlán mě nenechat 
projít. This is our land and the way is closed! 
Tohle je naše země a ta cesta je zavřená. 
Opakuju mu, že mě to nezajímá, adrenalin mi 
stoupá, hlavou mi probleskne Balrog a Gan-
dalf. A všechny situace, kdy jsem bezdůvodně 
ustoupila. Vy snad věříte přísloví moudřejší 
ustoupí? Zkuste podle toho žít v Jeruzalémě 
a nedojdete ani domů z procházky, ať už od 
Židů nebo od Arabů. To je v tomhle případě 
úplně jedno. Co asi přeletělo hlavou jemu, že 
mi tak urputně brání přejít těch pár metrů 
k silnici, která dělí východní a západní část 
údolí? Ztělesňuji snad pro něj okupační 

armádu, která mu zabrala půdu? Já, se svými 
blond vlasy a baťůžkem na zádech? Bývala 
ta půda snad opravdu jeho rodiny a všechno, 
co mu teď zbývá je bránit neznámé cizince 
projít pár metrů po zarosté polní cestičce? 
Ani jeden z nás tenhle souboj Don Quijotů 
nehodlá vzdát. Já už toho mám totiž taky 
dost. Až příliš mě tvoji bratři a bratranci 
přesvědčovali o cestách, kterými sem jít 
nechtěla. Každé slovo a každý krok má sym-
bolický význam, který propojuje minulost 
s budoucností. Musí to bejt? Nemůžu se pro-
stě pár metrů vrátit a jít po silnici? Nemůžu! 
Už tu žiju moc dlouho a symboly mi už vlezly 
pod kůži příliš hluboko. Muž nemá zbraň 
a z toho přetlačování a přetahování vidím, 
že jednak nemá vážný úmysl mě zranit 
a nemá ani tolik síly, aby toho byl schopen. 
Že by mohl běžet rychleji než já, o tom vůbec 
nemůže být řeč. Beru do ruky klacek. Po pár 
minutách se mi podaří si s ním promávnout 
cestu, rozběhnout se po pěšině a projít kolem 
bagru jako každý den. Svého anděla jsem 
dnes přemohla. Stálo to za to?

Pavla šPinarovÁ

současná podoba 
údolí hinnom, zde 
údajně stávala socha 
baala, u které byly 
obětovány děti. Foto 
Wikipedie
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unikÁTní exPoZice

Dotknout se křišťálové ruky
ruce jsou velmi zvláštní součástí 
našeho těla. bez tohoto neuvěřitelně 
obratného nástroje bychom nepřežili. 
ruce mají nejen konkrétní význam – 
slouží k naší vlastní obsluze a také 
třeba k práci všeho druhu – ale 
i význam symbolický. odpradávna si 
lidé podávají ruce na důkaz vzájemné 
úcty a smíru. vítáme nebo loučíme se 
tak s přáteli, snad jenom eskymáci si 
při stejné příležitosti raději třou nosy, 
než aby vytahovali ruce z kožichu. 
Předkové si podávali ruce na důkaz, že 
v nich nedrží zbraň. dodnes je to znak 
přívětivosti, snahy něco sdílet, první 
krok k přátelství.

Ruka se objevuje v mnoha kulturách už od 
starověku jako ideogram, pozitivní symbol. 
Můžeme připomenout i žehnající kohenské 
ruce, výrazný znak, který vídáme na židov-
ských náhrobcích. Obrázek ruky byl užívaný 
v hieroglyfech, písmu starých Egypťanů. 
Známe i ochranný židovský amulet zvaný 
chamsa – ruka Miriam, kterou doprovází 
symbol menory nebo Davidovy hvězdy. 
Známe i jad užívaný při čtení posvátných 
pergamenů: ručička na konci ukazovátka 
se svatých textů dotýkat smí, samotná ruka 
člověka už ne…

Otevřená ruka se objevila překvapivě i na 
staré české minci, denáru knížete Boleslava I. 
z poloviny 10. století. Tehdy do Čech pravdě-
podobně začali přicházet první Židé…

A to nehovořím o tom, že neexistují dva 
lidé, kteří by měli stejný „vzorek“ papilárních 
linií na svých dlaních. Policisté to velmi 
dobře znají…

Hlubokou symboliku rukou si uvědomil 
i výtvarník a zároveň sklářský mistr Jan 
huňát. Vymyslel zvláštní složení hmoty, 
které má patentované, a ta umožňuje s vel-
kou jemností v detailu snímat otisky rukou. 
Zaměřil se na ruce významných osobností 
a sbírá jejich „otisky“. Vybraná osoba vtlačí 
svou ruku do talířku s onou hmotou, otisk se 
pak vylije sklem a výsledkem je velmi zají-
mavý artefakt – křišťálová ruka. Přesná kopie 
skutečné lidské ruky v neuvěřitelně detail-
ním provedení. Ušlechtilé sklo je průhledné, 
takže plastika je skutečně dekorativní, 
a přitom vysoce individuální, osobní…

Stálá výstava v galerii křišťáLový 
dotek, kterou najdeme na hlavním náměstí 
v Litoměřicích, je dalším článkem z příběhu 
českého sklářství, které se u nás rozvíjelo 
od poloviny 13. století. Sklářský výtvarník 
Jan Huňát tu vystavuje originály rukou 
jednačtyřiceti slavných osobností, českých 
i zahraničních. Skleněné artefakty jsou 
ve velikosti 1 : 1, a návštěvník až žasne, jak 
výrazné jsou mezi lidskými rukama rozdíly. 
Ve velikosti, v délce prstů, v liniích v dlani. 
Někdo má téměř medvědí tlapu, jiný zase 
úzkou štíhlou, jakoby dámskou ruku. 

V prvním patře pak autor vystavuje ještě 
o stupeň povýšené objekty – ty jsou zamě-
řeny především na umělecký výraz. Tady jde 
už samozřejmě o umění designu. Lidská ruka 
je tu spojena s nějakou charakteristickou 
vlastností jejího majitele, nejčastěji s profesí, 
ale mnohdy záleželo i na „držiteli“ oné ruky, 
s jakým atributem chtěl být spojován. Tak 
třeba Arnošt Lustig si přál propojení své ruky 
se symbolem brány. Zpěvačka Anastacia zase 
s andělskými křídly… Přesvědčit významnou 

osobnost, aby si otisk ruky nechala vzít, není 
vždy snadné. Napoprvé někteří odmítnou. 
Sira Nicolase Wintona Jan Huňát „dohonil“ 
až napočtvrté – a musel se za ním vypravit 
do Anglie. V kruhu kolem jeho ruky najdeme 
iniciály židovských děti, které Winton v roce 
1939 zachránil.

Unikátní typ skla, kterému se pro jeho 
nevídanou čirost a podobnost pravému 
křišťálu říká český křišťál, je známý po celém 
světě. V nevelké galerii jsou křišťálové ruce 
osobností rozloženy do kruhů. Zblízka si 
můžete prohlédnout třeba ruku Václava 
Havla, Ringo Starra, Ivana Lendla, Charlese 
Aznavoura, Jaromíra Jágra, německého 
prezidenta Richarda von Weizsäckera, Karla 
Gotta… U praváků výtvarník vystavuje 
pravou ruku, u leváků přirozeně levou. Jejich 
dlaně jakoby vyprávěly životní příběhy 
pomocí unikátních čar života.

TEXT A FOTO lubor FalTeisek

▲ Tak vypadá ruka sira nicolase Wintona, 
zachránce stovek židovských dětí z Čech 
a Moravy 

► ruka české rodačky Madelaine albrightové, 
známé po celém světě

►► Touhle rukou psal spisovatel arnošt lustig 
své slavné romány

výstavní síň je plná křišťálových rukou známých 
osobností – až máte chuť poměřit si s nimi tu 
svou…
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Brněnská židovská obec 
výrazně omládla
Židovská obec brno je 
druhou největší po Praze. 
Má však jinou minulost 
i současnost. druhý díl 
našeho seriálu rozhovorů 
se zajímavými osobnostmi 
české (a moravské) židovské 
komunity je tedy s Jáchymem 
kanarkem, předsedou 
brněnské židovské obce.

Jak byste představil Židovskou obec Brno?
Brněnská židovská obec má působnost na 
území bývalého Jihomoravského kraje. 
Máme nyní 325 členů, jejichž programy 
a potřeby zajišťujeme a udržujeme a opra-
vujeme židovské památky. Máme funkční 
synagogu, ve které se konají bohoslužby 
každou sobotu, každý pátek se scházíme na 
Kabalat Šabat a v provozu je i funkční mikve. 
Pro dříve narozené pořádáme pravidelně 
Senior klub, přednášky a výlety, a věnujeme 
pozornost mladým rodinám a práci s mlá-
deží. Provozujeme jednodenní školku a na 

ni navazující družinu. Po období holokaustu 
a komunismu se prostě snažíme o obnovení 
a zachování židovské komunity v Jihomorav-
ském kraji.

Hlásí se noví členové? Změnilo se věkové 
složení za posledních deset let?
Já jsem předsedou druhé volební období 
a za tu dobu přišlo do obce zhruba devadesát 
nových členů. Z toho více než padesát bylo 
v době vstupu mladších třiceti pěti roků. 
Takže mladí lidé, mladé rodiny. Problémem 
naší obce je, že se většinou jedná o smíšená 
manželství a tak některé děti, které se 
účastní programů, ani nejsou zapsané v obci. 
Ale zase se těch aktivit účastní i nežidovští 
partneři našich členů a členek, což zvyšuje 
aktivitu této skupiny.

Brněnská obec je ortodoxní, nebo reformní? 
Jaké jsou možnosti členství?
Máme pouze řádné členství, ne dvojí, řádné 
a mimořádné, jako například v Praze. Naše 
obec má širší princip členství podle práva 
návratu. Bohoslužby a náboženský život vede 
v ortodoxním duchu rabín naší obce Štěpán 
Menaše Kliment. Židovský život na naší obci 

vedeme tak, aby byl přístupný pro každého, 
kdo má zájem.

Akceptují se v brněnské obci tedy i neorto-
doxní konverze?
Pro členství v naší obci akceptujeme i neor-
todoxní konverze. Za zmínku ovšem stojí, 
že se při brněnské obci vytvořil ortodoxní 
Bejt din, což je především zásluha rabína Kli-
menta. Někteří zájemci o ortodoxní konverzi 
z České republiky již u brněnského Bejt dinu 
složili dílčí zkoušky a nalézají se v závěru 
procesu konverze. Předpokládáme, že tento 
Bejt din bude podpořen také Federací židov-
ských obcí v ČR, přičemž již před koronaviro-
vou krizí proběhla v tomto duchu přípravná 
jednání. Rozhodnutí tohoto Bejt dinu jsou 
uznávána Vrchním rabinátem Státu Izrael.

O jaký druh programů je Brně největší 
zájem? Je to kultura, sociální záležitosti, 
náboženství?
Snažíme se, aby po desetiletích devastace 
judaismu bylo obnoveno povědomí o tom, 
co to judaismus je, a k tomu se snažíme 
motivovat i naše členy a umožnit jim to. Sla-
víme většinu svátků, konají se bohoslužby, 
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prostě jak to v židovských komunitách chodí. 
Samozřejmě zájem je u různých lidí různý. 
Snažíme se také oslovit zejména mladší 
členskou základnu a rodiny s dětmi a tyto 
programy u nás běží téměř deset let. Tím 
nejvýraznějším programem, kromě svátků, 
je zimní prodloužený víkend a společná letní 
dovolená, které se účastní v průměru dvacet 
pět rodin. Nově se v návaznosti na naši jed-
nodenní školku již podruhé podařilo usku-
tečnit týdenní příměstský tábor. Abychom 
posílili židovskou identitu, jsme v kontaktu 
s bratislavskou židovskou náboženskou obcí 
a vzájemně se účastníme některých akcí. 
Bratislavská obec je větší než naše a je nám 
geograficky nejblíže, samozřejmě kromě 
olomoucké obce, s níž rovněž plánujeme 
některé společné programy.

V Praze je pro mnoho lidí vstupem do židov-
ské komunity židovská (Lauderova) školka 
či škola. Kapacity už nestačí, zájemců je víc 
než míst. Jak je to v Brně? Mohla by tam být 
regulérní židovská školka či škola?
U nás je zatím jednodenní školka a navště-
vuje ji kolem deseti až patnácti dětí. Je to 
vlastně jedna třída a děti jsou různého věku. 
Nedokázali bychom dát dohromady třeba tři 
třídy nebo předškoláky a natož školu. Na to je 
nás v Brně málo.

Jsou členové brněnské obce starousedlíci 
nebo jsou mezi členy i cizinci nebo lidé 
původně z jiných koutů republiky?
Většina členů je z Brna a okolí. Nedávno se 
přistěhovala rodina z Ruska, rodiče s dcerou 
v teenagerském věku, hned se zapojili, dcera 
i do purimšpílu a to nás velmi potěšilo, 
takové posily vítáme. Máme košer jídelnu, 
ale s ohledem na počet členů a poměrně 
málo turistů nevaříme denně. To bychom 
rádi rozvinuli a rozšířili nabídku na „neve-
řejný“ košer obchod pro členy i nečleny obce.
A samozřejmě nemůžeme zapomenout 
na seniory. Součástí naší obce je Agentura 
domácí péče JAS, která se o ně stará. Není to 
jen domácí péče, ale také pravidelný Senior 
klub, kde se mohou scházet. Jezdí na výlety, 
do lázní, navštěvují výstavy. Mimo jiné také 
dvakrát ročně pořádáme seniorský výměnný 
zájezd s obcí v Bratislavě. Zajímavé je, že 
starší senioři, přeživší holocaustu, mají 
mnoho známých nebo i příbuzných z Bra-
tislavy. Ta další generace, tedy šedesátníci 
a sedmdesátníci již ne. Doufáme, že na to 
navážeme programem pro rodiny s dětmi 
Brno–Bratislava.
Nyní přicházejí po jakési pauze „mladší“ 
senioři kolem pětašedesáti, sedmdesáti let 
a to je již další generace a nesmíme na ně 
zapomínat. Mají trochu jiné zájmy, než ti 
nejstarší a musíme jim také něco nabídnout.

Cílíte na turisty? Existuje vůbec turista 
zajímající se vyloženě o židovské památky 
Brna?
Brno spadá do kategorie měst takzvaně na 
jednodenní výlet. Turisté se tu příliš neza-
stavují. Od dob Marie Terezie byla v Brně 

třísetletá pauza v židovském osídlení. Židé 
se v Brně nesměli usazovat a starší památky 
tam tudíž nenajdeme. Naše obec je vlastní-
kem a provozovatelem funkcionalistické 
synagogy. Ta původní, tzv. Velká synagoga 
byla vypálena brněnskými Němci 16. března 
1939. Další synagogu tzv. Novou, která 
rovněž původně náležela naší obci, zbořili 
komunisti na přelomu roků 1985–1986. 
Zbyla tedy jen ta funkcionalistická a hřbitov. 
Kvůli absenci židovských památek, se proto 
zaměřujeme spíše na židovské zájezdy nebo 
návštěvníky města Brna, kterým poskytu-
jeme zázemí například na Kabalat Šabat 
nebo v průběhu jejich pracovních pobytů, 
aby měli košer jídlo, mohli využít mikve, 
měli zajištěné ubytování a podobně.
Máme v Jihomoravském kraji několik 
lokalit, které jsou významné z celosvětového 
židovského hlediska. Je to Mikulov, Holešov, 
Boskovice a Třebíč. Do Mikulova se sjíždějí 
na jahrzeit potomci rabína Benetta a potomci 
rabína Šmelke Horowitze, v Holešově jsou to 
potomci rabína Šacha. Je to taková svébytná 
turistická skupina, zatím jsou to stovky osob, 
ale pokud se nám povede vybudovat v těchto 
místech větší zázemí, v Mikulově například 
funkční mikve, bude to vypadat jinak. 
V Holešově se nám povedlo zrekonstruovat 
domek hrobníka na místnost pro modlení, 
odpočinek a občerstvení a předpokládáme 
nyní nárůst návštěv ortodoxních židů.
Pro brněnskou obec je to způsob a šance 
dostat se na mapu židovského světa. Orto-
doxní návštěvníci Mikulova většinou o Brně 
nikdy neslyšeli, což v nás vyvolává úžas. 
Pokud vybudujeme v těchto místech pro ně 
potřebné zázemí, můžeme jim nabídnout 
i propojení s Brnem a s dalšími židovskými 
centry v České republice.
Vlastním nákladem jsme v několika posled-
ních letech rekonstruovali budovu, v níž je 
sídlo naší obce. Mimo obvyklé úpravy jsme 
rozšířili možnost ubytování hostů z českých 
i zahraničních židovských komunit.

Jak do života brněnské komunity zasáhla 
opatření spojená s pandemií COVID-19?
V podstatě nás to zasáhlo i nezasáhlo. 
Někteří nájemci v našich nemovitostech 
přestali platit. Neměli peníze, nemohli platit 
a vcelku se s tím nedá moc dělat. V naší čin-
nosti jsme na dva měsíce přerušili organizo-
vané bohoslužby a další náboženské aktivity, 
Senior klub i další akce. Pečovatelky jsme 
k seniorům vozili autem, aby nemusely jezdit 
MHD, s místopředsedkyní Táňou Pelíškovou 
jsme všechny potřebné obtelefonovali a se 
všemi se udržoval kontakt, což bylo velice 
pozitivní. Mimo to máme facebookovou 
skupinu a v rámci té jsme organizovali různé 
akce. Dospělí se střídali ve čtení pohádek, 
někdo sehrál loutkové divadlo, jedna 
pohádka byla čtena v hebrejštině, protože 
mezi členy naší obce je i několik izraelských 
rodin žijících v České republice. Lidé se více 
seznámili. Zorganizovali jsme „Šavuot v kra-
bici“, jako obdobu šábesu v krabici. Bylo toho 
dost a jinak by se takové akce neobjevily. 

Takže to bylo vlastně pozitivní.

Na co se těšíte v létě?
Naší snahou bylo vždy zachovat vše, co se 
na obci dělá, zejména péči o seniory, Kabalat 
Šabat, bohoslužby, košer jídelnu, mikve, 
veřejnou knihovnu, přednáškovou, společen-
skou a výletnickou činnost pro členy. Ale za 
poslední roky jsme hodně rozvinuli činnost 
pro rodiny s dětmi. Čeká nás příměstský 
tábor, společná dovolená pro mladé rodiny 
a v září hry Hakoach. Snažíme se podle 
našich možností vytvořit co nejvíce akcí 
a příležitostí pro naše členy a jejich přátele. 
Snažíme se do toho všeho stále více akcen-
tovat judaismus, protože obec není spolek 
přátel Izraele, není to cestovní kancelář ani 
pečovatelská služba. Bez základu tvořeného 
judaismem obec nepřežije. Vývoj naší obce 
za poslední roky však vytváří dobrý základ 
pro mírný optimismus…

Závěrem
Židovskou komunitu v České republice vní-
máme jako jeden celek, nikoli jako skupiny 
v jednotlivých obcích. Podle toho jsme také 
na naší obci vytvořili podmínky pro komu-
nitní a náboženský život. Rádi proto u nás 
přivítáme každého, kdo bude mít zájem nás 
navštívit.

PTAlA SE kaTeŘina MikulcovÁ

klíČ k Řešení kurZu 
hebreJšTiny
Sudoku číslic 10–90:

ע כ מ ל פ צ  נ ס י
י צ נ ע   ס כ מ ס ל
ס ל פ מ י צ נ ל ע
פ י   ס כ נ ל ע צ מ
ל ע צ י מ ס פ נ כ
מ נ כ ע צ פ י ל ס
צ י ל נ כ מ ס ע פ
נ מ ס פ ל ע כ י צ
כ פ ע צ ס י ל מ נ

 
Křížovka

 1. ברכת שחיה 2. ארוחת בוקר 3. בית ספר
4. בית חרושת 5. נמל תעופה

Tajenka: חופשה (prázdniny)

Přesmyčky
1. Černá שחור 
2. Červená אדום
3. Modrá כחול
4. Oranžová כתום
5. Fialová סגול
6. Růžová וורוד
7. Žlutá צהוב
8. Zelená ירוק
9. Bílá לבן
10. Šedá אפור
Dana: kabát; plavky; svetr; rukavice; klobouk; 
sukně; spodní prádlo; tričko; šála
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Sonye Kantor a Togbukh fun veverke
(Białystok 1920, Warszawa 2010)
o autorce sonye kantor není mnoho 
známo. kromě vlastních pohádek jako 
In melukhe fun murashkes un shvomen 
(v království mravenců a hub) také 
překládala do jidiš (např. J. r. kiplinga). 
Je nezvyklé, že její literární dílo se 
omezuje pouze na léta 1920 a 1921.

V představované pohádce Kantor vypráví 
o mladém veveřáku Zrzečkovi (v originálu 
Knakerlovi „Louskáčkovi“, v polštině Gryz-
kovi) a o jeho sestře Ljubče. Ze Zrzkovy per-
spektivy líčí jejich společné dospívání. Děj se 
odehrává od jara do jara v rozlehlém parku 
a částečně i v lese za městem. Přestože tento 
kratičký text vyšel již před sto lety, je nejen 
stále aktuální, ale i velmi moderní. Vyplývá 
z něj, že největším nepřítelem veverek je 
člověk. (Koneckonců v posledních více než 
sto letech i nám pomalu dochází, že i pro lidi 
je člověk největším nebezpečím.) Zrzeček 
dokonce málem přijde o život, když na něj 
lovec vystřelí. Na jednom místě textu mezi 
řádky prosvitne židoveverčí perspektiva, řeč 
je zde o lidech, ale spíše jen o těch, kteří do 
lesa chodí pro vánoční stromky.

„Dnes přišli opět se sekerami a pytli 
a všechny ty mladé smrčky a borovičky poká-
celi. Škoda malých, mladých stromečků.“

Snad i láskyplný vztah k parku reflektuje 
pro Židy typické identifikování se spíše 
s malými (např. konkrétní město, tedy: „Jsem 
Žid a Pražák.“) než s velkými vlastmi.

„Už dva týdny jsme opět v našem milo-
vaném parku. Znovu tu objevuju každou 
pěšinku, každičké zákoutí a mám z toho 
radost. Už začaly rozkvétat květiny. Vzduch 
v našem parku voní po zvonečkách, liliích 
a fialkách. Zlatavé včeličky sedají na každý 
květ a sosají nektar. Ptáčci snáší vejce do 
hnízd. Už nebydlím s rodiči, postavil jsem si 
hnízdo na vysokém stromě.“

Samotný text, který má čtenář možnost 
okusit rovněž v originálu, představuje 
lahodný příklad východní jidiš. Vedle pře-
važující germánské složky se zde přirozeně 
vyskytuje i složka hebrejsko-aramejská 
(např. mishpokhe „rodina“, khaye „zvíře“, 
koyekh „síla“, a sakh „mnoho“, avade „samo-
zřejmě“) a slovanská. Slavismy jsou ve 
Veverce (o samotné veverke později) patrné 
zvláště u pojmenování spjatých s živou pří-
rodou. Morderl – označení pro kunu, jednoho 
z veverčích nepřátel – sice zřejmě vychází ze 
starých německých nářečí, ale další nebez-
pečí pro veverky představuje slovanská sove. 
Zrzeček si však nedokáže vůbec představit, 
že by ten slepý pták mohl někoho chapn, 
tedy „chytit“ (od slovanského chápat/chopit). 
Slovanskou příponu obsahuje i zvukoma-
lebná kukavke „kukačka“. Veverčí maminka 
drobotinu myje mit tsung („jazykem“) a češe 

mit di lapkes („tlapkami“). Maminka s tátou 
jsou samozřejmě tate a mame, rodiče pak 
tate-mame. Nestele („hnízdečko“) se sice 
vystele germánským přírodním materiálem 
nalezeným kolem a vznikne měkká postýlka 
fun bleter („z listů“), tsvaygelekh („větviček“), 
ale přirozeně se hodí také slovanský moch 
(„mech“). Veverky sbírají yagde (souhrnně 
„bobuloviny“) a shishkes a na podzim si 
dělají na zimu zapasn („zásoby“; z polského 
zapasy). V lese rostou sosnes („borovice“). 
Knakerlova sestra – jak už bylo řečeno – je 
navíc Lyubtshe, tedy Libuška. Nebojte, na 
Přemysla Oráčka nedojde …

Kouzelná je ale i germánská složka jidiš, 
například pikholts „klováč dřevní“ neboli 
„datel“. Nejen složeniny, ale i zdrobněliny, 
které ne vždy významově odpovídají zdrob-
nění v češtině, pohladí ouško jidišlandového 
literárního turisty (zmíněné tsvaygelekh 
„větvičky“ či niselekh „oříšky“ nebo bletele 
„lísteček“, jehož první stupeň zdrobnění je 
v jidiš formálně bletl „lístek“ a „list“ je blat). 
Se shlof-epelekh „spícími jablíčky“ („duběn-
kami“), s nimiž jsme si nevěděli rady, nám 
pomohl polský překlad.

Jidiš samozřejmě umí i hebrejské, 
germánské a slovanské prvky kombinovat 
v jednom slově. Ljubče je svým bratrem 
označována jako nasherke, což je přechýlená 
forma mlsouna se slovanskou příponou -ke; 
vedle germánského -te, jež se v jidiš také 
vyskytuje. Poměrně dlouho nám trvalo 
najít k ní český ekvivalent, na němž jsme se 
všichni tři shodli. Nakonec vyhrála mlsalka. 
Ve slovníku jsme dohledávali, že „prasečí 
oříšky“ chazer-nis jsou žaludy. Na druhou 
stranu araynganevenen „vkrást se“ (sloveso 
od ganef) už nás příliš nezaskočilo.

A samotná veverke? Že by to byl vliv 
češtiny, o němž se v souvislosti s počátky 
východní jidiš v posledních letech mluví? 
Zde je třeba zdůraznit, že to nejsou jen jazyky 
(rozumějte spisovné formy), ale především 
nářečí a jiné mluvené a také historické 
formy různých jazyků, které jidiš ovlivnily 
(blíže známé staročeské jmenné adjektivum 
neboh – dnes nebohý –, které našlo výraz 
v panjidišovém nebekh „chudák“). V polštině 
je sice spisovně wiewiórka, ale v dialektech 
možná i východoslovanských by se nějaká ta 
wiewierka snad také našla. (Neprovedenou 
přehlásku e > o znám rovněž osobně z Malo-
polska: slovesné bierę místo spisovného 
biorę „beru“). Dobré je tedy u výpůjček 
do jidiš počítat nejen s jazyky, ale právě 
s nářečím. Například z jidišových písniček 
je známé haličské -zhe u imperativů (pol. 
lulajże či jid. shlofzhe).

Pěkné příklady výpůjček se týkají 
také starých praslovanských přesmyků 
hlásek. Tzv. metateze likvid je patrná např. 

v lechickojidišových substantivech dlonye 
či blote (srovnej s neexistujícími česko-slo-
vensko-jidišovými *dlanye, *blate). Většina 
jidišových přejímek tak zcela jistě souvisí 
s polsko-východoslovanským Jidišlandem. 
To tak člověk listuje jidišovým slovníkem 
a kouká jak výr. Ano, naposledy jsem ulítl 
na ptácích. Již zmíněná sove (podobně jako 
sosne) je však natolik všeslovanská, že se 
dá konkrétně vysvětlit jen těžko. Evidentně 
východoslovanské je di vorone (vrána, pol. 
wrona) a der voron (havran, pol. gawron). 
Plnohlasí se prostě nezapře! Pozoruhodné je, 
že v jidišových slovnících se uvádí, že plurál 
mají totožný: vorones. Asi se holt z dálky 
v poli ti krkavcovití od sebe těžko poznají…

K příběhu dospívajícího veveřáka mě 
navedlo polské dvojjazyčné zrcadlové vydání 
Dziennik wiewiórki (2010), s nímž jsem se 
seznámil díky polským jidišistkám z časo-
pisu Cwiszn, které nám mimochodem také 
poskytli hrubou verzi přepisu do kvadrátu. 
(Děkujeme!) Knížku, která ve Cwisznu vyšla 
formou přílohy, jsem nejprve překládal se 
studenty na Jihočeské univerzitě z polštiny. 
Až když jsem se naučil základy jidiš, začal 
jsem se dvěma kolegyněmi pronikat do tajů 
jidišového originálu, který polský překlad 
přirozeně nemohl zcela kopírovat. Konec-
konců ani náš překlad není doslovný, neboť 
jsme chtěli jednak unikat germánským 
kalkům a jednak na rozdíl od originálu 
neopakovat stále stejná slova, a navíc vyjít 
vstříc dětskému čtenáři. Na rozdíl od polské 
verze jsme však zpět zařadili vyřazenou větu 
o veverkách vysávajících ptačí vajíčka, která 
byla z polského překladu na doporučení 
psycholožky vyškrtnuta.

Vzhledem k tomu, že originál je dostupný 
online ve sbírkách YIVO (Yidisher Visnshaft-
lekher Institut), mohli jsme novodobou 
polskou verzi srovnat s kvadrátem originálu 
vydaného v Polsku meziválečném. Ve většině 
případů jsme se drželi „novodobé“ úpravy 
kvadrátu, neboť má blíže k standardní formě 
východní jidiš (např. standardní undzer 
místo unzer v originálu), a předpokládáme, 
že rovněž pro případného čtenáře kvadrátu 
bude tento pravopis přístupnější.

Někdo sbírá známky a někdo se pondělí 
co pondělí schází nad Veverkou v kavárně 
Měsíc ve dne v Budějcích a kochá se textem, 
a dokonce ho i přeloží. Snad toto úsilí nebylo 
marné a snad nejen české židovské děti touto 
výjimečnou pohádkou potěšíme. Možná si 
někdo díky Veverce najde také cestu k jidiš.

ZA kOlEkTiv AuTORů šTĚPÁn balík
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Zrzečkův deník,  
veverčí rok
SONYE KANTOR

Konec jara
Mám radost, že už umím úplně sám skákat nahoru a dolů po 
zelených větvičkách našeho stromu. A také louskat oříšky, lovit 
mušky a velké červy! Už jen mlhavě si vzpomínám, jak jsem byl ještě 
nedávno slabý a bezradný.

Moje maminka mě a moji mladší sestřičku Ljubče nenechala 
nikdy samotné. Tatínek nám přinášel rozlousknuté ořechy a dával 
nám do tlamiček sladká jadérka. To už je ale dávno!

A teď se mi zdá, že už mohu přeskočit celičký svět. Ljubče je slabší 
než já, ještě sedí v hnízdě. Ale já už to v hnízdě vydržet nemůžu. 
Sluníčko svítí. Ptáčci zpívají. Tolik radosti a života kolem! Chtěl bych 
skákat po všech stromech, ale maminka mi nedovolí, abych chodil 
moc daleko od hnízda.

Měl bych vám teď také představit celou svoji rodinu. Tatínek 
s maminkou nás mají moc rádi. Když jsme byli ještě úplně maličcí, 
maminka nás myla jazýčkem a česala tlapičkami.

„Podívej se, táto, jaké máme krásné dětičky! Krásnější veverky svět 
ještě neviděl,“ říkávala často tátovi. Tatínek nás pozoroval a dmul se 
pýchou. Učil nás běhat po hladkém kmeni stromu, skákat z kmene 
na nejbližší větvičky, přeskakovat ze stromu na strom. Učil nás, jak 
máme chytat červíky, jak držet oříšek, jak ho rozlousknout a jak 
vyplivávat skořápky.

Bydlíme ve velkém parku, v dutince starého vysokého stromu. 
Táta s mámou postavili v nejvyšších větvích teplé hnízdečko. Máme 
měkkou postýlku z listí, větviček a mechu. Nad námi je malá stříška. 
Chrání nás před deštěm a větrem. Když svítí sluníčko, rád skotačím 
po stromech. Rodiče nám nedovolí, abychom sami skákali příliš 
daleko.

„Jste ještě malí a nešikovní. Mohla by vás chytit sova nebo kuna.“ 
Nechápu, jak by mě vůbec mohlo něco chytit. Sovu jsem už jednou 
viděl, ale to je přece starý slepý pták. Než se pohne, budu už daleko 
předaleko! Kunu jsem ještě neviděl. Tatínek říká, že kuna skáče 
stejně rychle jako my. To se mi nechce věřit. Myslím, že nás táta 
jenom straší. Nechce, abychom chodili příliš daleko.

טָאגבוך ֿפון
 ַא וועווערקע

סָאניע קַאנטָאר

סוף ֿפרילינג
ווָאס ֿפַאר ַא גליק דָאס איז, ַאז איך קען שוין ַאליין שּפרינגען איבער די גרינע 
צווייגעלעך ֿפון אונדזער בוים ַארָאּפ און ַארויף, קנַאקן ניסעלעך און יָאגן זיך 

נָאך ֿפליגעלעך און גרויסע ווערעם! ווי דורך ַא חלום דערמָאנט זיך מיר, ווי איך 
בין נָאך מיט ַא קורצע ַצײ ַ  ט צוריק געוועזן שווַאך און אומבַאהָאלֿפן.

מײ ַ ן מַאמע איז ֿפון מיר און ֿפון ליובטשען. מײ ַ ן יונגערע שוועסטערל, ניט 
ַאּפגעטרָאטן. דער טַאטע הָאט אונדז ניס געברַאכט, ַאליין זיי געקנָאקט און 

ַארײ ַ נגעלייגט אין מויל די זיסע קערנרלעך! ווי לַאנג איז עס?
און איצט, דוכט זיך מיר, קען איך שוין ַא וועלט אויסשּפרינגען. 

ליובטשע איז שווַאכער ֿפון מיר, זי זיצט נָאך אין נעסט. איך קען שוין ָאבער 
אין נעסט ניט אײ ַ  נזיצן. די זון שײ ַ  נט! די ֿפויגעלעך זינגען. ס'איז ַאזוי ֿפריילעך, 

ַאזוי לעבעדיק ַארום און ַארום! איך ווָאלט געווָאלט שּפרינגען אִיבער ַאלע 
ביימער. די מַאמע הָאט מיר ֿפַארזָאגט, איך זָאל זיך ניט דערווײ ַ טערן ֿפון נעסט.

איך מוז אײ ַ ך ָאבער בַאשרײ ַ בן מײ ַ ן גַאנצע משּפחה, דער טַאטע מיט דער 
מַאמען הָאבן אונדז זייער ליב. ווען מיר זײ ַ  נען נָאך געוועזן גָאר קליין, הָאט די 

מַאמע אונדז געווַאשן מיט צונג און געקַאמט מיט די לַאּפקעס.
־ "זע מײ ַ ן מַאן ס'ַארַא שיינע קינדערלעך מיר הָאבן! קיין שענערע ּוּועּוּוער

קעס הָאט נָאך די ּוּועלט ניט ָאנגעזען!" ֿפלעגט זי זָאגן ָאֿפט צּום טַאטן.
דער טַאטע קוקט אונדז ָאן מיט שטָאלץ. ער לערנט אונדז צו לויֿפן איבערן 

גלַאטן שטַאם ֿפון בוים, שּפרינגען ֿפון שטַאם אויף די נָאנטסטע צווײ ַ געלעך, 
איבערשּפרינגען ֿפון איין בוים אויֿפן צווייטן, ער לערנט אונדז, ווי ַאזוי צו 

כַאּפן ּוּוערים, ווי ַאזוי צו הַאלטן ַא נוס, ווי ַאזוי אויֿפצוקנַאקן אים און ווי ַאזוי 
אויסצושּפײ ַ ען די שָאלַאכץ!

מיר וווינען אין ַא גרויסן ּפַארק, אין ַא הײ ַ לעכל ֿפון ַאן ַאלטן הויכן בוים. דער 
טַאטע מיט דער מַאמען הָאבן אןיסגעבויט אויף די העכסטע צווײ ַ עלע ַא ווַארעם 

נעסטעלע. מיר הָאבן ַא ווײ ַ כן געלעגערל ֿפון בלעטער, צווײ ַ געלעך און מָאך. 
איבער אונדז איז ַא קליין דעכעלע. ער בַאשיצט אונדז ֿפון רעגן און ווינטן. ווען 

ס'איז ַא זון, הָאב איך ליב ַארומצוטַאנצן איבער די בוימער. טַאטע-מַאמע לָאזן 
אונדז ַאליין ווײ ַ ט ניט שּפרינגען.

 "איר זײ ַ ט נָאך קליין און אומֿפָארזיכטיק. עס קען אײ ַ ך ַא מָאל כַאּפן ַא 
סָאווע ָאדער ַא מָארדערל.

איך ֿפַארשטיי ניט ווי ַאזוי קען מען מיך עּפעס כַאּפן? ַא סָאווע הָאב איך שוין 
ַא מָאל געזען, דָאס איז דָאך ַאן ַאלטע בלינדע ֿפויגל. איידער זי וועט זיך ַא ריר 

טָאן, וועל איך שוין זײ ַ ן ווײ ַ ט, ווײ ַ ט!
ַא מָארדערל הָאב איך נָאך ניט געזען. דער טַאטע זָאגט, ַאז ַא מָארדערל 

שּפרינגט ַאזוי ֿפלינק, ווי מיר. נָאר דָאס גלויבט זיך מיר ניט. איך מיין, ַאז דער 
טַאטע שרעקט אונדז בלויז ָאן! ער וויל ניט מיר זָאלן ווײ ַ ט ַאוועק!

Tatínek nám přinášel rozlousknuté ořechy
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Lovecká sezona
Dnes jsem poprvé viděl člověka. Táta měl pravdu – člověk je obrovský. 
Seděl jsem vysoko ve větvích stromu a louskal oříšky. Ljubče seděla 
na větvičce pode mnou a dělala totéž.

„Víš, Zrzečku, že už mi rostou nové zoubky?“ zvolala radostně. 
Zuby se jí obrousily, protože, jak víme, je to velká mlsalka. Měla totiž 
strach, že už nebude moct louskat oříšky. Zaradoval jsem se. Hned 
jsem seskočil na větev, kde Ljubče seděla.

Najednou jsme uslyšeli šramot a těžké kroky. Koukli jsme se 
dolů skrze větve a nevím proč, ale strašně jsem se polekal. Oříšky 
mi popadaly na zem. Takové tvory jsme v našem starém zarostlém 
parku ještě neviděli. Sundali něco ze zad a přiložili to k rameni. Náhle 
se ozvala rána a ze stromu, nedaleko místa, kde jsme seděli, vyšlehl 
plamen.

„Uteč, Ljubče!“ vykřikl jsem na ni a skákal jsem po větvích pryč.
„To byli lidé, naši největší nepřátelé,“ řekla maminka, když jsem jí 

to všechno vypověděl. Teď už chápu, proč je člověk mnohem nebez-
pečnější než kuna.

Oříšky a semínka dozrávají
Léto už je pryč. Rozhlížím se po našem parku. Nepoznávám ho. 
Vůbec nikde se už nic nezelená. Ve větvích je vidět žlutá, červená 
a hnědá. A také hodně oříšků, žaludů a duběnek. To je život, jedna 
radost! Mlsat můžeme, jak se nám zachce. Pod každým lístečkem 
na každičkém stromě se skrývá oříšek. Když tam není oříšek, je tam 
šiška. Když tam není šiška, je tam žalud. Když tam není ani ten, jsou 
tam alespoň nějaká semínka, která přivál vítr. Táta říká, že bychom 
měli méně mlsat. Raději bychom si měli něco ukládat a nechat si to 
na horší časy, až už nebude možné najít ani jedno semínko.

Já to sice chápu, ale Ljubče je holt naše velká mlsalka! Ona to 
vůbec pochopit nechce. Včera však za svůj mlsný jazýček málem 
zaplatila životem.

Na chvilku se ochladilo a lilo a lilo, včera už ale bylo teplo a znovu 
vysvitlo slunce. Skákali jsme po stromech hlouběji a hlouběji do 
našeho parku. Až jsme se ocitli na neznámém místě daleko od 
domova. Náhle na mě Ljubče zavolala:

„Koukej, Zrzečku, tamhle v tom domku u okna sedí krásní mladí 
človíčci. Oni nás nevidí a něco tam dělají. Chtěla bych vědět, co tak 
můžou celý den dělat. Nechápu to, měli by přece skákat a louskat 
oříšky jako my!“

A jedním skokem se dostala ze stromu a odsud skočila na kaštan, 
který rostl vedle okna. Děti uslyšely šramot ve větvích. Zvedly oči 
a všimly si nás.

Měly tam nějakou hostinu. Potom vyšla holčička a vzala sladké 
mandle, rozhodila je na zem a sama se schovala pod strom.

„Ljubče, nechoď tam,“ zavolal jsem. „Pamatuj, budeš litovat!“
Ljubče je ale, jak už i vy víte, strašně mlsná, neposlechla mě 

a skočila dolů. Já za ní. Najednou nás přiklopil klobouček a holčička 
nás chytla. Já jsem ji ale tak škrábal a kousal do prstu, až bratrův 
klobouček upustila a utekla s pláčem domů.

„To všechno kvůli tobě, ty mlsoune!“ zakřičel jsem už na stromě.
„A ty snad nejsi mlsoun?! Copak jsi nešel se mnou?“ Zastyděl jsem 

se a dal jí za pravdu.
„Měl jsem o tebe strach!“ odpověděl jsem.
„Jasně, to známe.“
Určitě bychom se hádali ještě dlouho, nebýt našich rodičů, kteří 

udělali naší hádce přítrž.

Ptáci odlétají do teplých 
krajin
V parku se ochladilo. Přichází zima, žluté listí se snáší k zemi. 
Všichni ptáčkové se shromažďují do velkých hejn a odlétají od nás 
pryč.

„Kampak letí?“ zeptal jsem se taťky.
„Je jim zima, chlapče, není tu pro ně dost tepla ani světla! Odlétají 

do teplých krajů, kde svítí sluníčko.“
„A my? Proč my se nestěhujeme do teplých krajů?“
„My tady ty těžké časy přečkáme.“
Dneska přišel na návštěvu náš strýček, který bydlí v lese.
Maminka si nás k sobě přivolala: „Milé děti,“ řekla, „léto je pryč. 

Přijdou těžké časy, už nebudou žádné oříšky ani semínka. Musíme 
si připravit zásoby na celou zimu, abychom netrpěli hladem a nouzí. 
Strýček nám radí, abychom se přestěhovali do lesa. Les je totiž 
větší než park. Už nám tam i našel teplé suché doupátko. Přišel čas, 
abychom si navzájem pomohli se sháněním jídla. Musíte míň mlsat 
a místo toho všechno nosit do našich skrýší. Ljubče, nevrť se chvilku! 
Poslouchej, co ti říkám, ty nenasyto! Když teď budeš mlsat, budeš 
v zimě hladovět!“

Slíbili jsme mamince, že jí s těmi náročnými přípravami pomů-
žeme.

Dny plné starostí a dřiny
Začaly nám dny plné dřiny a těžké práce. Běháme celý den sem a tam, 
sbíráme žaludy, šišky, oříšky, roznášíme si to všechno po celém lese. 
Docela by mě zajímalo, jak si zapamatujeme, kam jsme si to všechno 
schovali. Tatínek říká, že musíme připravit pár malinkatých skrýší, 
pravděpodobně ví lépe, kam ty zásoby uložit. V lese je docela veselo. 
Už tu bydlí celá naše rodina a našli jsme si i nové kamarády a kama-
rádky.

Celý čas jsme leželi schouleni v hnízdě
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Začalo sněžit
Od té doby, co jsme si nadělali zásoby, už uplynulo pár dnů. Celý čas 
jsme leželi schouleni v hnízdě. Ani se nám z něho nechtělo vytáh-
nout paty. Bez ustání pršelo.

Včera napadl první sníh. Sypal se celý den a přikryl celou zemi 
a všechny stromy bílou peřinou. Hned jsem vyskočil z hnízda. Slunce 
svítilo a odráželo se od vloček, které se leskly jako brilianty.

Vyhledal jsem své zdejší kamarádky. Zvláště jedna z nich se mi 
moc líbí. Ljubče je sice hezká, ale moje kamarádka je ještě hezčí.

„Hezký pár,“ říká o nás naše rodina, když skáčeme bok po boku 
a hledáme semínka rostlin.

Silné mrazy
Udeřily silné mrazy. Les je tichý a bílý. Sní své zimní sny, opuštěný ale 
není. Rád tancuju po praskajících větvičkách. Běhám po zemi a pro-
hlížím si vlastní stopy ve sněhu. Tu proběhne srna, tu prohopká šedý 
zajíc. Posadí se, nastaví uši a odhopká zase dál. Jednou přiletěl černý 
havran. Je teď také nějaký světlejší.

Včera do lesa přišli lidé. Byli teple oblečeni. Na hlavě měli vysoké 
klobouky a na rukou rukavice.

Ani mně není zima. Na zimu mám nový kožíšek, hustší a tmavší. 
Zůstal jsem v hnízdě a vykukoval ven. Lidé si označili spoustu mla-
dých smrčků a boroviček a zase zmizeli.

Dnes přišli opět se sekerami a pytli a všechny ty mladé smrčky 
a borovičky pokáceli. Škoda malých, mladých stromečků.

Konec zimy
Celé týdny nevylézáme z hnízda. Ležíme schouleni do klubíčka 
a celé dni spíme. Čas od času, když nám hodně vyhládne, vyběhneme 
k našim skrýším něco sníst. Mně už je ale smutno. Točí se mi hlava 
z toho všudypřítomného bíla. Stýská se mi po sluníčku, po zelené 
svěží trávě, po oříškách a kaštanech.

První sluneční paprsky
Už se chystám přestěhovat do našeho starého parku. Moje kama-
rádka půjde se mnou. Brzy se oteplí. Sníh taje, ze stromů kape. 
Kytičky se probouzejí, náš malý potůček zurčí. Ptáčci se vracejí z tep-
lých krajin, vzduch je naplněn jejich zpěvem a trylky. Chtěl bych se 
také toulat jako oni. Říká se, že na jihu nejsou vůbec žádné veverky. 
Ptal jsem se na to kukačky. „Ku-ku-kuk,“ odpověděla, „ani ťuk.“

To snad ani není možné!

Vše se probouzí a kvete
Už dva týdny jsme opět v našem milovaném parku. Znovu tu 
objevuju každou pěšinku, každičké zákoutí a mám z toho radost. Už 
začaly rozkvétat květiny. Vzduch v našem parku voní po zvonečkách, 
liliích a fialkách. Zlatavé včeličky sedají na každý květ a sosají nektar. 
Ptáčci snáší vejce do hnízd. Už nebydlím s rodiči, postavil jsem si 
hnízdo na vysokém stromě. Ljubče už má také přítele. Nebydlí od nás 
daleko. Vídáme se několikrát denně.

Jsem teď pořád v jednom kole. Brzy ze mě bude tatínek.

 
Z jidiš originálu Togbukh fun veverke (białystok 1920; Warszawa 2010) 
přeložili Štěpán balík, Marie nováková a lída Whiteside. 
ilustrace Rebeka Zaorálková 
 
Jedná se o redakčně krácený výběr z překladu připravované knížky,  
některé pasáže byly vypuštěny.
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regiony

Světlo 
porozumění  
letos  
v Krnově
V Krnovské synagoze se v neděli 
14. 6. 2020 uskutečnil benefiční koncert 
Světlo porozumění, který připomněl 
oběti holokaustu z místní židovské 
komunity.

Vystoupila vítězka soutěže The 
Voice Česko Slovensko Annamária 
d’Almeida, kytarista a autor projektu 
Světlo porozumění Peter Györi, flétnista 
a zpěvák Robert Fischmann, krnovský 
pěvecký sbor Staccato a další.

Koncert pořádal Spolek u synagogy, 
který výtěžek ve výši 13 910 Kč věnoval 
rodině devítiletého Šimona Schulze 
trpícího vážným onemocněním kostí.

ToMÁš sedlÁk 
Foto Dita Círová

Chcete si zatančit v rytmu klezmeru?

Pražská hudební skupina rejbele hraje 
živelný klezmer, orientální melodie či tklivý 
balkán v lichém rytmu, vše ve vlastních 
originálních aranžích, avšak se zachováním 
původního charakteru skladeb. Kapelu 
založila flétnistka Sabina Falteisková spolu 
s houslistkou Evou Válkovou v roce 2015 
a nyní má nástrojové složení: housle, příčná 
flétna, kytara/mandolína, akordeon, perkuse 
plus zpěv, na kterém se vedle dvou dívek 
podílejí i zbývající tři muži. Před rokem 
kapela vydala své první album nazvané 
Z liché kapsy a už spřádá plány na další 
hudební počiny. Zajímavé je, že všichni 
členové kapely mají své civilní zaměstnání, 
které s hudbou přímo nesouvisí.

Protože skupina Rejbele může hrát plně 
akusticky, ráda vystoupí třeba na ulici nebo 
naopak v klenutých prostorách synagog. 
Nedávno dvakrát – při veselém Purimu a při 
chanukové oslavě – zahrála na pražské židov-
ské obci, loni na Teplickém cimesu, festivalu 
Šamajim v Třebíči a pražském Mažifu či na 
Ortenově Kutné hoře, ale i v Lauderových 
školách v Praze. Při účinkování na festiva-
lech je její přirozený zvuk umocňován tech-
nikou. Posluchači mohou přijít na koncert 
v rámci festivalů, ale mohou kapelu potkat 
i na vernisážích, svatbách, hudebně-literár-
ních pořadech nebo třeba při slavnostních 
příležitostech v univerzitním prostředí, a to 
i za hranicemi naší republiky.

A kde mladé hudebníky můžete letos na 
podzim slyšet?

27. srpna v Plechárně Černý Most v Praze 9,
11. října v synagoze v Kolíně při dvojkoncertu 
s orchestrem Šarbilach,
17. října na festivalu Sokolečské Melohraní,
22. října ve Staré synagoze v Plzni,
13. listopadu v Praze, KC Kaštan, scéna Uni-
jazzu, dvojkoncert s Pražskou jidiš kapelou,
20. listopadu v Café Letka, Letná, Praha, 
dvojkoncert s kapelou Vousy.

A teď POZOR – pražská skupina REJBELE 
hledá zkušeného perkusáka. Měl by 
ovládat džembe i cajon. Zkoušky jsou 
vždy v pondělí večer. Zájemci se mohou 
ozvat na tel.: 776 636 792, nebo na e-mail: 
rejbele@rejbele.cz, viz www.rejbele.cz.

(ElF)

kapela rejbele vydala své  první cd
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hebreJšTina

Hebrejské prázdninové luštění III
Již třetím rokem přinášíme v letním dvojčísle namísto lekce mini-
kurzu na této stránce letní prázdninové luštění. Řešením následu-
jících úkolů si tak hravou formou procvičíte hebrejštinu i přes léto. 
Luštění všech úkolů zvládnete s pomocí slovíček a vědomostí, které 
máte z předchozích lekcí.

Začít můžete třeba se sudoku, které je tentokrát pro číslice desítek 
(10–90). Protože se vám písmenka už jistě nepletou , bude toto 
jednoduché sudoku pro vás skutečně hračka.

sudoku י–צ (10–90)

כ מ ל פ צ  נ ס י

צ כ ס

ס פ י צ נ ע

פ כ   ס נ ל ע צ

ל צ י נ כ

מ כ ע ל ס

ל כ ס ע

נ מ ל ע צ

פ ע צ ס י ל נ
 
 
křížovka
 
V této zvláštní křížovce s tajenkou musíte doplnit druhé slovo dvou-
slovných výrazů, které znáte z minulých lekcí. 

ברכת

ארוחת

בית

בית

נמל

PřiPRAvilA rÁchel PolohovÁ 
ilustrace Rebeka Zaorálková

Přesmyčky
 
Písmena ve správném pořadí tvoří název barvy.

1. חרשו
2. דאום
3. לוכח
4. תכום
5. לוסג

6. ווודר
7. צובה
8. יקרו
9. בלן

10. פאור

co by si měla dana sbalit s sebou k moři?

מעיל

בגד ים

סוודר

כפפות

כובע

חצאית

תחתונים

חולצה

צעיף

Řešení úkolů najdete na straně 7.

Pro ty, kdo by si chtěli přes léto 

hebrejštinu
zopakovat opravdu pořádně, je zde možnost 
přihlásit se na intenzivní kurz hebrejštiny pro 
začátečníky, který bude probíhat pod vedením 
lektorky Ráchel Polohové (v jazykové škole 
Lingua Sandy) v době od 17. do 27. srpna ve 
večerních hodinách vždy ve dnech pondělí, 
středa, čtvrtek.

Pro více informací pište na email 
rachel@maskil.cz



14  maskil המשכיל

JeWs neWs WWW.lauderky.cZ

Nervy o slunovratu
Jako malá jsem nesnášela ona dlouhá 
letní odpoledne, která se vlečou od oběda 
až do devíti večer. Nemohla jsem se totiž 
ubránit dojmu, že během odpoledne den 
umírá a že tato část dne tvoří jakýsi podivný 
předěl mezi svěžím ránem a nocí, kdy už 
člověk má legitimní právo odložit veškeré 
povinnosti na druhý den a usnout. Také mi 
k srdci nepřirostlo slunné počasí, za něhož 
se všechny děti vydaly do lesa, do zoologické 
nebo na koupaliště. Vždy jsem měla pocit, že 
když vysvitne slunce, člověka někdo burcuje 
k aktivitě, a já byla docela bojácné dítě – 
v lese jsem měla strach z roklí, v zoologické 
zahradě z tygrů a plavat jsem se pořádně 
nenaučila dodnes. Naopak jsem se vyžívala 
v listopadovém počasí, kdy venku řádila 
plískanice – tehdy ve mně vše ožilo a cítila 
jsem se na vrcholu tvůrčích sil, pročež jsem 
začala stavět hrady z dřevěných kostek, mlá-
tit do dětského bubínku a vést živé dialogy 
s panenkami. Nesetkala jsem se s velkým 
pochopením, neboť lidé v mém okolí vždy 
upadali do depresivních stavů a z okna s tra-
gickým výrazem pozorovali proudy deště, 
jako kdyby znovu měla přijít potopa světa.

Také jsem moc nerozuměla nervózním 
a vystresovaným lidem. Až později jsem zjis-
tila, že „mít nervy v kýblu“ je svým způsobem 
i známka společenské uvědomělosti a smy-
slu pro zodpovědnost. Vynervovaný člověk 
je vždy ve střehu a nic mu neunikne. Brzy 
jsem si všimla, že ten, kdo selže a patřičně 
se svými chybami užírá, stojí na mnohem 
vyšší úrovni než selhavší nezodpovědný 
flegmatik. Člověk záhy pochopí, že filosofie 
„nějak bylo, nějak bude“ většině lidí nevyho-
vuje a nestačí. Že ten, kdo si zachová zbytky 
duševní hygieny a nehroutí se z termínů, je 
považován za nepraktického snílka, jenž si 
svou naivitu může dovolit, protože ho netíží 
břemeno financí a rodiny.

Jako dítě jsem milovala pohádky, a tak 
mi tento přístup moc nedával smysl. Vždy 
mi přišlo, že princ, který musí zabít sedmi-
hlavého draka, zachová větší rozvahu než 
můj otec, když se zasekne pračka. V příběhu 
si každý princ nejdřív v klidu promyslel, 
odkud na draka zaútočit a jaké lsti použít, 
a poté svůj plán provedl. No schválně, už 
jste četli pohádku o princi, jenž, vědom si 
své povinnosti, propadne panice a začne 
vypočítávat, co všechno se stane, pokud se 
mu mise nepodaří, aby následně na zámku 
seřval i posledního lokaje, než se, zmožen 
hysterickým strachem z neúspěchu, nastříká 
repelentem a vydá do ponurého lesa, aby 
skolil mezitím už odstěhovavšího se draka?

V dětství jsem měla nejraději období 
zimního a letního slunovratu. V zimě jsem 

měla narozeniny a padal sníh a v létě končila 
škola a jelo se na prázdniny. Jakmile pominul 
letní slunovrat, věděla jsem, že dny už se 
budou jen zkracovat a že i ona neúprosně 
dlouhá, probloumaná odpoledne brzy 
vezmou za své. Všichni dospělí se také těšili 
na prázdniny, ale právě v této době, kdy před 
sebou člověk přece nemá nic jiného než 
vyhlídku krásného počasí, začali všichni 
v mém okolí panikařit a na poslední chvíli 
„zařizovat.“ Než odjedeme na dovolenou, 
musíme nejdřív zastihnout doktora/švagra/
úřednici a tak podobně, než všichni tito zmí-
nění lidé taktéž odjedou na dovolenou. Toto 
řešení se mi nejevilo jako zrovna rozumné, 
protože poté, co byli všichni výše uvedení 
lidé kontaktováni a rodina se konečně sbalila 
a odjela, se na chatě neřešilo nic jiného, 
než co komu řekl doktor, švagr a úřednice 
a z těchto hovorů vyplynulo jediné – totiž že 
zase „budou problémy.“

Šlo o začarovaný kruh, ze kterého nebylo 
úniku.

Možná to bylo tím, že jak člověk stárne, 
všichni mu dávají najevo, kde je jeho místo 
a jaké je jeho postavení, jímž je limitován. 
Začalo to slibným „tady jste na gymnáziu, 
tady rozhodnete o své budoucnosti,“ ale obá-
vám se, že to bude pokračovat méně naděj-
ným „tady jste na úřadě a nejste tu jedinej.“ 
Všechno je také mnohem účelovější – naučit 
se na zkoušku, abych dostal dobrou známku, 
dostat dobrou známku, abych měl hezké 
vysvědčení, mít hezké vysvědčení, aby mě 
vzali na vysokou, jít na univerzitu, abych 
získal dobrou práci, mít dobrou práci, abych 
měl hodně peněz, mít hodně peněz, aby mě 
pro ty peníze někdo mohl milovat…

Než pomine letní slunovrat, mám vždy 
pocit, jako by si na mě někdo chtěl „posvítit,“ 

a tak se snažím dohnat co nejvíc zameškané 
práce a vždy si vydechnu, když už se dny 
začínají krátit. Pozoruji, že i ostatní jsou 
klidnější, najdou si čas na návštěvu galerie 
nebo čtení básní… než prvního září zhasne 
všechny naděje telefonát od nadřízeného. 
Tehdy lidé pravidelně začínají relativizovat 
všechny letní prožitky a jdou po řadě navští-
vit nejdřív doktora, poté švagra, a když budou 
mít štěstí, zbyde čas i na návštěvu nějaké 
hezké úřednice. A zbydou-li i peníze, kou-
píme si novej, větší kýbl, ať máme ty nervy 
kde uskladňovat.

alberTina ČíŽkovÁ 
Obrázek slunce je ze stránky hvezadarna.cz
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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.
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Židovští architekti 
v Praze (7): 
Berthold Schwarz
O Bertholdu Schwarzovi, přestože patřil 
k nejlepším meziválečným pražským 
architektům, se dlouho nevědělo prakticky 
vůbec nic. Až díky nedávnému archivnímu 
pátrání se podařilo odhalit jeho osudy. Naro-
dil se v roce 1893 ve vesničce Parník poblíž 
České Třebové do věřící židovské rodiny 
obchodního příručího Moritze Schwarze. 
V mládí pobýval ve Vídni, a když se v roce 
1919 přestěhoval do Prahy, měl již inženýrský 
titul. Většina jeho pražských realizací je ve 
funkcionalistickém stylu a pochází z konce 
dvacátých let minulého století. Mezi nimi 
vyniká hlavně nárožní dům v ulici Na Doli-
nách se zajímavým keramickým obkladem 
a majestátní pankrácká vila Friedmann, 
v současnosti ne moc citlivě přestavěná na 
byty.

Původně se předpokládalo, že Berthold 
Schwarz byl zavražděn v koncentračním 
táboře Dachau, později se však ukázalo, že 
šlo o shodu jmen a architektovi se spolu 
s jeho manželkou podařilo na poslední chvíli 
(15. března 1939) utéct do Indie. Tam pokračo-
val ve své architektonické kariéře a již v roce 
1943 se proslavil díky velkolepému projektu 
továrny a sídliště pro tři tisíce zaměstnanců 
ve městě Láháur.

FiliP MesZaros

JeWs neWs WWW.lauderky.cZ

Recenze her
Zakázaná poušť
– doporučený věk: 10+
– počet hráčů: 2–5
– délka hry: 45 minut
– hratelné na šabat: ano
– pravidla se naučíte za: 1–2 hry
– herní princip: kooperace

Ocitli jste se v poušti, ve které zuří písečná 
bouře. Musíte co nejrychleji objevit tajemné 
město zakryté pískem, odhrabat ho a najít 
části legendárního létajícího stroje. Když 
stroj sestavíte včas a žádný člen nezemře 
žízní, můžete v poklidu odletět.

V cestě vám stojí několik problémů. 
Jedním z nich je neustále se zvyšující bouře 
a druhým nedostatek vody.

Na druhé straně vám pomáhají speciální 
schopnosti postav a zvláštní předměty, které 
je možné objevit ve městě.

Můžete hrát za nosiče vody, který dokáže 

dolovat vodu z již vysušených oáz, za 
meteorologa, který předpovídá počasí, za 
navigátora, který naviguje ostatní pouští, za 
průzkumníka chodícího šikmo, za horolezce, 
jehož schopností je přelézat a nosit ostatní 
přes zasypané pole nebo za archeologa, který 
nejlépe odkrývá pole. Každý má jinak velkou 
nádobu s vodou, takže některé postavy mají 
láhev skoro prázdnou a některé mají vody 
na rozdávání. Také vám velice pomůže to, že 
jsou všichni hráči spolu.

Podmořská 
města
– doporučený věk: 12+
– počet hráčů: 2–4
– délka hry: 40 minut (podle výrobců) 

2 hodiny (v realitě)
– hratelné na šabat: ano

– pravidla se naučíte za: 1–2 hry
– herní princip: stavba, využívání karet

Kvůli přemnožení lidstva není na souši 
místo a do vesmíru se zatím expandovat 
nepodařilo. Jediným místem pro život je 
moře.

V této hře máte za úkol stavět podmořské 
město, ale města pod vodou staví i jiní, takže 
je musíte předehnat a postavit své město 
dříve. Hra je klidná a strategická.

Během hry používáte karty s různým 
účinkem, abyste mohli město, tunely a spe-
ciální budovy postavit. Za postavené věci se 
dají inkasovat body, takže hlavním cílem je 
postavit co nejvíce nejlepších budov, měst 
a tunelů. Karty si můžete představit jako 
asistenty, které vysíláte na úkol.

Hráči ve hře proti sobě vysloveně neválčí, 
i když na konci vyhraje jen jeden. Vysloveně 
bojovat se ve hře dá jen o místo v tahu.

aron bohÁČek

Činžovní dům 
v ulici na dolinách 
v Praze (nahoře) 
a vila Friedmann 
v ulici na květnici 
v pražských nuslích 
(dole)
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roZhovor

Život je fantastičtější 
než fikce
s hadar galron o životě, víře 
a psaní, o jejím mystickém 
vztahu k Česku a také o nové 
divadelní hře.

Narodila ses v Londýně a žila tam do svých 
třinácti let. Od té doby bydlíš v Izraeli. Kde je 
tvůj domov?
Myslím, že můj domov je v Izraeli, rozhodně 
však ne v Londýně. Vždy jsem se cítila všude 
tak trochu jako „outsider“ a léta jsem se proti 
tomu snažila bojovat. Pro ortodoxní komunitu 
jsem příliš liberální a pro mé sekulární přátelé 
jsem moc ortodoxní. Pro Brity jsem moc izra-
elská a pro Izraelce moc britská. Asi k tomu 
moc nepřispívá, že můj otec je původem 
z Maroka, zatímco moje maminka je Britka.

Myslím, že především jsem prostě 
autorka, protože v tu chvíli nezáleží na tom, 
jak moc jsi „outsider“. Všechno nahlížíš jak 
zevnitř, tak i zvenčí a v tom jsem se našla.

Na druhé straně mi to ale umožňuje se 
také snadno dostat dovnitř a pod povrch věcí, 
lidí a příběhů. Obvykle mi trvá velice krátký 
čas někomu porozumět a přiblížit se mu. 
Při svém psaní a tvoření vlastně vycházím 
a vcházím do různých světů a příběhů 
mnoha lidí a nahlížím je tak zvenčí i zevnitř.

Když oslovuji lidi kvůli nějakému pro-
jektu, obvykle trvá jen chvíli, a oni se mi 
začnou otevírat a sdílí se mnou své osobní 
příběhy. Takže je to nakonec vlastnost, za 
kterou jsem velmi vděčná.

Českou republiku jsi navštívila jako herečka 
i autorka už několikrát a pravidelně se do 
ní vracíš. Kde má původ tvůj silný vztah 
k České republice?
Moje první návštěva Česka neměla vůbec 
nic společného s mou tvorbou. Přijela jsem 
do Prahy se svým tchánem, profesorem Reu-
venem Feuersteinem¹, který obdržel čestný 
doktorát na Karlově Univerzitě. Jednoduše 
jsem se do Prahy zamilovala na první pohled. 
Asi o rok později mě kontaktoval Michal 
Dočekal z Národního divadla ohledně Mikve.
Pamatuji si, že když jsme se poprvé potkali, 
řekl mi, že netuší, jaký bude mít hra úspěch 
u českého publika, ale že by bylo fajn, kdyby 
vyšla aspoň jedna sezona. Zeptala jsem se 
ho, proč tedy vybral zrovna tuto hru a on 
mi řekl, že ji vybrala herečka Iva Janžurová 
(která pak ztvárnila hlavní roli v této hře 
v Národním divadle). To mně zaujalo, protože 
to byl výběr ženy, a věřím, že věděla, proč si 
to vybírá. Věřím, že tomu rozuměla. Ženy 
jsou prostě ženy.

Nakonec to byl veliký úspěch a Mikve 
se hrála v Národním divadle po 11 sezon. 
V Česku bylo mimochodem mnohem víc 
produkcí než vůbec v samotném Izraeli. 
Pokud se nemýlím, tak Mikve měla celkově 
13 profesionálních zahraničních produkcí 
a z toho 6 bylo českých.

k británii, z níž pocházíš, tedy nemáš takto 
silné pouto? A jak je to s produkcí tvých her 
tam?
K Anglii mám nějaké přirozené vazby jako 
k místu, v němž jsem vyrostla, ale je to třeba 
mnohem méně mystické než můj vztah 
s Českou republikou. Pokud je mým domo-
vem Izrael, pak řekněme, že Česká republika 
je mým druhým domovem (určitě spíš než 
Británie).

V Londýně jsem vystupovala se svým 
„stand-upem“, ale dosud tam žádná moje hra 

produkována nebyla. Několik tamních reži-
sérů už mě oslovilo, ale nikdy to nedopadlo. 
(Naposled byl jeden slibný kontakt přerušen 
koronavirovou krizí.)

Miluju Česko a Čechy, jejich náturu, 
místní atmosféru. Je tam něco, co je mi 
blízké a působí, že se u vás cítím jako doma. 
A tohle nemohu říct jen tak o jakémkoliv 
místě, které jsem navštívila. Například, dal-
ším místem, kde měla Mikve veliký úspěch 
byla Budapešť. Strávila jsem tam několik dní, 
ale to město na mě působilo neuvěřitelně 
depresivně. Necítila jsem se tam vůbec 
dobře.

České publikum zná čtyři tvoje díla; Mikve, 
I MAMMA, Tajemství a Whistle (Zapískej). 
Kromě toho jsi na pražské židovské obci 
vystupovala se svým „stand-upem“. Před-
pokládám, že kdybych se tě zeptala, která 
z těchto věcí je tvoje nejoblíbenější, odpovíš 
mi stejně, jako většina autorů…
Jistě, to je jako by ses mě ptala, které své dítě 
mám nejraději (smích…).
Cítím, jak rostu společně s každou ze svých 
her. Mikve promlouvá k mnoha lidem na 
různých úrovních jejich osobností. Tajem-
ství je mnohem subtilnější a jde do hloubky, 
I MAMMA je prostě skvělá legrace, komedie, 
ačkoli uvnitř je hluboká podstata mateřství 
a je v tom mnoho mých osobních příběhů. 
Whistle je zatím poslední. Moc ráda hraju 
toto představení a mimochodem, hlavní 
postavu jsem vystavěla inspirovaná jednou 
Češkou.

Zeptám se tedy jinak. Váže se k nějaké z těch 
produkcí nějaký zajímavý příběh nebo 
zvláštní událost, která tě potkala?
Jistě, jeden z nich je takový „mystický“. Než 
jsem odjela režírovat do Mladé Boleslavi 
Tajemství, měla jsem nějaká představení 
a workshopy v Londýně. A na konci tohoto 
turné mě poprosili o ještě jednu lekci navíc 
v reformní synagoze, aniž by mi nabídli 
nějaký další honorář. Řekla jsem si, že když 
už jsem tady, tak proč ne a souhlasila jsem.

Byl pátek odpoledne, vyzvedli mě autem 
a vzali do synagogy ve Westminsteru. Tam 
se mě ujal nějaký zaměstnanec a začal mi 
vyprávět o tom, že v synagoze mají muzeum 
svitků Tóry. Když jsem se na něj nechápavě 
podívala, vysvětlil, že mají sbírku původních 
svitků z Československa, které byly zachrá-
něny před zničením za druhé světové války. 
Nadšená a překvapená jsem mu hned pově-
děla, že já se právě za několik málo dní chys-
tám do České republiky a že to tedy rozhodně 

hadar galron (* 1970) je izraelská sce-
náristka, režisérka a herečka. Narodila 
se v Londýně a vyrůstala v ortodoxní 
židovské rodině. Vystudovala divadlo 
na Filosofické fakultě Univerzity v Tel 
Avivu. Její autorská tvorba zahrnuje 
divadelní, televizní i filmové scénáře 
a písňové texty. Mezi její nejúspěšnější 
díla patří divadelní hra „Mikve“, kterou 
zná i české publikum a za níž v roce 
2005 obdržela Izraelskou divadelní 
cenu. Hadar žije v Tel Avivu a má tři děti.
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musím vidět. Nejprve se zdráhal, že nejsou 
otvírací hodiny. Ale já mu na to řekla, že 
jsem už taky neměla mít hodinu a další lekci 
dělám bez nároku na honorář. Sehnal tedy 
klíč a zavedl mě do muzea. První, co jsem 
uviděla, jakmile jsem vešla do místnosti, byl 
detailně vyzdobený povijan na Tóru. Zaujal 
mě, a tak jsem se podívala na místo původu: 
Mladá Boleslav. V tu chvíli jsem nemohla ani 
dýchat.

Později jsme zjistili, že Tóra, k níž povijan 
patřil, byla odeslána do jedné reformní 
kongregace v USA. Zkontaktovala jsem se 
s nimi a požádala je o nějaké fotografie textu 
původní mladoboleslavské Tóry, které jsem 
pak nechala promítat během představení 
Tajemství mezi jednotlivými obrazy. Byla 
jsem moc ráda, že tak mohu přinést do Mladé 
Boleslavi aspoň střípek živého judaismu 
v podobě obrázků jejich původního svitku, 
který dodnes slouží americké židovské 
komunitě.

rodina a náboženská výchova

Pamatuješ si, kdy jsi začala psát? Bylo to 
ještě v dětství?
Já vlastně nevím… Vždycky jsem psala, co si 
vzpomínám. Moje matka pro nás také vždy 
psala a skládala písně, když jsme byli malí. 
Bylo nás pět – čtyři holky a jeden kluk. Psala 
pro nás doslova celé operety, které pak reží-
rovala. Máma chtěla být vždy herečkou, ale 
byla z velice silně náboženské rodiny. Vzpo-
mínám si, že mi vyprávěla, jak jednou okolo 
Vánoc přišla domů nadšená s tím, že získala 
hlavní roli ve školní vánoční hře. Tou hlavní 
rolí měla být Marie. Když to otec slyšel, řekl 
jí, že to nepřipadá v úvahu. Nic nepomohlo, 
když matka argumentovala, že Marie byla 
židovka. Otec rozhodl, že v té hře prostě hrát 
nebude. Máma byla pak velice zklamaná, 
a nakonec z toho všeho v den představení 
ještě onemocněla.

Takže moje matka měla určitě veliký vliv 
na můj vztah k divadlu a psaní. A myslím, že 
teď prostě v mnoha ohledech žiju život, který 
by ráda žila moje máma. Ona je můj největší 
fanoušek. A mimochodem hru Whistle, v níž 
se odráží komplikovaný vztah matky a dcery, 
přeložila do angličtiny.

Sama pocházíš z ortodoxní židovské rodiny, 
jak jsi se tedy dostala ke studiu divadla 
a k tomu, co děláš dnes?
Dřív mě samozřejmě ani nenapadlo jít 
studovat divadlo. Vše začalo vlastně prvním 
větším konfliktem s mým otcem, když jsem 
se rozhodla nastoupit vojenskou službu. 
Jemu se to vůbec nelíbilo. Říkal, že holky 
v armádě jsou jen matrace a že jako dívka ze 
zbožné rodiny mohu jít nanejvýš na civilní 
službu. Prohlásil dokonce, že pokud půjdu do 
armády, nejsem už jeho dcera.

Na vojnu jsem nakonec nastoupila 
a musím říct, že jsem byla vynikající voják. 
Získala jsem nějaká ocenění a dvakrát jsem 
se setkala s premiérem Jicchakem Rabi-
nem. Na Jom ha-acma’ut jsem se účastnila 

slavnostních ceremonií a můj otec byl pak 
dokonce na mě asi minutu hrdý. Pak jsem 
ale skončila povinnou vojenskou službu 
a otec mi oznámil: „Dobře, prosadila sis, co jsi 
chtěla, a teď je načase, aby ses usadila, zklid-
nila a začala pracovat a studovat,“ a sám roz-
hodl, že budu studovat právo. Neměla jsem 
k tomu žádný vztah a taky jsem pochybovala, 
že mě na práva vůbec vezmou, ale nemohla 
jsem nic namítat, protože otec platil školné 
a tehdy bylo studium v Izraeli ještě dražší 
než dnes.

Pak jsem ale absolvovala psychometrické 
testy (standardizované vstupní testy pro 
vysokoškolské studium v Izraeli, pozn. 
red.) a byla jsem ohromně překvapená, jak 
vysoké známky jsem dostala. Nikdy jsem 
totiž nebyla dobrou studentkou. Tak jsem 
se zapsala ke studiu práv na univerzitě Bar 
Ilan.

Zhruba týden na to mi ale přišel dopis 
z armády a v něm stálo, že jako odměnu za 
mou vynikající službu mi nabízejí zaplacení 
školného na první rok studií, bez ohledu na 
to, co si vyberu. Uvažovala jsem tedy, co bych 
ve skutečnosti chtěla dělat a rozhodla jsem 
se, že nepůjdu na práva, ale budu studovat 
divadlo na univerzitě v Tel Avivu. Tak jsem to 
také oznámila svým rodičům.

Muselo to být těžké pro tebe i pro tvé okolí.
Už v den, kdy mě přijali, mi bylo jasné, že teď 
musím odejít z domu a bydlet sama, protože 
jinak se rozpoutá opravdové peklo. Pronajala 
jsem si tedy s přáteli byt v Tel Avivu a začala 
studovat. Tím ale vše teprve začalo. Bylo to 
velmi, velmi těžké období. Ta cesta nebyla 
vůbec snadná, ale dnes s odstupem času vím, 
že byla správná.

Byla jsi v kontaktu se svou rodinou poté, co 
jsi odešla z domu?
Byla jsem s nimi vždy v kontaktu, ale někdy 
to bylo hodně těžké. Obzvlášť vztah s mým 
otcem.

Když jsi teď sama matkou, jak se díváš na 
povinnou vojenskou službu svých dětí?
Myslím, že služba v armádě pro mě byla 

dobrá, a tak jsem sama byla pro, aby moje 
děti absolvovaly standardní vojenskou 
službu. Dcera už v armádě byla a teď je na 
vojně můj starší syn.

Otec se tehdy nad představou mé vojenské 
služby pohoršoval, ačkoli jsem mu vysvětlo-
vala, že ani nebudu na základně s muži. Ale 
můj otec se o mě vždy v tomto ohledu příliš 
obával a už od mého nízkého věku si myslel, 
že mám vztahy s chlapci, ačkoli to vůbec 
nebyla pravda. Právě naopak. V této oblasti 
jsem byla dost rezervovaná a možná by se 
dalo hovořit i o nějakém „bloku“, který mi 
vytvořila přísná náboženská výchova. Táta 
se nicméně obával každého chlapce, který se 
přiblížil k našemu domu, a vždy ho sledoval 
a vyslýchal. Bylo to trochu bláznivé… Byl 
neuvěřitelně žárlivý.

A co tvá přátelství z doby před studiem. 
Ztratila jsi nějaké kontakty a kamarády poté, 
co jsi začala studovat divadlo?
S většinou jsem zůstala v kontaktu. Ačkoli 
život umělce umí být osamělý…

Na univerzitě jsem se pak seznámila 
s dívkou, která také pocházela z ortodoxní 
rodiny. Spolu jsme začaly vystupovat a byly 
jsme první dívky ze zbožných rodin, které 
vystupovaly se svým „stand-up“ programem. 
Spolupracovaly jsme spolu i po skončení stu-
dií a projely se svým programem celý Izrael. 
Když jsem ale začala do svých vystoupení 
přidávat satirický humor a narážky na posta-
vení ženy v ortodoxním výkladu židovského 
práva, byl to moment, kdy jsme se rozešly. 
Tohle ona už dělat nechtěla.

Předpokládám, že to nebyly jediné kon-
troverze a problémy, s nimiž ses setkala 
v souvislosti se svou tvorbou.
Samozřejmě. Neustále moje díla někdo 
komentuje a vždy se najdou nějaké kritické 
hlasy, především z řad ortodoxních židů.

Když jsem v začátcích hledala vlastní 
cestu sebevyjádření a nevěděla jak na to, 
četla jsem knihu od Roberta McKee, a tam 
jsem narazila na větu: „Když nejsi dost 
naštvaný, nepiš komedii.“ A tak jsem si řekla, 
že jsem dost naštvaná a mohu dělat humor 

Představení Whistle 
se tematicky věnuje 
druhé generaci 
přeživších šoa
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a satiru. Chtěla jsem se s nadhledem vyjad-
řovat k problémům a věcem, s nimiž jsem se 
potkala i doma a ve svém životě.

Ale jsou věci, do kterých bych nešla. Jed-
nou mě třeba oslovila skupina ortodoxních 
žen, abych stanula v čele jejich nové politické 
strany. Tak to jsem rozhodně odmítla… 
(smích) Myslím, že moje místo je tam, kde 
jsem. Rozhodně ne v politice.

Život v mnoha dimenzích

Můžeš říct něco víc o své osobní víře dnes?
Předně musím říct, že jsem své „náboženství“ 
upravila na „spiritualitu“. Jsem rozhodně 
silně věřící. Ale pod pojmem „náboženství“ 
chápu jen soubor pravidel toho, co musíš 
a nesmíš dělat.

Mám osobní vztah s Bohem a rozhodně 
se cítím silně propojena s judaismem. Je to 
pouto historické, kulturní, ale i duchovní. 
Jakési DNA celého židovského národa.

Věřím také, že existuje vždy nějaká další 
dimenze. Například teď když spolu mluvíme, 
jsou zde ještě další vrstvy naší konverzace, 
někde nad tím nebo mimo nás. A vždy, když 
se potkávám s lidmi, a především když se 
s nimi setkávám tváří v tvář, snažím se taky 
nějak vnímat tuto další energetickou rovinu 
bytí. Vždy tedy vnímám při nejmenším dvě 
roviny bytí.

Věřím také v člověka a jeho dobro. V las-
kavost srdce. A to přes to, že jsou dobrota 
a laskavost v dnešním světě, jemuž vládnou 
peníze a moc, chápány jako slabost. Ale 
já věřím, že skutečné propojení dvou lidí 
pochází z otevřeného srdce.

Žiješ tedy podle náboženských pravidel 
judaismu?
Z židovských náboženských předpisů si beru 
to, o čem jsem přesvědčená, že je to pro mě 
dobré. Domnívám se, že duchovní stránka 
je podstatnější než ta fyzická či praktická. 
Dodržuji třeba kašrut a šabat světím tak 
trochu podle sebe (například nevidím důvod, 
proč být o šabatu v depresi z toho, že nemohu 
cestovat…).

Jsi herečka, režisérka, scénáristka… Která 
z těchto rolí, ti vyhovuje nejvíce? Máš něja-
kou z těch činnosti raději než ostatní?
Hraní je největší zábava. Je to forma sebe-
vyjádření, a nyní, když jsem kvůli pandemii 
nemohla stát na prknech už víc než tři 
měsíce, je to pro mě hodně těžké. Přitom 
myslím, že kdybych se hraní vzdala, tak 
bych možná byla lepší v jiných oblastech, 

protože bych měla více času a mohla bych se 
soustředit na psaní scénářů a případně režii. 
Ale nedovedu se toho vzdát.

Psaní je dost specifická záležitost. Je 
to také moje osobní hluboká potřeba, ale 
v něčem je to jiné. Psaní miluju, ale zároveň 
nenávidím a mnohokrát mám chuť prostě 
všechno zahodit. Psaní a hraní jsou dvě 
úplně rozdílné části mé duše. Při psaní jsi 
osamocená jen se svými postavami, které 
máš v hlavě. Ale hraní je extrovertní a jsi 
v tom společně se všemi diváky.

Režie je pak svým způsobem propojení 
obojího a taky mě baví, že při tom mohu 
spolupracovat na projektech s mnoha zají-
mavými lidmi, které mám ráda.

Asi se tedy nemohu rozhodnout jen pro 
jednu z těch činností. Je to jako bych se roz-
hodovala, jestli raději jím nebo spím…

A k tomu všemu ještě vyučuješ.
Ano. Práce se studenty mě baví, obzvlášť 
když mohu sledovat jejich tvorbu. Užívám si 
to moc, ačkoliv hlavní důvod, proč učím, je 
finanční. Nerada píšu jen tak nějaké scénáře 
na objednávku.

Kromě divadelních her, z nichž některé jsme 
zmínili, jsi autorkou i několika televizních 
scénářů. Mimo jiné jsi se podílela na psaní 
scénáře k moc zajímavému seriálu s názvem 
Harém, který pojednává o izraelské sektě 
spojené s osobností Goela Racona². Proč tě 
zaujalo zrovna toto téma?
Dotýká se to vlastně mnoha mých oblíbe-
ných témat. Žen, mužů, kteří využívají ženy, 
ale lidí, kteří využívají své charisma pro 
manipulaci s ostatními. Také je fascinující 
vidět, jak funguje mysl guru Goela Racona.
Ten příběh je založený na skutečných udá-
lostech. Jedna z bývalých manželek Goela 
Racona za námi sama přišla s námětem 
na divadelní hru. Když jsme se ale pustili 
do práce a výzkumu, zjistili jsme, že je zde 
mnohem víc materiálu, který by stál za 
zpracování, a tak jsme nakonec napsali celý 
seriál, který jsme nabídli dvěma televizním 
produkčním společnostem, a obě jej přijaly.
Ale tohle, žel, není ojedinělá záležitost. 
Z toho, co vím, tak odhadem asi polovina lidí 
v ultraortodoxních komunitách žije v obdob-
ných „sektách“, i když je takto nenazývají.

s představením 
Whistle (Zapískej) 
přijela hadar galron 
do Prahy na podzim 
2019 společně 
s autorem předlohy 
Jakovem buchanem 
a režisérkou hannou 
vazanna-greenwald

inscenace Tajemství
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izraelská scénáristka píše českou hru

Jak tebe konkrétně zasáhla pandemie koro-
naviru a jaký dopad to má na tvou práci?
Je to velice těžké období. Samozřejmě 
všechna divadla byla zavřená, a nyní se 
snad vláda chystá je znovu alespoň částečně 
otevřít podle určitých pravidel a s omezením. 
Tak uvidíme. Protože pracuji na volné noze 
a státní podpora v Izraeli byla jen velice 
nízká, bylo to také moc těžké i finančně.
Vyučovala jsem přes Zoom v době absolutní 
karantény a také jsem se snažila pracovat 
na nějakých projektech pro televizi apod. 
Mnohé z plánů to ale zastavilo a je zatím 
otázka jak a kdy budou pokračovat.

Takže nemůžeš třeba říct, že karanténa ti 
dala klid a čas na psaní?
Ne! Rozhodně ne! A až se mě na to někdo 
příště zeptá, tak už budu střílet! Karanténa 
a koronavirová pandemie ze mě udělaly ženu 
v domácnosti a hospodyňku na plný úvazek. 
To, co náboženská výchova nezvládla za 
20 let, zvládl koronavirus během jednoho 
měsíce – udělat ze mě hospodyňku, uklí-
zečku, kuchařku a pečovatelku… (smích)

Pojďme konečně povědět něco k tvému 
novému projektu pro české divadlo. Jak se 
zrodil takový nápad a o co přesně jde?
Píšu novou hru, která je určena speciálně pro 
české divadlo. Jmenuje se Moje první židov-
ské Vánoce, a myslím, že v mnoha ohledech 
je to jeden z mých nejkomplikovanějších 
projektů. Řekla jsem si totiž, že když mám 
psát hru pro Čechy, napíšu ji tak, aby viděli 
na pódiu sami sebe. Za tu dobu, co do Česka 
jezdím, jsem slyšela už mnoho příběhů 
o Češích, kteří náhle po letech zjistili, že jsou 
Židé, nebo že část jejich rodiny má židovské 
kořeny. Proto jsem si vybrala tento námět. 
Při psaní nejdřív tvořím celý příběh, který 
se vynořuje na základě mých rozhovorů 
a představuju si ho. A když mám příběh, 
začnu rozeznávat siluety jednotlivých postav 
a jejich hloubku. Stále ale nemám dialogy 
a než je začnu psát, potřebuju se zastavit 
a přestat tvořit. Musím dát svým postavám 
prostor, aby ke mně začaly promlouvat. Ale 
tentokrát najednou bylo ticho a začala jsem 
se bát, že ty postavy nepřijdou. Že to je příliš 
velký úkol, který jsem si předsevzala. Trvalo 
hodně dlouho, než některé komplikované 
postavy začaly mluvit a než jsem se k nim 
hlouběji propracovala. Teď však jsou v mé 
hlavě a v mém srdci a odmítají vůbec odejít.

Jak konkrétně vzniká taková česká diva-
delní hra z pera izraelské scénáristky?
Divadelní hru píši pro Městské divadlo 
v Liberci, kde nyní je dramaturgem Jiří 
Janků, s nímž jsem pracovala už v Měst-
ských divadlech pražských na inscenaci 
I MAMMA. On a režisér Petr Svojtka jsou 
jako mé „české oči“. Díky nim vím, co bude 
a co nebude u českých diváků fungovat. 
Doprovázeli mě skoro u všech mých rozho-
vorů a bez nich by bylo vše mnohem obtíž-

nější. Námět jsem konzultovala s více než 
čtyřiceti českými Židy a kvůli jedné z postav 
také s několika evangelickými faráři. Kdyko-
liv mám během svého psaní nějakou otázku 
(například ohledně detailů období komu-
nismu v Česku apod.), vím že mohu napsat 
svým dramaturgům. Jsem s nimi neustále 
v intenzivním kontaktu.

V jaké fází je tento jedinečný projekt a kdy se 
můžeme těšit na premiéru?
Právě v uplynulých dnech jsem dokončila 
hrubý text celé hry. Dlouho jsem neměla 
konec příběhu, ačkoliv jsem věděla, jak má 
dopadnout. Ale minulou neděli, právě když 
jsem jela autem na sever Izraele, náhle začaly 
postavy v mé hlavě promlouvat. Musela jsem 
zastavit u nejbližší benzínové pumpy, koupit 
si kávu, otevřít laptop a zapsat závěrečné 
dialogy. Bylo to, jako bych jen sledovala film 

ve své hlavě. Když jsem skončila, byla jsem 
tak otřesená a vystrašená, že jsem zaklapla 
notebook a od té doby ho neotevřela. Petrovi 
a Jiřímu jsem jen poslala zprávu, že text je 
hotový, ale nemám odvahu se na něj znovu 
podívat, takže jim ho pošlu později.

Zkoušet by se mělo začít už brzy, a pokud 
vše bude tak, jak má, premiéra bude letos 
v říjnu.

Můžeš aspoň naznačit, základní linku pří-
běhu, aniž bychom přitom čtenáře ochudili 
o divácký zážitek?
Po záchvatu mrtvice přímo o Štědrém večeru 
odtajní Bela Dvořáková (85) svým třem 
dětem a třem vnoučatům tajemství, které 
skrývala po mnoho let: za války byla ukrýva-
ným židovským dítětem, a přesto, že nikdy 
nežila podle židovské tradice, nyní si přeje 
být pochována jako židovka.

Toto odhalení je pro Magdu (24), Belinu 
vnučku, jako by nalezla chybějící kousek 
skládačky své vlastní identity. Pro její tetu 
Terezu (65), která bývala přesvědčenou 
komunistkou však čelit této pravdě znamená 
rozervání identity, kterou si sama pro sebe 
vybudovala.

Jak vznikají tvé zajímavé náměty?
Když píšu, tak vlastně beru střípky vyprávění 
různých lidí a jejich světů, a pak je z toho 
obvykle obrovská mozaika z mnoha a mnoha 
příběhů, kterou drží pohromadě jako lepidlo 
nějaká fikce. Nicméně skutečný život je 
obvykle mnohem fantastičtější než fikce. 
Takže kdybych nechala příběhy nezměněné 
a v původní podobě, lidé by mi tvrdili, že 
tomu nikdo nebude věřit.

Je také kuriozní, že někdy se domní-
vám, že jsem něco vymyslela při psaní, 
ale pak se ukáže, že se to stejně tak událo 
i ve skutečnosti. Jednou jsem třeba psala 
něco o hnutí Izraelských černých panterů 
v 70. letech. Protože někteří z nich ještě žijí, 
pro zachování anonymity jsem změnila 
jména a vytvořila jsem příběh jako fikci. Jak 
se ale později ukázalo, to, co jsem napsala, 
se skutečně odehrálo (ačkoli to nikde nebylo 

zaznamenáno) a oni se tak navzájem poznali 
a věděli kdo je kdo, přestože jsem změnila 
jejich jména. Někdy mám tedy dojem, že jsem 
jen jako nějaký „vodič“, prostředník, a ne 
přímo autor. Napadá mě, že když se člověk 
otevře, pravda skrze něj proudí.

Kromě toho, že jsi autorkou mnoha zajíma-
vých scénářů, jsi napsala i několik písňo-
vých textů. Nechystáš také nějakou knihu?
Píšu poezii a ráda píšu krátké příběhy. Možná 
jednoho dne z toho bude kniha. Všechno má 
svůj správný čas.

Děkuju, že sis našla čas na náš rozhovor 
a přeju hodně úspěchů tvé nové české hře.

PTAlA SE rÁchel PolohovÁ

1 Profesor Reuven Feuerstein (1921–2014) byl světo-
známý izraelský psycholog rumunského původu, který 
se věnoval vývojové, kognitivní i klinické psychologii 
a za svou práci dostal mnohá ocenění. (Pozn. red.)
2 Goel Racon (*1950) se prohlásil za Mesiáše a jako 
guru vedl v Tel Avivu náboženskou skupinu sestávající 
převážně z jeho 21 manželek a 49 dětí. V roce 2014 
byl v Izraeli odsouzen za zneužívání, incest a podvody 
k 30 letům vězení. (Pozn. red.)

hadar galron s Jiřím 
Janků (vpravo) 
a Petrem svojtkou – 
režisérem nové hry 
Moje první židovské 
vánoce
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akTuÁlnĚ

Americké protesty pohledem 
české Newyorčanky
v new yorku žiji už třináct let. 
Mám šestiletého syna a jsme 
židovská rodina. Manžel je 
z brooklynu. oba se živíme 
jako fotografové na volné noze.
Byla jsem oslovena, abych napsala něco 
o protestech, které se i nadále každodenně 
konají ve všech státech USA. Za možnost 
o tom něco napsat jsem velice vděčná, 
zejména poté, co jsem viděla obálku časopisu 
Reflex, na které je vyobrazen černoch jako 
Adolf Hitler. Vtipné mi to nepřijde, chytré 
také ne. Připadá mi to jako největší urážka 
toho, co se tolik lidí moc snaží změnit, a záro-
veň jako neuvěřitelná urážka všech lidí, kteří 
nejsou bílou většinou.

americký vs. český pohled
Jak jsem zjistila, v Česku se o amerických 
protestech moc nemluví, a když se mluví, 
ukazují se zejména oblíbené obrázky jako 
jsou rabování a hořící auta, případně jsem 
někde zahlédla rozčileného černocha nebo 
nějakého „strašného anarchistu“.

V polovině května, tedy se začátkem 
protestů, měl můj synovec oslavu bar micva, 

která proběhla v karanténním režimu „social 
distancing“. Jeho rabínka slouží jako hlavní 
rabínka v největší a nejdéle působící kongre-
gaci v Brooklynu. Nejen my jsme s nadšením 
tleskali, když svoji řeč zavedla na systémový 
rasismus v USA, a na to, proč nemůžeme 
a nesmíme mlčet k tomu, co se děje našim 
sousedům a kamarádům.

Jako máma si nedovedu představit, co 
prožívá moje kamarádka, která má třinácti-
letého syna černocha. Kdykoliv jde její syn 
ven sám, tak se bojí, že se jí nevrátí, protože 

si někdo bude myslet, že je někde, kde nemá 
být (tzv. systémový rasismus je také o tom, 
že běloch může beztrestně zastřelit třeba 
kluka, který běží za dědou po skončení boho-
služby – prostě proto, že běžel…).

vražda george Floyda
25. května byl zabit 46letý George Floyd. Byl 
zavražděn policistou, který mu osm a půl 
minuty klečel na krku, za aktivní účasti 
dalších tří policistů. George Floyd prosil 
o pomoc, říkal, že nemůže dýchat, a přesto 
mu policista Derek Chauvin klečel na krku 
i poté, co George Floyd ztratil vědomí. To 
jsou fakta, která známe díky svědeckému 
nafilmování celé události.

Co celé události předcházelo, je klasickou 
ukázkou systematického rasismu, který je 

v americké společnosti tak velice zakoře-
něný. George Floyd si koupil krabičku cigaret 
falešnou dvacetidolarovou bankovkou. 
Mimochodem, falešné bankovky jsou tu 
velice běžné. Pokud jste běloch, máte z toho 
vtipnou historku – pokud jste černoch, skon-
číte udušením pod kolenem policisty. Velice 
mladý zaměstnanec zavolal na George Floyda 
policii, George Floyd po zakoupení cigaret 
vyšel ven z obchodu a sedl do auta se svým 
kamarádem. Policisté přijeli, vytáhli George 
Floyda z auta a zbytek je vidět na videu (které 
jsem ještě neměla sílu vidět celé…).

Vraždou George Floyda začaly celoame-
rické protesty, které se i nadále každodenně 
konají ve všech státech USA. Proč se najed-
nou zvedla tak ohromná vlna nepokojů? 
Protože vraždě George Floyda předcházela 
vražda Ahmauda Arberyho, mladého atleta, 
který si na konci února šel zaběhat ve své 
rodné Georgii. To se patrně nelíbilo býva-
lému policistovi a jeho synovi, a tak nasedli 
do auta a Ahmauda zastřelili. Případ se pak 
odkládal, protože bývalý policista byl bývalý 
policista, a tak byli otec a syn vzati do vazby 
až po dvouměsíčním nátlaku veřejnosti.

Vraždě George Floyda předcházela také 
vražda Breonny Taylor, zdravotní sestry, 
která během pandemie koronaviru pracovala 
v nemocnici. Breonna Taylor byla zastřelena 
více než osmi kulkami při tzv. „no search 
warrant“ – domovní prohlídce bez soudního 
povolení. Policisté vtrhli do jejího bytu 
s podezřením na držení narkotik. V bytě se 
nic nenašlo, protože drogový dealer bydlel 
o 20 km dál na úplně jiné adrese. Procedura 
no search warrant se v Luisville zakázala. 
Ani jeden z policistů, nebyl dosud potres-
tán…
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Moje setkání s rasismem
Náš život se skládá z takových nezapomenu-
telných střípků. Jedním z těch střípků pro 
mě bylo osobní setkání se systematickým 
rasismem. Jako každý imigrant, který 
dostane zelenou kartu, jsem si i já musela 
znovu udělat od začátku řidičský průkaz 
(nabytím zelené karty ztratíte schopnost 
řídit, jedna z místních byrokratických Hlav 
XXII). Na hodině bezpečnosti nás bylo 
několik imigrantů s většinou osmnácti-
letých amerických dětí. „Co uděláte, když 
vás zastaví policista?“ zeptal se jednou 
velice vážně instruktor. Chtěla jsem říct, že 
zažertuju, popřípadě odpovím, že tu pokutu 
chci bez účtenky. „Ruce na volant, ani se 
nehnout, nestáhnout okénko, dívat se přímo 
před sebe, za žádných okolností se nehýbat,“ 
zněla odpověď. Trochu se mi při tomhle 
popisu stáhnul žaludek. „Koho si myslíte, že 
ten policista zastřelí, když uděláte nějakou 
chybu?“ pokračoval instruktor, poté ukázal 
na mě a na černošského kluka sedícího 
vedle. Všichni se rozesmáli, jakože vtip to byl 
dobrý… Tenhle moment mi utkvěl v paměti, 
a i teď po třinácti letech si dokážu vybavit tu 
hrůzu, kterou ty americké děti braly s tako-
vou samozřejmostí.

Další střípek segregace a rasismu. Před 
několika lety jsme byli navštívit kamarády, 
kteří se přestěhovali do malého města 
30 minut cesty od Washington DC ve státě 
Virginia. To městečko bylo do roku 1965 
segregované a nacházel se v něm venkovní 
bazén, který když se měl desegregovat, tak 
ho místní bělošská honorace raději vyhodila 
do vzduchu. Na náměstí toho městečka byl 
takový pěkný antik. Při vchodu do antiku 
si pak člověk mohl zakoupit nacistické 
memorabilie, včetně originální čepice SS. To 
jsou ty střípky, ze kterých se skládá mozaika 
rasismu v USA.

na černošských životech záleží
V roce 2013 byl osvobozen vrah Trayvona 
Martina, který si krátil cestu přes ulici, kde 
nebydlel, a v ruce v kapse držel krabičku len-
tilek. V reakci na to tři černošské ženy založily 
organizaci Black Lives Matter (Na černoš-
ských životech záleží). Pamatuji si, jak tehdy 
bylo na tuto organizaci pohlíženo jako na 
něco, co rychle zanikne. Nezaniklo. Myšlenka 
zastavení systematického rasismu se pozvol-
na rozšiřovala, a tak po vraždě George Floyda 
propukly protesty po všech státech USA.

A co to rabováni? Tak oblíbená otázka 
českých médií. Ano, rabování tu proběhlo, 

ne, nesouhlasím s ním, ale nesouhlasí s ním 
ani převážná většina protestujících. Tolik 
oblíbené a médii tolik probírané rabování je 
stejné, jako kdyby zahraniční média soustře-
dila většinu pozornosti na rozbitou výlohu 
Aeroflotu v roce 1969 místo na invazi v srpnu 
1968.

Systematický rasismus v USA je proká-
zaný. Problémem Ameriky je to, že se nikdy 
pořádně nevyrovnala s dědictvím otroctví 
a segregace. 19. června je známý jako „June-
teenth“ – Den kdy bylo zrušeno otroctví. 
Letos je to první rok, kdy se to dozvídá i větši-
nová společnost, včetně nás. Je to poprvé, co 
se tento den začíná slavit jako státní svátek, 
a mluví se i o federálním svátku.

Je zajímavé vidět, jak moc je tu zakoře-
něný nejen rasismus, ale i antisemitismus. 
Rodina mého manžela nebyla v 90. letech 
vpuštěna do golfového klubu na Floridě 
s odůvodněním, že „by se tam necítila“. 
Takové bylo oficiální vysvětlení poté, co si 
přečetli příjmení a podívali se na rodinu 
mého manžela zblízka. Fakt, že jsou z New 
Yorku, už bylo jen jako poslední tečka. To je 
ta Amerika, o které se nemluví, antisemitis-
mus a systémový rasismus.

Před týdnem proběhl pochod ortodoxní 
židovské komunity za podporu hnutí Black 
Lives Matter. Jedním z hesel, které se nesly 
protestem, byl i citát Elieho Wiesela: „Opa-
kem lásky není nenávist, nýbrž lhostejnost.“

A tak se snažíme vzdělávat i my našeho 
syna. Povídáme si o rasismu, který jsme 
chtěli nechat „až na potom“, na dobu kdy 
otevřeme i skříňku antisemitismu. Potom 
je teď. A tak pomalu učíme našeho čerstvě 
šestiletého kluka o tom, že ne všichni jsou 
hodní a někteří nemají rádi jeho kamarády 
a že titíž by stejně tak neměli rádi jeho. Při 
učení mého syna o rasismu a antisemitismu 
mám před očima onen obrázek Reflexu a je 
mi špatně. 1348, to je počet černochů zavraž-
děných bezdůvodně policisty za jeden rok 
(pro srovnání – ve Velké Británii je to 13 lidí).

Žel, nevím, zda vyšly nějaké knížky 
k americkému systémovému rasismu 
v češtině, ale všem, kdo by se chtěli o této 
problematice dozvědět více, doporučuji 
v angličtině rozhodně White Fragility, Evicted 
či The New Jim Crow.

anna raThkoPF 
Foto autorka

„ameriko, zklamala jsi 
své obyvatele, boha 
a lidstvo. nevyžaduje 
si to nic menšího, 
než revoluci v plném 
rozsahu.“

◥◥ Momentka z protestů v new yorku
◥ bar Micva v období epidemie se slaví online 
v přímém přenosu a za dodržení odstupu od 
ostatních
▼ šestiletý Jesse rathkopf píše na zeď jména 
lidí černé barvy pleti, kteří byli zavražděni v usa 
policií
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cesTovÁní

Český Krumlov láká tuzemské turisty 
i na židovské památky
Město v meandru vltavy jsme 
už před mnoha lety mnozí 
začali vnímat jako zónu, kam 
našinec na výlety nejezdí. 
Možná tak rychle proplout 
na lodi pod zámkem a rychle 
pryč z davů, zejména asijských 
turistů, a předražených 
hospod. covid−19, omezení 
cestování a náhlý nedostatek 
návštěvníků ze zahraničí však 
otevřel krumlovské uličky 
i tuzemské klientele.

Program pro rodiče s dětmi
Dříve poněkud opomíjená cílová skupina, 
rodiny s dětmi, se už také konečně dočká pes-
tré nabídky. Město má přímo v historickém 
centru několik nových hřišť, Hornobranský 
rybník nabízí velké hřiště s občerstvením 
a koupání v čisté vodě na dohled zámku 
a plavba na voru pobaví malé i velké. Na 
samotném zámku je možno navštívit několik 
prohlídkových okruhů, ale také si odpoči-
nout v zámeckých zahradách a podívat se 
na medvědy v příkopu. Jsou tady již několik 
staletí a původně měli odrazovat nepřátele 
od útoku na zámek.

Navštívit můžete i Museum Fotoateliér 
Seidl. Krásná secesní vila s rozkvetlou zahra-
dou a obrovským fotografickým ateliérem 
rozhodně stojí za to. Je to jako ocitnout se 
v roce 1900. Nabízí zde však i řadu interaktiv-
ních programů. Můžete si půjčit historické 
kostýmy a vyfotit se před některým z dobo-
vých pozadí, lze si také vyzkoušet vyvolání 
fotografií „mokrou cestou“ v černé komoře 
a zajímavé může být také bádání v archivu 
ateliéru. Josef Seidl, fotograf Šumavy 
a Českého Krumlova přelomu 19. a 20. století 
a první republiky, po sobě zanechal zhruba 
deset tisíc fotografií, ve kterých lze dohledat 
třeba i rodinné předky. Také českokrumlov-
ští Židé se zde nechávali fotografovat, jak 
dokazuje například purimová fotografie Ruth 

Hálové nebo portréty členů průmyslnické 
rodiny Spiro.

Na rodiny s dětmi se zaměřuje také areál 
Kláštery Český Krumlov. Je zde řemeslnická 
ulička, kde si po zakoupení žetonů mohou 
děti i dospělí vyrobit různé předměty 
a vyzkoušet práci hrnčíře, barvíře nebo 
pekaře. Přímo v klášterech je pak trasa pro 
malé návštěvníky, kde si mohou vyzkoušet 
renesanční či gotické oblečení, zkusit si psát 
husím brkem nebo si vyrobit bylinkovou des-
infekci. Netřeba se obávat katolické indoktri-
nace, mnoho dětí podle slov lektorky nezná 
ani jedno přikázání z Desatera a klášterní 
život je pro ně asi tak vzdálený jako život na 
jiných planetách.

umění pro dospělé
Především dospělým návštěvníkům jsou 
určeny výstavy v uměleckém centru Egona 
Schieleho. Vídeňský malíř, který sem jezdil 

od dětství na prázdniny k babičce z matčiny 
strany, se chtěl po předčasném ukončení 
studia na vídeňské akademii přestěhovat 
do města natrvalo. Po dlouhém hledání se 
i s družkou Wally usadil v zahradním domku 
poblíž synagogy. Nekonformní umělec však 
pobuřoval krumlovské občany zejména 
malováním mladých dívek na terasovitých 
zahradách domku. Nahé nebo polonahé 
modelky z řad místních dívek v odvážných 
pózách, to bylo na Krumlováky prostě moc 
a Egon Schiele musel i s Wally město opustit. 
Možná by dnes nedopadl jinak.

Židovský (Český) krumlov
Krumlov se sice jmenuje Český, ale v minu-
losti příliš český nebyl. Majitelé hradu 
a následně zámku Vítkovci a následně 
Rožmberkové sice patřili k přední české 
šlechtě, postupně však začala na zámku 
i v podzámčí převládat němčina. Na přelomu 

na českokrumlovském židovském hřbitově 
odpočívají například předkové Marka ebena nebo 
členové rodiny spiro, kteří založili a mnoho let 
vlastnili známou papíru ve větřní

synagoga v Českém 
krumlově je opravena, 
vedle v rabínském 
domě je cukrárna 
a okolo příjemná 
zahrada. bohužel je 
synagoga už několik 
měsíců zavřená, 
ačkoliv je uvnitř stálá 
expozice o historii 
místní komunity 
Foto kM
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19. a 20. století většina obyvatel mluvila 
německy a také jich byla většina po druhé 
světové válce odsunuta. Dnes zde tedy 
mnoho starousedlíků nenajdeme. Židé se 
usadili v Krumlově již za vlády Jana Lucem-
burského. Od roku 1494 však byli z Českého 
Krumlova vypovězeni a zcela volně se mohli 
usazovat až po Josefínských reformách po 
roce 1848. Hned v roce 1855 vzniká nábožen-
ský spolek a následně samostatná židovská 
obec. Sčítání lidu z roku 1880 uvádí v Českém 
Krumlově 103 osob židovského vyznání.

Rozrůstající se komunita potřebovala 
synagogu a také rabína, který předtím dojíž-
děl z blízké Čkyně nebo bohoslužby v menší 
modlitebně vedl pouze kantor. Velkým hyba-
telem dění v židovské obci byl Ignác Spiro. 
Ignác a Jakob Spirovi pocházeli z chudé 
židovské rodiny a jako mnozí jiní začínali 
jako obchodníci se starými hadry, ze kterých 
se vyráběl následně papír. Bratři Spirovi však 
s uvolněním poměrů a novými možnostmi 
dostali odvážný nápad. Zakoupili vlastní 
papírnu a postupně v blízkém Větřní vybudo-
vali jednu z největších papíren v Rakousko-
-Uhersku a následně Československu. Kromě 
rozvoje průmyslu se rodina Spiro angažovala 
také v různých charitativních akcích včetně 
sbírky na novou synagogu.

Ignác Spiro si, již jako úspěšný podnikatel, 
postavil vilu, v níž nyní sídlí Správa sociál-
ního zabezpečení, která byla přirovnávána 
k druhému krumlovskému zámku. Vilu 
najdeme na adrese Plešivec 286. Její původní 
podobu můžeme dohledat na archivních 
fotografiích Josefa Wolfa (také součást 
sbírek Musea Fotoatelér Seidl), protože její 
současná tvář je úplně jiná. Bohužel byla tak 
důkladně přestavěna, že zbyla jen bočí věž 
a obvodové zdi. Původně byla vila zdobena 
řadou soch, sloupů a obklopovala ji rozlehlá 
zahrada, skutečná protiváha zámku.

Mnozí židovští občané vlastnili domy 
přímo ve městě, provozovali zde obchody, 
lékařské ordinace a další služby. Jednou 
z mála pamětnic, která přežila se sestrou 
válku v Británii, protože je maminka 
poslala v jedním z tzv. kindertransportů 
pryč z republiky, byla Ruth Hálová. Také její 
fotografii z Purimu i v civilu s maminkou 
a sestrou můžeme najít v již zmiňovaném 

fotoateliéru. Dalším přeživším byl například 
Herbert Žalud, jediný z rodiny Žaludových, 
kterým patřil původně renesanční dům 
v centru města, který jeho otec přestavěl 
na moderní obchodní dům třicátých let. 
Herbert odjel ještě před začátkem druhé 
světové války studovat do Glasgow. Mnozí 
přeživší se po návratu do Krumlova setkali 
s neochotou vydat arizované majetky a měli 
také problémy s československým státem, 
protože se jich většina před válkou hlásila 
k německé národnosti a mluvili česky velmi 
málo. Kromě výjimek jako paní Hálová, vět-
šina přeživších krumlovských Židů postupně 
emigrovala do zahraničí. Rodina Spiro odjela 
již v roce 1938 a potomci žijí nyní v Argentině, 
USA a dalších státech. V Krumlově jako silně 
německém městě měla samozřejmě velkou 
podporu NSDAP. Když město 20. října 1938 
navštívil Adolf Hitler, byla to pro některé 
občany slavná událost. V roce 1938 žilo ve 
městě 111 osob hlásících se k židovskému 
náboženství, lidí podléhajících norimber-
ským zákonům bylo víc.

synagoga
Tedy zpět k synagoze na Plešivci. V roce 1909 
byla vystavěna podle architektonického 
návrhu vídeňského architekta Victora 
Kafky a jedná se o jednu z prvních železo-
betonových staveb v regionu, výjimečná 
je také svou téměř kostelní věží. Synagoga 
byla neologická, krumlovští židé nebyli 
ortodoxní a bohoslužby probíhaly převážně 
německy. Na zahradě stávala celoročně suka 
a děti si zde mohly hrát po bohoslužbách 
(nebo během nich, když se nudily). V syna-
goze byly dvě řady lavic dohromady pro 
140–180 věřících, levá řada pro muže, pravá 
pro ženy a děti. Vedle synagogy stojí dům 
rabína, ve kterém je dnes umístěna kavárna 
s informačními texty o životě komunity 
a životě posledního rabína Leopolda Hirsche 
(fotodokumentace k jeho rodině je taktéž 
k dohledání v Seidlově fotoateliéru).

V roce 1938 byla synagoga pro bohoslužby 
uzavřena a vybavení spáleno nacisty. 
Krátce po osvobození sloužila jako kostel 
americkým vojákům, Československé církvi 
husitské, po roce 1948 jako dílna pro výrobu 
leteckých modelů a později jako skladiště, 

kde byly uskladněny kulisy ze zámeckého 
barokního divadla. V roce 1997 byla navrá-
cena Židovské obci v Praze a opravena ve 
spolupráci s Art Centrem Egona Schieleho. 
Nyní je synagoga pronajata soukromému 
subjektu. Společnost však nedávno synagogu 
uzavřela (včetně výstavy o židovské komu-
nitě Krumlovska, která je uvnitř umístěna) 
a ani v informačním centru města netuší, 
kdy bude zase otevřena.

Zapůjčit lze klíče od hřbitova, který se 
nachází hned vedle městského hřbitova. Je 
zde hrobka rodiny Spiro a hřbitov je udržo-
vaný. Židovský Krumlov čeká na objevení, 
příběhů i zajímavých míst je tady dost.

kaTeŘina MikulcovÁ

ve Fotoateliéru seidl 
se můžete přenést 
do doby secese, 
prohlédnout si bohatý 
archiv fotografií, 
vybavení domu a také 
se vyfotit v dobových 
kostýmech

▲▲▲ ignác spiro, zakladatel papírny ve větřní 
a místní mecenáš
▲▲ interiér hrobnického domku se jmény obětí 
šoa
▲ hrobka rodiny spiro
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liTeraTura

David Kraus: Zdají se mi sny o lidech 
z dědových povídek
letošní epidemie zbrzdila uvedení 
pozoruhodné knihy, jejíž vydání splácí 
starý dluh. Jejím autorem je novinář 
František robert kraus (1903–1967), otec 
dnešního tajemníka Federace židovských 
obcí Tomáše krause a dědeček davida 
krause. Ten se na přípravě knihy k vydání 
velkou měrou podílel, a proto jsme s ním 
o knize Povídky ze svrabové čtvrti vedli 
rozhovor. nový výbor z málo známých 
či úplně neznámých povídek ukazuje 
v novém světle část Prahy, kterou kraus 
miloval – takzvanou pátou čtvrť, což 
byl zejména prvorepublikový židovský 
Josefov. Měla tehdy neopakovatelný 
kolorit.

Knížka vychází půl století po smrti vašeho 
dědy, přesto má dnešnímu čtenáři co říct. 
Poutavé příběhy plné svérázných figurek 
nám přibližují zejména dobu mezi dvěma 
světovými válkami. Váš děda jako novinář 
psal pro různá periodika. Bylo obtížné dát 
soubor povídek dohromady, nebo jste prostě 
sáhl do skříně s dědovými rukopisy?
Před válkou děda psal třeba do Bohemie, 
Prager Tagblattu a Prager Presse, byl také 
redaktorem Radia Praha. Většina povídek 
zařazených do knihy byla sice publikována 
v 50. a 60. letech, ale vlastně jenom interně, 
v židovských periodikách. Děda byl po roce 
1948 v podstatě osoba politicky nežádoucí, 
takže texty nemohly vyjít oficiálně v nějakém 
větším nakladatelství jako knížka. Vycházely 
hlavně ve Věstníku židovské náboženské 
obce a něco také v Židovských ročenkách 
v 60. letech. A pak je tam část povídek, které 
jsou uveřejněny vůbec poprvé, protože 
zůstaly v rukopise.

Děda byl za války vězněn v koncentračním 
táboře, ale měl nakonec štěstí – dostal se do 
jednoho z pobočných lágrů Osvětimi, odkud 
se mu už koncem ledna nebo začátkem 
února 1945 podařilo uprchnout.
Měl obrovské štěstí. Jejich lágr v Blechham-
meru (dnes polská ves Blachownia Śląska), 
kde tehdy byl, měl po ruském bombardování 
pobořené zdi, děda jednou takovou dírou 
utekl a dokázal přeběhnout frontu, proklič-
kovat mezi dvěma armádami, útočícími Rusy 
a ustupujícími Němci. Shodou okolností se 
v těch místech zrovna pohyboval i generál 
Ludvík Svoboda, se kterým se dědeček znal, 
on byl jako novinář v Praze kdysi dost známý. 
Svoboda mu dokonce obstaral ausweiss, 
tedy povolení, že je novinář, a děda se s ním 
dostal až do Budapešti, kde žil jeho známý, 
taky novinář, ale křesťan, takže přežil cekem 
snadno. Cestoval dílem pěšky, dílem po 
železnici. Budapešť byla totiž osvobozena 

už v únoru 1945. Ten známý mu pronajal 
hotelový pokoj na Arpád utca. Byl jsem se 
na tom místě, kde přežil několik měsíců do 
konce války, osobně podívat. Děda si půjčil 
od známého psací stroj a celé ty tři měsíce 
jen chodil po Budapešti a psal…

Co tak intenzivně psal?
Sepsal všechno, co zažil, od momentu, kdy 
nastupuje v Terezíně do vlaku směr Osvětim, 
až do chvíle, kdy sedí v tom hotelu a píše 

paměti. Napsal to živým reportážním stylem, 
v ichformě, takže to znělo velmi autenticky, 
když popisoval selekce, těžkou práci, kdy jsou 
po kolena v bahně, pocit, kdy jsou napravo 
i nalevo dráty a není úniku… Po osvobození 
přijel do Prahy a měl už v podstatě hotovou 
knížku, která se jmenovala Plyn, plyn… a pak 

František kraus vydal po válce vzpomínky
na útrapy v nacistických lágrech jako první



František r. kraus: Povídky Ze svra-
bové ČTvrTi. Zmizelý svět židovské 
Prahy, vydal Cattacan 2020. Knihu dopl-
ňuje objevná třicetistránková studie 
Františka Cingra, která Krausovým tex-
tům dodává historický rámec. Najdeme 
tu i slovníček dobových německých 
a židovských výrazů, které se tehdy 
běžně používaly.
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oheň. Vyšla už v září 1945 jako vůbec první 
knižní svědectví o holokaustu. Pravděpo-
dobně i na světě!

Rok poté napsal jakési pokračování – knihu 
A přiveď zpět naše roztroušené…
To už ale není tolik o něm a o jeho osobních 
zážitcích. Je to spíš věnované všem těm 
zabitým, které znal z Prahy, z Terezína, 
z Osvětimi… Uvádí tam konkrétní lidi, které 
v lágrech potkal, takže je to cenný pramen, 
snad jediný tak podrobně popisný zdroj, 
poslední konkrétní vzpomínka na lidi, které 
tam zavraždili. Děda prošel čtyřmi koncent-
ráky – byl v prvním transportu do Terezína, 
pak jedním z posledních transportů v roce 
1944 odjel do Osvětimi, kde zažil rodinný 
tábor. Tam se přihlásil, když hledali kováře 
a soustružníky, i když to řemeslo neuměl, 
a odvezli je do Glivic, kde opravovali vagóny 
rozstřílené od spojenců. A pak ho přeřadili do 
toho Blechhammeru, odkud se mu podařilo 
utéct. V té uprchlé skupině byl mimochodem 
i známý Jiří Brady.

Kniha může být objevná pro milovníky 
dávné Prahy, pragensisty. Dozvědí se z ní 
řadu faktů a událostí, jejichž pamětníky už 
nenajdeme mezi živými. Nahlédneme třeba 
do lokálu Montmartre, kde byl šantán, kam 
chodíval i Franz Kafka.
To se mi na tom právě líbí, že v povídkách 
najdeme reálné postavy, skutečná pražská 
zákoutí, odráží se v tom i události. Popis 
prostředí naprosto odpovídá realitě, popisuje 
zaniklé uličky a dvorky, židovské obchůdky. 
Sám se narodil na rohu Kolkovny a Kozí 
ulice, kousek od Staroměstského náměstí, 
takže to prostředí nejstarší části Prahy 
znal od dětských let. Tam se stýkaly dva 
světy, židovský a křesťanský, ale i německý 
a český, mezi nimiž byli právě Židé zvláštním 
pojítkem. Spousta Židů tehdy už zakládala 
podniky, továrny, a stěhovala se do nových 
čtvrtí.

Autor s láskou líčí nejrůznější postavičky, 
často i ty na okraji společnosti. Někdy jim 
ponechal pravé jméno – třeba u E. E. Kische, 
jinde je pozměnil. Ostatně Kisch prý Krau-
sovo literární zaměření svými slavnými 
reportážemi ovlivnil.
To je pravda, dokonce děda nějaký čas bydlel 
u něj v domě U Dvou zlatých medvědů. 
A potom měl můj děda František Kraus zase 
vliv na začínajícího rozhlasového reportéra 
a později slavného spisovatele Arnošta 
Lustiga. Arnošt na něj rád vzpomínal, jak 
ho přivedl do rádia. Jeho samého pak ale po 
roce 1948 vyrazili jak z rádia, tak z ČTK. Byl 
již politicky persona non grata, a za druhé 
byl Žid, což v padesátých letech znamenalo 
ohrožení. Před převratem se znal velmi dobře 
s Honzou Masarykem a dalšími politiky, 
angažoval se i kolem založení Izraele.

Třetí kniha Františka Krause, David bude 
žít, to už je vlastně čistě románový text. 
A měla zvláštní osud. Pojednává o doktoru 
Votickém, který je lidumil a pomáhá lidem 
i zadarmo. V Osvětimi ale dostane nabídku, 
aby se jako lékař staral o esesáky. Jeho 
maličkého syna, o kterém si myslí, že nepře-
žil selekci, se ujme maďarský katolík, a po 
válce se v Budapešti stane slavným houslo-
vým virtuosem…
Děda se s tímhle románem věnovaným 
holokaustu přihlásil koncem roku 1948, 
tedy už po únorovém převratu. Kniha se 
původně jmenovala Šemarjáhu hledá Boha, 
z politických důvodů se však musel název 
změnit. Příběh se skutečně přihodil, i když 
trochu jinak, a končil původně tak, že syn 
se s otcem setká doma v Praze, kde koncer-
tuje, a nakonec spolu odjedou do tehdejší 
Palestiny budovat kibuc. Došlo však k neu-
věřitelné věci – v nakladatelství bez autorova 
vědomí zcela změnili poslední kapitolu! 
Místo odchodu do Izraele se doktor Votický 
a houslový virtuos David stávají komunisty 
a z Prahy odcházejí do sovětského kolchozu 

bavit a léčit traktoristy… Děda z toho byl 
neskutečně zhnusený.

Kniha dvaceti povídek je první částí pro-
jektu vydání souborného literárního díla 
tohoto židovského, česky píšícího spiso-
vatele. I za čtenáře Maskilu přejeme, ať se 
plánované dílo podaří.

PTAl SE lubor FalTeisek 
Foto archiv a autor

dlouhá léta byl rozhlasovým redaktorem

vnuk spisovatele david kraus
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Židovské anekdoTy

Povídá Chaim Icikovi…
Tentokrát jsme vybírali z polské sbírky, 
kterou sestavil robert stiller – Żydzi na 
wesolo, czyli urok szmoncesów. Jak je 
patrné, dobrý humor nestárne…

Židé v Alsasku nejednou pociťovali kom-
plexy při setkáních se Židy z východu, kteří 
byli daleko lépe vzděláni v Talmudu. Pochází 
odtud jedno alsaské přísloví.

„Čím se pánbůh liší od polského Žida?“
„Pánbůh ví všechno. Ale polský Žid ví 

všechno líp!“
*

Žebrák z Tarnopole se courá po Vídni a náho-
dou narazí na pohřeb starého Rothschilda, 
který ho na první pohled zaujal přepychem. 
Zlacený kočár táhnou vyšňoření koně, 
funebrák v livreji vypadá jako hrabě, rakev je 
ozdobená drahým kováním…

Dlouho tam stál a kroutil nad tím pře-
pychem hlavou, až nahlas řekl: „Jojo, ten 
Rothschild, ten si žije!“

*
Taitelboim a Kohn sedí v kavárně, jeden čte 
noviny a druhý píše dopis. Náhle zvedne 
hlavu: „Taitelboime, nevíš, jak se píše zkur-
vysyn? Je na začátku s nebo z? A po v má být 
měkké i, nebo tvrdé?

Tázaný se na delší dobu zamyslí a nako-
nec povídá: „Já v každém případě radši píšu 
Vážený pane…“

*
Mladá dívka je u přijímacích zkoušek na 
vysokou školu. Zkoušející profesor dobře 
zná jejího bohatého otce a je připraven dívce 
v případě potřeby trochu pomoci. Zkouší ji 
právě ze základů humanitních věd.

„Slečno Heleno, o trojské válce jste jistě 
slyšela. O co v ní tehdy šlo?“

„No, tehdy v té trojské válce…, myslím, 
že…,“ přemýšlí dívka a očima zoufale bloudí 
po místnosti.

„Nevedla se ta válka o nějakou ženu?“ 
napovídá jí zkoušející. „Víte, jak se jmeno-
vala…?“

Dívka horlivě přikyvuje. „Byla to…,“ vzpo-
míná dlouze.

„No, nejmenovala se náhodou stejně jako 
vy?“ mrká na ni učitel.

„Opravdu,“ zazáří zkoušená dívka, „Rabi-
nowicz?“

*
„Iciku, mohl bys mi půjčit sto zlotých?“

„Proč ne. Ale od koho?“
*

Rozmlouvají spolu dva bankéři. „Co je 
u vás nového pane Rosenkranz?“

„Ale to víte, pořád jsou nějaké problémy. 
Teď například hledáme pokladníka.“

„Opravdu? Vždyť jste nedávno zaměstnali 
nového?“

„No – a právě toho hledáme!“
*

Žid, který nedávno provdal dceru, přijde za 
rabínem a žádá ho o radu.

„Ajaj, pomožte mi, rabi! Mám velké 
problémy s naším zetěm. Představte si, že on 
neumí pít alkohol ani hrát karty o peníze!

„No ale to je přece dobře,“ pohladí si rabín 
bradu.

„Jak to – dobře? On neumí pít – ale pije! 
Neumí hrát – a hraje!“

*
Mladý muž zaťukal na dveře rabínova domu.

„Rebe, posílá mě k vám jeden Žid, abyste 
mu určil trest za cizoložství,“ říká s hlavou 
sklopenou.

„A proč nepřišel sám?“ diví se rabín.
„Protože se stydí.“
„Tak mohl přijít za mnou a říct mi, že ho 

kdosi poslal.“
„A to právě udělal…“

*
Rabín plísní židovského mládence:

„Ezechieli, slyšel jsem, že nedodržuješ 
kašrut a že jsi jedl vepřové! To je prakticky 
totéž, jako kdybys zcizoložil!“

Hříšník máchá rukou. „Povídačky! Zkusil 
jsem jedno i druhé. Nedá se to srovnat!“

*

Salomon Kotek, junior z firmy Kotek a spol., 
která prodávala konfekci, se zamiloval do 
gójky. I přes vzrušené debaty s otcem, který 
známosti nepřál, se rozhodl s ní oženit. Dívka 
vykonala gijur, vzali se a vyrazili na svatební 
cestu.

O první sobotě po jejich návratu sedí 
Kotek senior ve své firmě a čeká na syna, aby 
s ním projednal běžné obchodní záležitosti. 
Čeká několik hodin a syn pořád nikde.

Otec zvedne telefon a volá synovi: „Kde 
jsi? Jak dlouho ještě mám na tebe čekat?“

Kotek junior vysvětluje: „Žena mi nedovo-
lila, abych šel do obchodu. Ona říká – šábes je 
šábes! O šábesu se obchody nezabýváme.“

Na to Kotek senior: „Vidíš, varoval jsem tě, 
aby ses neženil s gójkou!“

*
Nejlepším obchodníkem na světě byl 
předseda vlády Ben Gurion. Levicové strany 
věřily, že prodal Izrael Americe, zatímco ty 
pravicové byly přesvědčené, že jej prodal 
Rusku. Může být snad lepší obchodník než 
ten, co dokáže prodat jednu zemi dvěma 
zájemcům najednou?

*
Děti v Izraeli mluví samozřejmě hebrejsky, 
ale jejich rodiče se často cítí být jistější 
v jazyce země, odkud se přistěhovali. V lidech 
ale zůstala jistá ostražitost, pokud jde o jazyk 
německý.

Malá Cipora říká svému bráškovi: „Už 
vím, jak vznikají děti. Včera večer jsem o tom 
přemýšlela a poslouchala jsem, co dělá 
táta s mámou, když jsou sami. Nejdřív šli 
do svého pokoje. Pak se svlékli a lehli si do 
postele…“

„A co bylo pak,“ nevydrží to bráška Chaim.
„Potom zhaslo světlo. A pak spolu začali 

mluvit německy!“

PřEklAD lubor FalTeisek

ČTenÁŘi Píší

Proč dopravní 
podnik na 
seniory nemyslí?
Pokaždé, když se musím vypravit z Penzionu 
Charlese Jordana v Holešovicích k našemu 
lékaři v Domově sociální péče židovské obce 
na Hagiboru, jsem nucen, po výstupu ze 
stanice metra Želivského, podstoupit poně-
kud namáhavou chůzi po schodech nahoru. 
S neskrývaným pohoršením pak sleduji, jak 

seshora sjíždějí lidé pohodlně po pohybli-
vých schodech dolů. Nedokážu odhadnout, 
kolik mých spoluobčanů, zejména těch již 
méně pohyblivých, k nimž ve svých 83 letech 
začínám patřit i já, jen s velkými potížemi 
stoupají na tento „Mount Everest“, na jehož 
zachování Dopravní podnik hl. m. Prahy tak 
nepochopitelně tvrdošíjně trvá. Možná že 
my, Židé, jsme po různých perzekucích, šika-
nách a jiných strastech z dob protektorátních 
i pozdějších natolik zocelení, že dokážeme 
zvládat toto šplhání do schodů snad o něco 
lépe než naši ostatní seniorští spoluobčané. 
Každopádně nejsem s to pochopit, proč 
DPP už dávno nezměnil chod pohyblivých 

schodů opačným směrem, aby takto logicky 
usnadnil pouť starých, někdy i invalidních 
lidí nahoru, neboť dolů to jde pěšky přece jen 
lépe. Pokud Maskil tento kritický příspěvek 
otiskne, slibuji, že doručím neprodleně jeden 
výtisk řediteli DPP.

Jan hÁla, ČlEn ŽOP

(Pozn.: I když nejde výslovně jen o židovský 
námět, přece jen se dotýká i problému, jemuž 
musíme čelit i my z židovské obce, takže si 
dle mého soudu zaslouží zveřejnění.)
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kulTura

Kulturní program červenec–srpen 2020
kulTura v obcích

Žo liberec

 izrael a jeho ekonomika
Přednáška Karla Hrdličky pořá-
daná za laskavé podpory NFOH.
ŽO Liberec, Rumjancevova 1362, 

Liberec 1

 vznik a vývoj sionismu
Přednáška Karla Hrdličky pořá-
daná za laskavé podpory NFOH.
ŽO Liberec, Rumjancevova 1362, 

Liberec 1

Žo PlZeŇ

 koncert: Góthien
Koncert dobové hudby pod 
širým nebem ve dvoře Staré 
synagogy. Soubor dobové hudby 

Góthien uvádí na svých koncertech písně ze 
středověkých rukopisů Cantigas de Santa 
Maria, Libre Vermell de Montserrat, Carmina 
Burana, písně sefardské a taneční skladby 
z celé Evropy i Blízkého východu.
Účinkuje: Markéta Velichová – šalmaje, 
chalumeau, flétny, dudy; Tamara Císařová- 
smyčce, zpěv; Ivan Kudrna – cistra, zpěv; 
Martin Velich – bicí nástroje.
Vstupné dobrovolné.
Stará synagoga, Smetanovy sady 80/5, Plzeň

 Afghánistán
Vernisáž Ivy Zímové. Portréty. 
Návrat k negativům.
Výstava bude trvat do 28. srpna 

2020.
Probíhá za podpory Nadace Rudolfa Löwyho
Stará synagoga, Smetanovy sady 80/5, Plzeň

 ornamentální zpěv v modální 
hudbě
Celodenní workshop lektorky 
Silvy Morasten. Studium 

nezápadního vícehlasého zpěvu na příkladu 
sefardské a řecké písně.
Tento kurz je pro všechny, kteří milují ve 
zpěvu bohaté melodie, „orientální“, „čtvrttó-
nové“ nebo „mikrotonální“ ladění, emoce 
vyjádřené ornamenty a nikoli akordovými 
postupy.
Vstupné: 1500 kč 
Přihlášky a informace na emailu:  
jirina.bab@gmail.com 
Stará synagoga, Smetanovy sady 80/5, Plzeň

 koncert epoque Quartet
Jazz, tango či ethno a nejzná-
mější skladby Pata Methenyho, 
Johna Williamse, Django 

Reinhardta, Astora Piazzolli a mnoha dalších 

v podání muzikantů. EPOQUE QUARTET 
Vstupenky (590–790 Kč) můžete zaoupit na 
www.goout.cz nebo www.plzenskavstu-
penka.cz
Stará synagoga, Smetanovy sady 80/5, Plzeň

 klavírní pralinky
Koncert Matyáše Nováka. 
Přijďte ochutnat klavírní 
pralinky (skladby Dvořáka, 

Smetany, Liszta, Chopina…) v podání našeho 
nejnadanějšího mladého pianisty. Umělce, 
který měl už ve dvaceti letech sólový koncert 
v Carnegie Hall, vyhrál nesčetně klavírních 
soutěží, loni vyprodal vstupenky na své před-
stavení v rámci Pražského jara za 10 minut.
Kromě toho, že je vyhledávaným hráčem 
a umělcem, je také velkým znalcem želez-
niční dopravy, milovníkem slepic a členem 
českého svazu chovatelů.
Stará synagoga, Smetanovy sady 80/5, Plzeň

 Mackie Messer klezmer band
Koncert české kapely, která 
se zaměřuje na neortodoxní 
interpretaci židovských písní ze 

střední a východní Evropy. Atraktivní reper-
toár, exotická melodika, neodolatelné rytmy 
a souzvuk akordeonu, kontrabasu, banja, 
houslí a saxofonu, doplněný sametovým 
altem zpěvačky vytváří z každého koncertu 
neopakovatelný svátek 
klezmerové hudby. 
Lístky k dostání na 
www.goout.cz
Stará synagoga, Smeta-
novy sady 80/5, Plzeň

 koncert 
Prague 
cello quar-
tet

soubor čtyř violonce-
llistů, kteří publiku 
nabízí koncerty složené 
nejen ze skladeb 
klasických mistrů, ale 
také z populárních 
filmových melodií, nebo 
jazzových, či rockových 
hitů. Všechny v trošku 
jiné, originální úpravě, 
jejíž cílem je přiblížit 
klasickou hudbu poslu-
chačům všech věkových 
kategorií a publikum 
nejen pobavit, ale 
hlavně inspirovat. Na 
jejich koncertech to srší 
vtipem, humornými 
scénkami i překvapi-
vým zhudebněním tra-
dičních i netradičních 
skladeb.

Účinkuje: Jan Zvěřina, Petr Špaček, Jan 
Zemen a Ivan Vokáč
Lístky k dostání na www.goout.cz
Stará synagoga, Smetanovy sady 80/5, Plzeň

Žo osTrava

 Maharal
Další z cyklu přednášek věnova-
ných osobě rabiho Jehudy Livy 
Ben Becalela a tématu návratu 

k Bohu, jímž se zabýval. Na místě budou pro 
účastníky zajištěny výtisky knihy „Stezka 
návratu“.
ŽO Ostrava, Tovární 732/15, Ostrava-Marián-
ské hory

Žo Praha

 vzpomínka na biib
Dovolujeme si vás pozvat na 
slavnostní koncert věnovaný 
vzpomínce konečné likvidace 

terezínského „rodinného tábora“ v Birkenau.
V 17.30 zahájíme večer předehrou na místě 
odkud byly pražské židovské transporty 
vypraveny u pamětní desky při Parkhotelu.
18.00 – setkání ve dvoraně Veletržního paláce
18.30 – slavnostní koncert Bennewitzova 
kvarteta

STřeDA 

15. 7. 
17.00

STřeDA 

19. 8. 
17.00

STřeDA 

15. 7. 
19.00

ČTVRTeK 

16. 7. 
19.00

NeDěLe 

19. 7. 
10.00

STřeDA 

22. 7. 
20.00

NeDěLe 

2. 8. 
20.00

ČTVRTeK 

13. 8. 
19.00

NeDěLe 

16. 8. 
20.00

STřeDA 

22. 7. 
16.00

ÚTeRý 

14. 7. 
17.30



PísniČka

Vihuda le-olam tešev

A Judsko bude osídleno navěky,

Judsko bude osídleno navěky.

A Jeruzalém, od pokolení do pokolení,

Jeruzalém od pokolení do pokolení.

Na letní období připadá měsíc av a s ním jeden 
z nejsmutnějších dní židovského liturgického 
roku, 9. den měsíce avu – Tiš’a be-av. Tento den 
je dle tradice spojen hned s několika tragédiemi 
židovského národa. Mezi ně patří také zničení 
jak Prvního chrámu (586 př. o. l.), tak i Druhého 
Chrámu (70 o. l.) v Jeruzalémě. Roku 70 o. l. 
po sedmiměsíčním obléhání padly 17. tamuzu 
hradby Jeruzaléma a o tři týdny později 9. avu 
byl zničen Chrám. Obě tato data připadají letos 
na měsíc červenec.

Přesto, že jde o velkou tragédii židovské 
historie a zmíněné dny jsou spojeny s půstem 

a přednášením žalozpěvů (kinot), nemusíme 
propadat beznaději. V této době si můžeme 
rovněž připomenout Boží zaslíbení o obnově 
Jeruzaléma, které je vyjádřeno v Tanachu 
například slovy proroka Joela: A Judsko bude 
osídleno navěky, Jeruzalém od pokolení do 
pokolení. (Joel 4‚20). A právě tímto proroctvím 
nás povzbuzuje i naše aktuální písnička, jejímž 
autorem je Josef Jakobsen (1897–1943).
Tuto písničku si můžete zazpívat také jako 
kánon (podle vyznačených hlasů).

ב; ׁשֵ  ִויהּוָדה, ְלעֹוָלם ּתֵ

ב; ׁשֵ  ִויהּוָדה, ְלעֹוָלם ּתֵ

ַלִם, ְלדֹור ָודֹור.  ִוירּוׁשָ

ַלִם, ְלדֹור ָודֹור. ִוירּוׁשָ

Věstník Maskil – registrace Mk ČR č. E 14877. 
vydává židovská kongregace bejt Simcha, 
přidružený člen Federace židovských 
obcí v ČR, Maiselova 18, 110 00 Praha 1, 
Česká republika, iČO: 61385735, e-mail: 
redakce@maskil.cz. 

Maskil vychází měsíčně za laskavé 
podpory Ministerstva kultury ČR, Federace 

židovských obcí v ČR, nadační fond obětem 
Holocaustu (nFOH). 
Zájemci mohou přispět na vydávání věstníku 
libovolnou částkou na bankovní účet: 
86-8959560207/0100 u komerční banky, 
variabilní symbol: 88888 (5×8). Manipulační 
poplatek 10 kč. 
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