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■ Krátce
Pesach se nazývá též Svátkem svobo-
dy. Lidská touha po svobodě se proje-
vuje tím, že člověk dělá to, co opravdu 
chce dělat, a ne tím, že koná to, co jiní 
po něm chtějí, aby činil. Avšak mnoh-
dy je člověk, aniž by o tom věděl, zotro-
čen sám sebou. Je otrokem svých zvyků 
či zlozvyků nebo svého chtíče, který jej 
může zcela zotročit. Opravdová svobo-
da je ta, kdy se člověk dokáže osvobodit 
od svých osobních pout, která jej svazu-
jí, a dát tak možnost projevit se svému 
opravdovému „já“. V každém Židovi je 
Boží duše, která je uzavřena v hmotném 
těle s jeho potřebami. Judaismus nás 
učí bojovat s naším vnitřním zotroče-
ním a snažit se o svobodu duše. 

rabín Daniel Mayer

Často jsem si uvědomovala, že vlastně 
jen napravuji drobné, povrchové problé-
my. Jako bych jenom flikovala hluboké 
praskliny, vycházející ze samotných zá-
kladů tradičního školství… Proseděla 
jsem mnoho hodin na násleších a škol-
ních vizitacích. Sledovala jsem výuku 
a strašně se přitom nudila. Říkala jsem 
si: „Jestli se takhle nudím já, která už 
jsem si navykla dlouho sedět, jak se 
potom musí cítit děti, které na to ješ-
tě zvyklé nejsou?“ Děti se tam vlastně 
nejvíc učily tiše sedět a vydržet tu nudu, 
nezajímat se, nerušit. Neučily se přitom 
ale učit, spíš se to odnaučovaly.

Eudice Ben Ohr

Na prvé zasadnutie parlamentu prišli 
dvaja členovia parlamentu s prišitými 
židovskými hviezdami, aby symbolic-
ky upozornili na hroziace nebezpečen-
stvo. Ako vidno, antisemitizmus sa dnes 
(aspoň na parlamentnej pôde) nenosí. 
Napriek tomu skutočnosť, že fašizmus 
začína byť oficiálne „in“, vyvoláva v ko-
munite zdesenie a obavy z budúceho 
vývoja. Nezmiernili ich ani neskoršie ko-
mentáre politológov, podľa ktorých išlo 
o protestné hlasy a nie o prejavy sym-
patií k fašizmu a jeho ideológii. 

Peter Salner

Imre Kertész v roce 2007.
(foto: Csaba Segesvári) ➤

Více o životě a díle nositele 
Nobelovy ceny za literaturu

čtěte na str. 17

Imre Kertész
Ten, který oddémonizoval
holocaust
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Uveďme několik několik důležitých při-
pomínek týkajících se svátku Pesach: 

Ve čtvrtek 21. dubna večer konáme bedikat 
chamec – prověrku chamecu, kdy při svitu 
voskové svíce prověřujeme naše příbytky, 
zda někde nezůstal zapomenutý neodstraně-
ný chamec čili něco kvašeného, co během 
osmi dní Pesachu nesmí být v našich příbyt-
cích. Před prověrkou říkáme požehnání Al 
bedikat chamec (hebrejsko -český Sidur Adir 
ba -Marom, str. 501) a po prověrce pronáší-
me Kol chamira (tamtéž). Poté veškerý 
chamec, který jsme nalezli, zabalíme, aby-
chom ho pak následujícího dne do deseti 
hodin dopoledne na veřejném místě spálili. 
Po spálení chamecu opět pronášíme Kol 
chamira (tamtéž nebo K. Sidon, Nová praž-
ská pesachová hagada, str. 7–9).

V pátek 22. dubna po večerní boho-
službě zahajujeme první sederovou večeří 
svátek Pesach. Také po zakončení šabatu, 
23. dubna, konáme v zemích diaspory dru-
hou sederovou večeři.

Připomeňme též, že sedmý sváteční den 
Pesachu připadá na pátek 29. dubna, a tudíž 
osmý sváteční den připadá na šabat. Vzhle-
dem k tomu, že se o svátku mohou vařit 
pokrmy – ochel nefeš – pouze na tento svá-
teční den, je nutno ve čtvrtek 28. dubna před 
zahájením sedmého svátečního dne udělat 
eruv tavšilin. Vezmeme talířek s kouskem 
macesu a vedle položíme natvrdo vařené 
vejce. Poté nad těmito pokrmy proneseme 
text eruvu (sidur Adir ba -Marom, str. 501 
nebo Nová pražská pesachová hagada, str. 
10). Díky tomuto eruvu můžeme v pátek, 
o svátečním dnu, vařit a připravovat pokrmy 
i na následující den, na šabat. Tradičně jíme 
pak tento kousek macesu s vajíčkem o třetí 
šabatové hostině, o se‘uda šlišit.

Během osmi dnů Pesachu jsou mnohem 
přísnější pravidla kašrutu (předpisů o povo-
lených potravinách a nádobí) než v ostatní 
dny roku. Jednou ze zásad Pesachu je zákaz 
požívání všeho, co halacha nazývá chamec 
čili kvašené. Tento striktní zákaz vychází 
z Tóry – Exodus 12,19: לא שאר  ימים   שבעת 
 ימצא בבתיכם כי כל אכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא
ישראל...  Šiv‘at jamim s‘eor lo jimace) מעדת 
b‘vatejchem ki kol ochel machmecet v‘ni-
chreta hanefeš hahi meadat Jisrael… – Po 
sedm dní se nenajde ve vašich domech kvas. 
Každý, kdo by jedl něco kvašeného, bude 
vyobcován z pospolitosti Izraele…).

V kapitole 13,7 se pak uvádí: מצות יאכל את 
 Macot) שבעת הימים ולא יראה לך שאר בכל גבולך
jeachel et šiv‘at hajamim v‘lo jerae lcha 
s‘eor b‘chol gvulecha – Nekvašené chleby se 

budou jíst po sedm dní. Nespatří se u tebe 
nic kvašeného, na celém tvém území se 
u tebe nespatří žádný kvas.).

Proto se po osm svátečních dnů používá 
zvláštní pesachový servis a hrnce na vaření, 
případně se musí obvykle používané hrnce 

a ostatní kuchyňské nádobí na Pesach zvláště 
vykošerovat. Na všech potravinách by měl 
být hechšer, kde je napsáno „לפסח כשר“. 
Připomeňme, že jsou rozdíly mezi aškenáz-
skými a sefardskými Židy. Například aške-
názští, tedy i čeští Židé o Pesachu nejedí 
luštěniny (קטניות   – kitnijot). Také nápoje 
vyráběné z obilí jsou považovány za cha-
mec, a tudíž jejich pití je o Pesachu zaká-
záno. Jedná se především o pivo, whisky, 
vodku, pokud není speciálně vyrobená 
„kašer l‘Pesach“ atp. Jak z výše uvedeného 
vyplývá, připravit byt či dům k Pesachu není 
žádná legrace a chce to dosti zevrubné zna-
losti a hlavně fyzickou kondici. Aby se vše 
stihlo, začínají v mnoha domácnostech pří-
pravy na Pesach již po Chanuce. Ale i tak se 
občas mohou stát věci nenadálé, s nimiž si 
i velmi zbožný a tradic znalý člověk o Pesa-
chu nemusí vědět rady.

Příběh, který se přihodil v druhé polovině 
19. století v Jeruzalémě, vyprávěl ortodoxní 
publicista a spisovatel rabín Israel Gelis:

Řeč je o novomanželích, kteří se vzali 
před Pesachem, a rodina nevěsty pozvala 

mladý pár na sederovou večeři. Nevěstina 
rodina srdečně přivítala ženicha a tchán, otec 
nevěsty, zahájil kidušem sederovou večeři. 
Všichni přečetli první část hagady, až 
k „עורך  kdy se poté začíná podávat ,“שולחן 
slavnostní večeře. První chod byla polévka 

s macesovými knejdelach. Ženich nabral 
lžící polévku, a než ji dal k ústům, naráz celý 
zkoprněl. Všichni přítomní si toho všimli 
a obrátili na něj a na lžíci, kterou držel 
v ruce pozornost. Oj vavoj! V lžíci s nabra-
nou polévkou plavalo několik zrníček pše-
nice! Chamec, chamec! Co budeme dělat? 
To přece není možné, taková ostuda! 
Nakonce se všichni vzpamatovali z prvního 
šoku a rozhodli, že se ihned vypraví zeptat 
na radu rabína Šmuela Salanta (1816–1909), 
který byl halachickou autoritou a duchov-
ním vůdcem aškenázských Židů v Jeruza-
lémě, co mají dělat. Rabín Salant se také 
divil, jak je možné, že o Pesachu v polévce 
objevila zrníčka pšenice, a požádal ženicha, 
aby mu půjčil na chvíli jeho štrajml. Rabín 
vzal ženichův štrajml do ruky a začal jím 
třást. Tu se začala ze štrajmlu sypat pšeničná 
zrníčka jako kapky hustého deště. Nyní již 
měl rabín Salant jasno, odkud se vzala 
v ženichově polévce pšenice. O svatbě 
házeli svatebčané na mladý pár zrníčka pše-
nice, která symbolizují štěstí a plodnost. Po 
svatbě si ženich uložil svůj nový štrajml do 

Tento rok zde, 
příští rok v zemi Izraele
השתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל

Veřejné pálení chamecu v Bnej Brak, březen 2013. (foto: Wikipedia, PikiWiki Israel – Dr. Avishai Teicher)

➤
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Program Bejt Simcha

duben/květen 2016
sobota 16. dubna

od 10.30 h v Bejt Simcha

Šachrit
ranní šabatová bohoslužba

neděle 17. dubna
od 15 h v Bejt Simcha

Dětský pesachový 
workshop

Přihlášky prosíme do pátku 15. 4. 

pátek 22. dubna
od 18.30 h 

v Akademické restauraci

Pesachový seder
viz pozvánka na straně 7

PRAVIDELNÉ AKCE

Ivrit – hodiny hebrejštiny
pro mírně pokročilé

každé úterý od 18 h

pro pokročilé
ve čtvrtek od 18 h

pro středně pokročilé
ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

Četba siduru
středa vždy 1x za 14 dní od 18 h

Kabalat Šabat
každý pátek od 18 hodin

Bejt Simcha 
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

Telefon: 603 393 558
E -mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

krabice a zapomněl z něj zrníčka setřást. 
Štrajml si pak vzal až v předvečer Pesachu, 
před návštěvou domu rodičů své novoman-
želky. Rabín Salant je ubezpečil, že v tomto 
případě se nejedná o chamec. Celá rodina se 
vrátila domů a pokračovala v sederové 
večeři s vědomím, že vše bylo v jejich domě 
vykošerováno na Pesach tak, jak si to zákon 
žádá.

Z tohoto příběhu plyne ponaučení, že 
i v mezních situacích, kdy nás může zachvá-
tit panika, a nevíme, jak určitou nepříjemnou 
situaci vyřešit, je důležité poradit se s du -
chovní autoritou své obce nejen v otázkách 
čistě náboženských a halachických, ale 
i v otázkách běžného života a jeho úskalí.

V pesachové hagadě čteme: שלא אחד בלבד 
 עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו
 neboť ne – לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם
jenom jeden (faraón) povstal proti nám, aby 
nás zahubil, ale v každém pokolení povstá-
vají proti nám, aby nás zahubili, ale Svatý, 
buď požehnán, nás zachraňuje z jejich 
rukou.

V midraši Šemot Raba 1:34 se uvádí, že 
faraón onemocněl malomocenstvím a jeho 
věštci mu poradili, že jediným lékem na jeho 
malomocenství je krev hebrejských dětí, 
v níž se musí koupat. Proto faraón přikázal 
zabít každé ráno 150 dětí a na večer dalších 
150 dětí, v jejichž krvi se pak koupal.

Po něm přišli další, kteří nás chtěli zničit 
a vyhladit ze zemského povrchu. Byli to 
Amálek, králové Sichon a Og, kenaánští 
králové v době Soudců, Haman za vlády 
perského krále Achašveroše, později náš 
národ odolal násilné helenizaci a duchov-
nímu zničení, které pro nás přichystal král 
Antiochos IV., vydrželi jsme zkoušky 
ohněm a mečem během křížových výprav, 
až nakonec se náš národ stal obětí novodo-
bého Hamana – Hitlera, který, podobně jako 
jeho starověký předchůdce, se rozhodl na 
celém světě zničit židovský národ. Šest mili-
onů nevinných Židů padlo za oběť rasistic-
kému běsnění Hitlerovy soldatesky a jejích 
pomahačů na Slovensku, Maďarsku, Litvě, 
Lotyšsku, na Ukrajině a v dalších zemích 
nacisty okupované a porobené Evropy. 
Zrůdnost holocaustu netkví pouze v milio-
nech zavražděných nevinných Židů včetně 
dětí, ale především v tom, že se jednalo o do 
posledního detailu naplánovanou genocidu, 
která, aby se mohla uskutečnit co nejefektiv-
něji, byla zahájena postupným, avšak rych-
lým zbavením Židů jejich občanských a lid-
ských práv, konfiskací jejich nemovitého 
i movitého majetku, tzv. arizací, poté jejich 
ghettoizací a tím jejich úplným vyloučením 
ze společnosti ostatních lidí a nakonec jejich 
průmyslovým vyvražďováním v plynových 
komorách táborů smrti. Takový osud, kromě 
Židů, nezakusil žádný z národů během druhé 
světové války. To však neznamená, že v pří-
padě Hitlerova vítězství by nečekal stejný 
osud i ostatní „méněcenné“ národy či etnika.

Dnes je více než sedmdesát let po pádu 
nacismu a od konce druhé světové války 
a svět se dosud nepoučil. Opět slyšíme různé 
„vůdce“, kteří se sice vyhýbají nepopulární 
nacistické rétorice, ale nahrazují ji jakousi 
populistickou a nacionalistickou, mnohdy 
okrášlenou protižidovskými hesly a citáty. 
Jiní naopak vidí počátek všeho zla v imperi-
alismu, jehož součástí jsou podle nich sioni-
smus a Izrael. Tito levičáctí „vůdcové“ se 
stávají hlásnou troubou antiizraelské či anti-
sionistické propagandy, která má však své 
kořeny v temném antisemitismu, který pro-
pagovali nacisté. Nynější svět ohrožuje i tzv. 
Islámský stát, který vlastně vyhlásil svatou 
válku – džihád evropským „křižáckým“ 
zemím. Francie a Belgie jsou jakýmsi prv-
ním předpolím této války. Hamás, Hizballáh 
i současný šíitský režim ajatolláhů v Íránu 
jsou v první řadě nepřátelské vůči Izraeli 
a Židům a jejich snahou je židovský stát 
zničit, vymazat z mapy. Avšak neméně 
nepřátelsky jsou naladěny proti evropským 
demokraciím, o americké nemluvě, které 
v jejich očích představují síly mravního roz-
kladu a rozvratu, anarchie, ateismu a hedo-
nismu. Proti těmto demokraciím a jejich 
nemuslimským občanům je džihád legitim-
ním prostředkem boje.

Pesach se nazývá též Svátkem svobody – 
 Lidská touha po .(chag ha -cherut) חג החירות
svobodě se projevuje tím, že člověk dělá to, 
co opravdu chce dělat, a ne tím, že koná to, 
co jiní po něm chtějí, aby činil. Avšak 
mnohdy je člověk, aniž by o tom věděl, zot-
ročen sám sebou. Je otrokem svých zvyků či 
zlozvyků nebo svého chtíče, kdy הרע  יצר 
(jecer ha -ra) jej může zcela zotročit. Oprav-
dová svoboda je ta, kdy se člověk dokáže 
osvobodit od svých osobních pout, která jej 
svazují, a dát tak možnost projevit se svému 
opravdovému „já“. V každém Židovi je Boží 
duše, která je uzavřena v hmotném těle 
s jeho potřebami. Judaismus nás učí bojovat 
s naším vnitřním zotročením a snažit se 
o svobodu duše – dospět do stavu, kdy 
budeme moci dělat to, co si naše židovská 
duše přeje. Taková svoboda může být dosa-
žena pouze prostřednictvím Tóry a jejích 
přikázání. Člověk plnící přikázání Tóry 
může pak úspěšně odolávat všem svodům 
a slabostem, které vedou k vnitřnímu zotro-
čení. Jak pravil rabi Jehošua ben Levi (Pirkej 
Avot 6:2): „Jen ten člověk je svobodný, 
který se zabývá studiem Tóry.“

Můžeme se též zeptat, kde se člověk 
může bez omezení a zcela svobodně zabývat 
studiem Tóry? Odpověď bude jedno-
značná – ve své historické vlasti, v zemi 
Izraele. Jistě ne náhodou již na počátku 
sederového večera, kdy hlava rodiny pronáší 
tradiční הא לחמא עניא, se v této pasáži uvádí: 
„…tento rok zde, příští rok v zemi Izraele. 
Tento rok otroci, v příštím roce svobodní 
lidé.“ 

◗ Rabín Daniel Mayer

➤

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě 

na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu poštov-
ného a bal ného; pošlete, prosím, svoji 
žádost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4, 
110 00 Praha 1, telefon: 603 393 558, 
e -mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše 
poštovného a balného je v ČR mini-
málně 250 Kč ročně; uvedený obnos 
nám laskavě zašlete složenkou nebo 
na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční 
banky, variabilní symbol je 88888 (5x8), 
v popisu platby uveďte, prosím, své jméno.
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Jaké je postavení alternativních škol v Izraeli?
V Izraeli máme na hlavu více demokratických škol než kterákoli 

jiná země na světě. Zároveň v Izraeli kvete mnoho dalších proudů 
alternativního školství: Open schools, Montessori, silné je waldorf-
ské školství. Navíc je u nás řada tzn. kreativních náboženských škol, 
ekologicky zaměřených a pluralistických škol. Velkým tématem jsou 
samozřejmě smíšené židovsko -arabské školy jako jeruzalémská 
škola Jad ba -jad (Ruku v ruce) a další v Tel Avivu a Haifě. Obvykle 
je v nich polovina žáků židovských a polovina arabských, předměty 
se učí v hebrejštině i arabštině. Ta jeruzalémská je veliká, chodí do ní 
asi 500 dětí a má velkou státní podporu. Sídlí kousek od nás, jsme 
takříkajíc sousedé. My nejsme jediná ani první demokratická škola 
v Izraeli, tu první založil roku 1987 v Hadeře Ja‘akov Hecht. Hned 
v dalších letech se demokratické školství rozrostlo natolik, že první 
mezinárodní konference demokratických škol se roku 1993 konala 
právě v Izraeli. Měli jsme na co navazovat, od čeho se učit. Pořád 
jsem v kontaktu s dalšími školami a máme si co předávat.

Čím si tuto oblibu vysvětlujete?
Kdo četl knihu Dana Senora a Saula Singera Start Up Nation 

(česky vyšlo v roce 2011 v nakladatelství Aligier – pozn. red.), ten ví, 
že v Izraeli vzniká nesmírné množství nových experimentálních pro-
jektů, ať už v oblasti IT nebo jinde. Ve srovnání s tím, jak malá je to 
země, je to až neuvěřitelné. Vnímám to jako paralelu s tím, co se děje 
ve školství. Myslím, že to souvisí s tím, že tahle země začínala pio-
nýrsky – s chalucim. Tento průkopnický duch a zkušenost, že je 
možné vytvořit něco z prakticky ničeho, souvisí i s dalšími rysy 
izraelské společnosti: Izraelci mají rádi inovace a jsou to velmi zvě-
daví lidé.

V židovské tradici zároveň existuje silný důraz na úctu 
k autoritám – k učitelům, k rodičům. Jak je možné, že 

tak posiluje neautoritativní model výchovy, který je 
téměř společným jmenovatelem alternativního školství?

Protože společnost autoritativní způsob výchovy prostě opouští. 
Je to celosvětový vývoj. Ale v Izraeli je to silnější, protože tam má 
živnou půdu. Neautoritativní modely výchovy můžeme stopovat 
právě k průkopníkům z počátků budování země.

Co vás přivedlo k tomu, že jste založila demokratickou 
školu?

Vystudovala jsem speciální pedagogiku a mnoho let jsem praco-
vala jako odbornice v oblasti inkluze ve vzdělávání. Chodila jsem do 
škol a snažila se školám pomáhat, jak zlepšit třídy, učebny, výuku. 
Pracovala jsem s dětmi, které měly z důvodu různých postižení spe-
ciální potřeby. Často jsem si uvědomovala, že vlastně jen napravuji 
drobné, povrchové problémy. Jako bych jenom flikovala hluboké 
praskliny, vycházející ze samotných základů tradičního školství. Víc 
v mé moci nebylo.

Co tím myslíte?
Proseděla jsem mnoho hodin na násleších a školních vizitacích. 

Sledovala jsem výuku a strašně se přitom nudila. Říkala jsem si: 
„Jestli se takhle nudím já, která už jsem si navykla dlouho sedět, jak 
se potom musí cítit děti, které na to ještě zvyklé nejsou?“ Děti se tam 
vlastně nejvíc učily tiše sedět a vydržet tu nudu, nezajímat se, nerušit. 
Neučily se přitom ale učit, spíš se to odnaučovaly.

Takže hlavním problémem tradičního školství je podle 
vás nuda?

Nejenom nuda. Především ztráta motivace k tomu, učit se 
a poznávat. Jako matka pěti dětí jsem sledovala, jak moje děti 
postupně nastupovaly do škol. První den v první třídě vidíte, jak je 
dítě nadšené a chce se učit. Mluví o tom, co se všechno naučí, těší se 

na to. Je zvědavé. A pak ta motivace s děsivou rychlostí mizí. Každé 
z mých pěti dětí ztratilo motivaci během několika týdnů. Navíc 
u mnoha dětí se brzy po nástupu do školy objevují problémy, psy-
chické i fyzické, které jejich vývoj zbrzdí. 

Nepatří i toto k přípravě na reálné problémy, s nimiž 
se bude dítě v životě setkávat?

Ano, škola by měla děti připravovat na budoucnost. Jenomže 
většina škol, včetně těch alternativních, nepřipravuje děti na skutečné 
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j a k  ( s e )  v e  š k o l e 
n e n u d i t
V České republice roste zájem o různé podoby alternativního školství a diskuse o tom, zda a jak by se mělo české 
školství proměňovat. Využili jsme proto možnosti promluvit si se zakladatelkou Jerusalem Sudbury Democratic 
School, paní Eudice Ben Ohr, v rámci návštěvy v České republice a vystoupení na workshopu v demokratické škole 
Donum Felix. Školu v Jeruzalémě založila společně s manželem a přáteli v letech 2002–2003. Dnes má škola 150 žáků 
a na přijetí je pořadník. Zažila okamžiky, kdy se zakladatelský tým rozpadal, kdy nevěděla, zda škola finančně 
vydrží příští měsíc; zažila potíže s úřady i okamžiky slávy. Bylo to například, když jeden ze žáků školy prosadil 
vytvoření skateparku v Jeruzalémě.

Eudice Ben Ohr, zakladatelka Jerusalem Sudbury Democratic School.

4

Příklady pravidel schválených školním parlamentem:
Každý člen komunity se musí k druhým chovat s úctou.
Každý musí ctít osobní prostor druhých.
Každý po sobě musí uklízet.
Ve škole platí nulová tolerance k násilí.
V budově se nesmí běhat.
Ve školní budově se nesmí jíst popcorn.
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situace, ale nutí je přizpůsobovat se uměle vytvořenému prostředí, 
z něhož jednou vyjdou. Školní třída je skupina stejně starých dětí 
učících se jednu věc, a to s minimální možností se rozhodovat, brát 
na sebe odpovědnost. To není přirozený systém odpovídající životu. 
Vždyť často nemají jiný důvod se něco naučit než právě to, že jim to 
někdo určil a učí se to v předem určeném rozsahu. Základem Sud-
bury modelu naopak je, že děti se připravují na budoucnost tím, že už 
začínají žít skutečný život. Už teď. Protože nejlépe se něco naučím 
tak, že to začnu dělat. Cílem školy je připravovat děti na to, aby byly 
odpovědnými dospělými, kteří najdou práci, která je bude těšit, kteří 
budou attributing members of society – přínosnými členy společ-
nosti. A snad z nich také budou šťastní lidé.

Jaký je základ Sudbury modelu?
Komunita je založená na filozofii Sudbury Valley School v USA, 

která vznikla před padesáti lety. Cílem je vytvořit dětem otevřené 
a bezpečné prostředí, v němž mohou žít, rozvíjet se a učit. A abyste 
je mohli vytvořit, potřebujete pravidla a systém. Sudbury model 
vznikl mimo jiné jako reakce na nesystematičnost mnoha vzděláva-
cích experimentů, které vznikaly ve spojených státech (ale i jinde) 
během šedesátých a sedmdesátých let. Základem je důvěra. Jako 
rodiče a učitelé musíme důvěřovat svým dětem, že samy vědí, co je 
pro ně nejlepší. Je to nesmírně těžké, protože jsme naučeni dětem 
naopak nedůvěřovat a předpokládat, že ten, kdo je starší, ví jaksi 
automaticky lépe, co je dobré pro druhou bytost, o jejímž potenciálu 
a nadání může nanejvýš něco tušit. Druhým základním kamenem je 
svoboda. Nebereme dětem svobodu, protože je to jejich právo, tak 
jako je to právo naše. Nemůžeme je učit životu v demokratické spo-
lečnosti tím, že je na první roky života posadíme do autoritářského 
systému. Děti potřebují svobodu, aby se mohly pohybovat, rozhodo-
vat o sobě, objevovat svět a hrát si. A ke svobodě nezbytně patří 
zodpovědnost a respekt ke svobodě druhého. Děti musí poznat, jak 
jejich svoboda souvisí se svobodou druhého. To nelze oddělit, jako 
nelze svobodu chtít jen pro sebe. Žádné dítě proto nesmí svým cho-
váním omezovat druhé ani je urážet, posmívat se jim a podobně. To 
jsou základní pravidla.

Jak docílíte toho, že je děti respektují? Co když je 
někdo prostě respektovat nechce?

Především musím říct, že děti stojí o to, dodržovat pravidla. Záro-
veň jim ale chtějí rozumět a utvářet je. Jedním z nejčastějších pro-
blémů je, že děti pravidlům nerozumí a nezvnitřňují je, protože jsou 
prostě jenom diktovaná shora. Pak mají sklon je porušovat, obcházet, 
mimo jiné proto, že v nich vidí jen překážky, které nemají smysl. 
V Sudbury naproti tomu vycházíme z pravidel, která jsem vám 
uvedla, o vytváření konkrétních pravidel ale rozhoduje školní parla-
ment, scházející se jednou týdně. Každý člen školního společenství 
má jeden hlas – já jako učitelka, stejně jako pětileté dítě. Konkrétní 
situace nás nutí pravidla pozměňovat a přetvářet.

Můžete uvést příklad?
Musím říct, že při zakládání jsme měli nesmírné štěstí, protože 

k nám nastoupily hodně problémové děti. Někteří byli vysloveně 
gauneři (smích). Vážně to někdy bylo strašné. A tak jeden chlapeček 
ostatním nadával a mluvil sprostě. Teď budu doslovná. V parlamentu 
jsme určili, že nadávky a sprostá slova jsou porušením vzájemného 
respektu, a proto je nikdo nesmí používat. Tak ten kluk zkusil místo 
„fuck“ říkat „duck“, s tím, že to přece není sprosté slovo. Tak jsme to 
museli zase upravit. Stejně tak jako místo vztyčeného prostředníčku 
ukazoval jiný prst s tím, že „to přece není sprosté“. Byla to pro nás 
všechny zkouška. Rozhodující nakonec bylo, že ten kluk si svým 
chováním nezískal podporovatele, kteří by ho za porušování pravidel 
obdivovali. Zůstával s tím porušováním sám, neměl k tomu spolu-
hráče, takže toho nechal.

V duchu už slyším námitky, že to šlo celé řešit mno-
hem rychleji…

Myslíte? Jistě, šlo autoritativně zabránit tomu, aby ta slova použí-
val ve škole, ale asi by je používal jinde. Určitě by se ale nenaučil, 
proč je důležité druhé lidi respektovat. Když bude v komunitě někomu 
nadávat, to druhé dítě k tomu pravděpodobně udělá podání u školního 

výboru pro ochranu práv jednotlivce – to je druhá důležitá instituce 
naší samosprávy. Pak je povinen dát tomu poškozenému nějakou 
kompenzaci: čokoládu, pomoci mu s něčím a podobně. Ale když se to 
opakuje, může mu tento výbor taky na několik dnů zakázat vstup do 
školy, a to je velice nepříjemný důsledek porušování pravidel. Většina 
dětí nese těžce, že s nimi školní společenství nechce nic mít…

Jak funguje vaše řešení konfliktů a práce výboru?
Kdokoli může kohokoli předvolat před výbor, jeden žák druhého, 

učitel žáka i žák učitele. Výbor je složený z několika volených lidí, 

➤

➤

nisan 5776

Budova školy ve čtvrti Mekor Chajim.

Školní akce si děti organizují samy, dospělí pomáhají, ale nezbavují je zodpověd-
nosti – ani práce.
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učitelů i žáků různého věku. Každý člověk má svoji složku. Výbor 
zasedá každý den a řeší stížnosti a podání.

Netráví děti samosprávou příliš mnoho času?
Je to hodně, ale asi ne tolik, kolik potřebují v běžných školách 

k tomu, aby se naučily sedět hodiny na židlích. A učí se přitom 
zásadní věc, totiž brát na sebe odpovědnost. Jestliže mají z dětí být 
odpovědní dospělí, musí se učit nést odpovědnost už teď. Když ji za 
ně budou pořád brát dospělí, nemají příležitost se to naučit. V naší 
škole jsou proto děti odpovědné za úklid, kromě voleb a hlasování 

v rámci parlamentu a výboru pro ochranu práv také zasedají v růz-
ných dalších výborech. Například máme výbor pro školní slavnosti 
a po každé slavnosti máme setkání a výbor se ptá na zpětnou vazbu: 
co bylo špatně; co můžeme zlepšit? Všechny podněty se zapíšou 
a vyvěsí na nástěnku. No a když se zjistí, že výbor organizaci zane-
dbal, může se stát, že jeho členové budou nahrazeni jinými. To je 
důsledek toho, že svoji práci nedělali dost odpovědně.

Jak takové rozhodování vypadá u velmi malých dětí?
Pokud chcete dítě naučit, aby se umělo rozhodovat, musíte mu 

umožnit, aby mohlo dělat skutečná rozhodnutí. Doopravdy, ne jenom 
jako, takže dítě jakoby udělá rozhodnutí, ale ve skutečnosti za ně 
rozhodl dospělý. Dám vám příklad: Měli jsme u nás šestiletého chla-
pečka, který měl problém, že se vždycky něčím tak zaujal, až se 
zapomínal najíst. Prostě zapomněl a celý den nejedl. Jeho maminka 
mně pak volala: „Co to má znamenat?! On se NENAJEDL!“ Nemu-
sím vám říkat, co to pro židovskou matku je, když zjistí, že její dítě 
má hlad… Ale já jako učitelka mu nebudu říkat: „Musíš každý den 
pěkně jíst!“ Nebudu ho kontrolovat: „Už ses najedl? Koukej se 
najíst!“ Není to lehké, protože pro mě by to bylo nejjednodušší 
řešení. Napřed se ho zeptám, jestli je to pro něj problém. Zjistí se, že 
je to problém, protože pak má hlad. Tak jsem se ho zeptala, jak by se 
to dalo vyřešit. Nevěděl. Pak přišel na to, že sice nezná hodiny, ale 
školní výbor pro ochranu práv se schází v 10.30. Tak se rozhodl, že 
až všichni půjdou k výboru, on se půjde najíst. Určil si to tak a pak 
už to fungovalo.

Jak se demokratický systém projevuje v samotném 
učení?

Nejlépe se učíme věci tím, že je děláme. Tak chceme děti učit, jak 
žít, tím, že budou žít. Každé ráno přijdou do školy a začnou žít svůj 
život. Začnou přemýšlet o tom, co chtějí dělat. Mohou se učit, mohou 
si hrát, ale nemusejí dělat nic, je to na nich. Nemáme rozvrh hodin, 
nemáme známkování. Účast na všech aktivitách je dobrovolná. 
Vycházíme přitom ze zkušenosti, že děti se chtějí učit. Mají zájem 
zapojovat se do aktivit. Mají zájem něco poznávat. Všechny děti 
v naší škole se naučí číst, třebaže nemáme hodiny čtení. Děti se rodí 

se schopností naučit se číst. Ne všechny se učí číst snadno, některé 
z našich dětí se to naučí poměrně pozdě. Ale během školních aktivit 
se to naučí všechny. Máme velkou organizační vývěsku a děti samo-
zřejmě zajímá, co na ní je. Nechtějí si pořád někomu říkat, aby jim to 
přečetl, a řeknou si učitelům nebo kamarádům, aby jim pomohli 
naučit se číst. Máme řadu programů a dnes oproti začátkům i dobře 
vybavené učebny. Snažíme se o co nejlepší úroveň, ale nenutíme děti, 
aby se toho vyučování zúčastnily. Rozdíl je v tom, že se samy 
zajímají.

Ne všechny děti ale mají zájem se učit…
Musím říct, že Sudbury model není pro každého. Když k nám 

přijdou starší děti, těžko se na něj adaptují. Ne všechny, ale obecně 
platí, že s mladšími dětmi je to mnohem jednodušší, protože si ještě 
nenavykly různými způsoby se učení vyhýbat. A pak jsou zase učitelé 
běžných škol překvapení přístupem našich dětí, například při přípra-
vách na maturitu. Všechny děti vědí, že pro většinu budoucích povo-
lání budou maturitu potřebovat a že se na ni musí připravit, protože 
když člověk něco chce, musí pro to udělat, co je potřeba. Když se na 
maturitu připravovala moje dcera, učitel jí řekl: „Víte co, v otázkách 
bude kapitola 13 a kapitola 11, takže kapitolu 12 můžete klidně vyne-
chat.“ A ona se divila: „Proč bych neměla číst kapitolu 12? Když v té 
učebnici je, tak to má nějaký důvod.“ Neměla radost, že se může 
něčemu vyhnout.

Mnoho rodičů se obává, že v alternativní škole si děti 
zvyknou na příliš „měkký“ režim. Vícekrát jsem se 
setkala s námitkou: „Vezměte si Izraelce. Jsou úspěšní 
proto, že se v armádě naučí poslouchat, když jim šéf 
něco řekne. Děti z alternativních škol by to 
nezvládly…“

Vlastně je to naopak. Když naše děti vyjdou do světa, bývají udi-
vené, že někdo jde do armády a pak se tam snaží vyhýbat povinnos-
tem. Totéž v práci. Máme u nás děti, které jsou rozhodnuté do armády 
nevstoupit, protože je to v rozporu s jejich životní filozofií. Proto se 
chystají nastoupit náhradní vojenskou službu. Ty ale představují 
menšinu. Absolventi Sudbury obecně fungují v armádě dobře, a to ze 
dvou důvodů: Zaprvé proto, že se rozhodují, že půjdou do armády 
a jsou zvyklí nést důsledky svých rozhodnutí. Zadruhé proto, že ze 
školy znají nutnost dodržovat pravidla a chápat jejich smysl, takže 
nemají v armádě s pravidly takový problém jako ti, kdo vyjdou z nor-
málních škol. I když to možná zní paradoxně.

Máte také arabské žáky?
Máme jich jen několik. Všichni jsou z velmi intelektuálně oriento-

vaných rodin. Pokud to chcete v téhle zemi jako Arab někam dotáh-
nout, musíte patřit skutečně mezi ty nejlepší. Pro přijímání Arabů na 
vysokých školách jsou kvóty. Arabští rodiče, kteří k nám přivedli své 
děti, se proto velmi obávají, jestli se jejich děti v naší škole naučí 
dost, aby v takové konkurenci obstály. Musím ale zmínit, že máme 
také několik žáků, kteří jsou pravoslavní křesťané ze zemí bývalého 
SSSR. Takže teď sice většina žáků slaví židovské svátky, ale někteří 
slaví také Vánoce a Velikonoce a další muslimské svátky. Stalo se 
třeba, že nejlepším kamarádem jednoho arabského chlapce byl kluk, 
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V Sudbury škole je tradiční kurikulum, které definují dospělí, nahrazeno podnět-
ným prostředím a různorodými příležitostmi pro učení. Dospělí se připojují k dětem 
na vyžádání, mohou pro ně na vyžádání zorganizovat i tradiční výukové hodiny. Na 
fotografii je řečnická a diskusní dílna, kterou si organizují samy děti.

6

Workshop se zakladateli jeruzalémské Sudbury 
Democratic School, Eudice Ben Ohr a jejím manželem 
Rickym, se koná 16. dubna od 9 do 17 h v Paralelní 
polis (Dělnická 43, Praha – Holešovice).

15. dubna se v budově Právnické fakulty UK 
(nám. Curieových 7, Praha 1) koná přednáška vývojového 
psychologa Petera Graye s účastí Eudice a Rickyho 
Ben Ohr. Přednáška bude simultánně překládána pomocí 
FM vysílání, které lze naladit na kapesním FM rádiu nebo 
na mobilním telefonu s FM přijímačem.
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který nosil jarmulku a pejzy. A teď ten arabský klučina chtěl dát tomu 
druhému čokoládu. A ten říká: „Jé, já teď měl maso, tak nemůžu.“ 
A ten druhý se ptal: „Proč?“ A židovský kluk mu vysvětlil, v čem to 
odporuje pravidlům kašrutu. A ten arabský kluk na to řekl: „Aha. No 
tak si ji schovej na potom.“ Pro děti to prostě není problém.

Jak řešíte záležitosti týkající se židovských tradic?
To je velká otázka. Rozdíly v rámci našich tradic se řeší vlastně 

obtížněji než rozdíly mezi Židy a Araby. Máme školu založenou na 
respektu, takže židovští a arabští žáci se přirozeně učí navzájem 
respektovat. No, ale pak přijde někdo, kdo říká: „Musím mít košer 
toustovač, protože jinak nemám možnost připravit si toust.“ A má 
pravdu, protože jakmile si v toustovači někdo ohřeje toust se šunkou 
a sýrem, znemožní tomu prvnímu, aby ho mohl dál používat. Ale 
i ten druhý žák má právo dát si svůj nekošer toust. A pak o tom dis-
kutujeme, a protože oba se musí vzájemně respektovat, hledají spo-
lečně řešení. Jednu dobu jsme měli košerný masový toustovač, 
košerný mléčný toustovač a trejfe toustovač (smích). Taky jsme měli 
velikou diskusi o tom, jestli za školní peníze můžeme nakoupit 
mezuzy. Původně jsme žádné neměli a jeden chlapec z nábožensky 
zaměřené rodiny se je rozhodl pořídit a požádal školní komunitu 
o peníze. A vznikl z toho veliký spor, protože někteří – židovští! – 
žáci říkali: „Nemůžeme přece používat školní peníze na nákup nábo-
ženských předmětů.“ A neprošlo to. No a tak to vyřešil jinak. Uspo-
řádal na mezuzy dobrovolnou sbírku. Ještě větší problém je ale 

politický, mezi zastánci levice a pravice. A ten jde napříč nábožen-
ským spektrem.

Jak se projevuje?
Některé děti k nám dojíždějí ze Západního břehu a zároveň u nás 

máme děti, jejichž rodiče bojují proti osadám. Řeknu vám, že to není 
vůbec lehké. Jednou jsme měli jednání výboru pro ochranu práv 
proto, že jedna levicově orientovaná žákyně řekla o jistém poslanci 
Knesetu, že je to fašista. A jiný chlapec ji zažaloval, že „nerespektu-
jícím způsobem mluví o zvoleném členovi našeho parlamentu“. 
A výbor ji shledal vinnou. Řekli jí: „Když ho nemáš ráda, řekni, co 
konkrétně se ti na něm nelíbí, ale nepoužívej taková označení.“ 
A zároveň dochází k nečekaným situacím. Během posledních voleb 
přišel jeden kluk s háčkovanou kipou a komentoval výroky jednoho 
z kandidátů: „No tohle nesnáším! Nesnáším, když má někdo rasis-
tický kecy proti Arabům!“ – A je to kluk, který dojíždí ze Západního 
břehu.

Vidíte v tom naději pro mír?
Když vidím setkání mezi židovskými a palestinskými dětmi 

v naší škole, naplňuje mne to nadějí. Osobně ale nejsem optimistka. 
Nemám dojem, že by mír byl blízko. Na obou stranách je příliš 
mnoho radikálů.

◗ Ptala se Ruth Jochanan Weiniger, foto: archív Eudice Ben Ohr 
a Jerusalem Sudbury Democratic School

Obvykle v Maskilu 
neotiskujeme zprávy 
o křtinách. Tentokrát 
však děláme vý jim-
 ku – křtěna byla totiž 
básnická sbírka dlou-
holeté členky Bejt 
Sim        cha, spisovatelky 
Ireny Douskové. Slav-
nost se konala třicá-
tého března v zaplně-
ném podzemí kavárny 
Liberál. Z knihy četli Eva Salzmannová 
a Zdeněk Dušek, aby pak s autorkou a Mila-
nem Ohniskem, který pronesl úvodní slovo, 
společně polili prvý svazek náležitou dáv-
kou červeného…
Kniha rozhodně stojí za pročtení. Autorka 
v ní zůstává věrna své citlivé reflexi atmosfér 
a životních situací, opět potvrzuje svoji 
schopnost vhledu i umělecké zkratky. Ať už 
jde o vzpomínky na dětství, milostná témata 
nebo povzdechy v neveselých chvílích, vždy 
jsou vystiženy živým, mnohovrstevnatým 
obrazem, často spojeným se štiplavou ironií.
Inu, posuďte sami…

◗ red, foto: Kateřina Bláhová -Bliss

PESACH
Pod Kotýzem rozkvetly podléšky
Už je to ve vzduchu
Mojžíš se trápí
Vlastní nemohoucností
Zabil tak zabil
Horší je že koktá
Nemůže osvobodit další pokolení
Jeho svoboda
Zdá se
Je pro ně otroctvím
Ještě než vyšli

JARO
Zelené květy v zelených korunách stromů
Se chvějí
Připraveny splnit svůj úkol
Jsou to ty které zbyly
Po zeleném nočním dešti
Orgie dobrého díla
Hektolitry elixíru mládí
Zlatá brána věčnosti otevřena
Nikdo neprojde s hlavou na krku
A naše nesmrtelnost
Panenka pro děti
Touží být kolébána
V náručí paměti

PRÁZDNO
Červnové ráno dospává
V keřích jasmínu
Červen je žena
Já spíš pes
Arabští muži kouří
Před hotelem Nepokoj
Dva elegantní vyhnanci
Od švédských stolů
Vítr ke mně najednou přináší otce
Izraelské cigarety Broadway
Vetyver
A ještě cosi
Co mě štípe v nose
Rychle si obě ruce
Schovám do kapes

Irena Dousková: Napůl ve vzduchu, Martin 
Reiner – Druhé město, Praha 2016, 56 stran.

➤
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Akademická restaurace 
(Masarykova kolej, 
Thákurova 550/1, Praha 6)
Uzávěrka přihlášek nejpozději do 15. 4. na 
e -mailu: kehila@bejtsimcha.cz nebo na tel: 
603 393 558. Vstupné: členové FŽO 300 Kč 
(studenti 300 Kč), nečlenové 400 Kč.

Pesachový seder 
Bejt Simcha
pátek 22. dubna 
od 18.30 h 

Napůl ve vzduchu
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Peter Salner:
Čo si o tom myslím 

5. marca 2016 sa na Slovensku uskutoč-
nili parlamentné voľby, ktoré určili 150 čle-
nov Národnej rady Slovenskej republiky.

Pred voľbami
Celý čas bolo zrejmé, že opäť vyhrá 

Smer -Sociálna demokracia. Otázne bolo len, 
či premiér Robert Fico opätovne zostaví jed-
nofarebnú vládu, alebo musí ísť do koalície. 
Podľa prognóz sa mu v tomto prípade ako 
jediný partner núkala mimoparlamentná Slo-
venská národná strana (SNS). V minulosti ju 
okrem protimaďarských a protirómskych 
hesiel zviditeľňovali najmä vulgárne prejavy 
bývalého predsedu Jána Slotu. Zdalo sa, že 
rozdrobená pravicová opozícia nemá šancu. 
Podľa prognóz v nej mala dominovať strana 
Sieť, ďalej ju tvorili liberálna Sloboda a Soli-
darita (SaS), konzervatívne Kresťanskode-
mokratické hnutie (KDH), nezaraditeľné 
hnutie OĽaNO (Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti) či umiernený ma ďarsko-sloven-
ský Most -Híd. O účasti iných strán v parla-
mente sa prakticky neuvažovalo. 

Prioritou predvolebnej kampane sa stal 
boj proti kvótam a imigrantom. Zatienil aj 
čerstvé korupčné kauzy vládnej strany 
(najmä v zdravotníctve). Krátko pred voľ-
bami zdanlivo jasný obraz narušili štrajky 
učiteľov a zdravotných sestier. Neboli síce 
úspešné, ale ovplyvnili voličskú verejnosť. 
Na Slovensku platí 14 dní pred voľbami 
moratórium prieskumov verejnej mienky. 
Nik preto nepoznal aktuálny stav voličských 
nálad.

Výsledky
Najviac hlasov získal podľa očakávania 

Smer. 49 mandátov (o 35 menej než v roku 
2012) však nestačilo na utvorenie vlády ani 
v spojení so SNS, ktorá získala viac ako 8 % 
hlasov a 14 poslancov. Na druhom a treťom 
mieste skončili SaS a OĽANO, do parla-
mentu sa dostali aj opozičné strany Most-
-Híd a Sieť, ich výsledky však boli proti 
pôvodným očakávaniam nízke. Znepokoje-
nie vyvolali iné skutočnosti. Hranicu 5 % 
neprekročilo tradičné KDH, zato do parla-
mentu vstupuje podivuhodné hnutie Sme 
rodina. Vzniklo krátko pred voľbami a ver-
bálne sa hlásilo k pravicovej opozícii. Sku-
točný šok ale vyvolalo 8,82 % strany 
Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko. Už 
jej názov signalizuje, že sa programovo hlási 
k fašistickej vojnovej Slovenskej republike 
a adoruje prezidenta Jozefa Tisu. V tomto 
ohľade potešila len skutočnosť, že v kam-
pani aj po voľbách sa od nej verejne dištan-
covali všetky ostatné parlamentné strany.

Vláda
Uvedené výsledky vyvolali kombináciu 

eufórie a zhrozenia. V prvom momente sa 
zdalo, že 84 „neficovských“ poslancov 
umožní vznik širokej pravicovej koalície, do 
ktorej rátali aj SNS. Prezident Kiska síce 
poveril zostavením vlády víťaza volieb, 
Richard Sulík ako predseda druhej najsilnej-
šej strany však začal s prípravami pravicovej 
koalície. Rýchlo sa poučil, že známa židov-
ská skúsenosť, podľa ktorej všetko je inak, 
platí aj v slovenskej politike. Snem SNS 
odmietol vstup do šesťkoalície a bez nej 
pravicová vláda nemohla vzniknúť. 

Úvahy o patovej situácii, úradníckej 
vláde a predčasných voľbách skončili pre-
kvapujúco rýchlo. Premiér Fico sa už po 
niekoľkých dňoch dokázal dohodnúť nielen 
so SNS, ale aj s predstaviteľmi strán Most-
-Híd a Sieť. Zdanlivo nepredstaviteľnú 
zmenu názoru zdôvodnili nepriechodnosťou 
iného riešenia, účasťou nesystémových strán 
v prípadnej pravicovej vláde, blížiacim sa 
predsedníctvom Slovenska v EU, najmä ale 
obavou, že predčasné voľby by ešte viac 
posilnili fašistov. Napriek tomu ich rozhod-
nutie vyvolalo ostré reakcie médií a verej-
nosti. V médiách a na sociálnych sieťach sa 
objavili výroky o zrade, podvode na voli-
čoch, tajných predvolebných dohodách. Na 

protest z týchto strán vystúpili 4 poslanci. Po 
ochabnutí prvých emócií politickí komentá-
tori akceptovali racionálnosť prijatého roz-
hodnutia, naďalej ale kritizovali skutočnosť, 
že ho realizovali príliš rýchlo a nedostali 
preto všetko, čo mohli dosiahnuť.

„Židovská otázka“
Židovská otázka sa stratila v tieni iných 

„veľkých“ tém (boj proti imigrácii, korupčné 
kauzy, rómsky problém). Neoperovali ňou 
ani SNS či ĽS NS. Boris Kollár, predseda 
strany Sme rodina, po oznámení volebných 
výsledkov verejne deklaroval, že jeho pred-
kovia boli počas holocaustu deportovaní 
a zavraždení. Všeobecne známy je židovský 
pôvod niekoľkých poslancov (vrátane dvoch 
ministrov novej vlády). Na prvé zasadnutie 
parlamentu prišli dvaja členovia parlamentu 
s prišitými židovskými hviezdami, aby sym-
bolicky upozornili na hroziace nebezpečen-
stvo. Ako vidno, antisemitizmus sa dnes 
(aspoň na parlamentnej pôde) nenosí. 
Napriek tomu skutočnosť, že fašizmus 
začína byť oficiálne „in“, vyvoláva v komu-
nite zdesenie a obavy z budúceho vývoja. 
Nezmiernili ich ani neskoršie komentáre 
politológov, podľa ktorých išlo o protestné 
hlasy a nie o prejavy sympatií k fašizmu 
a jeho ideológii. 

duben/květen 2016
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Ohlédnutí
za slovenskými volbami
Výsledky nedávných slovenských parlamentních voleb vyvolaly rozpaky, napětí i otázky, jak tato skutečnost 
ovlivní politiku středoevropského regionu. Zeptali jsme se proto několika slovenských rodáků na jejich 
dojmy a vyhlídky do budoucna.

8

Marian Kotleba není ve slovenské politice žádným 
nováčkem – zde na volebním mítinku v Detve na jaře 
2010. (foto: Wikipedia – Ján Krošlák)
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Záver
Sľub, že napíšem do Maskilu o sloven-

ských voľbách, som komentoval slovami, že 
som sám zvedavý, čo si o tom myslím.

Správu o stratách Smeru a možnosti 
vzniku pravicovej vlády som prijal s nadše-
ním, ktoré rýchlo vystriedalo zhrozenie 
z výsledku fašistov. V prvom momente som 
sa ťažko vyrovnával s faktom, že strana, 
ktorá dostala môj hlas, vstúpila do koalície 
s Ficom. Rýchlo som však pochopil, že 
v danej konštelácii ide o zlé, ale pritom 
jediné racionálne riešenie. Prípadná pravi-
cová koalícia šiestich strán nemala šancu na 
úspech, ani keby do nej predsa len vstúpila 
SNS. Musela by sa spoliehať na nesysté-
mové strany OĽaNO a Sme rodina, či na 
excentrické osobnosti, ktoré v minulosti 
dokázali neschopnosť konštruktívnej spolu-
práce. Pripomeniem, že euroskeptický 
potenciálny premiér Richard Sulík (vtedy 
predseda parlamentu) zvrhol vládu Ivety 
Radičovej, do ktorej patrila aj jeho strana. 
Vyvolal tak predčasné voľby, ktoré priniesli 
jednofarebnú vládu Smeru. Opakovanie 
takéhoto postupu by pravdepodobne zname-
nalo posilnenie fašizmu s vážnymi násled-
kami pre židovskú komunitu a celú sloven-
skú spoločnosť. Otázkou, na ktorú zatiaľ nik 
nepozná odpoveď ostáva, či nová vláda 
takémuto vývoju dokáže zabrániť, alebo ho 
len oddiali…

◗ Peter Salner, PhDr., DrSc., se narodil roku 

1951 v Bratislavě. Zabývá se urbánní etnologií 

a sociální kulturou Židů na Slovensku a ve střední 

Evropě. Od roku 1975 působí v Ústavu etnologie 

Slovenské akademie věd. V letech 1996 až 2013 

byl předsedou Židovské náboženské obce 

v Bratislavě. 

Milan Žonca: Problém 
„národa bez dějin“

Letošní předvolební kampaň na Sloven-
sku byla soubojem emocí, ne idejí. Polari-
zace slovenské politiky, od svého počátku 
postavené na střídání vlády silného vůdce 
a těch ostatních – protivníků a bývalých 
souputníků – stojících proti němu, nabyla 
nebývalých rozměrů. Nelze se proto divit, že 
po patnácti letech nesmiřitelného politického 
souboje „dobra a zla“ hledal frustrovaný 
volič alternativy, které se však také příliš 
nezatěžují realizovatelnými programy pro 
správu věcí veřejných. „Standardní“ poli-
tické strany vyprázdnily svoji politickou 
agendu a zredukovaly ji na nic neříkající 
floskule a banality, přehlížejíce akutní pro-
blémy v soudnictví, školství či zdravotnictví. 
Pozornost otupělého voliče proto dokáže 
upoutat jen emoce – strach (z uprchlíků, 
Romů), hněv (na korupci, politiky, EU), 
naděje (přísliby radikálního obratu nebo 
kontinuity blahobytu). Tyto emoce konstru-
ují jednoduchými obrazy a narativy, které 
divákovi, pardon – voliči, skýtají podobné 
potěšení jako televizní reality show.

Na vlně politického emotivismu se kromě 
jiných svezla také fašizoidní strana Ľudová 
strana Naše Slovensko (ĽSNS) Mariána 
Kotleby. Čím se této radikální síle podařilo 
upoutat protestního voliče? Určitě to nebylo 
skrytou fascinací Slováků fašismem či neo-
nacismem. Když Kotleba ještě jako předseda 
dnes již soudem zrušené Slovenské pospoli-
tosti propagoval ideu stavovského státu 
a omezení volebního práva, jeho pochody 
v uniformách jasně odkazujících na éru 
válečného Slovenského štátu, s loučemi 
a antisemitskými hesly, přilákaly jen několik 

desítek radikálních pravičáků. „Vůdce“ 
rychle pochopil, že adorace Slovenského 
štátu není klíčem k srdcím většího počtu 
voličů. Pro ty je totiž tato epizoda sloven-
ských dějin trapně neaktuální a nevzbuzuje 
žádné emoce (to neplatilo na počátku deva-
desátých let, kdy se rozhodovalo o dělení 
federace). Kotleba proto chytře využil mýtus 
hluboce zakořeněný ve slovenském historic-
kém po(d)vědomí, podle něhož jsou Slováci, 
řečeno slovy esejisty Vladimíra Mináče, 
„národ bez dějin“, předmět, a nikoli podmět 
historických pohybů. Tváří v tvář všemoc-
ným „formovatelům dějin“ – v minulosti 
reprezentovaným Maďary nebo Židy, poté 
Čechy, dnes Američany, Evropskou unií, 
médii – mají Slováci jedinou možnost se 
vzepřít, a to právě vystoupením z dějin a izo-
lací ve vlastním „košiari“. Při životě tento 
mýtus udržuje způsob, jakým na Slovensku 
probíhá výuka dějepisu a literatury. V osno-
vách přetrvává neúměrně silný důraz na éru 
národního obrození v 19. století, slovenská 
identita je zde zobrazována prizmatem 
tvorby romantických básníků horlících za 
národní emancipaci a realistických prozaiků 
opisujících hloubku úpadku hornouherské 
rurální společnosti na úsvitu moderní doby. 
Jen minimum pozornosti je věnováno 20. 
století, ale například také dějinám Slovenska 
jako součásti uherského království ve středo-
věku. Slovenské školství, o jehož úpadku se 
mluví již dlouho, zejména v souvislosti 
s přetrvávajícím únikem mozků do zahra-
ničí, není schopno žákům a studentům 
schopno srozumitelně zprostředkovat histo-
rickou zkušenost s totalitou a předložit alter-
nativní verze národní identity.

Kotleba tento mýtus zkombinoval s kon-
spirační mentalitou živenou internetovými 
médii, přičemž využil schopnost sociálních 
sítí neregulovaně šířit dezinformace. Výsled-
kem této taktiky byl velký úspěch jeho strany 
mezi prvovoliči – svůj hlas jí podle prů-
zkumu odevzdalo až 23 % z nich a s jejím 
předsedou se v parlamentu fotí exkurze stře-
doškoláků jako s celebritou. Těžko se tomu 
divit, když podle mezinárodních průzkumů 
slovenští studenti v čtenářské gramotnosti 
výrazně zaostávají za průměrem zemí OECD.

ĽSNS bude v parlamentu dále pracovat 
na stupňování emocí, které ji již jednou 
vynesly na politické výsluní, přičemž se asi 
bude dále snažit spíše skrývat svoje ideolo-
gické kořeny ve fašistické ideologii a strefo-
vat se hlavně do uprchlíků a korupčníků. 
Z hlediska společenské stability je asi nej-
větším nebezpečím fakt, že Kotleba do své 
rétoriky zcela autenticky zakomponoval hlu-
boce zakořeněný, mnohdy přímo institucio-
nalizovaný rasismus vůči Romům, ke kte-
rému na slovenských periferiích (tzn. mimo 
intelektuální kruhy hlavního města) prak-
ticky neexistují alternativní hlasy. Obě 
strany – jak vyloučené romské komunity, tak 
majorita – dnes zcela otevřeně rezignují na 
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Slováci se musí vzepřít všemocným „formovatelům dějin“, v minulosti reprezentovaným Maďary nebo Židy, poté 
Čechy, dnes třeba Američany. Slogan „Yankees go home! – STOP NATO“ vyvěsil Marián Kotleba ve funkci 
župana osobně na budovu správy Banskobystrického kraje v roce 2014 u příležitosti oslav 70. výročí 
Slovenského národního povstání. (foto: Wikipedia, Ján Krešlák – SME)
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jakoukoli snahu uvažovat o udržitelném 
modu vivendi. Eskalace konfliktů je pak 
nejlepší způsob, jak zabránit jakémukoli 
dalšímu posunu směrem k řešení této otázky.

V krátkodobém horizontu je úkolem 
ostatních parlamentních stran a dalších insti-
tucí dát jasně najevo, že ĽSNS není legitimní 
politickou silou. Již teď se ukazuje, že to 
nemusí být jednoduché – např. někteří 
poslanci neoliberální euroskeptické strany 
SaS (ve volbách získala 12,5 % hlasů a skon-
čila na druhém místě) již prohlásili, že nebu-
dou mít problém podpořit „rozumné“ návrhy 
Kotlebovců. Velmi jasně se proti ĽSNS 
zatím postavil prezident Kiska a také kato-
ličtí biskupové, kteří po volbách spolu 
s Ústředním svazem židovských obcí vydali 
nezvykle jasné prohlášení proti rasismu 
a antisemitismu. (www.tkkbs.sk/ view.php?-
cisloclanku=20160314041). Proti vo ličské 
frustraci a autoritářským svodům jsou však 
prohlášení málo. Bez reformy školství, plánu 
na integraci romské menšiny a zvýšení 
vymahatelnosti práva (tzn. opatření, o nichž 
se na Slovensku již léta mluví jako o klíčo-
vých) budou strany hlásající radikální anti-
systémová řešení dále posilovat. Profitovat 
z toho bude především ĽSNS. Demontáž 
demokratického zřízení na Slovensku sice 
zatím nehrozí, ale spokojit se s tím by bylo – 
jak ukazují dějiny – velmi krátkozraké.

◗ PhDr. Milan Žonca, PhD., 
hebraista a religionista, působí na Ústavu 

židovských studií Univerzity Karlovy

Pavol Bargár:
Nejde jen o Židy

Čo táto situácia znamená pre Židov žijú-
cich na Slovensku? Hrozí im nejaké mimo-
riadne nebezpečenstvo? Domnievam sa, že 
nie, aj keď je rozumné mať neustále na 
pamäti, že Židia nezriedka bývali lakmuso-
vým papierikom na detekciu postojov a nálad 
v spoločnosti a že Kotlebova strana sa nikdy 
netajila svojou antisemitskou rétorikou. Som 
však presvedčený, že v centre pozornosti 
nenávistného diskurzu sú aktuálne predovšet-
kým Rómovia a imigranti, predovšetkým tí, 
ktorí sa hlásia k islamu. Ak by však neonacis-
tické a protidemokratické tendencie v sloven-
skej politike mali mať posilňujúcu tendenciu, 
znamenalo by to priame ohrozenie pre všet-
kých ľudí žijúcich na Slovensku, a to bez 
ohľadu na farbu pokožky, náboženskú prís-
lušnosť, sexuálnu orientáciu či akýkoľvek iný 
aspekt identity. Známe slová nemeckého 
farára Martina Niemöllera o tom, ako „si 
prišli pre niekoho iného“, sa tak opäť stávajú 
nielen mimoriadne aktuálnym mementom, 
ale i výzvou k občianskej angažovanosti.

◗ Mgr. Pavol Bargár, ThD., evangelický theolog 

a překladatel, bývalý předseda Společnosti křesťa-

nů a Židů v ČR, člen výboru International Council 

of Christians and Jews (text je úryvkem z delšího 

textu, který vyjde v Revue SKŽ)

Dne 29. března 2016 byla za účasti 
řady politiků a několika církevních 
hodnostářů otevřena ve Šternber-
ském paláci v Praze parlamentní 
kaple. Na této skutečnosti by nebylo 
nic pozoruhodného, jelikož sně-
movní kaple jsou v Norsku, Ně-
mecku, Velké Británii a dalších 
zemích (ale nikoli např. v Evrop-
ském parlamentu). Moji pozornost 
upoutal až následující text:

„V průběhu slavnostního obřadu v kapli 
byl do mezuzy ve vchodu umístěn svitek 
s biblickým citátem, na stůl byla uložena 

Bible kralická a židovský překlad Starého 
zákona.“ (Parlamentní listy, 4. 4. 2016). Na 
závěr slavnosti vrchní zemský rabín Karol 
Efraim Sidon, předseda Ekumenické rady 
církví Daniel Fajfr a pražský arcibiskup kar-
dinál Dominik Duka zapálili tři svíčky. Pří-
tomen byl ještě pražský biskup Církve čes-
koslovenské husitské.

V článku s nadpisem Kardinál Duka ote-
vřel novou poslaneckou kapli (Arcibiskup-
ství pražské, Novinky, tiskové zprávy) jsem 
se pro změnu dočetla, že „koncept byl kon-
zultován s představiteli katolické církve, 
zástupci Ekumenické rady církví i s členy 
židovské obce (ptám se které, je jich deset). 
Kaple tak vychází ze židovsko -křesťanských 
kořenů naší společnosti a evropské civilizace 
a je otevřena věřícím různých vyznání.“

Základem kaple je kruhový stůl, který je 
na jedné straně nedokončený. Symbolicky 
ho završuje korpus ukřižovaného Krista na 
bílé stéle. Pomocí různých režimů osvětlení 
je možné měnit atmosféru podle toho, jestli 
se jedná o společenské setkání, meditaci 
nebo osobní čtení.

Aktuálně.cz dne 29. 3. 2016 připojila 
k článku Poslanci mají novou kapli 23 foto-
grafií. Vstup do kaple se nachází mezi 
dveřmi na WC (páni vlevo, dámy vpravo). 
Protože skleněné dveře nemají „futra“, je 
mezuza zasazena do sádrokartonu (na fotce 
č. 7 vkládá pan rabín do mezuzy biblický 
text). Celý prostor kaple vyplňuje kulatý stůl 
se 14 židlemi (volné místo žádné) a všemu 
dominuje barokní soška Krista.

Celá ta věc je nešťastná hned z několika 
důvodů. Parlament je sekulární, nenábožen-

ská instituce. Jestliže poslanci potřebují 
meditační místnost či modlitebnu, bylo by 
lépe otevřít tento prostor skutečně příslušní-
kům všech vyznání. Jestliže je dominantním 
prvkem soška Krista, jedná se o prostor 
výrazně křesťanského zaměření. Nic na tom 
nezmění umístění mezuzy při vstupu ani 
účast zemského rabína.

V České republice je přes třicet registro-
vaných církví. Převážná většina z nich jsou 
křesťanská společenství a největší počet 
věřících má (dle údajů z roku 2011) římsko-
katolická církev – 1 082 463 osob. Jsou mezi 
nimi však i takové náboženské směry, pro 
něž jsou obrazy v modlitebním prostoru pře-
kážkou (např. Náboženská společnost Svěd-
kové Jehovovi) a mimokřesťanské nábožen-
ské komunity.

S těmito náboženskými společnostmi 
podoba interiéru konzultována nebyla 
a žádné nemělo na slavnostním otevření 
svého zástupce. Za tohoto stavu tedy nelze 
tvrdit, že se jedná o prostor vhodný či vyu-
žívatelný pro všechny. Mohlo by se dokonce 
zdát, jako by tvůrci kaple předpokládali, že 
mezi našimi volenými zástupci mohou být 
kromě nevěřících (jichž je většina) jedině 
křesťané či židé. Na ostatní totiž zjevně 
nemysleli; ostatně většina skutečně ortodox-
ních židů by se v kapli před obrazem Ježíše 
z Nazareta stejně modlit nemohla. 

Pokud je pravda, že interiér kaple byl 
konzultován se „židovskou obcí! (patrně 
ŽOP), je podivné, že výsledkem je umístění 
sošky Krista na dominantním místě kaple 
a současně mezuzy. Pokud ovšem pan rabín 
předem nevěděl, jak kaple vypadá, pak 
neměl mezuzu na určené místo umisťovat 
(na fotografii je vidět připravený výřez 
v sádrokartonu a pan rabín drží v ruce 
mezuzu a svitek), minimálně do mezuzy 
neměl vložit pergamen.

Celá záležitost nakonec působí jako 
snaha několika křesťanských církví o pro-
niknutí do sekulárního prostoru – za přispění 
rabína Sidona, jehož přítomnost dodává akci 
zdánlivě mezináboženský charakter.

Jestliže se skutečně jedná o prostor 
určený všem, pak k slavnostnímu otevření 
měli být pozváni zástupci všech v České 
republice registrovaných církví a nábožen-
ských společností. Prostor měl být koncipo-
ván tak, aby se zde mohl usebrat křesťan, 
žid, muslim, buddhista či vyznavač jakého-
koli jiného náboženství. To se nestalo, při 
otevření byla naopak zdůrazněna role dvou 
náboženství v naší společnosti. To, že jedno 
z nich je naše, by nám nemělo dávat důvod 
k radosti: byl omezen sekulární, nábožensky 
neutrální prostor parlamentu, příslušníci 
ostatních náboženství mají důvod cítit se 
v něm méně vítáni.

◗ Rézi J. Weiniger
Foto: www.psp.cz

Parlamentní kaple pro všechny?➤

Slavnostní otevření kaple 29. března 2016.
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historie

Jedinými hmatatelnými pozůstatky 
malých židovských komunit bývají 
převážně hřbitovy, o něco méně 
často se na venkově setkáváme 
s objekty synagog a škol, které 
ještě zjevně odkazují na původní 
účel. Ne každá židovská obec ale 
měla svůj hřbitov. To je případ malé 
židovské pospolitosti, která se v 18. 
a 19. století shromažďovala v modli-
tebně v Bendově Záhoří u Mladé 
Vožice na Táborsku.

Nejednalo se o pouhou mladovožickou 
filiálku, ale o samostatnou náboženskou 
korporaci, jak bude pojednáno níže. Ben-
dovo Záhoří je zapadlá víska v kopcích, 
mající roku 1840 pouhých 24 čísel popis-
ných. Mezi její pamětihodnosti patří návesní 
kaplička a kdysi i soubor dřevěných polygo-
nálních stodol, které bychom dnes hledali 
marně. Záhoří byla osada osídlená svobod-
níky, přímými poddanými krále, a náležela 
do třetí svobodnické čtvrti Táborského kraje. 
První židovskou rodinu zde kolem roku 
1708 usídlil svobodník Lhotka ve své nově 
vystavěné chalupě. Roku 1783 zde žily již tři 
rodiny, mezi nimi i kantor (Schulmeister) 
Wolf Elsus. O deset let později nacházíme 
v Záhoří rodinu vinopalníka, řezníka 

a obchodníka s krátkým zbožím Salomona 
Pentličky, vinopalníka Josepha Exsteina 
a učitele Jachima Freie, dohromady 18 osob. 
K zdejší náboženské obci příslušely rodiny 
ve svobodnických vsích Dolní a Horní Hra-
chovice, Mostek, Blanice a Krchova Lomná 
a z poddanských obcí Pohnání, Pohnánec, 
Nahořany, Dub, Ratibořské Hory, Radvanov 
a snad i dalších. Záznamy o nich najdeme 
spíše než v mladovožických matričních kni-
hách v matrikách babčických, které byly 
vedeny zejména pro svobodnické vsi.

Modlitebna zde existovala nepochybně 
už v 18. století, neznámo kdy vznikla i škola. 
Ta měla v polovině 19. století statut veřejné 
německé školy. Obec měla tehdy svého 
představeného – roku 1850 Mojžíše (Moše) 
Lüftschitze (o něm dále) a učitele Floriana 

Schauera, který byl zároveň Religionsweise-
rem (fakticky rabínem) a mohelem (obřízká-
řem). Prostředky souvěrců na chod obce 
patrně nebyly velké, a tak měla tato problém 
přispívat na plat krajského rabína. Starosta 
Bendova Záhoří Václav Krch měl v říjnu 
1850 těžkou hlavu z toho, že židovská obec 
nedala dohromady požadovanou sumu 6 zla-
tých 24 krejcarů, ale jen polovičku. Jelikož 
se souvěrci stěhovali často do Mladé Vožice, 
přicházela židovská obec o své příspěvky, 
protože je přirozeně platili v místě svého 
nového bydliště.

Soužití Židů s křesťanskou většinou 
nebylo bezproblémové. Roku 1858 si du -
chovní Schauer stěžoval okresnímu předsta-
venému na mnohá pohoršení budící darebác-
tví, kterými místní lidé ruší bohoslužby 
v synagoze. Na Vysoké svátky mu proto byla 
poskytnuta četnická asistence.

Patrně na počátku padesátých let 19. sto-
letí byla vystavěna nová modlitebna a škola 
na místě čp. 23. Do školy chodilo roku 1855 
patnáct žáků. K jejich přezkoušení vožickým 
děkanem byl tehdy přizván i okresní předsta-
vený. Roku 1872 měla škola již 25 žáků. Pak 
jejich počet spíše klesal, úměrně tomu, jak se 
Židé stěhovali z venkova do měst: ve škol-
ním roce 1883/1884 to bylo 11 žáků a v roce 
1885/1886 13 žáků, z toho jeden katolík. 
Židovské školy totiž do jisté míry uspokojo-
valy poptávku Čechů po vzdělání v němec-
kém jazyce, podobně jako známé posílání 
dětí do německých rodin. Známe i jména 
dalších učitelů, jejichž roční příjem činil 125 
zlatých a kteří bývali i synagogálními kan-
tory: Isak Vogel (1865), Isidor Schneider 
(1869), Moses Reich (1873), Alois Čamper-
lík (1886–1888), Ignaz Čamperlík (1890) 

a Karl Kohn (1893). Židovská obec v Ben-
dově Záhoří, čítající ještě roku 1872 39 pla-
tících příslušníků, zanikla na základě zákona 
o vnějších poměrech israelitské náboženské 
společnosti z roku 1890, respektive vyhlášky 
ministerstva kultu a vyučování z roku 1893. 
Zbylí věřící byli připojeni k Mladé Vožici. 
V Záhoří žili roku 1890 čtyři, roku 1900 jen 
dva Židé. Podle zjištění Jiřího Fiedlera se 
konaly v synagoze obřady ještě v roce 1905. 
Pak modlitebna zanikla a její inventář byl 
přesunut do Mladé Vožice.

Dům čp. 23 v Bendově Záhoří dnes svým 
exteriérem nijak nepřipomíná svůj původní 
účel. Náhrobky Židů z někdejší záhořské 
obce najdeme spíše než na mladovožickém 
hřbitově v Bělči na hřbitově v Prudicích. To 
však patrně nejsou jediné hmotné památky 
na židovskou obec. V roce 2014 se ze Spoje-
ných států do sbírek Židovského muzea 
v Praze za docela velkého mediálního zájmu 
vrátila desítky let pohřešovaná synagogální 
opona. Ta se do muzea původně dostala se 
svozem z Mladé Vožice v období protekto-
rátu. Donátory opony z roku 1855 byli jistý 
Moše Lüftschitz z Blanice s manželkou 
Chejlou. Tentýž Moše Lüftschitz, který byl 
o pět let dříve představeným náboženské 
obce v Bendově Záhoří. Je proto velmi prav-

děpodobné, že opona původně sloužila právě 
ve zdejší synagoze a je tak jedinečnou připo-
mínkou dávno zaniklé venkovské židovské 
komunity.

◗ Karel Vošta, foto: archív autora

Prameny a literatura: Národní archiv Praha, Matriky židov-
ských náboženských obcí (HBMa), židovské obce Babčice 
a Mladá Vožice. Tamtéž, soupis Židů z roku 1723. Státní 
okresní archiv Tábor, fond Okresní úřad Mladá Vožice. Cikhart, 
Roman: Popis Táborska, Tábor 1947. Ebelová, Ivana kolektiv: 
Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, Prácheňský, 
Berounský a Táborský kraj, Praha 2003. Fiedler, Jiří: Encyklo-
pedie židovských sídlišť, heslo Bendovo Záhoří [CD -ROM]. 
Vošta, Karel: Židovské školy na Mladovožicku v 2. polovině 19. 
století. Výběr: Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 
roč. 49, 2012, č. 2, s. 101–108.

nisan 5776

Židovská obec
v Bendově Záhoří

Bendovo Záhoří, dům čp. 23, dříve synagoga a škola.

Prudice, židovský hřbitov, náhrobek Rosalie Pen t-
-ličkové z Bendova Záhoří.

Synagogální opona darovaná manželi Lüftschitzo vý-
mi. (foto: Židovské muzeum v Praze)
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Tauberové, o kterých bude řeč, jsou mí 
vzdálení příbuzní. Dlouho jsem je znala 

jen z vyprávění. Žijí na Slovensku ve městě 
nazvaném dejme tomu Bystrá. Ruský roma-
nopisec by patrně napsal, že se jedná o město 
N. v P.ské gubernii, ale já se k tak průhledné 
lži nemohu uchýlit.

Odnože této rozvětvené rodiny žily 
nějaký čas v Praze, ty jsem poznala osobně. 
Někteří v Praze zůstali, jiní v příhodný čas 
zamířili do Londýna a do Toronta. „Toront-
ští“ nám byli nejblíže, setkání s nimi, dokud 
byli v Praze, byla častá a ne zcela bezkon-
fliktní, ale to už patří k rodinné anamnéze.

Ale zpět k Tauberům v Bystré. Na ně 
jsem vždycky byla zvědavá, tím spíš, že 
jsem neměla potuchy, jak vypadají, protože 
doma jsme neměli jedinou fotografii. Jejich 
osudy by vydaly na román, jako u většiny 
židovských rodin. Ústřední postavou byla 
Hermínka. Traduje se, že když po válce 
čekala na mého tatínka na nádraží v Bystré, 
bez váhání k němu zamířila, jakmile ho uvi-
děla vystoupit z vlaku. Táta si až po chvíli 
uvědomil, že se vidí poprvé.

„Jak jsi mne poznala?“ podivil se.
„Přece podle nosu,“ odvětila Hermínka.
Prý byla velmi krásná. Ještě před válkou 

ovdověla a se svým druhým mužem Otou se 
octla ve sběrném táboře. Od židovského 
staršího, který věděl, že se chystají trans-
porty na východ, dostali propustku na 24 
hodin. Soukromě jim řekl, aby se nevraceli. 
Poslechli, ačkoliv to vyžadovalo obrovskou 
odvahu. Nevím, jak se dokázali do konce 
války skrývat a kdo jim pomáhal. Jednou 
měli namále, objevil je německý voják, který 
je chtěl zastřelit. Oto ještě Hermínce řekl, 
aby se nebála, že je to rychlá smrt. Ale voják 
je pustil, údajně se slovy, že mu Hermínka 

připomíná matku. Když jsem tenhle příběh 
vyprávěla své známé, přeživší holocaustu, 
poznamenala, že měli štěstí. Kdyby byli 
vojáci dva, už by nebylo možné projevit 
soucit, jeden by se bál druhého.

Jožo, Hermínčin syn, se vyhnul internaci 
útěkem k partyzánům a padl v horách při 
povstání. Naprostá většina rodiny byla 
zavražděna v koncentračních táborech. Pře-
žil jen Pavel, Hermínčin synovec. Vrátil se 
do Bystré, oženil se se Slovenkou a své tři 
syny pojmenoval po příbuzných, kteří 
neměli to štěstí přežít.

Uniknout smrti se podařilo také dvěma 
z Hermínčiných bratrů. Béla včas odejel do 
Palestiny a Alfréd, účastník tažení z Buzu-
luku do Prahy, byl na východní frontě i se 
svou ženou Kitty. Po válce bydleli nějaký čas 
v Bystré, kde se jim narodily dcery Adéla 
a Tamara. Později se přestěhovali do Prahy 
a tak se stalo, že jsem Alfréda uviděla na 
jakémsi rodinném setkání. Vybavuji si ho 
dodnes jako štíhlého, vysokého a přitažli-
vého muže. Kitty mi byla nesympatická, 
zachmuřená kouřila jednu cigaretu za druhou 
a podle toho vypadal i její hlas. Tenkrát jsem 
ovšem netušila, co všechno má za sebou. Její 
manžel naproti tomu působil aristokratickým 
dojmem, jako člověk, jehož urozený původ je 
nasnadě. Zírala jsem na něj s obdivem a zma-
tená erotickými představami, že kdybych 
byla starší… a nejsme tolik příbuzní… To mi 
bylo asi deset a příbuzenský poměr pro mne 
byl – a dodnes je – tvrdým oříškem. Máma 
mi ho nesčetněkrát vysvětlovala a já občas 
pochopila a vždycky zapomněla. Myslím, že 
Alfrédův otec byl bratrancem mého dědečka, 
každopádně nám zůstalo stejné příjmení.

Minulost mne odjakživa zajímala, ale 
dějepis je neškodná zábava v porovnání 

s pátráním po předcích a vlastní identitě. 
Vyrůstala jsem v rodině s babičkou a ptala se 
jí: „Pamatuješ si na svou babičku?“

Ovšem Alfréda jsem se ptát nemohla, 
vídali jsme se zřídka a tenkrát navíc nebylo 
zvykem klást otázky. A když vyměnil Prahu 
za Londýn, bylo mi teprve dvanáct.

Setkali jsme se až po 25 letech. To už se 
smělo ledacos a tak jsem se cestou ze zámoří 
zastavila v Londýně. Kitty už nežila, ale 
Gréta, Alfrédova druhá žena, souhlasila 
s tím, že u nich strávím pár dní. Byla kato-
lička, původem Rakušanka a s Alfrédem 
mluvila německy. Zdálo se mi to docela 
zábavné až na nejistotu, kterou jsem pociťo-
vala, když spolu konverzovali a já jim nero-
zuměla ani slovo.

Alfréd se téměř nezměnil, i ve svých 
osmdesáti letech stále vysoký, štíhlý a při-
tažlivý vyvolal ve mně takřka stejný pocit 
jako kdysi. Ale přinutila jsem se využít jedi-
nečnou a možná poslední příležitost ho 
vyzpovídat, už jako dospělá žena, která má 
nárok na odpovědi. A tak jsem se dozvěděla 
o okolnostech, které umožnily Hermínce 
a Otovi opustit sběrný tábor, o tom, že 
v rodině měli všichni sklon k předčasnému 
šedivění, takže Alfréd, nejmladší ze sedmi 
sourozenců, pamatuje Hermínku jen s bílými 
vlasy. A že žárlil na své synovce a neteře, 
protože se mu zdálo, že jim maminka věnuje 
více pozornosti než jemu, benjamínkovi.

Alfréd utekl před Hitlerem na východ, 
dostal se do Kazachstánu, a ačkoliv nebyl 
v gulagu, nesměl opustit město. I přes nedo-
statek informací se dozvěděl o Svobodově 
armádě a přihlásil se do ní. O Svobodovi se 
nevyjádřil špatně, ale poznamenal, že řada 
důstojníků se netajila antisemitismem a mezi 
vojáky byli i někteří s kriminální minulostí. 

Bábrlinka byla čisťounká, ve starém kabátě, zašívaných kalhotách 
a klasických důchodkách. Na velkém hrbu na zádech nesla 

batoh. V podpaží dvě berle. Čistý, jasný pohled mod-
rých očí mě uzemnil. Jsem komunikativní extrovert, 
pustila jsem se s bábrlinkou do řeči. Já česky, ona 
jakousi protoslovjanštinou, podobnou slovenštině. 
Nabídla jsem jí teplé, kvalitní oblečení po mé zlaté 
mámě.

Dala mi svůj telefon. A tak jsem jí rok telefonová-
vala či ona mě. Posílala jsem jí pohledy z cest, čtení, 
oblečení, boty, vše pěkné, moje maminka byla parád-
nice. Dozvídala jsem se osobní příběhy této devade-
sátileté paní M., původem ze Srbska.

Když byla malinká, zemřela jí matka, zůstala 
s otcem a sestrou. Otec se znovu oženil a macecha 
nebyla ani zlá ani milující. Holčička žila normálním 

dětským životem, milovala svého otce, byl pro ni vším. Hrála si 
s ostatními dětmi v kukuřičných lánech, pro sladkosti chodila do 
židovského obchodu a na výuku náboženství k pravoslavnému knězi. 
Parta jejích kamarádů byla pravoslavná, židovská i katolická. Na 

menším srbském městě se rozdíly nenosily. Dívenka rostla. A náhle 
začaly růst rozdíly. Rozdíly způsobené ne pubertou či dospíváním, 
ale válkou. Nejprve Chorvatští ustašovci odvlekli Židy. Zmizeli 
kamarádi, sousedé, obchůdky. Pak deportovali dívenčina otce, vždyť 
byl Srb. Směla ho vyprovodit k vlaku. Vůbec ji nenapadlo, že místo, 
kam táta jede, je koncentrák.

Po roce psaní a telefonování mi bábrlinka sdělila, že už to v seve-
ročeském podnájmu nemůže vydržet. Nabídla jsem jí ubytování 
v domečku, kde moje maminka trávila poslední dva roky svého 
života a já tam bydlela s ní. Praha už byla pro maminku příliš náročná 
a pro mě bylo čtyřicetiminutové dojíždění hračkou. Domek je blízko 
nádraží, má zahradu, je bezbariérový s vytápěním v podlaze. Pohoda, 
lahoda. Bábrlince by vařila sousedka, báječná kuchařka, tak jako 
vařila mé mamince, když jsem byla pracovně příliš vytížena. Paní M. 
by hlídala mého psa a pes ji. Platila by si svoji útratu, domeček by 
větrala a byla by v pohodě. Slovo dalo slovo a kamarád se svým 
náklaďáčkem paní M. přistěhoval. A já se postupně dozvídala pokra-
čování nežidovského příběhu, tolik podobného osudům židovským.

Se sestrou se těšila na Vánoce, že by se snad tatínek mohl z pra-
covního tábora vrátit. Na Štědrý den se ustašovští gardisté onoho ➤

➤

O čem se doma (ne)mluvilo

příběh k Pesachu: Nežidovský Ahasvér
Nedlouho po smrti mé milované maminky, paní Aleny Wittmannové, blahé paměti, jsem potkala bábrlinku.
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příběhy

tábora tak zpili, že v rozjařenosti postříleli všechny srbské vězně. 
Otec děvčat byl zastřelen ranou do týlu a hozen do řeky plné těl srb-
ských mužů. Děvčata byla v patnácti letech deportována do 
Německa na nucené práce. Pět let holky dřely v Německu, 
bez kontaktu s domovem, bez řádných informací, hladové, 
nešťastné, znásilňované.

Po válce se vrátily domů. Ale jaký to byl domov? Bez 
otce, bez sousedů, kamarádů… Jedna ze sester zůstala, 
druhá odjela do Československa. Vdala se za slovenského 
letce britské armády. Chtěla začít úplně nový život. Letec 
však jednou odletěl do nebe a už se nevrátil. Mladou srb-
skou pravoslavnou vdovu slovenská katolická rodina 
nechtěla. 

Protloukala se všelijak Československem. Znovu se vdala a roz-
vedla a později se opět vdala, manžel zemřel. Po různých koutech 
Čech žijí její děti, její vnoučata a pravnoučata. Bábrlince bylo počát-
kem března 91 let. Její sestra zemřela v Srbsku ve svých 93 letech. 
Byla bohatou paní, vlastníkem několika domů v nově rozbombardo-
vaném Bělehradě. Věrnou oddanou soudružkou Tita, jehož památku 
udržovala až do smrti.

Paní M. dostala z Německa peníze za nucené práce. Směšnou 
částku, která by nepokryla ani polovinu ročního průměrného platu 
v Čechách. Německý stát se omluvil a uvolnil almužnu. Pevně dou-
fám, že finance, o které Německo ošidilo a stále šidí oběti nacismu, 

alespoň použije na pomoc utečencům „neárijských ras“, upínajících 
naděje právě k Německu.

Touha paní M. je být ve svém a blízko některého ze 
svých dětí. Je hluboce věřící, denně se modlí, čile běhá 
o berlích do katolických kostelů na mše, ač katolickou 
církví pohrdá. Inu, k pravoslavným to je daleko a Bůh je 
jen jeden. Vesele či smutně vypráví svojí protoslovjanšti-
nou, smaží palačinky a vaří báječné polévky. Čte vše, co jí 
přijde pod ruku. Je maličká, hrbatá o berlích a plná života. 
Života tuláka.

Po půlročním pobytu u mě odjela paní M., tento 
zvláštní srbský věčně putující Ahasver, ke svému synovi 
v naději, že dostane malý byt, bude ve svém, blízko někte-

rého ze svých dětí.
Když o ní přemýšlím, nemohu nemyslet na tisíce lidí, kteří utíkají 

do Evropy v naději, že jim bude lépe. Že jejich děti budou žít v klidu 
a míru. A oni že budou jednou žít ve svém v blízkosti svých dětí. 
Zatím jsou z nich nežidovští Ahasvérové putující světem.

V Bejt Simcha je sběr oblečení, hygienických potřeb, léčiv a pe -
něz pro uprchlíky. Ne každý může putujícím poskytnout přechodný 
domov. Poskytněme však to, co můžeme.

Přeji paní M. a všem putujícím, aby byli brzy ve svém a v blíz-
kosti svých dětí. Pesach sameach!

◗ Sylvie Wittmannová
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➤

Kitty sloužila jako zdravotnice, a přestože na 
frontě nebyla nouze o hrůzné zážitky, sku-
tečný šok prožila, když se dostala do Osvě-
timi těsně po osvobození. Z příbuzných 
a známých nenašla nikoho a pohled na ty, 
kdo přežili, ji připravil o víru. Ať mi rodiče 
odpustí, nemůžu už věřit v Boha, řekla.

Po válce Kitty trvalo dva roky, než se 
dala dohromady A tak měli dcery rychle za 
sebou v rozmezí jedenácti měsíců. Netajili 
jim židovský původ, ale nevedli je k nábo-
ženství. V Londýně strávila Kitty jen sedm 
let, zemřela na rakovinu v necelých šedesáti 
letech. Adéla s Tamarou považovaly za při-
rozené pochovat svou matku na židovském 
hřbitově, ale rabíni byli kategoricky proti. 
Kitty nesplňovala jejich představu ortodoxní 
Židovky a důvody opuštění víry je nezají-
maly. Alfréd si uvědomil, že dcerám na tom 
záleží, a tak se obrátil na rabína, kterého 
dobře znal, a ten neváhal autoritám vynadat. 
Jak můžou pochybovat o ženě, která prožila 
válku na frontě, zatímco oni byli v bezpečí 
ve Velké Británii? Je lepší Židovka než vy 
všichni dohromady, řekl bez servítků. A tak 
Kitty přece jen pochovali na židovském 
hřbitově.

Tenkrát jsem netušila, že bude mít tenhle 
příběh pokračování. Vrátila jsem se do už 
rozděleného Československa a přemýšlela 
o Alfrédově vyprávění. Proč se nevydám do 
Bystré? Hermínka i Oto jsou už po smrti, ale 
ještě žije Pavel. Když jsem se skálopevně 
rozhodla, že tyto prázdniny určitě pojedu své 
příbuzné navštívit, zastihla mne zpráva, že 
Pavel zemřel.

Tak to je konec, pomyslela jsem si. Pro-
meškala jsem možnost dozvědět se o své 
rodině co nejvíc. Jenže během dalších let se 
mi začala vnucovat myšlenka na Irmu, Pav-
lovu manželku, a shodou okolností mou 
jmenovkyni. A když zemřel i Alfréd, roz-
hodla jsem se obrátit se na ni. Dalo mi dost 
práce sehnat její telefon a adresu. A tak jsem 

se párkrát nadechla a vytočila číslo. Vůbec 
jsem nevěděla, co mám říct.

Dobrý den! Irma Tauberová? Tady Irma 
Tauberová z Prahy.

Srdce se mi rozbušilo, když se ozval hlas 
ze sluchátka. Ale Irma byla velmi milá a na 
mou nesmělou otázku, zda bych nemohla 
přijet do Bystré a zdržet se tam několik dní, 
odpověděla: „Nech sa páči!“ Jako by nebylo 
nic zvláštního na tom, že zavolá vzdálená 
příbuzná jejího manžela, kterou v životě 
neviděla, a pozve se na návštěvu, jejíž důvod 
nedokáže uspokojivě vysvětlit.

Přijela jsem a s Irmou jsme si hned velmi 
dobře rozuměly. Ráda si povídala, možná 
i proto, že k tomu neměla moc příležitostí. 
Nejstarší syn se odstěhoval z Bystré, mladší 
byli vytíženi v práci.

Celá léta jsem byla zvyklá jen na naši 
rodinu, a tak mne množství Tauberů vyvedlo 
z míry. Seznámila jsem se s Irminými syny 
a jejich rodinami. A hlavně jsem získala 
informace takříkajíc z první ruky.

Alfréd ovšem z tohoto vyprávění nevyšel 
jako světec, Zdálo se, že Kitty s ním neměla 
snadný život. A někdy si přišla taky Irmě 
postěžovat. Cítila jsem rozpaky z tohoto 
odhalení, i když jsem v minulosti ledacos 
zaslechla. Například při vyprávění jistého 
pana Weisse, původem z Bystré, mi bylo 
trapně. Rodinu Tauberů pochopitelně dobře 
znal a tvrdil, že jeden z nich měl se služkou 
nejen poměr, ale i dítě a ta služebná byla 
gojte. A má sestřenice věděla od své matky 
(taky z Bystré, jaká náhoda), že Tauberové 
neměli dobrou pověst a nejedli košer. 
Zkrátka nepatřili k elitě.

Což mi nezabránilo zajít na židovský 
hřbitov. Dojalo mne vidět náhrobek Ota 
a Hermínky a řadu jmen In memoriam jako 
připomínku zmařených životů. A nesmírně 
mne překvapilo, když jsem uviděla Alfrédův 
hrob. Jak je možné, že je pochovaný tady? 
Vím jistě, že zemřel v Londýně.

Hned po návratu ze hřbitova jsem se na to 
zeptala Irmy a dozvěděla se, že těžkosti, 
které předcházely Kittině pohřbu, se ukázaly 
být malichernými, když Alfréd zemřel. Dce-
rám, které si přály, aby rodiče spočinuli 
vedle sebe, tentokrát židovské autority řekly 
nekompromisně NE. Proti válečným útra-
pám postavily Alfrédův bezbožný život pod-
tržený křesťanskou manželkou. Adéla a Ta-
mara se tedy rozhodly, že otce uloží 
k věčnému odpočinku na židovský hřbitov 
v Bystré. Ale tamějším autoritám také nebyl 
Alfréd po chuti. Mnozí ještě pamatovali, 
jaký nebožtík kdysi vedl život. A kromě toho 
vyvstala i ožehavá otázka PRESTIŽE. Že by 
v Bystré byli méně ortodoxní než v Lon-
dýně? Ani řeč!

Jenže málo platné, v Bystré mají trochu 
jiné zkušenosti než v Londýně a vděk lidem, 
kteří se postavili Hitlerovi na odpor, má 
osobní rozměr. Nejvyšší autorita posléze 
pravila: „Dobrá, tak si ho tu pochovejte, ale 
kdyby něco, já o ničem nevím.“ Pohřeb se 
tedy konal v Bystré za hojné účasti 
a v naprostém utajení.

To ještě nebyl úplný závěr, Adéla s Tama-
rou požádaly, aby směly na matčin náhrobek 
připsat: „Její manžel Alfréd Tauber je pocho-
vaný na židovském hřbitově v Bystré.“ „To 
by mohl říct každý,“ pravil neúprosně vrchní 
rabín. „Předložte oficiální potvrzení, že 
tomu tak je.“

Z Londýna tedy putovala žádost, aby 
židovská obec v Bystré potvrdila uvedenou 
skutečnost. Představenstvo po přečtení 
dopisu sborem zesinalo. Obratem poslali 
odpověď: „Řekli jsme jasně, že o ničem 
nevíme!“

Závěr rodinných peripetií se zdá být 
jasný, nakonec zvítězila pravidla.

Co se mne týká, věřím, že Alfréd a Kitty 
jsou spolu. Bez ohledu na to, kde jsou 
pochovaní.

◗ Irena Tausingerová
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Nebe v Osvětimi
(v rámci Měsíce queer historie)

projekce filmu Nebe v Osvětimi

(Aaron Cohen, Mexiko, 2016) – host Aaron Cohen

čtvrtek 21. 4. v 15 h, Brno, kino Art, Cihlářská 19, 
malý sál – světová premiéra

neděle 24. 4. v 10 h, Olomouc, v rámci programu 
AFO, Vlastivědné muzeum

středa 27. 4. v 19 h, Praha, FF UK, nám. Jana 
Palacha 2, místnost 301

Vzhledem se podobal sochám antických atletů. Stál vzpřímeně 
a nacistů se nebál. Židovský homosexuální mladík Fredy Hirsch, který 

veškerou energii věnoval dětem. Uprostřed 
osvětimského pekla pro ně dokázal vybudo-
vat ostrůvek lidskosti. Byl vybrán za vůdce 
povstání, avšak vlastní lidé ho uspali. Dožil 
se pouhých osmadvaceti let. Toto zachycují 
vzpomínky třinácti pamětníků v dokumentár-
ním filmu, jenž vznikl na popud Bedřicha 
Steinera, českého emigranta v Mexiku. 
Vypráví příběh německého sionisty, sportov-
ního instruktora a gaye, který před nacismem 
roku 1935 odešel do Československa, aby 
zde vedl mládež k tělesné zdatnosti. Pracoval 

pro židovskou tělovýchovnou jednotu Makabi v Ostravě, Brně a Praze 
a organizoval židovské skautské tábory v přírodě. Pomáhal s vystěho-
váním jiných do Palestiny, sám však zůstal v Praze, kde nadále cvičil 
na sportovišti Hagibor. Do Terezína odjel hned prvním transportem 
v prosinci 1941. „My Židé nemáme svatých. Máme ale cadikim, spra-
vedlivé. Fredy Hirsch byl cadik: člověk spravedlivý, statečný 
a krásný,“ říká cembalistka Zuzana Růžičková, jedna z „Fredyho 
dětí“. Snímek bude v rámci Měsíce queer historie uveden ve světové 
premiéře. Mexický režisér Aaron Cohen osobně uvede všechny tři 
projekce, po kterých proběhne také beseda. Film bude vždy uváděn 
s českými titulky, beseda bude v angličtině s tlumočením do češtiny.

Další informace na www.queerpamet.cz

Zprávy 
z Bejt Simcha

V březnu jsme přivítali hned dvě zahra-
niční návštěvy. Jako první zavítala 

11. března na páteční bohoslužbu Nechama 
Namal z organizace Women of the Wall 
v Jeruzalémě, která tuto skupinu nejprve 
krátce představila a posléze se s naší komu-
nitou podělila o její poslední úspěchy v otáz-
ce rovnosti žen a mužů u Zdi nářků. 

Dalším hostem byla v pátek 25. března 
na šabatové bohoslužbě skupina stu-

dentů vedená rabínem Normanem R. 
Patzem, který je emeritním rabínem z Tem-

ple Sholom of West Essex, Cedar Grove, 
New Jersey. Rabín Patz se spolu s Harry 
Friedlandem podílel roku 2008 na financo-

vání siduru Bejt Simcha Hegjon Lev a velice 
ocenil, že konečně může tento sidur použít 
i v praxi při bohoslužbě. ◗

Kabalat šabat s rabínem Normanem Patzem.

VÝHERCI Z MINULÉ SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKY
Ačkoliv v tomto čísle novou křížovku nenajdete, o rozluštění a jména výherců z minula vás neochudíme. Tajenka z minula zněla: „(Nic tak 
nezatvrdí srdce) člověka jako pocit, že má pravdu.“ Knihu M. Prudíkové Nikdo mě neznásilnil, nezabil, a pak znovu neznásilnil vyhrávají: 
Věra Semerádová, Nikola Vrubelová a čtenář s telefonním číslem 735 xxx x06. Výhercům gratulujeme.

Omluva redakce: V minulém čísle jsme v článku Ruth J. Weiniger Dojde k obnově židovského hřbitova v Libni? uvedli chybné 
informace ohledně přesné polohy hřbitova, který jsme chybně rozšířili na prostranství mezi tramvajovou zastávkou a vznikajícím multi-
funkčním centrem Palmovka. V tomto smyslu byly chybné i dvě ze tří fotografií v článku.

Den vzpomínání na oběti 
holocaustu 2016

Srdečně všechny zveme na 11. ročník připomínkové 
akce Jom ha -šoa, která proběhne letos 5. května 
od 14 hodin hned v 11 městech České republiky.

Letošní ročník má téma Pomoc lidem v nouzi. 

Motto: „Je rozdíl mezi pasivním dobrem a aktivním dobrem. To druhé, 
dle mého názoru, znamená věnovat čas a energii tomu, aby člověk 
zmírnil bolest a utrpení. Vyžaduje to, aby člověk šel, vyhledal ty, již trpí 
a jsou v ohrožení; nikoliv pouze žít vzorně pasivním způsobem a neko-
nat zlo.” (Nicholas Winton) 

Se stejným tématem byl vyhlášen také IV. ročník soutěže pro školy.

V Praze se tentokrát sejdeme na náměstí 
Jiřího z Poděbrad na prostranství před kostelem 

Nejsvětějšího Srdce Páně.

Místa konání:

PRAHA – náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3; BLATNÁ – třída J. P. 
Koubka, u kašny; BRNO – Moravské náměstí; HAVLÍČKŮV BROD – 
Havlíčkovo náměstí; KOLÍN – Karlovo náměstí; KUTNÁ HORA – 
Městská knihovna Kutná Hora; LIBEREC – náměstí Dr. E. Beneše; 
LITEŇ U BEROUNA – Náměstí 72; OLOMOUC – Horní náměstí; 
PLZEŇ – U Branky, Smetanovy sady 2; SUŠICE – náměstí Svobody. 

Věříme, že s rozšířením do nových míst si každý snáze najde město, kde 
se bude moci do akce zapojit. Každý, kdo se tak rozhodne, dostane na 
místě k přečtení seznam asi šesti jmen a krátkých osudů.

Zapojit do čtení jmen se může kdokoliv, těšíme se na vaši účast! 

Více informací na www.terezinstudies.cz
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Ve středu 13. 4. v 18 h byla v budově Národní technické 
knihovny v Praze českému publiku představena dvojjazyčná výstava 
s názvem „Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České 
republice/Verlorenes Gedächtnis? Orte der NS -Zwangsarbeit in der 
Tschechischen Republik“, jejímž autorem je historik Dr. Alfons Adam. 
Výstavu realizoval Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s orga-
nizací Antikoplex, Živá paměť a památníkem Flossenbürg.
Výstava provede návštěvníka 18 místy – městy, obcemi i opuštěnými 
oblastmi, na kterých byli během druhé světové války lidé z mnoha 
evropských zemí, Židé, Romové, Poláci ze Slezska, naverbovaní nebo 
zavlečení tzv. východní dělníci (Ostarbeiter), západoevropští civilní 
pracovníci, váleční zajatci, nuceni pracovat pro Třetí říši. Nuceně 
nasazené pracovníky jste mohli nalézt v továrnách, na polích i na 
výstavbě silnic. Aktuální podoba míst je doprovozena výpověďmi 
pamětníků a původními historickými fotografiemi. Výstava vůbec 
poprvé poukazuje na fakt, že se nucená práce nevztahuje jen na území 
Třetí říše, ale také na území československého pohraničí a Protekto-
rátu Čechy a Morava. Výstava je koncipována jako putovní, se skládá 
se z 20 panelů formátu A0 (z jedné strany česká, z druhé německá 
verze), umístěných na malířských stojanech. Je doprovozena metodic-
kými materiály a pracovními listy. Součástí výstavy je i multimediální 
obsah, který je dostupný na webu www.ztracena-pamet.cz/cs/ (zde 
najdete i kontakt pro případné zapůjčení výstavy). K výstavě je vydán 
i stejnojmenný katalog v češtině a němčině.
V Praze bude výstava k vidění do 15. května v par-
teru Národní technické knihovny (Technická 2710/6, 
160 80 Praha 6), denně od 9 do 2 hodin.

Vážení přátelé, pro velký zájem o poznávání moderního státu Izrael jsme 
připravili kulturně vzdělávací projekt s názvem ISRAEL TODAY, který 
se bude realizovat v různých městech ČR, SR i Polska.

Program pro veřejnost:

Přednáška O CESTOVÁNÍ V IZRAELI v podání Mgr. Kristýny 
Kuboňové, doprovázená jejími aktuálními fotografiemi. Přednáška trvá 
60 minut. Dále je v nabídce přednáška: MODERNÍ STÁT IZRAEL 
(věda, umění, ekologie).
IZRAELSKÉ LIDOVÉ TANCE pro začátečníky i pokročilé, vyučuje 
renomovaný, mezinárodně uznávaný lektor Gidi Eiko z Jeruzaléma. 
Tance jsou kruhové nebo řadové a jsou vhodné pro všechny věkové sku-
piny. Jednoduché pokyny k tancům jsou v angličtině se simultánním 
překladem. Výuka trvá 60–120 minut. Možno přizpůsobit podle přání 
jednotlivých organizátorů. Obě části programu na sebe volně navazují 
a vzájemně se doplňují.
Pořadatelem je nezisková organizace Spolek OROT Brno
www.orotbrno.cz. Pro zjištění aktuálních termínů kontaktujte Bc. Lenku 
Veselou, e -mail: orotbrno@seznam.cz, mobil: +420 739 555 459.

Valná hromada Bejt Simcha
proběhne v neděli 22. května od 16 h 
v Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1).

Maskil_duben_2016.indd   15 13/04/16   11:25



Většina z nás, jinak slušnýc h lidí, dělá 
občas v životě kompromisy a ne vždy 

máme dost odvahy postavit se jednoznačně 
zlu. Miloš Hájek tu odvahu měl. Jako dvace-
tiletý se za války už od roku 1941 zapojil do 
odboje – nejprve ve skupině „Svět proti 
Hitlerovi“, později v legendárním „Předvoji“. 
Zajišťoval mimo jiné spojení s organizací 
„Hašomer hacair“, pro niž opatřoval falešné 
doklady a úkryty. Pomohl tak, spolu se svou 
budoucí ženou Alenou, řadě židovských 
přátel přežít pod falešnou identitou. V srpnu 
1944 byl zatčen gestapem, uvězněn a v břez-
nu 1945 odsouzen k trestu smrti. Jako teprve 
24letý čekal šest týdnů v cele smrti na 
Pankráci na vykonání rozsudku. Od popravy 
ho zřejmě dělilo jen několik dnů, když 
vypuklo květnové povstání a věznice byla 
5. května osvobozena. Za záchranu židov-
ských životů mu byl v roce 1995 udělen titul 
Spravedlivý mezi národy.

Podle vzpomínek současníků byl Miloš 
už jako mladý muž seriózní, skromný a pře-
devším charakterní. Jeho přítel z mládí 
a přeživší z Osvětimi, ekonom Miloš Pick, 
to vyjádřil přesně: „Oba jsme se dívali smrti 
do očí. Ale Miloš… nemusel. Jako velká část 
jeho generace se mohl v tehdejší protekto-
rátní pokleslosti starat jen o to, kterou holku 
dostane a kterou ne.“ Při tomto srovnání se 
člověku chtě nechtě vybaví příklady, třeba 
román Zbabělci jejich jen o málo mladšího 

vrstevníka Josefa Škvoreckého (narozen 
1924), v němž přesně o tohle jde – běžné 
vztahové problémy mladých lidí na pozadí 
německé okupace.

Odvahu a zásadovost prokazoval Miloš 
Hájek po celý život. Patřil k prvním signatá-
řům Charty 77, byl mluvčím Charty v roce 
1988 a v rámci aktivit v disentu byl po 20 let 
perzekvován normalizačním režimem. Nik-
dy však nezměnil své celoživotní přesvěd-
čení levicově orientovaného demokrata. 
A vždy se tvrdě stavěl proti antisemitismu. 
Jeho první žena Alena, rozená Divišová 
(1924–2012), byla přítelkyní už z dob 
odboje a rovněž historičkou. Věnovala se 
dějinám levicového a židovského odboje 
v protektorátu. Přežila Ravensbrück, kam se 
dostala za svoji činnost v odboji. I ona byla 
nositelkou ocenění Spravedlivá mezi 
národy. Měli spolu dva syny. Se svou poz-
dější životní partnerkou, doc. Hanou Mej-
drovou, také historičkou a signatářkou 
Charty, se pak stali významnými intelektu-
álními osobnostmi disentu a vydavateli 
samizdatových publikací. Hana Mejdrová 
(1918–2011), která se narodila jako Hana 
Wotitzová v pražské česko -židovské rodině, 
přežila válku v emigraci v Anglii. V padesá-
tých letech prošla – jako Židovka a navíc 
západní emigrantka – perzekucí, která jí 
nadlouho podlomila zdraví. Životní osudy 
Miloše Hájka i jeho blízkých tak mapují 

složitost, smutná dramata a dějinné zvraty 
20. století.

Jako historik zanechal Miloš Hájek 
vědecké práce a i rozsáhlou publikační akti-
vitu, jež se pravděpodobně zařadí mezi 
základní materiály o historii levicového 
hnutí východní a střední Evropy ve 20. sto-
letí. Především byl ale Miloš pro všechny, 
kdo jsme ho znali, morální autoritou, cha-
rakterním a statečným člověkem, kterému 
šlo o věc, ne o uznání. Dokázal nepřihlížet 
pasivně zlu, ale bojovat proti němu – doslova 
s nasazením vlastního života. O svých záslu-
hách ale nemluvil ani za ně nic neočekával. 
Takových lidí je málo. A stejně jako Miloš 
obvykle neusilují o veřejné uznání a posty, 
takže se o nich bohužel i málo ví. Kupří-
kladu lidí, oceněných titulem Spravedlivý 
mezi národy, bylo v ČR jen něco přes 
stovku. A Miloš Hájek byl možná posledním 
dosud žijícím…

Proto si Miloš Hájek, skutečně spraved-
livý a statečný člověk a celoživotní přítel 
židovské komunity, zaslouží alespoň tuto 
malou vzpomínku v židovském listu.

◗ Renata Wohlgemuthová, Zuzana Krausová, 
foto: archív autorek

duben/květen 201616

Miloš Hájek (12. 5. 1921 – 25. 2. 2016)

Za Milošem Hájkem,
spravedlivým mezi národy
Krátce před svými nedožitými 95. narozeninami, 25. února 2016, zemřel v Praze docent Miloš Hájek, 
historik, mluvčí Charty 77, levicový intelektuál a statečný člověk.
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Narodil se v Budapešti v roce 1929 v židovské rodině. V roce 
1944 byl odvlečen do koncentračního tábora v Osvětimi 

a posléze byl vězněn v Buchenwaldu. Po návratu do Maďarska 
v roce 1945 pracoval jako novinář v deníku Világosság, ale kvůli 
nesouladu se stranickou linií byl v roce 1951 propuštěn. Z politic-
kých důvodů nemohl nadále povolání novináře vykonávat, a proto se 
živil jako spisovatel na volné noze a překladatel z němčiny (přeložil 
mj. díla Friedricha Nietzscheho, Ludwiga Wittgensteina, Friedricha 
Dürrenmatta nebo Sigmunda Freuda).

Ke zkušenosti s holocaustem se Kertész opakovaně vracel ve své 
prozaické tvorbě. První a pravděpodobně nejslavnější z jeho románů 
Člověk bez osudu (Sorstalanság) je částečně autobiografickým ztvár-
něním příběhu patnáctiletého chlapce, deportovaného do koncentrač-
ního tábora, kde hrůze a brutalitě čelí nikoli hněvem a vzdorem, ale 
vůlí k přežití a nezaujatou lhostejností k okolí. Vznikal v letech 
1960–1973, ale zprvu byl nakladatelstvím zamítnut. Po vydání v roce 
1975 nevzbudil u veřejnosti ani u kritiky výraznější ohlas. K tématu se 
Kertész vrátil v románu Fiasko (A kudarc, 1988), druhém díle pomy-
slné trilogie, jejímž završením je Kaddiš za 
nenarozené dítě (Kaddis a meg nem szüle-
tett gyermekért, 1990). V roce 1990 vyšel 
román v němčině, čímž začala stoupat Ker-
tészova mezinárodní reputace, jež vyvrcho-
lila udělením Nobelovy ceny za literaturu 
v roce 2002.

Po udělení Nobelovy ceny přesídlil 
Kertész do Berlína, kde vytvořil svá 
poslední díla – podle vlastních slov „ne 
kvůli architektuře, ale kvůli životu“ – 
a později se vrátil opět do Budapešti. Jeho 
veřejné kritické výroky z berlínského období na adresu jeho rodné 
země vzbudily na počátku 21. století v Maďarsku bouřlivou debatu.

U Kertésze není v první řadě ve hře židovská identita jeho hrdinů. 
V Člověku bez osudu se hlavní postava účastní debaty na téma, co to 
vlastně židovství je: „jen“ náboženství? Kertészův hrdina, nebo 

možná spíš antihrdina, v románu zpro-
středkovává své prožívání zkušenosti 
s koncentračními tábory bezprostředně, 
z perspektivy člověka, který nemá k dispo-
zici předporozumění současného čtenáře 
a dnešní vědomí o nejrozsáhlejším zločinu 
proti lidskosti, který přineslo minulé sto-
letí. Chlapec, který se poprvé ocitne v zaří-
zení, o jehož skutečném účelu mu není nic 
známo, se soustředí na ty nejmenší, bazální 
jednotky svého života: jak efektivně praco-

vat, aby se zbytečně nevyčerpával, ale zároveň jak práci vykonávat 
pořádně; jak hospodařit s jídlem a ostatními skromnými statky, jak 
zbytečně nebudit pozornost těch, z jejichž strany by mu mohlo hrozit 
nebezpečí. Vedle toho se snaží to, co kolem sebe vidí, ospravedlnit, 
nacházet důvody, proč je to „koneckonců“ vlastně přijatelné nebo 
dokonce přirozené. Z těchto atomů, na něž je rozbitý koncentráč-
nický svět, se rodí to, co chtěl Kertész pojmenovat: oddémonizovaný 
holocaust. Masové likvidace lidských bytostí se v jeho podání ode-
hrávají tak, že jejich obrovský a hrůzu budící rozměr je zcela mimo 
zorné pole. Jde vlastně o odvrácenou stranu interpretace holocaustu 
u Zygmunta Baumana. Tento sociolog tím, že ukazuje obhajitelnost 
nelidského činění tam, kde je každý zodpovědný právě jen za svůj 
dílek celého mechanismu, svěřený mu povinností či rozkazem, zjed-
nodušeně řečeno demonstruje, že atomizovaná nelidskost, odmoc-
něná na úroveň jednotlivce, je nakonec přijatelná – tentokrát na 
straně vykonavatelů. Oba dva židovští autoři tak mluví o racionálním 
kořeni přirozeného adaptačního mechanismu člověka, který je 
u těchto tragických událostí přítomný a kvůli kterému jsou nikoli 
příčinou vykořeněnosti lidské existence v moderní době, nýbrž jejím 
důsledkem.
◗ Jan M. Heller (*1977) je bohemista, editor a překladatel. Přispívá do řady 

literárních a kulturních časopisů (např. Host, Svět literatury, Souvislosti, A2), je 

zástupcem šéfredaktorky internetového portálu iliteratura.cz, kde má mimo jiné 

na starosti sekci věnovanou střední Evropě (maďarské, polské a slovenské lite-

ratuře), foto: Wikipedia, Csaba Segesvári.
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Dne 31. března zemřel po dlouhé nemoci ve věku 86 let maďarský spisovatel, nositel Nobelovy ceny 
a představitel svědectví o holocaustu Imre Kertész. Ve svých prózách autor, který přežil věznění 
v koncentračním táboře v Osvětimi, vycházel zejména z této zkušenosti.

Imre Kertész
Ten, který oddémonizoval holocaust

STEFAN HANKE:
přežili koncentrační tábory
Výstava potrvá do 7. července 2016 a je přístupná 
denně od 9 do 18 h ve výstavních prostorách 
IV. dvora Malé pevnosti. 
Obsahem výstavy jsou fotografické portréty přeživších nacistic-
kých koncentračních táborů a dalších represivních zařízení, 
zástupci z řad bývalých vězňů přislíbili svou účast na vernisáži. 
Výstava vznikla za finančního přispění Česko -německého fondu 
budoucnosti a města Řezna (Regensburg).

JOSEF ČAPEK:
malíř, básník, spisovatel
Výstava potrvá do 31. května 2016 
a je přístupná denně od 9 do 18 h 
v předsálí kina Malé pevnosti.
Dokumentární výstava vznikla ve spolupráci 
s Památníkem Karla Čapka.

Památník Terezín
zve na dvě nové výstavy:

Imre Kertész během diskuse se studenty univerzity v Szegedu v roce 2007.

Kertészova klíčová díla vyšla i v češtině.
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KULTURNÍ PROGRAM – KVĚTEN 2016

➤

18 duben/květen 2016

Židovské muzeum 
v Praze, Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu

Maiselova 15, Praha 1, 
tel. 222 325 172, 
education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

Maiselova synagoga,

Maiselova 10, Praha 1: 

pondělí 2. 5. v 19 h:
Nad knižní řadou Židé – dějiny – paměť 
a výzkumem o českých židovských ději-
nách. Nová knižní řada, která vznikla ve 
spolupráci ŽMP s Ústavem pro soudobé 
dějiny a Nakladatelstvím Lidové noviny, si 
klade za cíl zpřístupnit odborníkům i široké 
veřejnosti současné bádání o moderních 
židovských dějinách a kultuře v českých 
zemích a ve střední Evropě v období od 18. 
století do současnosti. Reaguje tak na nedo-
statek publikovaných kvalitních prací v češ-
tině a chce podnítit a metodicky inspirovat 
další výzkum o Židech v českých zemích. 
Vydání prvních tří svazků (sv. 1: Michael L. 
Miller: Moravští Židé v době emancipace, 
sv. 2: Michal Frankl, Miloslav Szabó: 
Budování státu bez antisemitismu?, sv. 3: 
Ines Koeltzsch: Praha rozdělená i sdílená) 
je příležitostí nejen k jejich představení, ale 
také k diskusi o otázkách a potřebách sou-
časného výzkumu o židovských dějinách 
v českých zemích. Debatu za účasti autorů 
moderuje Iveta Coufalová z Filozofické 
fakulty UP v Olomouci. V angličtině a češ-
tině se simultánním tlumočením. Vstup 
volný

čtvrtek 5. 5. v 19 h:
Zemlinského kvarteto. Koncert jednoho 
z předních českých kvartet (František 
Souček, Petr Střížek – housle, Petr Hol-
man – viola, Vladimír Fortin – violoncello) 
u příležitosti Jom ha -Šoa. Během koncertu 
zazní Píseň A. Zemlinského, obětem naci-
smu věnovaný Smyčcový kvartet č. 8 (op. 
110) D. D. Šostakoviče a Smyčcový kvartet 
č. 1 Es dur (op. 12) F. Mendelssohna-
-Bartholdyho. Vstupenky na koncert je 
možno zakoupit v předprodeji v Maiselově 
synagoze nebo v Informačním a rezervač-
ním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1). 
Vstupné 190 Kč

středa 11. 5. v 19 h:
Yossi Arnheim & Barbora Plachá. Kon-
cert v rámci mezinárodního hudebního festi-
valu Americké jaro, na němž vystoupí první 
flétnista Izraelské filharmonie Yossi Arn-
heim spolu s českou harfistkou Barborou 
Plachou. Program: J. S. Bach: Allemande 

pro sólovou flétnu, L. Spohr: Sonáta c moll, 
Y. Talmi: Suite on Israeli Folk Songs, M. 
Stillman: Hulda (sólová flétna), Bernstein: 
Maria (West Side Story), A. Piazzola: Café 
1930 (L‘histoire de Tango), Sh. Cohen: 
Mark Lavri Songs. Vstupenky na koncert je 
možno zakoupit v předprodeji v Maiselově 
synagoze nebo v Informačním a rezervač-
ním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1). 
Vstupné 150 Kč

pondělí 23. 5. v 19 h:
Naše 20. století: pohled z druhé strany. 
Pokračování úspěšného pamětnického 
cyklu, jenž se zaměřuje na příběh českých 
Židů ve 20. století v prolínání židovské 
a nežidovské perspektivy. Pozvání přijali 
Viktor Wellemín (*1923), který jako Žid 
spolu se svým bratrem Adolfem uprchl 
z protektorátu do Palestiny a připojil se k 11. 
československému pěšímu praporu – 
Východnímu, a Jan Decker (*1928), perze-
kvovaný za svůj nesouhlas s komunistickým 
režimem. Moderuje novinář, dokumentarista 
a spisovatel Adam Drda. Vstup volný

Auditorium OVK ŽMP,

Maiselova 15, 3. patro:

pondělí 9. 5. v 18 h:
The multifaceted life of Oskar Baum 
(1883–1941): Gems from his braille 
papers. Přednáška holandské badatelky 
Emmy van Swaaij, která se v posledních 
letech intenzivně věnuje studiu díla německy 
píšícího židovského spisovatele, novináře 
a hudebního kritika Oskara Bauma, blíz-
kého přítele Franze Kafky a Maxe Broda. 
Jako spisovatel a novinář byl Baum i přes 
svou slepotu velmi plodný. Vedle publikova-
ných děl zde však existuje i sbírka jeho textů 
psaných Braillovým písmem, kterou v loň-
ském roce darem obdrželo Židovské 
muzeum v Praze. Na jejich obsah, který je 
většině zájemců o Baumovo dílo a intelektu-
ální život slavného Pražského kruhu jen 
těžko dostupný, se zaměří tato přednáška. 
V angličtině. Vstup volný

čtvrtek 12. 5. v 18 h:
ARTHUR ROTHSTEIN: 20th Century 
Picture Stories. Přednáška Ann Rothstein-
-Se  gan, která podrobně představí padesáti-
letou fotografickou kariéru svého otce, 
slavné ho amerického fotografa Arthura 
Roth   steina (1915–1985). Během ní pořídil 
mnoho ikonických fotografií, které zachy-
cují široké období americké historie od 
světové hospodářské krize třicátých let až 
po Reaganovu vládu let osmdesátých. Ann 
Rothstein -Segan se ve své přednášce bude 
věnovat i podivuhodnému sledu událostí, 
během nichž její otec pořídil, ztratil a zno-
vuobjevil unikátní sérii fotografií, které 
zobrazují život komunity židovských 

uprchlíků uvíznuvších v čínské Šanghaji po 
druhé světové válce. Přednáška se usku-
teční v rám  ci doprovodného programu 
k výstavě Trosečníky v Šanghaji, kterou je 
od května do září možno zhlédnout 
v muzejní Galerii Roberta Gutt manna. 
V angličtině. Vstup volný

neděle 15. 5. 2016 v 14 h:
Program pro děti a jejich rodiče: Lvíček 
Arje poznává Židovské Město. Se lvíčkem 
Arjem zavítáte do znovuotevřené Maiselovy 
synagogy, kde se dozvíte spoustu zajíma-
vých informací nejen o této krásné stavbě, 
ale i o historii Židů na našem území. Pro-
hlídka: Maiselova synagoga. Vstupné 50 Kč

čtvrtek 26. 5. v 18 h:
Židovské motivy v českém hraném filmu. 
Pátý díl z filmového cyklu Alice Aronové 
otevře téma transportů. Úvodní přednáška se 
soustředí na literární adaptace Arnošta 
Lustiga a jeho scenáristickou činnost, ale 
také na tvorbu režiséra Zbyňka Brynycha 
a tehdejšího asistenta režie Juraje Herze. 
Projekce: Transport z ráje (93 min, 1962) 
režie Zbyněk Brynych. Vstup volný

Výstava v prostorách OVK:
Proč v ghettu múzy nemlčely? Výstavy 
studentských prací z XVII. ročníku výtvarné 
soutěže Památníku Terezín. Od 27. 4. do 
23. 6. 2016. Po–čt 12–16 h, pá 10–12 h, 
během večerních programů a po domluvě.

pobočka Brno:
třída Kapitána Jaroše 3, 
602 00 Brno, 
tel. 544 509 651, 544 509 652

úterý 3. 5. v 18 h:
Soužití Židů a Čechů v dějinách. Židé se 
usazovali v Českých zemích již od středo-
věku a navazovali vztahy se svými sousedy. 
Nejstarší česká slova máme zaznamenána 
v hebrejských rukopisech. Židé byli přijí-
máni jako vítaní obchodníci, i pronásledo-
váni jak z důvodu víry, tak ze zištnosti 
panovníků i lidu. Složité peripetie soužití 
různých národů v Čechách v malém měřítku 
kopírovaly dění ve světě. Tento dialog 
pokračuje i ve 21. století a není o nic jedno-
dušší než ve středověku. Přednáška Věry 
Tydlitátové ze Západočeské univerzity 
v Plzni. Vstupné 30 Kč

středa 4. 5. v 18 h:
Proč by nás genocidy minulosti měly zají-
mat? Genocida je moderní slovo poprvé 
použité v roce 1944. Označuje se jím záměrné 
a systematické ničení celého národa 
nebo etnické skupiny. Přednáška Martina 
Šmoka poukáže na způsoby propagandis-
tické konstrukce nepřátel a na fáze pro-
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kultura

Dny Jeruzaléma představí v květnu ikonické 
město jako tavicí kotel otevřené tvořivé kultury 
a multižánrové hu dební centrum. Od 25. do 
29. května se v Praze 
v prostorách Tiskárny na 
vzduchu ve Stromovce 
vystřídají prvotřídní jeru-
zalémští muzikanti mnoha 
vyznání, nejen stylových.
Zpěvačka Echo a zvukový 
mág Tito představí v rámci 
svého uskupení kombinaci 
ladného hlasu s hlubokými 
beaty elektronické hudby, 
dubu a hip hopu. Jejich 
vystoupení bude navíc 
obo  haceno energickým 
du  em Malox výtečného sa -
xo fonisty Eyala Talmudiho 
(známého z působení v kapele Balkan Beat 
Box) a bubeníka Roye Chena, kteří v rámci 
programu festivalu vystoupí i samostatně a roz-
tančí publikum bouřlivým setem, zahrnujícím 
pestrou škálu hudebních žánrů od jazzu přes 
punk až po polku. Neméně energické bude 
i seskupení OSOG, jehož členové, odkojení 
hardocorem či punkem, hrají neslýchaný mix 
zemité americké country s komplikovaným 
předivem blízkovýchodních rytmů. Mladá 

kapela Beta Zinq vznikla teprve v loňském roce 
a hudební blog Raash ji označil za „to nejvese-
lejší a nejzajímavější, co v hudbě loni vzniklo“. 

Jejich vystoupení na Dnech 
Jeruzaléma slibuje energic-
kou smršť kytarových rifů 
s výrazným hlasem zpě-
vačky DaniLo.
Pozvání na festival letos při-
jali také Lior Pinto a Itamar 
Kessler, špičkoví jeruza-
lémští skateboardisté. Ti 
kromě exhibice na U rampě 
předvedou své graffiti skills, 
v sobotu ráno naučí dětské 
zájemce základy jízdy na 
skateboardu a v rámci před-
nášky vy  světlí, jak se jim 
podařilo přesvědčit radnici, 

sponzory a také sousedy v okolí, že Jeruzalém 
potřebuje skatepark.
Pod srozumitelným titulem PRG meets JLM 
představí festival mladé šperkaře, výtvarníky 
a designéry z obou měst. Dojde i na kulinární 
umění jeruzalémských kuchařů, poprvé se 
objeví stánky s lokálními produkty. Součástí 
Dnů Jeruzaléma budou i filmové projekce, 
besedy a přednášky a premiéru bude mít také 
dětský program.

➤

Bejt simcha zve členy Klubu 
izraelského diváka na 

promítání izraelského filmu

Tajemství
(Ha -sodot)

Výběrové knihkupectví, 
Bubenečská 10, Praha 6

Izrael/Francie, 2007, 121 min, 
režie: Avi Nesher, kamera: Michel 
Abramowicz, hrají: Fanny Ardant, 
Ania Bukstein, Michal Shtamler, 
Dana Ivgy. Film bude promítán

hebrejsky s českými titulky.

Vstup zdarma, 
útratu si platí každý sám.

Pro informace o členství v Klubu izrael-
ského diváka kontaktujte Bejt Simcha.

JERUZALÉMSKÁ 
SYNAGOGA

večerní komentované
prohlídky 

Prohlídky se konají 
poslední čtvrtek v měsíci: 

26. května, 30. června, 
28. července, 25. srpna, 

29. září od 19 h

Na úvod prohlídek se vždy 
rozezní unikátní varhany 

pod rukama varhaníka 
Václava Petera. 

Vstupné: dospělí 80 Kč, 
děti do 6 let zdarma, děti 
6–15 let a studenti 50 Kč

Jeruzalémská 7,
Praha 1 – Nové Město

cesu vybičování nenávisti ve společnosti, 
které jsou nedílnou součástí přípravy každé 
genocidy. S pomocí unikátních svědectví 
z archivu USC Shoah Foundation se zaměří 
přednášející na některé z genocid 20. století – 
holocaust, holodomor, genocidu Arménů či 
rwandských Tutsiů očima přímých svědků. 
Zamyslí se také nad možnostmi využití oči-
tých svědectví ve vzdělávání k zodpovědněj-
šímu občanství. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 5. 5. v 18 h:
Chevra kadiša – pomoc těžce nemocným 
a umírajícím a jejich pozůstalým. Proč 
Chevra kadiša (Pohřební bratrstvo) vznikla, 
kdo ji založil a jaké je její hlavní poslání? 
Jak pomáhat těžce nemocným, umírajícím 
a jejich pozůstalým? Zuzana Peterová, psy-
choterapeutka, spisovatelka a též členka 
Chevra kadiša v Praze, objasní i obsah 
výrazů tahara, sedět šive, Jahrzeit, odkrý-
vání náhrobního kamene… Vstupné 30 Kč

neděle 8. 5. v 10.30 h:
Za oponou… Víte, že v synagogách jsou 
opony? Kde přesně se nachází, co ukrývají 
a k čemu slouží? Vše se dozvíte během 
výtvarné dětské dílny a také si vlastní syna-
gogální oponu můžete zkusit vyrobit. Dílna 
pro rodiče s dětmi od pěti let se uskuteční 
v sále Turistického a informačního centra 
ŽOB na židovském hřbitově v Brně-
-Židenicích. Vstupné 30 Kč

úterý 10. 5. v 17 h:
Od holocaustu k nebeskému Jeruzalému. 
Vernisáž výstavy obrazů výtvarnice Hany 

Alisy Omer, československé rodačky žijící 
v Izraeli. Hana Alisa Omer odjela v roce 
1967 s matkou navštívit tety do Izraele a už 
se nevrátila. Dostala stipendium na výtvarné 
akademii Bezalel v Jeruzalémě, obor gra-
fika. Ke svým kořenům přiznává: „Mám 
mnoho jmen, dnes se jmenuji v Izraeli Hana 
Alisa Omer, ale narodila jsem se na Sloven-
sku jako Alžběta Loewyová. Oba moji rodiče 
přežili holocaust – matka Osvětim a pochod 
smrti, otec pracovní tábory. Po návratu vážil 
asi čtyřicet kilo. Byl zázrak, že se vůbec vrá-
tili.“ Pravidelně přijíždí do Česka a na ver-
nisáži promluví o vývoji své tvorby. Vstup 
volný

středa 11. 5. v 18 h:
Nebeský a pozemský Jeruzalém. Výtvar-
nice Hana Alisa Omer v rámci své přednášky 
představí vizionářské obrazy z cyklu Nebeský 
a pozemský Jeruzalém, které malovala 
v letech 1995–2006 na základě tvůrčí spolu-
práce s Dr. Itzhakem Hayutmanem, architek-
tem a kabalistou žijícím v Jeruzalémě. Ve 
svém výkladu poukáže na symboliku Chrámu 
v Jeruzalému jakožto spojnici mezi nebes-
kým a pozemským, na ideál světového míru 
a jednoty tří monoteistických náboženství, 
pro něž je pozemský Jeruzalém posvátnou 
duchovní kolébkou. Vstupné 30 Kč

Celý květen můžete v sále OVK Brno zhléd-
nout výstavu obrazů Hany Alisy Omer 
nazvanou Od holocaustu k nebeskému 
Jeruzalému. Výstava je přístupná ve dnech 
programových akcí a po předchozí telefo-
nické domluvě. Vstup volný

DNY JERUZALÉMA / DAYS OF JERUSALEM

Vstup na celý festivalový program je zdarma. Více na www.daysofjerusalem.com
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Potřebujete:
krabičku od sirek (no, raději dvě, 

kdybyste první zkazili)
lékařskou špachtli 

(koupíte ve zdravotních 
nebo výtvarných potřebách)

barevný papír na polepení
něco na kreslení – tužky, 

pastelky, fixy, barvičky apod. 
(autoři použili dokonce třpytky)

nůžky a lepidlo

Kdo si chce udělat na pís-
meno šin šablonu, využije 
ještě tvrdý papír a skalpel 
nebo nůžky z manikúry. 

Krabičku od sirek polepíme 
papírem příslušné barvy. 
Polepit můžeme i špachtli, 
která se stane „nosnou 
částí“ mezuzy. Pokud ji plá-
nujete na dveře připevnit 
pomocí hřebíků, udělejte 
na ní nejprve na obou stra-
nách otvory.

Na krabičku aplikujeme písmeno šin – můžeme je buď namalovat, nebo 
vystřihnout z papíru jiné barvy a nalepit. Vyzdobit samozřejmě můžete 
i špachtli, třeba svými osobními motivy nebo vhodným nápisem.
Nakonec nalepíte krabičku do středu špachtle. Teď už stačí jen vložit dovnitř 
svitek a hotovou mezuzu zavěsit na dveřní rám. Ať se povede!
Za inspiraci děkujeme pražskému Moi she House. ◗ rwe

Mezuza z krabičky od sirek
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Udělat si mezuzu může být lehčí, než si myslíte, a výsledek hezčí, než byste hádali. 
Nemusí být drahá a na výrobu stačí půl hodiny.

Praha neznámá pořádá výpravu
s názvem

Salóny lásky 
starého pražského ghetta

23. dubna ve 13.30 h
sraz před ZŠ Náměstí Curieových 886/2

(za hotelem Intercontinental)

Co Vás čeká?
Vydáme se na místa Páté čtvrti, kde se scházela 

nejvznešenější elitní pražská smetánka, 
ale i pražští hejsci a pasáci a jejich holky 

a děly se nejrafinovanější a nejpustší orgie.

Dovíte se:
• kde byla nejpustší špeluňka Dennice • kde sídlil 

luxusní nevěstinec U Friedmannů • která ulice byla 
Hampejská • jakou specialitu nabízel salón Aaron 

• jaké povinnosti měl pasák, jak se oblékal 
• jaký byl denní režim nevěstince

Vstupné: dospělí 150 Kč s rezervací (200 Kč bez 
rezervace), studenti a senioři (nad 65 let) 100 Kč 

s rezervací (150 Kč bez rezervace), děti do 12 let zdarma

Předem si prosím rezervujte místa na:
info@prahaneznama.cz
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