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■ Krátce
Měsíc elul je nejpříhodnější dobou, 
kdy můžeme ještě napravit některé 
naše prohřešky vůči Hospodinu, ale 
především vůči svým bližním, kterým 
jsme, byť i nevědomě nějakým způ-
sobem ublížili. Nezbytné pro nápra-
vu každého z nás je upřímné, z hloub-
ky srdce vyvěrající pokání (chazara 
bi -tšuva). Proto si mnozí z nás právě 
v měsíci elulu připomenou své chyby 
a nedostatky, jichž budou litovat. Nic-
méně mnozí z nás si též vzpomenou 
i na to, že jim v právě končícím roce 
5776 někdo ublížil, nespravedlivě je 
nařkl či urazil. Ačkoli je to pro ně bo-
lestivá a nepříjemná zkušenost, měli 
by takového člověka posuzovat též 
podle jeho dobrých skutků. 

rabín Daniel Mayer

Učiteľ musel byť človekom dôstojným, 
svedomitým a odborníkom. Najviac 
pozornosti kládli na morálne kvality 
učiteľa, lebo jeho povinnosťou bolo 
nielen vyučovanie ale aj výchova. Uči-
teľ, hlavne na základných školách, sa 
cenil veľmi vysoko, lebo on viedol deti 
od najmladšieho veku. R. Simon ben 
Jochaj hovorí: „Ak uvidíš zničené mes-
tá v Palestíne to vedz, že tam nemali 
na plat učiteľov“.

Livia Katona

Vzpomínám na dobu, kterou jsem pro-
žila v galutu, kde jsme často měli co 
dělat, abychom si vydělali na živoby-
tí, jak jsme museli denně dřít, ale ať 
jsme žili v kterékoliv zemi, vždy jsme 
byli věrní a loajální, nikdy jsme neby-
li nepřáteli svého státu. Pamatuji si, 
jak naši rodiče a jejich židovští přátelé 
vždy mluvili o rakouské vládě s úctou 
a respektovali stát až do toho momen-
tu, kdy nás začal zabíjet. Lidé, kteří žijí 
dnes v Izraeli, by si měli vážit státu, 
který se stará o své lidi. A naše sebe-
obrana nesmí být srovnávána s nacis-
tickými zločiny. 

Ida Löwy

Letošní ročník reformního šabatonu 
Bejt Simcha se konal v Třebíči 

(foto: archív Bejt Simcha). ➤ zprávu čtěte na str. 16

Jubilejní
X. reformní šabaton
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Zvuk šofaru nám má připomenout, že se 
blíží Den soudu –  יום הדין (Jom ha -din), 

což je též název Nového roku – השנה  ראש 
(Roš ha -šana), kdy Hospodin začíná posuzo-
vat každého z nás za činy, kterých jsme se 
dopustili během minulého roku. Proto je 
měsíc elul nejpříhodnější dobou, kdy může-
me ještě napravit některé naše prohřešky 
vůči Hospodinu, ale především vůči svým 
bližním, kterým jsme, byť i nevědomě, něja-
kým způsobem ublížili. Nezbytné pro nápra-
vu každého z nás je upřímné, z hloubky 
srdce vyvěrající pokání – חזרה בתשובה (cha-
zara bi -tšuva). Proto si mnozí z nás právě 
v měsíci elulu připomenou své chyby 
a nedostatky, jichž budou litovat. Nicméně 
mnozí z nás si též vzpomenou i na to, že jim 
v právě končícím roce 5776 někdo ublížil, 
nespravedlivě je nařkl či urazil. Ačkoli je to 
pro ně bolestivá a nepříjemná zkušenost, 
měli by takového člověka posuzovat též 
podle jeho dobrých skutků. Tuto zásadu se 
učíme z talmudického traktátu Šabat 127b, 
kde se uvádí: דנין זכות  לכף  חבירו  הדן  רבנן   תנו 
 Mistři učili: „Ten, kdo posuzuje – אותו לזכות
svého bližního z jeho lepší stránky, posuzují 
jej také tak.“ Podobně se vyjadřuje v Pirkej 
avot I:6 Jehošua ben Perachja: „…posuzuj 
každého z jeho lepší stránky.“

Poslední den starého roku – 
předvečer Roš ha -šana – se též 
nazývá ברית   zachor) זכור 
brit) – vzpomeň smlouvy 
(s Abrahamem), což je 
název jedné z hlavních 
kajícných modliteb – 
slichot, které v tento 
den pronášíme. (Na -
lezne  me ji na str. 
477–8 česko-hebrej-
ského machzoru na Roš 
ha -šana „Ateret Jisra-
‘el“, Praha 2010).

V Berdičevu právě začí-
nal poslední den starého roku, 
tedy předvečer Roš hašana. Atmosféra 
byla prosycena svatostí a většina tamnějších 
Židů vstávala tento den na slichot ještě dříve 
než o předchozích dnech. Každý se kál z hří-
chů a přestupků, kterých se dopustil během 
končícího roku, a mnozí si v duchu dělali 

bilanci za uplynulý rok, která vykazovala 
velké nedostatky v učení Tóry, v modlitbách 
a dobrých skutcích. Málo jsme se učili, málo 
se modlili a mohli jsme mnohem štědřeji 
pomáhat chudým a potřebným. Berdičevští 
Židé vstali ještě za hluboké tmy a rychle šli 

do mikve, aby se očistili před čtením 
slichot. V tyto dny také přijíž-

dělo do Berdičeva mnoho 
přespolních, aby do sebe 

vstřebali povznášející 
atmosféru městečka – 
štetlu, v němž žil 
a působil velký cadik 
rabi Levi Jicchak (1740 
až 1809); ten vždy 
ochotně poradil a po-

mohl všem, kteří radu či 
pomoc potřebovali. Nyní, 

když se všichni vraceli 
z mikve s pocitem duchovní 

očisty a svatosti, zamířili k domu 
rabiho Levi Jicchaka, aby ho pozdra-

vili a doprovodili jej do synagogy na čtení 
slichot „zachor brit“. Když však vešli do 
cadikova domu, nenašli jej. Teprve po určité 
chvíli vyšel rabi z kuchyně s košem, v němž 
měl láhev vodky, slanečky a nějaké pečivo. 
Údiv chasidů nebral konce. Představte si, je 
taková věc možná? Den před Roš ha -šana, 
kdy ještě za tmy jdeme číst slichot, a rabi 
Levi Jicchak z Berdičeva drží v ruce koš 
plný jídla! Ačkoli rabi viděl jejich udivené 
tváře, nic vysvětloval, jen všechny pobídl 
k rychlému odchodu. Venku ještě panovala 

tma, na nebesích blikaly hvězdy a jediným 
osvětleným místem ve štetlu byla velká 
synagoga. Tam již čekalo mnoho Židů na 
svého cadika, aby společně s ním zahájili 
čtení slichot. Avšak rabi Levi Jicchak neve-
šel do synagogy, ale pokračoval rychle dál 
a za ním šli jeho chasidé. Nakonec celá 
společnost došla až na konec městečka 
a vešli do jakési hospody, kde byly cítit 
tabák, kořalka a lidský pot. Na zemi spali 
vedle sebe a svorně hlasitě chrápali dosti 
vodkou zmožení Židé a gójové. Rabi Levi 
Jicchak přistoupil k jednomu na podlaze 
spícímu hubenému Židovi, o jehož židovství 
svědčily malý talit a kipa na hlavě. Jemně ho 
probudil a řekl mu, že velmi hlasitě chrápal. 
Poté se probuzeného a překvapeného sou-
věrce zeptal, zda nechce svlažit hrdlo tro-
chou vodky a k tomu slanečka s preclíkem. 
Protože v hospodě bylo šero, onen Žid nepo-
znal, že hovoří s cadikem Levi Jicchakem, 
a odvětil mu: „Kamaráde, co to říkáš? Bez 
toho, že bych si umyl ruce, budu něco pít?! 
Mám snad jíst před modlitbou a bez požeh-
nání? Co si o mně myslíš, že jsem nějaký 
gój?!“ Rabi Levi Jicchak pak v hospodě 
vzbudil ještě několik spících Židů a všichni 
mu na jeho nabídku dát si panáčka a něco 
zakousnout odvětili podobně jako onen 
první probuzený. Poté probudil jednoho spí-
cího góje. Řekl mu: „Ivane, vstávej, mám tu 
něco proti žízni!“ Ivan, jakmile ucítil vodku, 
rychle se posadil a hned se sápal po nabízené 
skleničce, kterou do sebe jedním hltem obrá-
til. Potom ještě snědl pár slanečků a prec-

Posuzuj každého
z jeho lepší stránky 

Berdičevský ohel.

Podpis rabiho Jicchaka a pamětní mince (nahoře).

➤

V neděli čtvrtého září začíná poslední měsíc židovského roku – měsíc elul. Počínaje tímto dnem každodenně, 
kromě šabatů, až do 28. elulu v závěru ranní modlitby troubíme na šofar.
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Program Bejt Simcha

září – říjen 2016
13. září

Výběrové knihkupectví

setkání s malířkou 
Hanou Alisou Omer   

viz pozvánka na této straně

3. a 4. října
11. a 12. října 

Pinkasova synagoga 

Vysoké svátky
bližší informace o bohoslužbách 

viz pozvánka na této straně

PRAVIDELNÉ AKCE

Ivrit – hodiny hebrejštiny
pro začátečníky
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

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

líků. Když zjistil, že už víc nedostane, znovu 
si lehl a opět usnul. Tak tomu bylo následně 
i se Stěpanem, Grigorijem a dalšími něko-
lika jinověrci, až do okamžiku, než rebeho 
koš zel prázdnotou.

Rabi Levi Jicchak pak pozdvihl své oči 
k nebesům a řekl: „Hospodine, shlédni 
s nebes a věz! Když se náš praotec Jákob 
probudil ze spánku, tak nemyslel na potřeby 
svého těla, ale na potřeby duše. Nejedl 
a nepil dříve, než si umyl ruce, pomodlil se 
a pronesl požehnání. Naopak, Ezau oka-
mžitě hltavě jedl a pil bez umytí rukou, bez 
modlitby a bez požehnání.“ Cadik se po 
těchto slovech s radostným výrazem ve tváři 
obrátil ke svým chasidům a řekl jim: „Tak 
a teď můžeme všichni jít do synagogy na 
slichot zachor brit.“

Tento příběh ukazuje, že máme svého 
bližního posuzovat vždy z té lepší stránky. 
Jak se z příběhu dovídáme, v Berdičevu 
nežili jen příkladní Židé, kteří by ještě za 

tmy na erev Roš ha -šana spěchali do syna-
gogy recitovat slichot. Byli i tací, kteří se 
v hospodě spolu se svými nežidovskými 
sousedy opili tak, že tam nakonec s nimi 
družně usnuli a hlasitě chrápali. Když je 
však cadik Levi Jicchak probudil a nabídl 
jim něco k snědku a na svlažení hrdla, 
všichni mu, byť ještě v polospánku, oka-
mžitě odvětili, že to nepřichází v úvahu, 
neboť ještě nedělali netilat jadajim a nemod-
lili se. Rabi Levi Jicchak poznal, že ač před 
ním nejsou žádní příkladní souvěrci, neboť 
který Žid jde v předvečer Roš ha -šana do 
hospody, ale jejich odpověď ho naplnila 
nesmírnou radostí a byla mu jasným důka-
zem, že i přesto zůstali zbožnými Židy, které 
nic nezláká, aby porušili náboženská pravi-
dla. Rabi Levi Jicchak posuzoval tyto naše 
hospodské spáče z té lepší stránky tak, jak 
nás učili Jehošua ben Perachja v Pirkej avot 
a učitelé v Talmudu.

◗ 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.

elul 5776

Místo konání bohoslužeb: Pinkasova synagoga (Široká 3, Praha 1)

ROŠ HA-ŠANA 
pondělí 3. října od 19 h: 

večerní bohoslužba na 2. erev Roš ha-šana 
úterý 4. října od 10.30 h:

ranní bohoslužba na Roš ha-šana

JOM KIPUR 
úterý 11. října od 18.30 h: 

večerní bohoslužba na Jom kipur 
středa 12. října od 10.30 h: 

ranní bohoslužba na Jom kipur
Cena vstupenky: 100 Kč na každý svátek (erev + šachrit). Rezervace 
je možná na e-mailu: kehila@bejtsimcha.cz nebo na tel: 603 393 558.

BEJT SIMCHA
VYSOKÉ SVÁTKY 5777

 

 

 

Bejt Simcha sr  zve  
 

a ášku a prez  

izraelské mal  

Hany Alisy Omer 
 

a  
 

úterý 13 od 18 h. 

 

  Výb vé k ihkupectví, Bu ská 10, Praha 6 

          Vstupné dobrovolné www.hanalisart.com FB: Ha a Alisa Omer

 

Maskil_13_zari_2016.indd   3 12/09/16   17:41



Veřejné ledničky 
Když vám po novoroční oslavě zbyde jídlo, 
které byste nestačili sníst, můžete je odnést 
do některé z veřejných ledniček. Judaismus 
zakazuje vyhazovat potraviny, které by bylo 
možné ještě použít.
Chystáte se pořídit novou ledničku? Tou 
starou můžete rozšířit síť veřejných ledniček 
a umožnit tak konání micvot druhým. 
V osmi z deseti českých židovských obcí 
máte možnost být první ve vašem městě!
Hlavní kontakt na iniciativu: https://www.
f a c e b o o k . c o m / v e r e j n a l e d n i c e /
about/?entry_point=page_nav_about_
item & tab=overview

Praha
tréninková rehabilitační kavárna Café na 
půl cesty (park Na Pankráci, 140 00 
Praha 4); Rooseveltova kolej (Strojnická 7, 
170 00 Praha 7); Kolej Vltava (Chemická 
953, 148 28 Praha 4)

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
verejnalednicePraha/?fref=ts & __mref=-
message_bubble

Plzeň
kavárna Perfect World (Americká 18, 301 
00 Plzeň) – https://www.facebook.com/
V e ř e j n á  - l e d n i č k a  - v - P l z n i -
972773322796452/?fref=ts & __mref=me-
ssage_bubble

České Budějovice
literární kavárna Měsíc ve dne (Nová 
1870/3, 370 01 České Budějovice)

Pelhřimov
kavárna Agáta (třída Legií 988, 393 01 
Pelhřimov)

Veřejné šatníky
K Roš ha -šana je zvykem pořídit si něco 
nového na sebe. A to je příležitost k obměně 
šatníku. Většina z nás má ve skříni alespoň 
pár kousků, které vlastně nenosí a které by se 
někomu jinému moc hodily. Je samozřejmě 
možné odložit je na popelnici nebo do kon-
tejneru s textilem. Jinou a možná zajímavější 
možností jsou veřejné šatní skříně, kde 
necháte, co nepotřebujete – a možná najdete 
kousek, nad nímž pronesete novoroční šehe-
chejanu… Jako první samozřejmě uvádíme 
ten „náš“, v přízemí sídla FŽO a pražské 
kehily. Pro mimopražské: když za vrátnicí 

září 2016

➤

Tipy na novoroční micvot

4

Tak se nám zase blíží Vysoké svátky. Zase se vtírá ta myšlenka, jak do Dne smíření na poslední chvíli zlepšit 
svůj osud. A protože jednou z možností jsou gmilut chasadim, skutky milosrdenství, nabízíme několik tipů, 
jak může něco málo udělat úplně každý...

Veřejná lednička v plzeňské kavárně Perfect World.

Dobročinný 
obchod

Dobro-
činný 

obchod

Veřejná
lednice 

Veřejná
lednice 

Veřejná
lednice Veřejný

šatník 

Veřejná
lednice 

Knihy

Knihy

Knihy

Sdílení
Knihy

Dobro-
činný 

obchod
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téma

Židovské radnice uhnete doleva a minete 
v chodbě klub Gešer, ocitnete se před věšá-
kem, který už brzy přestane stačit. Takže tip: 
druhý věšák by se tam asi „uživil“.

Praha
Second Hand PŽO (Maiselova 18, 110 01 
Praha 1); Šatník v podchodu, ulice U kina, 
Praha  4 – Modřany

Knihy
Máte v knihovně tituly, které si už nepře-
čtete? Máte některé knihy víckrát? Určitě je 
někdo marně shání!
Nehodily by se některé z vašich knih do 
knihovny místní kehily? Poraďte se se svým 
knihovníkem! Někteří ocení, když jim přine-
sete seznam titulů, aby se nehromadily 
duplikáty.
Zajímavé tituly včetně detektivek apod. při-
jímá většina nemocnic a léčeben. Nemocní 
potřebují spíš lehkou četbu než Kanta či 
Maimonida, spíše kratší příběhy než Jirás-
kovo Temno.
Pavilon A Masarykovy nemocnice Ústí 
nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 
401 13 Ústí nad Labem. 
Sousedské police jsou vítaným odložištěm 
i zdrojem. Jeden přinese, druhý odnese. 
Pamatujte, že mnoho seniorů nemá na nákup 
knih a z různých důvodů nechce chodit do 
knihovny (potíže s vyhledávacím systémem, 
strach ze ztráty knihy…). Domluva několika 
sousedů s místními úřady a jeden odložený 
regál mohou zlepšit život ve vaší čtvrti! 
Jurečkova ulice Praha 7 – Letná.
Podobně fungují Knihobudky a další mini-
knihovny, kam můžete odnést spíše jednot-

livé knihy (celou banánovkou byste je zava-
lili). Park Malinová/Chrpová, Praha 10; 
náměstí Svobody, Praha 6; Dobrá čajovna, 
Růžová 300/1, 460 01 Liberec; Office park 
Nová Karolina, Ostrava.

Věci všeho druhu mohou 
ještě posloužit
Vyklízíte byt po příbuzných, stěhujete se, 
nebo si jen chcete doma udělat před novým 
rokem pořádek? Zjišťujete, že máte spoustu 
haraburdí a nevíte kam s ním? Neházejte je 
do kontejneru, vykonejte s nimi micvu! 
Možná přitom zažijete nečekané setkání…

Pokud jsou ty věci těžké nebo se vám je 
prostě nechce nikam vozit, vyfoťte je a inze-
rujte za odvoz. Ten, kdo si pro ně přijede až 
k vám domů, o ně nejspíš opravdu stojí.
Osvědčené stránky: http://www.nevyha-
zujto.cz – Fungují pro inzerci po celé ČR 
i SR. Nabídnout zde můžete takřka cokoli, 
od oblečení a nádobí přes nábytek po zeminu 
ze zahrady, dřevo na ztopení nebo železný 
šrot. Ale pozor: pokud se chcete věcí hlavně 
zbavovat, nedívejte se moc na nabídku. 
Snadno byste si mohli uvolněné místo zapl-
nit novými.

Sdílení je hlavním mottem projektu free-
shopů Zdrojovna. Princip je jednoduchý: 
kdo něco nepotřebuje, přinese to do 
„obchodu“. Když zjistí, že se mu něco 
z nabízených věcí hodí, odnese si to. Věci 
musí být možné převážet MHD (čili ne větší 
kusy nábytku, těžké předměty, apod.), musí 
být čisté/vyprané a nesmí být „k opravě“.
Pozor! Abyste si mohli něco odnést, NEmu-
síte nic přinést!
Autonomní sociální centrum Klinika, 
Jeseniova 60, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 
každé úterý a čtvrtek 17.30 –20.00 h.

Dobročinné obchody jsou možností, jak 
„darovat dvakrát“: totiž někomu věci, které 
nepotřebujete, a zároveň charitativní organi-
zaci pomůžete zlepšit finanční situaci (která 
obvykle nebývá nejlepší).

Brno
Obchod Nadace Veronica pomáhá získat 
finanční prostředky pro projekty Společně 
pro Brno. Seznam projektů podpořených 
v minulých letech si můžete přečíst zde: 
http://www.nadacniobchod.cz/podporene-
-projekty/ Obchod přijímá čisté a nepoško-
zené oblečení, obuv a módní doplňky, sklo, 

keramiku, porcelán, knihy, hračky a dárkové 
předměty.
Nepřijímá: nefunkční a poškozené věci, 
VHS a časopisy. Palackého třída 25, Brno-
-Královo Pole

Praha
Dobročinné obchody domácího hospice 
Cesta domů: 
Bubenská 3 (vchod z Antonínské ulice), 
170 00 Praha 7
Bělohorská 90, 160 00 Praha 6

Ostrava
Dobročinné obchody MOMENT, o. p. s., 
fungují jako bazary určené na pomoc kon-
krétním projektům a neziskovým organiza-
cím. Můžete navštívit:
pro Žebřík, o. p. s. (péče a vzdělávání dětí 
s kombinovanými vadami) – ulice 
28. října 437, Ostrava -Mariánské Hory
pro Žebřík, o. p. s. – Mongolská 1529, 
Ostrava -Poruba
pro Žebřík, o. p. s. – Opavská 819/69, 
Ostrava -Poruba
pro Kola pro Afriku, o. p. s. (pro nákup kol 
na cestování do školy dětem v Gambii) – 
Českobratrská 1788/20, Moravská Ostrava
pro Kola pro Afriku, o. p. s. – Hlavní třída 
1023/55, Ostrava -Poruba
pro Mobilní hospic Ondrášek – nám. 
Msgre. Šrámka 1826/5, Moravská Ostrava

Pokud podobné projekty ve vašem 
okolí chybí, případně máte nápad 
na nějaký nový a váháte s reali-
zací, je novoroční doba vhodným 
okamžikem, kdy se do toho 
pustit.

Kdo, když ne ty? Kdy, když ne teď?
(Pirkej Avot)

◗ rjw

elul 5776

➤
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Prehľad dejín židovského 
vzdelávacieho systému

Biblické obdobie 
(1010–926 pred n. l.)

Vedci izraelskej historiografie dokázali, 
že biblické obdobie trvalo približne od 
1010–926 pred n. l. V biblickom období 
Ben -Sira dáva pokyny ohľadne výchovy 
dievčat. O spôsobe učenia a o učebných 
pomôckach sa neuchoval žiadny dôkaz. 
Možno predpokladať, že okrem cvičenia 
čítania a písania, učenie prebiehalo ústnym 
podaním. 

Obdobie v Mišne a Talmudu 
(925 pred n. l. – 640 n. l.)

Po návrate z babilonského zajatia, keď 
židovstvo sa postupne usadilo v Palestíne, 
výchova a vyučovanie prudko rozkvitalo 
pomedzi Židmi. V spomenutom období ani 
jeden národ nevenoval toľko pozorností 
vyučovaniu mládeže ako Židia. Židia sa 
neuspokojovali jedným interpretovaním 
zákona. Vyžadovali, aby tento zákon ovládal 
každý.

„Tak ako Židia pokladajú svoje zákony 
Božím objavom a od včasného veku, tak oni 
nosia obrazy zákona vo svojej duši.“ (Philo, 
Legatin ad Cajum, § 31)

Vyučovanie sa pokladalo za svätú povin-
nosť, zvestovanú židovskému národu ešte 
Mojžišom.

O postavení vyučovania u Židov historik 
Jozef Flabij dodáva: „Najviac sa mi staráme 
o výchovu detí a nazdávame sa, že dodržia-
vanie zákonov a tomu zodpovedajúca zbož-
nosť sa javia ako najvážnejšie v celom 
živote.“

Iniciátorom zariadení spoločných škôl 
bol Šimon ben -Šetach, ktorý žil okolo 75 
roku pred n. l. Zo začiatku boli také školy 
založené v Jeruzaleme v súlade so slovami 
Proroka: „Keďže zo Siona pochádza učenie 
a slovo Božie z Jeruzalema.“

Nebolo každému dostupné poslať svojho 
syna do Jeruzalema, preto začali zakladať 
podobné školy vo všetkých hlavných provin-
ciálnych mestách. No učiť sa v cudzom 
meste bolo možné len dospelým 16–17 roč-
ným mládencom, a v takom veku je už ťažké 
privykať k školskej disciplíne.

Na začiatku druhého storočia v Jeruza-
leme bolo 480 takých synagóg so školami. 
Okrem týchto škôl existovali ešte vysoké 

školy, kde prebiehalo nielen učenie, ale aj 
debaty. Na čele takýchto inštitúcií stáli 
významní katechéti svojej doby. Poslucháči 
sa delili na dve kategórie. Najstarší poslu-
cháči sedeli okolo katedry, ktorá sa nachá-
dzala na vyvýšenom mieste, a mladší stáli. 
Odtiaľ pochádza rozdiel medzi „stojacimi 
alebo sediaci učebnými kurzami“. Bolo 
ustanovené, aby od 5 rokov (v spoločnej 
škole od 6 rokov) chlapci sa 
začali učiť Bibliu, v 10 ro -
koch Mišnu, v 15 rokoch 
Talmud, táto zvyklosť v ko-
nečnom dôsledku nie vždy 
sa presne dodržiavala a na-
daní chlap ci sa začali učiť 
Mišne a Talmudu skoršie, 
než sa uvádza. Z tohto 
obdobia o ve deckej a peda-
gogickej kva lifikácií učite-
ľov sa relatívne nič neza-
chovalo. Prevzalo sa iba 
toľko, že učiteľ musel byť 
človekom dôstojným, sve-
domitým a od   borníkom. 
Najviac po  zornosti kládli na 
morálne kvality učiteľa, lebo jeho povinnos-
ťou bolo nielen vyučovanie, ale aj výchova. 
Učiteľ, hlavne na základných školách, sa 
cenil veľmi vysoko, lebo on viedol deti od 
najmladšieho veku. R. Simon ben Jochaj 
hovorí: „Ak uvidíš zničené mestá v Pales-
tíne, to vedz, že tam nemali na plat spolo-
čenských učiteľov.“

Ženám neprináležalo právo učiť chlap-
cov, no takisto toto právo nemali ani slo-
bodní muži.

Menej nadaní chlapci museli sedieť spolu 
s inými viac nadanými. Zo začiatku na vyso-
kej škole učiteľom sa nedovoľovalo dostá-
vať plat za učenie, no neskôr keď už bez-
platné vyučovanie sa stalo nemožným, 
učiteľom sa povoľovalo vyberať „náhradu 
za stratu času“.

Vyučovanie prebiehalo každý deň 
v týždni v priebehu celého dňa. Cez zimu aj 
po večeroch. V sobotu a vo sviatočné dni 
a takisto aj v predvečer týchto dní,vyučova-
nie sa nekonalo.

V Talmude existujú takisto niektoré 
pedagogické a metodologické pravidlá. 
V triede nemohlo byť viac ako 25 žiakov, ak 
ich bolo viac ako 25, no menej ako 50, učiteľ 
bol povinný vziať si k sebe „pomocníka“. Pri 
množstve, prevyšujúcom 50 žiakov, trieda sa 

rozdelila na dve oddelenia. Vyučovací čas 
a charakter vyučovania sa museli presne 
dodržať. Učiteľovi sa odporúčalo používať 
pri vyučovaní krátke vety, vtedy metodicky 
zotrvať pri téme hodiny, neodkláňajúc sa od 
predmetu.

V Talmude sú zakotvené aj pokyny vzťa-
hujúce sa k správaniu žiakov na hodinách. 
Tieto pokyny sú zamerané k udržaniu 

poriadku. Pre uľahčenie 
výučby sa odporúčali nie-
ktoré metodické pravidlá, 
ktoré pomáhali rozvoju 
pamäti žiakov. Pri vyučo-
vaní sa dovoľovalo používať 
knihy, ktoré neobsahovali 
chyby, lebo v opačnom prí-
pade už v detstve raz osvo-
jené chyby by zotrvali na 
celý život. Na prvé miesto 
stavali sčítanosť a umenie 
používať text. Prehlbovanie 
vyučovania sa javilo už 
posledným stupňom. Vyučo-
vanie nesmelo byť povrch-
ným. Na vysokých školách 

vyučovali tiež astronómiu, matematiku, 
medicínu, anatómiu, lebo tieto vedy boli 
nevyhnutné pri štúdiu a definícii niektorých 
náboženských noriem.

Obdobie stredoveku (640–1492)
Arabi najviac pozornosti venovali filolo-

gickému učeniu jazyka, a často slúžili ako 
vzor Židom. V Sírii a Palestíne a čiastočne aj 
v Babilóne intenzívne rozvinuli štúdium sta-
rovekého židovského jazyka a Biblie. Vidieť 
to na fakte zavedenia systému samohlások 
a prízvuku. Ako je známe, existujú dva také 
systémy: palestínsky a babilónsky.

Boli zostavené dokonca aj aké -také 
návody k vyučovaniu a výchove, napríklad 
didaktická báseň „Mussar haskel“ Gaja, 
ktoré obsahovali odlišné pravidlá pedago-
gického charakteru…

V 14. storočí učiteľský honorár bol veľmi 
nízky, čo poburovalo Menachema ben-
-Ceruka: 10 dinárov na mesiac a niekedy aj 
12 dinárov na celý rok. V tomto období deti 
začali navštevovať školu od skorého veku – 
medzi 3. a 5. rokom. Deti prichádzali do škôl 
v sprievode matky, pričom sa usporadúvala 
slávnostná ceremónia. Dievčatá nenavštevo-
vali verejné školy, no niektoré sa aj tak učili 
doma Bibliu a Talmud. Existovali stredné 

září 2016

➤

Lívia Katona: Dějiny židovských 
škol na jižním Slovensku

V roce 2001 vyšla ve slovenském nakladatelství Lilium Aurum útlá (49 stran), maďarsky psaná publikace, v níž se 
její autorka Lívia Katona věnuje historii židovského školství obecně, a zejména pak na jižním Slovensku (židovské 
komunity se zde nacházely v městech Dunajská Streda, Galanta, Jelka, Sereď, Sládkovičovo, Šamorín, Trnava). 
V současné době se připravuje rozšířené vydání (120 stran) ve slovenštině. Kniha by měla vyjít na přelomu roku, 
my však čtenářům Maskilu nabízíme několik vybraných ukázek již nyní, na prahu nového školního roku.
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a vysoké školy, na čele ktorých stáli 
významní vedci. Na takéto vysoké školy 
prichádzali vo veľkom množstve mladí 
ľudia z iných miest. Prázdniny neboli. Vyu-
čovanie prerušili iba v sobotu a cez sviatky, 
a takisto predvečer týchto dní. Proti zavede-
niu prázdnin hovorila aj skutočnosť, že 
židovské náboženstvo zakazovalo preruše-
nie vyučovania Svätého Písma bez osobitnej 
potreby. Z ostatných západných štátov naj-
viac Itália sa podobala arabskej Hispánii vo 
vzťahu kultúrnych podmienok týkajúcich sa 
školských záležitostí židovstva, okrem toho 
vyčlenilo sa južné Francúzsko, kde bolo 
medzi Židmi veľmi rozšírené svetské 
vzdelávanie…

Obdobie pred novovekom 
(1492–1780)

Od 16. storočia v kultúrnom živote Židov 
nastupujú veľké zmeny, ktoré sa odrážajú na 
rozvoji výchovy a vzdelávania. Vyhnanie 
Židov zo Španielska (Hispánie) v roku 1492 
a z Portugalska (1497) jedným úderom zni-
čilo všetku židovsko -španielsku kultúru. 
V Nemecku bolo postavenie Židov ešte hor-
šie, čo poslúžilo ako príčina zosilnenej 
emigrácie do Poľska. Nemecké vysoké školy 
pre vyučovanie Talmudu upadali, avšak 
školy v Taliansku a v Poľsku rozkvitali.

V období renesancie v Poľsku vyučova-
nie sa obmedzovalo na prípravu chlapcov 
k štúdiu Talmudu. Táto činnosť sa začínala 
veľmi skoro. Chlapci sa učili Tóre, pričom 
začínali od tretej knihy, aby potom pristúpili 
k prvej.

Jediné pozitívum z tohto obdobia je, že 
školstvo a vyučovanie bolo pod dohľadom 
spoločenstva, a pre chudobné deti existovali 
všeobecné školy, ktoré podporovalo 
spoločenstvo.

Na základných školách do jednej triedy 
muselo chodiť viac ako 40 žiakov. Učiteľ 
musel mať dvoch pomocníkov. Pre chudob-
ných žiakov sa určil osobitný učiteľ na účet 
spoločenstva. Do programu tohto spoločen-
ského vzdelávania sa zaraďovali určité 
hlavné pravidlá židovskej gramatiky a štyri 
úkony aritmetiky. Deti chudobných rodičov 
sa vzdelávali v súlade s ich schopnosťami. 
Po dosiahnutí 13. roku veku, ak sa ukázali 
menej nadanými, dávali ich na vyučenie 
nejakého remesla.

Zmienku si zasluhuje definovania morav-
ského spoločenstva z roku 1676, ktoré usta-
novuje minimálny plat pre učiteľa. Učiteľ 
nemal dostávať menej ako 6 guldenov za 
vyučovanie Talmudu, 3 toliare za vyučova-
nie Tóry a 2 toliare za učenie modlitby.

Školský rozvrh bol taký, že žiaci sa učili 
celý deň. Cez leto žiaci museli prísť do škol-
ského domu (najčastejšie to bolo obydlie 
učiteľa) hneď po rannej bohoslužbe. Cez 
zimu sa vyučovanie prerušovalo ráno, lebo 
žiaci išli spolu s učiteľom do synagógy. Od 
10. do 11. hodiny bola prestávka a žiaci 

odchádzali domov sa naobedovať. O 11. 
hodine sa vracali do školy, potom vyučova-
nie trvalo do druhej hodiny. Potom odchá-
dzali domov, aby niečo zjedli a ihneď sa 
vracali do školy.

Vyučovanie pokračovalo do večernej 
modlitby, na ktorú išli spolu s učiteľom do 
synagógy a po skončení každý išiel domov. 
Cez zimu sa chlapci ešte pred spánkom 
doma učili.

V polovici 18. storočia zrušili akúkoľvek 
kontrolu, a kvalita školskej práce do značnej 
miery klesla, hoci v tom čase vo vnútri geta 
začala rozkvitať.

Svetské vzdelávanie ako aj znalosť Bib-
lie, starožidovského písma a židovskej nábo-
ženskej filozofie bolo zriedkavosťou. 
Výchova mládeže sa obyčajne uskutočňo-
vala v „cheder“, kde začínali s čítaním v sta-
rohebrejčine. V Poľsku sa Židia ocitli 
v postavení zásobovateľov západných Židov 
(osobitne nemeckých) rabínmi a učiteľmi 
v priebehu celého storočia.

Dielo Endyklopecia Judaica poukazuje aj 
na to, že v tomto období, keď židovské škol-
stvo začalo upadať, vzdelávanie dievčat sa 
začalo zlepšovať. Okrem toho, že progre-
sívni Židia západnej Európy sa usilovali dať 
svojim dcéram dôkladné vzdelanie, snažili 
sa ich zoznámiť so svetskými vedami, pri-
čom sa usilovali aby sa učili starožidov-
skému jazyku (čítanie, písanie), znalosťou 
čoho sme sa mohli stretnúť len veľmi zried-
kavo u niektorých žien.

Novovek (1780–1912)
Okolo polovice 18. storočia prebiehajú 

podstatné školské reformy. Veľká pozornosť 
sa venovala nielen všeobecnému vzdelaniu, 
ale aj vyučovaniu špeciálnych židovských 
disciplín. Začal sa zápas proti starej rutine, 
proti nevedeckej a celkovej nepedagogickej 
metóde vyučovania. Veľký význam sa pri-
kladal osvojeniu starohebrejskej gramatiky, 
znalosti Biblie, ktorú sa snažili vysvetľovať 
nie analogicky, ale filozoficky a vecne. Naj-
prv bolo treba postaviť vyučovanie v prís-
nom súlade so vzrastom a spôsobilosťou 
žiakov. Učitelia museli dostávať vedeckú 
a pedagogickú prípravu. Všetky tieto snahy 
nachádzali podporu u niektorých vlád a tak 
isto aj u jednotlivých významných osob-
ností. Zlepšenie školstva medzi Židmi malo, 
ako sa aj očakávalo, priniesť zlepšenie ich 
politického a sociálneho postavenia. Na 
začiatku osvietenského hnutia existovalo 
ešte snaženie zjednotiť v židovských školách 
náboženské vzdelávanie so svetským.

Vyučovanie náboženstva zaujímalo 
významné miesto v školskom programe 
kráľa Jozefa II., vznikli „normálne školy“. 
Školské plány osvietenského panovníka 
narazili na silný odpor konzervatívcov. 
Novinky podľa všetkého sa zdali hrozbou 
pre existenciu židovstva. V niektorých štá-
toch sa objavuje snaha proti židovským 

národným školám – počet ktorých v západ-
nej Európe začínal klesať – zakladali stredné 
školy, ktoré by disponovali právami štátnych 
škôl. V tom čase (1909) v Budapešti existo-
valo židovské gymnázium. 

Na východe sa prudko rozvíjalo židovské 
školstvo. Už v roku 1840 vznikla myšlienka 
pozdvihnúť úroveň židovského vzdelávania 
cestou zriadenia židovských škôl, kde by 
chlapci a dievčatá mohli dostávať židovské 
a svetské vzdelanie… 

V západo -európskych štátoch a v Ame-
rike židovská mládež navštevovala vo väč-
šine verejné školy. Vo väčšine spoločenstiev 
existovali náboženské a biblické školy, kde 
židovské deti vyučovali niekoľko hodín týž-
denne (najčastejšie po nedeliam) vierouke, 
Biblii, modlitbám, židovskej histórii a litera-
túre a tiež hebrejskému jazyku. V mnohých 
štátoch tieto predmety vyučovali vo verej-
ných školách ako povinné, ktoré tvorili 
súčasť všeobecného učebného programu.

Rozvoj židovského školstva vyvolal 
potrebu zakladať učiteľské semináre. Vznikli 
v rôznych mestách: v Berlíne (roku 
1840),  Kolíne, Budapešti, v Breslave, v Pa -
ríži (prípravka učiteľov pre školy Alliance 
Israélite) a dalších. Vysokoškolské vyučova-
nie židovskej teológie a poznania židov-
ského národa rozkvitalo od polovice 19. 
storočia. Staré ješivi sa začali pomaly strá-
cať, najmä na západe…

V roku 1873 v Budapešti bola založená 
štátna rabínska škola (vládny inštitút 
s gymnáziom).

Významnú rolu v kultúrnom živote Židov 
zohrávali ruské rabínske školy vo Waršave, 
Žitomiri a vo Vilniuse, v ktorých vyučovali 
významní židovskí vedci. Boli to teologické 
školy, nielen na prípravu rabínov, ale aj pre 
učiteľov všeobecného vzdelávania…

Židovské zákony 
a pedagogika

Od 18. storočia sa zachovali pramene 
zákonov vzťahujúce sa na fungovanie židov-
ských náboženských obcí, ktoré často mali 
dopad aj na školstvo. Niektoré nariadenia 
časovým odstupom mali pozitívny, ale často 
krát aj negatívny dopad pre židovský národ. 
Určite môžem konštatovať, že nariadenie 
nasledovného panovníka zaraďujeme medzi 
progresívne zákony.

František Jozef I. nariadil 14. decembra 
1868 zvolať celoštátny kongres židovských 
náboženských obcí, ktorý mal za úlohu riešiť 
školské a náboženské problémy. V novembri 
1867 Uhorský snem schválil „emancipačný 
zákon“ (zák. č. 17/1867), ktorým Židia 
dostali konečne úplné politické zrovnopráv-
nenie v Uhorsku. Tento zákon nariadil, 
okrem iného, aby židovské náboženské obce 
a školy sa začlenili do štátneho aparátu. 
Záujmy židovstva na Uhorskom sneme za 
Slovensko zastupoval Pappenheim Koloman 
z Bratislavy.

vzdělávání

elul 5776

➤

7

  ➤

Maskil_13_zari_2016.indd   7 12/09/16   17:41



Kongres zrovnoprávnil židovskú vieru 
a školstvo podľa kresťanského vzoru, to 
znamenalo, že autonómne náboženské obce 
svoju vieru aplikovali a organizovali 
v zmysle spoločenských predpisov, čo zahr-
ňovalo aj vzdelávanie. Tento zákon riešil 
začlenenie židovských škôl do sústavy štát-
nych škôl, židovská náboženská obec mohla 
zriadiť ľudové školy, učiteľské ústavy 
a ješivy. Zo spomínaného zákona vyplývala 
povinnosť zriadiť aj dobročinné spolky, 
samostatne, autonómne a nezávisle riadiť 
náboženské obce. Ďalšou povinnosťou 
Židov bolo členstvo v príslušnej nábožen-
skej obce podľa trvalého bydliska a s tým 
súvisiace platenie dane. Prísne dodržiavanie 
členstva bolo potrebné, nakoľko od štátu na 
chod škôl a chod náboženskej obce dostávali 
štátne subvencie…

Od schválenia prvých pozitívnych záko-
nov prešlo päťdesiat rokov a v Európe špeci-
ficky u južných susedov politici schválili 
zákon, ktorý zmenil život a osudy židov-
ského národa a tento vývoj postupne nabral 
negatívny smer.

Numerus clausus (uzavreté číslo) vstúpil 
do platnosti 26. 9. 1920, ktorý obmedzil 
štúdium Židov na vysokých školách. Toto 
nariadenie možno považovať za prvý maďar-
ský protižidovský zákon v Európe, ktorý 
obmedzoval občianske práva na základe 
príslušnosti, k rase a národnosti, takže bol 
považovaný za prvý krok k holokaustu.

Prvý židovský zákon na Slovensku bol 
schválený v roku 1938; nariadil spoločenské 
uplatnenie intelektuálov, v praxi to zname-
nalo zníženie počtu prijatých židovských 
študentov na šesť percent. Toto sa vzťaho-
valo aj na vysokoškolské inštitúcie a na 
povolení k podnikaniu.

Krátko po vzniku republiky (14. 3. 1939) 
úrady rozpustili židovské strany a spolky 
a ich reprezentantov vylúčili zo zastupiteľ-
ských zborov.

„Židovským kódexom“ občania židov-
ského vierovyznania stratili občianske práva, 
ktoré boli špecifikované v Nariadení zo dňa 
9. 9. 1941, ktorý schválila Vláda Slovenskej 
republiky. Židia boli vylúčení z akéhokoľ-
vek štúdia na všetkých vysokých školách 
a v učebných ústavoch okrem škôľ ľudo-
vých a okrem kurzov pre nich zriadených. 
Jednotlivci, náboženské obce či korporácie 
nemohli zriadiť nijakú školu alebo učebný 
ústav, okrem škôľ ľudových, a vzdelanie, 
ktoré podávajú tieto školy alebo učebné 
ústavy, nemohli nadobúdať ani súkromným 
vyučovaním. Bol vydaný zákaz nostrifiko-
vať vysvedčenia Židov zo škôl a učebných 
ústavov, ktoré boli vydané v cudzine. Minis-
terstvo školstva národnej osvety nariadilo 
Židom v školopovinnom veku, aby mohli 
svoju školskú povinnosť plniť iba v osobit-
ných ľudových školách alebo v triedach na 
to určených. Finančné náklady ľudových 
škôl a tried museli byť hradené príslušnou 

židovskou náboženskou obcou, ktorú stano-
vilo ministerstvo. Ústredňa Židov nariadila 
preškolenia Židov, ktoré absolvovali na oso-
bitných kurzoch.

Na základe sčítania ľudu z 15. februára 
z roku 1921 na území Slovenska žilo 
135 819 Židov, čo predstavovalo 4,5 % 
z celkového počtu obyvateľov (3 000 870). 
V porovnaní s rokom 1910 nastal úbytok 
o 4596 osôb sústredených do troch registro-
vaných náboženských obcí – neologická, 
ortodoxná a status quo -ante. Zo spomína-
ných jedine ortodoxný smer mal centrálnu 
kanceláriu Jüdische Kanzlei, ktorého ústre-
die sídlilo v Piešťanoch na čele s hlavným 
rabínom Kalmánom Wéberom. V oblasti 
židovského školstva nenastali väčšie zmeny 
v zmysle unifikátneho školského zákona, 
školy pod počtom 40 žiakov zatvorili. 
Z celoslovenského hľadiska bolo evidova-
ných 75 židovských škôl so 154 učiteľmi 
a 5493 žiakmi. Vyučovací jazyk slovenský 
bol v 42 školách, maďarský v 26, nemecký 
v 6 a jedna škola bola s nemecko-
-maďarskou kombináciou. Stredná škola 
mala zastúpenie v Bratislave, v Nových 
Zámkoch bola dievčenská a chlapčenská 
meštianska škola. V roku 1919 zanikla 
židovská reálna škola v Novom Meste nad 
Váhom (Vágújhely).

Židovskí učitelia sa ďalej vzdelávali na 
kurzoch organizovaných Ľudovým zväzom 
židov na Slovensku, ktoré sa konali prvý 
krát v roku 1919 v Trnave. Na tomto prázd-
ninovom kurze si vymieňali vedomosti uči-
telia zo 42 židovských škôl. Zaoberali sa 
slovenskou gramatikou, metodikou jednotli-
vých predmetov. Ignác Gergő, učiteľ 
z Trnavy takisto mal príspevok na tomto 
kurze, kde prezentoval aj svoju učebnicu 
histórie pod názvom Biblia v troch dieloch. 
O rok neskôr kurz mal pokračovanie v Bra-
tislave, kde už prednášali aj profesori z Uči-
teľského ústavu a univerzitní profesori.

Veľký dôraz sa kládol na kvalitu a vzde-
lanie pedagógov, čoho dôkazom je, že učite-
lia na židovských ľudových školách absol-
vovali dvojročné štúdium. Pre ilustráciu 
uvádzam nasledujúce pramene, ktoré potvr-
dzujú absolvovanie štúdia pedagógov z juž-
ného Slovenska.

Učebný plán dvojročného 
Štúdia pre židovských 
pedagógov

Skutočné archívne záznamy v plnom 
rozsahu potvrdzujú existenciu dvojročného 
štúdia pre židovských pedagógov. Sídlo tejto 
ustanovizne bolo v období Rakúsko -Uhorska 
v Budapešti.

Učebné osnovy pre dvojročné štúdium 
židovských pedagógov v školskom roku 
1860/61 sú uvedené v tabuľke.

Z učebných osnov môžeme zistiť, ktorým 
predmetom venovali mimoriadnu pozor-
nosť. Nakoľko išlo o pedagogické štúdium, 
dôraz sa kládol na hospitáciu, ktorá bola 
zameraná na získanie praktických zručností 
budúcich pedagógov. Hebrejské predmety 
a metodika používania kníh tvorili významnú 
súčasť vyučovania na židovských školách. 
Dôležitosť týchto predmetov zakotvuje aj 
Talmud. Nemalú pozornosť venovali takisto 
osvojeniu jazyka štátu na území, ktorého 
žili. Odborná spôsobilosť z jednotlivých 
predmetov sa konala v hebrejčine. V pod-
state rozlišovali dve formy získavania 
odbornej spôsobilosti: prvá forma elemen-
tárna a druhá základná, avšak obidve formy 
mali aj podskupiny.

Ústnej skúške predchádzala písomná 
skúška z hebrejského, maďarského a nemec-
kého jazyka (B. Chananja, VI. 690). Povole-
nie k absolvovaniu odbornej skúšky vydával 
riaditeľ ústavu. Učebné osnovy predsedníc-
tvo náboženských obcí zasielalo na schvále-
nie viedenskému ministerstvu školstva…

◗

září 20168

Vyučovacie predmety
dvojročného štúdia
pre židovských pedagógov

I. ročník II. ročník Počet hodín 
spolu

Hebrejské predmety 5 4 9
Pedagogika 2 1 3
Metodika používania kníh 5 2 7
Hospitácia – 10 10
Cvičné učenie (prax) 1 1 2
Maďarský jazyk 3 2 5
Nemecký jazyk 3 2 5
Vlastiveda 2 1 3
Počty 2 1 3
Kreslenie 2 1 3
Krasopis 1 1 2
Spev 1 – 1

Spolu 27 26 53

➤ 
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Literatura
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Kdo vás nejvíce ovlivnil?
Moji dva magidové: Vladimír Sadek (skrze 
něj též učitel jeho učitele Jiří Mordechaj 
Langer). A potom Roman Pachomij Paďouk 
(také blahé paměti – mne zas naučil lehat na 
hrobech svých učitelů, nabízet se jim jako 
nástroj nehodný a věrný, otevřený vzkazu 
nedopsanému).

Jaké je vaše povolání?
Učitel tvůrčího psaní, jehož cílem je najít 
šém.

Jakže?
Tak, jak radí Rilke mladému básníkovi: 
„Nevydávej poezii.“ Takže: Být učitelem 
neotisknutelných knih. Spálené knihy os-
vítily svět. Lamedwavnici jej drží, protože 
jsou neznámí. O knihách to platí o to více.

Které knihy vás nejvíc ovlivnily?
Ginat Egoz Josefa Gikatalii a pak hlavně ty 
v šuplíku. Vždyť čím je Mistr a Markétka 
proti ostatním?

Jaké jsou vaše literární vzory?
Sipurej Maasijot rebeho Nachmana z Bra-
clavi, Díwán Háfeze Šírázího, Rúmího 
Masnawí.

A který styl je vám nejbližší?
Deník. Haiku…

Už máte vymyšlena jména pro své 
sbírky?
Jistě. Třeba: „Vzdechy na derech chajim“ – 
„… z hoblin pod stolem, z bublin pod 
stropem…“ – „Co viděla slepá sova“ – 
„Vrátka na dně studny“.

A do kolika let je hodláte vydat?
Nikdy.

A jaké je vaše motto?
Nepřenést zkušenost, znamená zradit ji. 
(Talmud)

◗ rjw

V pokoji – nepokoji 
ve tmavé světnici
tázal ses Boha
zdali je věřící…

Petr Nosek
(*10. 5. 1974 – České Budějovice) 
Jméno bylo zveřejněno bez vědomí autora, 
který z důvodů, jež vyplynou dále, chtěl 
uvést pouze e -mailový kontakt 36golem@gmail.com. O případné žalobě podané na 
naši redaktorku vás budeme informovat 
v dalších číslech…

Jako růže mezi trním.
 Jako láska v tomto světě.
  Jako Ty, Adonaj, mezi náboženstvím.

(Bůh? Není žádný Bůh!
Jen On Jediný Věčný Živý.)

Jako vykročení z kruhu strachu.
 Jako světlo ve tmě.
  Jako slovo v tichu.
Jako slovo mezi mluvením.
 Jako ticho ve slovech.
Jako srdce v těle.
 Jako neviditelný oheň.
  Mezi mužem a ženou.
Jako věrnost vprostřed svobody.
 Jako věčnost v přítomnosti.
  Jako Jeruzalém mezi městy.

Kéž má duše žije…

Chupa života
Odhalilas svou černou díru:
  Svou nekonečnou žízeň
Nekonečnou sladkost
  Nekonečnou trýzeň
Nekonečnej vztek
  Nekonečnou něhu
Nekonečnou bolest
  Máj rozkvetlý v sněhu.
Černá díra nemá dna.
Láska taje bezedná.
  A silná jako smrt.
Nad nevěstou židovskou
  Je baldachýn nebes
Ale pod nohama
  Propast závratná
touha beze dna.
Pramen nekonečna.

Je
Noc

Je Dno
co nás vábí

Je čas kdy všechno konečně
naopak se ti zjeví

je čas kdy zapomněls že čekáš na rozednění

je hodina mezi drakem a hadem
je doba kdy zapomnělas cos chtěla
nečekáš už na anděla, nic nechystáš

je všecko, je nic, protože je noc
a cesta Tvoje ve tmě spí
a tebe hřeje cíl – tvůj sen

tam za obzorem je rozcestí 
anebo snad už tady před ním?

Jako had z kůže se svlékáš, na nic nečekáš
jen na zázrak

ani to ne – ten si ochutnáš.
Nebo marnosti.

Teď Nic tě nemine.
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Vzpomínky
Idy Kauferové

září 201610

Když si vzpomínám na náš život před 
lágrem, tehdy jsme museli bojovat jen o holé 
živobytí. Už jsem vyprávěla o našem 
obchodě se sodovkou na počátku třicátých 
let. Na vesnici po ní nebyla velká poptávka, 
i když voda v některých ulicích nebyla pitná, 
zejména na levém břehu řeky. A pak tu taky 
byl náš hnusný konkurent, který navíc vlast-
nil i koloniál. Jmenoval se Bedeč a byli 
spolu se svou ženou považováni na svou 
dobu za kulturní lidi. Bedeč byl skoro nepře-
tržitě opilý, a tak provozovatelé hospod 
raději kupovali sodovku od nás. Ale něco 
nakupovali i od něj, protože nechtěli, aby se 
o nich říkalo, že nakupují jen od Židů. 
Bedeče to štvalo a mstil se tak, že posbíral 
naše láhve a odnesl je. Museli jsme své 
prázdné láhve vracet zpátky znovu naplněné, 
protože láhve byly tehdy velmi drahé. Zátky 
byly olověné a bylo na nich jméno majitele – 
v našem případě na nich stálo Kaufer Adolf 
Horne Saliby. Bedeč nám často vyrval láhve 
přímo z rukou, zatímco my jsme bezmocně 
plakali. Později jsme pak šli za jeho ženou, 
která uznala, že se její opilý manžel choval 
zle a láhve nám vrátila. Nakonec to byl 
obvodní lékař, který nám pomohl, když 
tomu opilci Bedečovi odebral licenci. Bylo 
totiž známo, že na výrobu svojí sodovky 
používá vodu z řeky Dudvág, která tekla 
kolem jeho domu, a nedodržoval tedy hygie-
nické předpisy. To pro nás znamenalo 
z finančního hlediska velkou úlevu. Onen 
doktor se jmenoval Löwinger a byl to sku-
tečný odborník. Podle některých svědectví 
žil po válce zde (v Izraeli), zatímco jeho 
žena se vrátila a žila v Szeli. Měla za to, že 
její muž zemřel v lágru. Doktor si mého otce 
vážil jakožto dobrého přítele svého tchána, 
který byl vrchním účetním rodinného pod-
niku Soldových. Vozili jsme sodovku na 
jeho farmu, která se jmenovala Dögös. Můj 
otec k nim příležitostně chodil na besedu, 
probrat, co se děje ve světě; jeho názoru si tu 
cenili. Ve vesnici měl pověst inteligentního 
muže. Židovská obec ve vesnici měla svého 
předsedu, který byl také úředníkem u Soldů 
a byl hodně vytížený, takže můj otec mu 
pomáhal jako jeho zástupce. Obvykle zastu-
poval Židy na obecních schůzích. 

Na tomto místě také vzpomenu na svoji 
drahou matku, která měla tak soucitné srdce, 
že chtěla pomoct každému ve vesnici, včetně 
těch, kterými všichni ostatní pohrdali: ci-
kánů. Často za ní chodili a nabízeli jí věci na 

prodej, a když neměli nic na prodej, prosili 
o půjčku. A i když se obecně mělo za to, že 
cikáni jsou zloději a lháři, matka jim věřila 

a vždy jim něco dala. Někdy měli na prodej 
trochu obilí nebo pár vajíček, které vesni-
čanky tajně odprodaly, aby jejich manželé 
nevěděly a ony tak měly trochu peněz pro 
sebe. Rolníci byli totiž na své peníze velice 
opatrní. 

V nedaleké vesnici Kürt1 jsme měli vzdá-
lenou příbuznou z otcovy strany, paní 
Löwingerovou. Byla to osamělá a velmi 
smutná žena. Přišla o manžela za velmi 
podivných okolností – prostě zmizel. Jednou 
v neděli šel jako obvykle obhlédnout pole, 
a nikdy se už nevrátil. Podivné bylo, že 
nikdo si nemyslel, že by mohlo jít o zločin. 
Neměl s sebou žádné peníze, jen zlaté 
hodinky a řetěz, jak v těch dobách velela 
móda. V dětství jsem se vždy představovala, 
co se mu asi mohlo stát. Od té doby jsem 
byla svědkem tolika zločinů, že se dnes 
domnívám, že se pravděpodobně stal obětí 
vraždy. 

Tři měsíce jsem teď zanedbávala sepiso-
vání vzpomínek kvůli smutné události, která 
mi znemožnila se soustředit a narušila můj 
duševní klid. Já a můj muž jsme spolu žili 38 
let, zažili jsme lepší i horší časy, ale vždy 
jsme drželi při sobě. Ve středu večer, 
24. října 1984 onemocněl a velmi záhy nás 
opustil navždy. Nedávno mu bylo 71 let. 

1  Kürt (Strekov) – dnes vesnice na Slovensku 

Znám mnoho vdov, ale nevzpomínám si ani 
na jedinou, která by vyprávěla o tom, že 
prošla takovou duševní krizí. Možná jsem 

ale nebyla dost dobrým pozorovatelem. 
Moje sestra ztratila manžela před rokem 
a půl. Bylo mu teprve 64 a ona se s tou ztrá-
tou jen těžko vyrovnává.

Je velmi těžké obracet se do minulosti, 
s čerstvým utrpením v duši, musím se ale 
sebrat a to dokážu jedině tak, že se budu 
neustále zaměstnávat.

A tak se teď v myšlenkách vrátím do 
malého městečka Szerdahely, kde jsem žila 
před odjezdem do lágru. Na konci bře-
z na 1944 jsem se chtěla vydat domů ze 
rodiči, ale Židé už tehdy nesměli jezdit auto-
busem. Podařilo se mi stopnout koňskou 
bryčku, která mě svezla do Tallósu2. Tam 
jsem se zastavila u jedné židovské rodiny, 
kde ale právě četníci s kohoutími péry3 pát-
rali po ukrytém zboží. K majitelce, vdově 

2  Tomášikov
3  Policejní jednotka, fungující většinou na vojen-
ském principu. První takové jednotka byla na 
Slovensku založena podle francouzského vzoru po 
potlačení revoluce v roce 1848. Po rakousko-
-uherském vyrovnání v roce 1867 prošla organizace 
transformací, ale stále patřila k armádě. Maďarsko 
bylo rozděleno na šest četnických okresů. Budapešť 
byla z tohoto dělení vyňata, takže četníci v podstatě 
představovali venkovskou policii. V roce 1920 zača-
lo složku kontrolovat Ministerstvo vnitra. Deportace 
Židů z maďarského venkova byly v roce 1944 zorga-
nizovány právě na základě tohoto dělení na četnické 
okrsky, ve spolupráci s četnickými kádry. 

➤

3. část

Deportace Židů z Dunajské Stredy. (foto: archív H. Omer)
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s osmi dětmi po obchodníku Sternovi, se 
chovali mimořádně neurvale. I ke mně se 
chovali hrubě, ptali se mě, co tam pohledá-
vám. A tak jsem rychle utekla a pěšky se 
vydala domů. Bylo to pět kilometrů, což pro 
mě tehdy nic nebylo. Později, během 
pochodu smrti, jsme museli ujít mnohem, 
mnohem víc. 

O Pesachu (přesné datum nevím) naložili 
všechny Židy na vozy, na jejich vlastní 
náklady, jen se základním majetkem. Mnohé 
se později stejně ukázalo být k ničemu – 
povlečení, nádobí, oblečení, a pokud jsme 
měli nějaké peníze, už nebylo možné za ně 
koupit nic užitečného. Odvezli nás do nej-
bližšího městečka, Galanty, a nejprve nás 
ubytovali v židovských domech, které tvo-
řily oddělené ghetto. Tam jsme strávili jeden 
nebo dva týdny a potom nás přesunuli na 
opuštěný statek. 

Než k tomu došlo, povolali mladé lidi na 
práci. Nějaký generál k nám promluvil 
a zapřísahal nás, abychom byli věrní ve své 
službě vlasti – to bylo již tehdy naprosto 
absurdní. Pracovali jsme na poli, třídili řepu; 
týdenní otročina výměnou za trochu jídla. 
Pak přišel rozkaz, že se máme vrátit, a násle-
doval hromadný přesun na statek, kde jsme 
pak zůstali dva týdny. Potom jsme si zase 
museli vzít svoje rance – každý tolik, kolik 
byl schopen unést. Pěšky jsme se pak vlekli 
na nádraží, kde už byl připravený vlak, který 
nás dovezl na další místo určení: do továrny 
na cihly v Érsekújváru4. Byly tu hromady 
cihel, nad nimi střecha; tam nás nahnali jako 
stádo. V noci nám byla zima, i když už byl 
květen. Mnozí plakali, naříkali. Moji drazí 
rodiče se odevzdali osudu. Všichni jsme 

4  Nové Zámky

cítili, že po tomhle už může přijít jedině 
konec. 

V továrně měli velký stroj, který se dřív 
používal na mlácení obilí. Jeden známý mi 
řekl: „Odsud mě nedostanou.“ Schoval se 
uvnitř stroje, myslela jsem, že jen tak k leg-
race. Po válce mi pak vyprávěl, jak poté, co 
nás ostatní odvezli, vylezl ven a vydal se do 
Pešti, kde se mu podařilo přežít všechny 
válečné hrůzy. Pokud vím, žije teď tady 
v Izraeli a jmenuje se Neuhaus.

Když jsme byli děti, často jsme si prohlí-
želi maminčin památník, ve kterém měla 
mnoho krásných obrázků květin a upomín-
kových textů. Nejraději jsem měla jednu 
básničku, kterou si pamatuji dodnes: „Milo-
vat je jistě krásné, být milován tím spíše.“ 
Maminka mi říkala, že jí to napsal muž, 
který si ji chtěl vzít. 

Když jsme byli v Érsekújváru, maminka 
si vzpomněla, že tento její dávný přítel tam 
žil. Řekla nám, abychom hledali muže jmé-
nem Salamon Haas. (Pokřtění Židé byli 
oddělení, nosili bílou pásku a stále věřili, že 
se zachrání. Mezi nimi byl i tento maminčin 
přítel.) „Jděte za ním a řekněte mu, že jste 
Jozefínčiny dcery.“ Opravdu jsme ho se ses-
trou našli, byl to však už starý muž. Když 
slyšel, čí dcery jsme, jeho tvář se rozjasnila 
a hned šel s námi. Když uviděl naši drahou 
maminku, začal mluvit o starých časech 
a jeho duše se přenesla zpět do doby, kdy byl 
velmi zamilovaný. „Jak krásná jsi byla 
v těch bílých puntíkovaných šatech. Byla jsi 
jako víla. Chtěl jsem se s tebou oženit a byl 
jsem bohatý, ale tvůj otec byl proti. Řekl mi, 
abych si vzal Bertu (starší sestru), ale já jsem 
chtěl jenom tebe.“ Můj tatínek tam stál a byl  
v tu chvíli hrdý, i když smutný, že nadarmo 
bojoval ve válce a teď se cítil naprosto bez-

mocný. Dodnes tatínka vidím, jak se tehdy 
usmíval a tuhle hezkou vzpomínku z hrozné 
doby si stále uchovávám.

Tolik lidí už popsalo cestu nákladními 
vagóny, do kterých bylo namačkáno sedm-
desát či osmdesát lidí i se zavazadly. Já jsem 
ležela na nějakých hrncích, ale raději nechci 
zacházet do detailů. 

Důvod, proč to všechno vůbec píšu, je to, 
že nechci, aby moje děti uvěřily těm, kteří 
všechna tato zvěrstva popírají. Nyní, kdy to 
píšu, jsem v šoku z toho, co se děje teď kolem 
mě. Například když Izraelci v ohrožení života 
zabijí teroristu v sebeobraně, jsou přirovná-
váni k nacistům. Ti, kdo to říkají, si neuvědo-
mují, že my jsme byli nevinnými, neozbroje-
nými oběťmi neospravedlnitelného vraždění. 
Vzpomínám na dobu, kterou jsem prožila 
v galutu, kde jsme často měli co dělat, aby-
chom si vydělali na živobytí, jak jsme museli 
denně dřít, ale ať jsme žili v kterékoliv zemi, 
vždy jsme byli věrní a loajální, nikdy jsme 
nebyli nepřáteli svého státu. Pamatuji si, jak 
naši rodiče a jejich židovští přátelé vždy 
mluvili o rakouské vládě s úctou a respekto-
vali stát až do toho momentu, kdy nás začal 
zabíjet. Lidé, kteří žijí dnes v Izraeli, by si 
měli vážit státu, který se stará o své lidi. 
A naše sebeobrana nesmí být srovnávána 
s nacistickými zločiny. 

Ve vagónu jsme strávili čtyři dny, pokud 
si dobře pamatuji. Ve stanici Kassa5 jsme 
dostali vodu, jinak byl každý odkázaný na 
to, co si vzal s sebou, a všechno se odehrá-
valo v tom uzavřeném vagónu. Malé děti 
plakaly, byl tam hrozný zápach a žádná 
voda. V některých stanicích jsme delší dobu 
stáli a při jedné takové příležitosti se tatín-
kovi podařilo získat trochu vody, aby si mohl 
omýt ruce a najíst se (bez umytí rukou by 
nejedl). A tak tatínek seděl u dveří vagónu 
a loupal si jablko (které jsme pro něj scho-
vali) mosazným kapesním nožíkem. Dveřmi 
zasvítilo dovnitř slunce a zablesklo se na 
čepeli nože. Kolem právě procházel důstoj-
ník SS, který záblesk zahlédl a myslel si, že 
to je zlato. Německy nařídil otci: „Dej mi ten 
nůž!“ Otec mu ho podal a esesák odpověděl: 
„To není on, dej mi ten zlatý.“ Otec mu řekl, 
že tohle je jediný nůž, který má. Esesák otci 
nařídil, aby přistoupil ke dveřím, a chystal se 
ho udeřit obuškem. Moje sestra se postavila 
před otce: „Zmlaťte raději mě.“ Esesák ale 
trval na tom, aby přistoupil otec. Rychle 
jsem vymyslela plán. Postavila jsem se za 
otce, a když ho esesák máchl obuškem, 
rychle jsem tatínka strhla dozadu. Obušek 
bouchl do země. Esesák si toho naštěstí 
nevšiml, a tak se nám podařilo tatínka pro tu 
chvíli uchránit. 
◗ Ida Löwy, roz. Kauferová, pokračování příště

přeložila: Kateřina Weberová, ilustrace: Hanalisa Omer

5  Košice

➤

elul 5776

vzpomínky
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V zadní části ženského oddělení 
Staronové synagogy hleděla Adéla 

úzkým průzorem v silné kamenné zdi na 
jednoho z modlících se mužů uvnitř. Přes 
dlouhé černé vlasy měla, jako vdaná žena, 
přehozenou mušelínovou šálku s modrými 
kvítky. Ta splývala stejně jako vlasy podél 
tváří.

Jemný světlý obličej byl orámován čer-
nou a modrou barvou. Tmavý pohled byl 
plný tajemství. Její děti už byly dospělé, ale 
ona byla stále krásnou ženou.

V rukou držela otevřenou knihu. Sidur se 
sobotními modlitbami.

Sklopila oči a pomalu knihu zavřela, polí-
bila ji a položila na stůl. Ještě jednou se 
podívala do mužské části. Kolem Tóry se 
sklánělo několik soustředěných mužů 
s talisy přehozenými přes ramena.

Rychle se otočila a vykročila k východu. 
Jako prapor při ústupu za ní zavlála dlouhá 
sukně. Vyhýbala se ženám, které stály kolem 
průhledů nebo seděly u stolů. Některé se 
modlily, jiné si polohlasem povídaly v růz-
ných jazycích o svých životech. V policích 
u zdi byly vyrovnány další sidury. Oblouko-
vými matnými okny pod stropem proudilo 
do dlouhého úzkého prostoru, vybudova-
ného ve středověku, jasné světlo.

Adéle se na tvářích zaleskly slzy. Byly to 
slzy bezmocného vzteku.

„Co se děje?“ oslovila ji Lea, kolem které 
Adéla procházela. Lehce jí stiskla zápěstí. 
„Kam letíš?“

„Jak se tady může tak klidně modlit? 
Hajzl jeden. Nedokážu se na to koukat,“ 
procedila skrze zuby Adéla a zůstala stát.

„O kom to mluvíš?“
„Ale… přiletím z New Yorku a setkám se 

s tím práskačem, který škodil mojí rodině? 
Donášel bolševikovi. Myslela jsem si, že žije 
v Německu a že ho už nikdy neuvidím.“

„Víš to určitě?“ ztišila hlas Lea a roz-
hlédla se. „Někoho takhle nařknout je vážná 
věc.“

„Chceš, abych ti vyprávěla maléry z jeho 
přičinění? To není správné, že sem klidně 
může přijít.“

Obě ženy spolu pokračovaly na chodbu 
pod schůdky, kterými se vycházelo na ulici. 
Lea uslyšela z otevřených dveří mužské části 
synagogy hlas svého muže, který zanotoval 
hlubokým hlasem jednu z modliteb. Melodie 

se zvedala a opět klesala s malým zhoupnu-
tím. Zdála se být tklivá a přitom důrazná. 
Zahřálo ji to u srdce a taky ji to povzbudilo.

Ženy se na sebe podívaly.
„Zeptej se svého muže, jak jsme se 

museli v sedmdesátých letech Tóru učit 
v Praze tajně. A jak se nikdo nesměl dozvě-
dět, že chceme odejít za hranice. Věřili jsme, 
že nám tenhle prevít,“ ukázala Adéla mezi 
muže, „pomůže. Všechno napráskal policaj-
tům. Měla bych mu to všechno vrátit.“

Ženy měly ve tváři vážný výraz. Chvíli 
významně mlčely.

„Musíš mu odpustit,“ řekla nesmlouvavě 
Lea, „jinak budeš do smrti ukřivděná. Můj 
muž je tady rabínem, a kdyby si myslel, že 
se ten člověk s ním nemůže modlit, tak by ho 
tady rozhodně nenechal. Přece ho zná.“

„To myslíš vážně?“ otevřela doširoka oči 
Adéla.

„Podívej, když mu odpustíš, povzneseš se 
vysoko nad něj a nad to zlo, kterýmu pomá-
hal. Povzneseš se i nad svoje špatný pocity. 
Chápu tě, ale zkus to.“ Adéla poodstoupila 
a utřela si tváře. Přemýšlela. „Já to nedo-
kážu,“ řekla krátce.

září 201612

➤

Rút Sidonová

Čarodějnice
musí  zemřít
Můj prapor jest a hradba má, zdroj spásy mé v den prošení.
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➤ „Zajdi k nám, než se vrátíte do Ameriky,“ 
uzavřela to Lea a smutně se usmála.

Po slavnostním šabatovém obědě se lidé 
pomalu rozcházeli. Bylo příjemné letní 
počasí. Dva vážení rabíni z Izraele se spolu 
s místním rabínem vypravili pomalou chůzí 
na procházku k Vltavě. Lea šla tedy s nimi.

Všude bylo plno turistů různých národ-
ností, kteří lovili své turistické zážitky. Byli 
zcela anonymní a každý den jiní. Rozhlíželi 
se, v rukou příručky a na krku fotoaparát. 
Celý rok vytvářeli v Maiselově ulici atmo-
sféru nekonečných prázdnin. Pohybovali se 
ve skupinkách nebo velkých skupinách a na 
rozdíl od místních nikdy nespěchali. 

Ley muž i ti dva další, kteří v Praze dozí-
rali na rituální záležitosti židovské obce, se 
často zastavovali a diskutovali hebrejsky. 
Rozuměla jenom něco.

Předešla je a jako první ze skupinky 
pomalu vešla do Břehové ulice. Jeden židov-
ský podnikatel si zde pronajal od obce 
obchod. Prodával košer potraviny a suve-
nýry. Zavázal se, že bude dodržovat šabat. 
A to je velice důležitý závazek.

Lea se podívala směrem k obchodu, ke 
kterému směřovali, a ztuhla. Dveře byly 
dokořán.

Muži ji předešli a zastavili se. Překva-
peně nahlíželi dovnitř. Všichni tři vešli.

Lea popošla ke skleněné výloze a dívala 
se dovnitř skrze vystavené zboží.

Majitel, usměvavý Izraelec v námořnic-
kém tričku a v kraťasech, vyndaval právě 
z bedny krabičky s olejovkami. Zvedl hlavu 
a uviděl tři rabíny stát uprostřed obchodu. 
Jeho žena stála u otevřené kasy a přijímala 
od zákazníků peníze.

„Šabat šalom,“ zvolal nadšeně majitel 
a rozpřáhl obě ruce, jako by chtěl nově pří-
chozí obejmout. „Vítám vás, to je veliká 
čest, že jste mě navštívili.“

„Co to má znamenat?“ vzpamatoval se 
jeden z rabínů. „Jak to, že o šábesu děláš 
obchody?“

„Jaké obchody?“ zeptal se majitel a roz-
hlédl se. 

„Vždyť máš kšeft plný lidí!“ přidal se 
další rabín a ukázal na turisty, kteří si prohlí-
želi suvenýry. 

„Kde se tu vzali. Kdo otevřel ty dveře?“ 
zasténal majitel. „Všichni ven!“ Kývl na 

svou ženu, která zabouchla kasu a nevěděla, 
co si počít.

Turisté si zálibně prohlíželi tři ortodoxně 
oblečené návštěvníky a sledovali pobíhají-
cího majitele.

Lea už to dál nevydržela. Koutky úst jí 
cukaly, ale snažila se nerozesmát a zachovat 
vážnost. Šla sama dál k nábřeží.

Neděle byla dnem, kdy se dalo vyprat 
a uklidit. V domácnosti s rodinou Ley bydlel 
Amir, který hledal v Praze byt a práci. Bylo 
mu devatenáct let a dokončil před prázdni-
nami náboženskou školu – ješivu – v Jeruza-
lémě. Byl to syn bývalé členky pražské obce, 
která emigrovala do Svaté země.

„Jestli chceš, umyju dnes podlahu,“ 
nabídl se.

„To bych byla ráda, alespoň budu mít čas 
na vaření. Ve schránce jsi měl dopis. Je 
v hale. Možná, že ti píšou rodiče.“

Amir všeho nechal a běžel si pro obálku. 
Chvíli bylo ticho a potom vešel zpět do 
kuchyně s papíry v rukou.

„Ukážu ti, co mi poslali z Izraele,“ řekl 
tajemně a rozhlédl se. „Podívej – to je moje 
osvědčení, že můžu trénovat fotbal.“

Lea se překvapeně podívala na papír 
s hebrejským textem. Znovu se zadívala na 
chlapce.

„To je fajn, ne? Ty to tajíš nebo co?“
„Musel jsem každou středu pracovat, 

abych si zaplatil členství ve fotbalovém 
klubu. Ve škole to nesměli vědět! To bych 
letěl. To se v našich kruzích nenosí. Odvádí 
to od studia,“ vysvětlil jí Amir s provinilým 
výrazem.

„Tady jsme tedy hrát fotbal mohli. Ale 
zase jsme měli zakázané skoro všechno, co 
souviselo se židovstvím. Do synagogy se za 
bolševika všichni báli. Můj muž tedy ne. 
Dostávali hned předvolání a bylo jim vyhro-
žováno a nejen to,“ ukončila Lea rozhovor 
a kroutila hlavou. „Musím si dojít do droge-
rie pro prací prášek. Na hlavní mají otevřeno 
i v neděli. Nepotřebuješ něco, fotbalisto?“ 
zasmála se Lea. Amir udělal zoufalý obličej 
a dal si prst na ústa.

Kdepak je asi na světě to ideální místo, 
kde může člověk být sám sebou, přemítala 
Lea, když šla prosluněnou ulicí. Vzpomněla 
si na dvůr své babičky, kde pro ni žádný 
další svět neexistoval. Tenkrát byl největší 

problém upadnout na kameny a rozbít si 
koleno.

„Nazdar, děvče, co ty tady děláš?“ usly-
šela za sebou a ohlédla se. Uviděla šedivého 
vousatého muže.

„Honzo, zdravím tě. Já tady bydlím, ale 
co ty? Venkovan přijel do velkoměsta?“ 
Zasmála se na něj. Byl to její bývalý soused. 
Oblastní odpůrce minulého režimu v mezích 
zákona.

„Představ si, že mám tady nedaleko 
výstavu fotek,“ řekl hrdě.

„To ti přeju. Já jsem se tady provdala 
a pomáhám manželovi při práci,“ oplatila 
mu hrdý výraz Lea. „Mám pořád fofr, velkou 
rodinu, ale žiju si dobře.“

Směrem k Jindřišské věži projela tramvaj 
a drnčela vrzavým hlukem. Smáli se a drželi 
si uši. Počkali, až bude menší rámus.

„To jsi udělala dobře, nová doba, nový 
život v Praze,“ pronesl trochu teatrálně muž.

Lea zaslechla v jeho hlase nějaký tón. 
Přimhouřila oči, aby si ho lépe prohlédla. 
Podíval se na hodinky a potom na ni.

„Ty ses nějak zasloužila o to, že padl 
minulý režim? Nebo ses jen tak svezla? Mys-
lím, že by se to mělo nějak ověřovat. A zhod-
notit. Mnoho lidí si polepšilo bez valného 
přičinění,“ pousmál se a změřil si ji chladně 
od hlavy k patám v páskových botách.

„To jako myslíš… kádrovat a potom tres-
tat ty se škraloupem?“ usmála se pobaveně 
překvapená Lea a dodala: „Máš pravdu. 
Nemám žádný zásluhy. Zastřelíš mě? Nebo 
mě jen vyhodíš z práce,“ teď už zněl nepří-
jemný tón i v jejím hlase. „Můj muž byl 
aktivní disident, ten projde, ne? Já mu ale 
kazím kádrovej profil, co?“

„Už musím jít,“ řekl muž jakoby nic 
a zkřivil ústa.

Najednou byl pryč.
Prudce vydechla a dala si ruce v bok. 

Rozhlédla se kolem sebe. Co to ksakru bylo? 
Honza mstitel? Vzpomínala na jeho zásluhy 
o sametovou revoluci a kromě poslechu 
Svobodné Evropy o ničem nevěděla. Ovšem 
je jasné, že hranici k upalování by postavil 
vzorově. Jestli je to takhle ve více hlavách, 
to se zase dočkáme věcí.

Vešla do obchodu a za pár minut zapo-
mněla na ten nepřátelský tón. Musela si 
přepočítat peníze, aby s nimi vyšla.

◗ Ilustrace: Lucie Lomová

elul 5776

povídka

Kulturní akce v Libeňské synagoze
Anna Romanovská (housle, kotó), Vlastislav 
Matoušek (šakuhači), Petr Tichý (kontrabas), 
Aida Mujačič (zpěv), Jan Polanský (elektronika), 
Lopéz Santiago (kytara), Jan Grunt (saxofon) 
a Radim Knapp (trubka) zahrají v Libeňské 
synagoze dne 26. září od 19.30 h 

k němému snímku podle scénáře I. Babela (na základě 
autorových Oděských povídek) režiséra V. Vilnera z roku 1927, který 
měl původně točit S. Ejzenštejn.
Snímek Nathan, der Weise byl natočen podle dramatu G. E. 
Lessinga (Německo 1922, režie Manfred Noa). Odehrává se na Blízkém 

východě v době křižáckých válek a jeho tendence 
byla osvícenecky ekumenická – tedy ukázat možnost 
spolupráce a pochopení mezi křesťany, židy 
a muslimy. Živý hudební doprovod zajistí původem 
Syřan žijící v Praze Marwan Alsolaiman (loutna, 
píšťaly, bubínky) spolu s Janem Gruntem (saxofon), 
Vlastislavem Matouškem (cimbál), Jiřím Matysem 
(kontabas), Seizanem Osakou (šakuhači, saxofon), 
Ludvíkem Jackem (housle), Františkem Tomáškem (akordeon), Marií 
Klepetkovou (zpěv, příčná flétna) a Kateřinou Vožickou (niněra). Koná se 
dne 20. října od 19.30 h v Libeňské synagoze.
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První otázkou je, co říká 
Tóra – ta ovšem (podobně 

jako pozdější herbáře včetně například 
Mattioliho) nerozlišuje mezi houbami a rost-
linami. Houby, stejně jako rostliny, jsou 
samy o sobě košer. Nečistými je může udělat 
teprve napadení hmyzem, všecky červivé 
jsou trejfe… takže najít košer růžovku se 
podaří tak dvakrát do roka. 

Teprve v Talmudu (Berachot 40b) nachá-
zíme diskusi o tom, jaké požehnání se má 
pronášet nad houbami, totiž zda „pri 
ha -adama“ („plody země“). Podle tehdej-
ších představ houby sice vyrůstají ze země, 
ale neberou si z ní výživu. Ti zbožní, kteří 
jedí houby samotné, třeba ve smaženici 
a bez chleba, nad nimi tedy pronesou požeh-
nání „še-bore ha-kol“.

Rabíni navíc zmiňují „houby a lanýže“. 
Inu, v době vzniku tohoto traktátu bylo ještě 
daleko do vynálezu zvětšovacích skel. Až ta 
odhalila tajemná podzemní vlákna, která 
jsou vlastně hlavní částí hub, za které 
obvykle považujeme plodnice. Kdyby to 
věděli naši mudrci v Babylónii a Tiberiadě, 
určitě by jim to talmudickou diskusi pořádně 
zkomplikovalo…

Tradiční součástí židovského jídelníčku 
se houby nestaly. Důvody jsou dva, totiž les 

a červi. Evropští Židé žili hlavně ve měs-
tech, a na houby, alespoň ty jedlé, se musí do 
volné krajiny. Les býval dlouho do novo-
věku považován za temné, nebezpečné místo 
a pro Židy to platilo dvojnásob. 

Navíc houby jsou, nikoli bezdůvodně, 
spojovány s čarodějnými silami a svůdným 
mámením. Také jediné chasidské vyprávění 
s houbovým motivem je tohoto druhu. Rebe 
Mélech, jak vypráví Jiří M. Langer v knize 
Devět bran, se jako mladý kdysi ocitl sám 
lese, když tu se před ním na pasece objevila 
chaloupka, pomalovaná jako muchomůrka… 
Rabín vešel do chaloupky, setkal se zde 
s pohádkově krásnou dívkou s předlouhými 
zlatými vlasy. Začala Mélecha svádět slovy, 

stékajícími z červených rtíků jako plynou 
v potůčku vlnky. Jen s vypětím všech sil prý 
mladý rabín vykřikl „Ne!“ A dívčina zmi-
zela, jako by se propadla. Jen roj světlušek 
tančil svůj tajemný rej v husté trávě.

Druhým důvodem je, že houby se rychle 
kazí a rychle se v nich líhnou červi. To 
samozřejmě není z hlediska kašrutu dobré. 
Pokud hříbky nevykrajujete a necháváte si 
jenom ty skutečně košer, musíte většinu 
vyhodit. To je pořádný rozdíl oproti postu-
pům v chudých oblastech, například na 
Valašsku, kde se houby konzumovaly i čer-
vivé, pokud nebyly prožrané příliš. „Červi 
jsou maso,“ říkává se tam dodnes. 

Houby se v židovských receptech najdou 
povětšinou jako přísada (zejména do polé-
vek), vysloveně houbových jídel jako řízky 
z klobouků v tradičních kuchařkách mnoho 
nenajdeme. V oblasti Krkonoš nakládali prý 
Židé houby – zejména ryzce – do soli 
a prodávali je jako pochutinu. Nasolený 
ryzec peprný může ráno po purimové oslavě 
posloužit jako „vyprošťováček“. Zájemce 
odkazujeme na knihu F. Janalíka a J. 
Marholda Tajemství židovské kuchyně.

Nejvíce receptů na jídla s houbami 
pochází od Židů z východní Evropy – napří-
klad populární krupnik si bez hub ani nejde 
představit. Zdá se ale, že Židé houby spíš 
kupovali, než aby je sami sbírali. Na východ-
ním Slovensku je nakupovali od romských 
žen a dětí. Elena Lacková ve svých vzpo-
mínkách píše: „Židé byli na jídlo fajnoví 
a štítiví stejně jako my (tj. Romové). Prodá-
vali jsme jim houby, a jakmile tam byla 

jediná dírečka od červa, už houbu nevzali.“ 
(Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou)

Ota B. Kraus ve své knize Vepři ve při 
popisuje, jak obyvatelé imaginárního kibucu 
„Bodláčí“ (který jen náhodou připomíná 
český kibuc Givat Chajim) chodili na houby 
během deštivé izraelské zimy: 

„Na pastvině, kam jsme vyháněli naše 
krávy, rostly tři nebo čtyři druhy jedlých 
hub, ale já měl raději polní žampióny, které 
Dorothea smažila s vejci na cibulce. (…) 
Nejlepší houby rostly mezi kravskými lejny. 

Spoustu zimních večerů jsem pak trávil sna-
hou zbavit se zápachu, který mi ulpěl na 
botách.“ 

Izraelci však téměř nehoubaří a do krup-
niku kupují žampióny nebo houby používané 
v čínské kuchyni (šiitake – houževnatec jed-
lý, Jidášovo ucho apod.).

Liší se tedy nějak židovský houbař od 
nežidovského? Je -li zbožný, nesbírá v so-
botu, kdy je veškerá sklizeň zakázána. 
Načervivělé kousky přenechá při čištění 
nežidovským souputníkům, kteří tak získají 
většinu celkové kořisti. Když objeví hřiba-
-praváka, koloděje nebo jinou lepší, aspoň 
potichu pronese „Baruch ha -Šem“. A samo-
zřejmě, nález jako smrž je pro vášnivého 
houbaře důvodem k požehnání Šehechejanu: 
Požehnán budiž Hospodine, králi světa, že 
jsi nám dopřál dožít se, dočkat se a dosáh-
nout tohoto času.

◗ rjw, foto: archív autorky 

září 2016

Houbeles!
Vrcholí houbařská sezona, a kdo vkročí do lesa, najde, i když nehledá. Hledat se však, ozbrojeni noži 
a košíky, vydávají lidé napříč vyznáními a národnostmi, sexuální orientací i politickým spektrem… Někteří 
etnologové považují hledání hub ve střední Evropě za prastarou tradici. Jako ritualizované hledání, které 
je zčásti samo svým cílem (oč méně zajímavé je houby třeba čistit nežli hledat!), má prý i skrytě náboženský 
význam. Nabízí se tedy otázka: Jaký vztah máme k houbám my, Židé?

Pro židovskou kuchyni jsou vhodné málokdy červivé 
druhy jako špička obecná (Marasmius oriades), 
(nahoře), liška obecná (Cantharellus cibarius), (dole), 
sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus) nebo 
zimní penízovka sametonohá (Flammulina velutipes).

Okousání od slimáka lze odkrojit, ale kdo dodržuje 
kašrut, měl by houbu už při podezření na červivost 
vyhodit.
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Polévka s osmaženými

houbami
(parve nebo mléčná):
brambory
slepičí, hovězí či zeleninový vývar
houby (jaké najdete)
rostlinný olej
čerstvá nať petržele (raději kadeřavé)
sůl, pepř, případně další koření dle chuti

Brambory oloupeme a rozkrájíme na čtvrtky, 
pak je uvaříme ve vývaru doměkka. U „čiré“ 
verze je necháme, jak jsou, u „husté“ do polévky 
ve varu nastrouháme jednu velkou bramboru, 
která ji zahustí.
Najemno nakrájené houby osmažíme v oleji 
(někdo přidává cibulku) na pánvi; můžeme oko-
řenit kmínem. Někdo je těsně před sundáním 
z plotny zalije pro zjemnění chuti trochou mléka 
(M). Osmažené houby přidáme do polévky, 
osolíme a dodáme pepř a další koření (např. 
majoránku, kmín). Povaříme.
Před servírováním přidáme vydatnou dávku 
petrželky. V některých rodinách se petrželka 
sype přímo do talíře a přelije se polévkou. 
Někdy se do každé porce přidává polévková 
lžíce kysané smetany (M).
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křížovka
SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA
Tajenku naší křížovky tentokrát inspirovalo jedno úsloví o Izraeli: „Nemusíte… (VIZ TAJENKA).“ 
Vyluštěné tajenky zasílejte e -mailem na adresu redakce.maskil@maskil.cz nebo jako SMS na číslo 724 027 929, a to 
nejpozději do 28. 9. 2016. Tři vylosovaní výherci dostanou knihu Start-up nation od nakladatelství ALIGIER. 
Tajenka z minula (z dvojčísla 10–11/5776) zněla: „Kdo v Izraeli nevěří na zázraky, není realista.“ Knihu Gila Yarona Jeru-
zalém, stře(d)t světa z nakladatelství Vyšehrad vyhrávají: Petra Jurečková, Jitka Kroupová, Olga Pavlatová. Výhercům 
gratulujeme.

Pražské centrum židovských studií Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze ve dnech 24. – 30. října 2016 srdečně zve na 

IV. Izraelský týden na Univerzitě Karlově: 
perspektivy izraelských studií 

v České republice

Hlavní přednášku prosloví Profesor Elie Rekhess na téma: „The Palestinian-
-Arab Minority in Israel: Between Integration and Alienation“.

Profesor Elie Rekhess je jedním z předních izraelských odborníků na arabskou menšinu 
v Izraeli, židovsko -arabské vztahy, palestinskou politiku, islámské obrození v Izraeli, na 
Západním břehu a v Gaze. Do svého odchodu do penze v roce 2011 byl vedoucím výzkum-
ným pracovníkem v Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies na Tel Aviv 
University a řídil Program židovsko -arabské spolupráce v Izraeli podporovaný nadací 
Konrada Adenauera (1995–2010). Od roku 2013 působí Prof. Rekhess v pozici Crown 
Visiting Professor izraelských studií na Northwestern University. Dále je přidruženým ředite-
lem v Crown Center for Jewish and Israel Studies a přednáší na katedře historie na 
Northwestern University.

Program Izraelského týdne bude zveřejněn během září. Všichni jsou vítáni. 
Registrace není nutná. Vstup zdarma. IV. Izraelský týden na Univerzitě Karlově je 
finančně podpořen z prostředků Israel Institute (http://www.israelinstitute.org/)

Kontakt: marcela.zoufala@ff.cuni.cz, http://pcjs.ff.cuni.cz

Městská knihovna v Praze, 
Mariánské nám. 1, Praha 1

5. října 2016 od 19 h

promítání filmu

Nezapomínání: vzpomínky 
na dětství v holocaustu

Následuje beseda s režisérem filmu 
Tomášem Škrdlantem a hosty.
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Poslední srpnový víkend (26. až 
28. srpna) se uskutečnil reform-

ní šabaton Bejt Simcha. Letošní již 
desátý ročník se konal v Třebíči, malebném 
městě s řadou architektonických památek, 
mezi něž patří i jedna z nejzachovalejších 

židovských čtvrtí v Evropě plná úzkých uli-
ček, průchodů a balkónů. Spolu se židov-
ským hřbitovem a bazilikou sv. Prokopa byla 
roku 2003 zapsána na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Historie židovského osídlení v Třebíči sahá 
až do 14. století.

Program šabatonu se skládal v první řadě 
z bohoslužeb, které probíhaly v prostorách 
Zadní synagogy, k následnému studiu se pak 
účastníci přesunuli do studovny v přilehlém 
domě Seligmanna Bauera, který je se syna-
gogou propojen a ve kterém se nachází 
schodiště vedoucí na západní ženskou gale-
rii. Odpolední program byl věnován pro-
hlídce židovské čtvrti a přednáškám. První 
přednášející, Zdeněk Kalvach, se věnoval 
tématu bezpečnosti v židovských komuni-
tách a druhý, dokumentarista Martin Šmok, 
si připravil přednášku na téma Hledání Jiřího 
Bauma, cestovatele, dobrodruha a spisova-
tele, na jehož příběhu se odrážejí dějiny 
první poloviny 20. století. Sobotní program 
byl zakončen havdalou na střeše hotelu 
s panoramatickým výhledem na celou 
Třebíč.

Nedělní program zahrnoval výlet do 
Polné, kde byla naplánována prohlídka syna-
gogy, rabínského domu a stálé expozice 
s názvem Jeviště antisemitismu: Případ Leo-
polda Hilsnera, kde si účastníci mohli 

vyslechnout zajímavou historii obce poda-
nou poutavě a především s nadšením míst-

ními průvodci. Oba objekty byly zrekonstru-
ovány v rámci projektu Revitalizace ži   - 
dovských památek v ČR – 10 hvězd. Celý 
šabaton byl zakončen vycházkou na neda-
leký židovský hřbitov, o který se starají 
místní dobrovolníci a který se rozprostírá na 
svahu nad Ochozským potokem.

◗ Olga Melzochová, foto: archív Bejt Simcha

Židovská obec Děčín 

srdečně zve:

10. 9. 2016 šacharit od 10.30 h

2. 10. 2016 Roš ha-šana od 18 h

23. 10. 2016 Sukot od 15 h

26. 11. 2016 šacharit od 10.30 h

26. 12. 2016 Chanuka
Chcete-li se některé z akcí zúčastnit, 
pak vás prosíme o nahlášení účasti 

na e-mail: 
zidovska.obec.decin@volny.cz

Mazal tov!

V neděli 21. srpna proběhl v děčínské 
synagoze obřad brit ahava (dosl. smlouva 
lásky). Bylo to v Česku nejspíše poprvé, kdy 
se uskutečnil oficiální židovský obřad uza-
vření partnerství mezi osobami stejného 
pohlaví. Před téměř stovkou hostů vstoupili 

do společného svazku David Jan Reitschlä-
ger a Martin Šachar Elis, oba členové děčín-
ské židovské obce i Bejt Simcha. 

Gratulujeme a do společného života pře-
jeme mnoho spokojenosti. 

◗ Foto: Michal Spevák

V úterý 18. října 2016 přikluše 
do Libeňské synagogy pestré 

a podivuhodné zvíře, stvoření vpravdě 
bájné: Květovaný kůň se podělí se všemi, 
kdo mají otevřené uši, o nové kvítky, 
které se na něm rozvinuly…

Pro ty, kdo Květovaného koně 
dosud neznali: jeho tatínky jsou skla-
datel Karel Reiner (1910–1979) 
a spisovatel Norbert Frýd (1913–
1979). Oba byli za okupace internováni 
v terezínském ghettu. Ještě před internací 

spolu vytvořili pásmo Květovaný 
kůň (v literární části Frýd navazoval 
na linii českého poetismu a zároveň 
svou práci Pusťte basu do rozhlasu) 
pro děti ze židovských sirotčinců, 
v Terezíně pak v autorské tvorbě 
pokračovali. Roku 1943 zde připravili diva-
delní představení Staročeská Ester. 

Zatímco Květovaný kůň se zachoval 
v autorském kompletu (roku 1975 vyšla lite-
rární část v knižní podobě v Albatrosu, 
hudebně -literární komplet pouze cyklostylo-
vaně), písně z Ester známe jen díky rekon-

strukci nápěvů, jak si je pamatovali účastníci 
divadelního provedení z Terezína (Jan Fis-
cher, Hana Pravdová, Zdena Fantlová). 

Jméno Květovaný kůň přejalo hudební 
kvarteto, které vzniklo na jaře roku 
2012 s cílem oživovat písně Karla 
Reinera a přinášet je současníkům. 
Kvarteto tvoří zpěvačka a flét-
nistka Zuzana Hanzlová (ex -Neo-
čekávaný dý chánek), klarinetista 

Michal Hrubý (ex -Neočekávaný dýchánek 
a Kapitán Kajman), kontrabasista Petr Tichý 
(například Floex, NTS, Bran) a vedoucí sku-
piny Traband Jarda Svoboda, který hraje na 
harmonium.

V lednu 2016 nahrál Květovaný kůň 
jazzově -folklorní úpravy obou děl na půdě 

M a g e b u r s k ý c h 
kasáren v Terezíně, 
tedy na stejném 
místě, kde byla obě 
díla před sedmdesáti 
lety poprvé provo-
zována. Tak vzniklo 
CD Ztracené písně.

Projekt je dokla-
dem toho, že připo-
mínka šoa ne musí 
nutně zanechávat 

jen smutný dojem. Písně jsou po hudební 
i textové strán  ce bohaté a pest ré. Zároveň 
jsou veselé – leckterý posluchač možná až 
zrozpačití, že se mu při písních z Terezína 
dere na tvář smích… Není se ale zač stydět, 
to právě písně chtějí: dodávat radost a naději 
i v období nejistot.  ◗ red 

září 2016

X. reformní šabaton

16

Květovaný kůň objevuje ztracené písně…
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Pražská židovská obec se připojila ke 
vzpomínkovým akcím na Den romského 

holocaustu. Druhého srpna se v prostorách 
bývalé židovské školy v Jáchymově ulici 
konala tisková konference zástupců Federace 

židovských obcí (FŽO) a představitelů dal-
ších církví. Ve 14 hodin pak z budovy 
Židovské radnice v Maiselově ulici zavlála 
romská vlajka. (Ve stejnou dobu byla vyvě-
šena i na Synodní radě Českobratrské církve 
evangelické a Žižkostelu patřícímu Čes-
koslovenské církvi husitské.) Krátký proslov 
pro shromážděné novináře a veřejnost k to   - 
mu pronesl předseda FŽO Petr Papoušek.

V noci z 2. na 3. srpna 1944 bylo ve 
vyhlazovacím táboře Osvětim -Březinka 
vyvražděno 2898 Romů a Sintů. Tato noc 
prakticky znamenala konec české romské 
komunity. Romský aktivista Jozef Miker, 
který byl vyvěšování vlajky přítomen, 
to okomentoval: „Jedna z mála radostných 

chvil v poslední době. Velké díky židovské 
obci.“ V příběhu jeho rodiny se židovský 
a romský holocaust setkaly: Maminka pana 
Mikera, pocházející ze Zemplínské Široké 
na východním Slovensku, sloužila od pěti let 
v obchodě se smíšeným zbožím, patřícímu 
židovské rodině Schwartzových. Dětská prá-
ce byla tehdy v různých oblastech Českoslo-
venska sice nelegální, nicméně běžná. V roce 
1942 byli Schwartzovi spolu s dalšími židov-
skými sousedy transportováni do Seredě. 
Romové následovali týden po nich, vypráví 
pan Miker. Mamince se podařilo koncent-
rační tábory přežít. Židovští manželé, u nichž 
před válkou sloužila, ztratili v holocaustu 
děti a dívku vzali k sobě. „Vlastně ji adopto-
vali, později jí vystrojili velikou svatbu.“ Na 
počátku 50. let se Schwartzovi rozhodli 
emigrovat. Nikdy se už nesetkali.

Dodatek: Během přípravy tohoto čísla 
pro tisk se nám donesla zpráva, že během 
šabatu 27. srpna 2016 (23. avu 5776) došlo 
v ukrajinské vesnici Lošchinivka nedaleko 
Oděsy k protiromskému pogromu. Stalo se 
tak poté, co v okolí došlo ke znásilnění 
a vraždě místní osmileté dívky. Ze zločinu 
byl obviněn 21letý mladík z lošchiněvské 
romské komunity a vzhledem k mimořád-
ným okolnostem byl vzat do vazby. Tragická 
smrt dívky vyvolala v místních silné emoce 

a svůj hněv obrátili proti celé romské komu-
nitě, čítající asi padesát osob. Došlo k úto-
kům na lidi a domy, někteří Romové se 
ukryli v okolí vesnice. Na místo musely být 
přivolány zvláštní policejní jednotky, aby 
zajistily klid. Všichni Romové pak byli „na 
základě kompromisní dohody“ vystěhováni 
mimo katastr obce. Vyšetřování brutální 
vraždy nebylo dosud skončeno, o dalším 
řešení situace v místě se jedná.

◗ rjw, foto: Jana Šustová

Bejt Simcha, z. s., ve spolupráci 
s Katedrou biblistiky a judaistiky 

HTF UK a s Ústavem Blízkého 
východu a Afriky FF UK 

vyhlašuje studentskou soutěž 
o nejlepší populárně -naučný 

článek pro časopis Maskil:

Témata:

1)  Židé a německý jazyk

2)  Židé a výtvarné umění

3)  Reformní judaismus 
v českých zemích

4)  Sionismus v českých 
zemích

Odměna za 1. místo 3000 Kč, 
2. místo 2000 Kč, 3. místo 

1000 Kč. Redakce si vyhrazuje 
právo články redakčně upravit 

nebo nezveřejnit. 
Rozsah článku: 4–8 normostran
Termín odevzdání: 31. 10. 2016

Kontakt:
ivankohout@centrum.cz

Zářijová Diskuze v Maislovce

Téma: „Jak filmařům chutná život? – Film očima současných 
židovských režisérů“

Hosté: Irena Pavlásková, Juraj Herz, Pavel Štingl

Moderuje:  Václav Marhoul

Datum: 13. září 2016 od 19 h v Maiselově synagoze 
Srdečně vás zveme na další Diskuzi v Maislovce. Diskuze se týkají politických, náboženských 
a kulturních témat a jejich cílem je umožnit otevřenou debatu mezi členy a přáteli všech 
židovských komunit a spolků v Praze a v ČR. Večer se koná ve spolupráci se Židovským 
muzeem. Na akci není třeba se registrovat. Počítejte prosím s bezpečnostní kontrolou při 
vstupu do objektu. Kontakt: Irena Kalhousová, diskusevmaislovce@gmail.com.

Den romského holocaustu

z obcí

17

Předseda FŽO Petr Papoušek vpravo, Jozef Miker 
uprostřed.
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18 září 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: 

neděle 4. 9. v 19 h:
Útěk na východ – Beseda s Petrem Arto-
nem. V souvislosti s probíhající výstavou 
Trosečníky v Šanghaji se v rámci pamětnic-
kého cyklu Naše 20. století uskuteční beseda 
s Petrem Artonem (*1922). Petr Arton 
pohovoří s moderátorem Adamem Hradil-
kem (ÚSTR) zejména o útěku z nacisty 
okupovaného Československa a následující 
anabázi vedoucí přes Polsko, Litvu, Sovět-
ský Svaz, Japonsko, Šanghaj, Jižní Afriku, 
Kanadu, USA, Bahamy a Velkou Británii, 
kde se jako navigátor bombardéru 311. (čes-
koslovenské) peruti královského letectva 
zúčastnil honů na nacistické ponorky. Večer 
se koná ve spolupráci s Ústavem pro stu-
dium totalitních režimů. Vstup volný

úterý 6. 9. v 19 h:
Hass ist ein Mangel an Fantasie (Nenávist 
je nedostatek fantazie). Literární koláž 
z textů Alice Herz -Sommerové, Georga 
Kafky, Paula Arona Sandforta, Lea Strausse, 
Viktora Ullmanna a Ilsy Weberové. Tito 
umělci a umělkyně internovaní v Terezíně 
vzdorovali opovrhování lidmi a nenávisti, 
kterou Graham Green trefně charakterizoval 
jako „nedostatek fantazie“. Svým uměním se 
vzepřeli proti diktátu nacistické ideologie, 
která považovala Židy za neschopné jakékoli 
skutečné kultury. Koncepce a úvod: Michael 
Lahr. Přednes: Gregorij von Leïtis. Pro-
gram se koná v rámci řady Doba a svěd-
kové – Zeit und Zeugen ve spolupráci s Vel-
vyslanectvím Spolkové republiky Německo 
v Praze, Goethe -Institutem v Praze, Praž-
ským literárním domem a The Lahr von Lei-
tis Academy & Archive. V němčině. České 
překlady textů budou k dispozici. Vstup 
volný

čtvrtek 8. 9. v 19 h:
Pražské kytarové kvarteto. Koncert kyta-
rového kvarteta, které již více než třicet let 
působí na scéně české klasické hudby. Pro-
gram: M. Tesař: Intro a Sonet pro G; J. 
Rodrigo: Zarabanda lejana y villancico, 
Zarabanda lejana (a la vihuela de Luis de 
Milán), Villancico (a Joan Salvat); I. Albe-
niz: Recuerdos de viaje (výběr), En la 
Alhambra, Puerta de Tierra (Bolero); J. Fre-

idlin: Idee Fixe (premiéra); A. José: Balada; 
G. Gershwin: Tři preludia (Allegro ben rit-
mato e deciso, Andante con moto e poco 
rubato, Allegro ben ritmato e deciso); Š. 
Rak: Tanec okolo lípy. Vstupenky na kon-
cert je možno zakoupit v předprodeji v Mai-
selově synagoze, v Informačním a rezervač-
ním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), 
v síti Ticket Art a na webových stránkách 
ŽMP. Vstupné 230 Kč/150 Kč

úterý 13. 9. v 19 h:
Jak filmařům chutná život? Film očima 
současných židovských režisérů. O tom, 
jak se osobní židovská zkušenost promítá do 
práce filmového režiséra, se svými hosty 
Irenou Pavláskovou, Michalem Herzem 
a Pavlem Štinglem pohovoří scénárista, 
režisér, herec a producent Václav Marhoul. 
Večer se koná ve spolupráci s projektem 
Diskuze v Maislovce. Vstup volný

středa 21. 9. v 19 h:
Kafka – El profeta solitario de Praga 
(Kafka – osamělý prorok z Prahy). 
V rámci letošního IV. Bienále Kafka / 
Borges – Praha / Buenos Aires prosloví 
argentinský psychoanalytik, spisovatel 
a publicista Arnoldo Liberman (*1933) 
osobně angažovanou přednášku o díle 
Franze Kafky a jeho recepci (nejen) z židov-
ské perspektivy. Přednáška je pořádána ve 
spolupráci se Společností Franze Kafky 
a Velvyslanectvím Argentinské republiky 
v Praze. Ve španělštině se simultánním tlu-
močením do češtiny. Vstup volný

úterý 27. 9. v 19 h:
T. G. Masaryk a židovství. Spoluzakladatel 
vzdělávacího a kulturního centra Židov-
ského muzea v Praze Miloš Pojar se už před 
sametovou revolucí zabýval vztahem filo-
zofa, sociologa a státníka Tomáše Garrigua 
Masaryka k židovství a Židům. Pojarova 
mise československého a českého velvy-
slance v Izraeli tento zájem dále prohloubila. 
Hlavním výsledkem jeho dlouhodobých 
rešerší je kniha T. G. Masaryk a židovství, 
kterou čtyři roky po jeho smrti z autorovy 
pozůstalosti vydalo nakladatelství Acade-
mia. Nad touto publikací a jejími širšími 
souvislostmi se zamýšlejí autorův syn a poz-
dější nástupce na ambasádě v Tel Avivu, 
politolog Tomáš Pojar, historici Alexander 
Fried a Michal Frankl a izraelský pilot 
a podnikatel Hugo Marom, rodák z Brna. 
Moderuje publicista Petr Brod. Kniha bude 
na místě k prodeji. Vstup volný

Auditorium OVK ŽMP,

Maiselova 15, 3. patro:

pondělí 5. 9. v 18 h:
Nansenova nadace – nečekaná záchrana 
ze severu. Vernisáž výstavy, která mapuje 

činnost norské humanitární organizace Nan-
senhjelpen a její historii během druhé svě-
tové války. Jedná se především o záchranné 
akce, které organizovala Nansenova nadace 
v Praze na záchranu českých, slovenských, 
rakouských a německých Židů. Mezi Židy 
z Československa, kteří díky Nansenově 
nadaci našli přechodné útočiště v Norsku 
a měli to štěstí, že přežili útrapy druhé svě-
tové války, byli např. pozdější významní 
norští psychiatři Leo Eitinger a Berthold 
Grünfeld, americký lékař Edgar Brichta či 
architekt Otto Eisler. Vstup volný

středa 7. 9. v 18 h:
Židovský rychtář a další královští úřed-
níci: spolupráce křesťanů s židovskou 
samosprávou ve středověku a raném 
novověku. Přednáška historičky Lenky Ble-
chové z Historického ústavu AV ČR se 
zaměří na osobu židovského rychtáře, krá-
lem jmenovaného úředníka pro židovské 
záležitosti. Kolik osob v této funkci existo-
valo v českém středověkém státě? Kdo se 
k výkonu úřadu hodil? Jaká byla náplň jeho 
činnosti? Jak se můžeme prizmatem židov-
ského rychtáře dívat na tehdejší židovstvo? 
Jak lze pracovat se zprávami o židovské 
menšině z křesťanských zdrojů? Na tyto 
otázky se Lenka Blechová pokusí odpovědět 
v první ze svých čtyř přednášek v rámci 
nového podzimního cyklu, který na vybra-
ných tématech představí život židovských 
obcí na našem území ve středověku a raném 
novověku. Vstup volný

neděle 11. 9 ve 14 h:
Program pro děti a jejich rodiče: Lvíček 
Arje slaví Roš ha -šana (Nový židovský 
rok); přijďte popřát lvíčku Arjemu sladký 
nový rok. Arje vám přiblíží, jak se svátek 
slaví, naučí vás troubit na šofar a také vystrojí 
tradiční hostinu. Na závěr si společně vyro-
bíme novoroční přání. Prohlídka: Klausová 
synagoga. Jednotné vstupné 50 Kč

čtvrtek 22. 9. v 18 h:
Židovské motivy v českém hraném filmu. 
Sedmý díl z filmového cyklu Alice Aronové 
věnovaný tématu kolaborantů na jedné 
straně a zachránců Židů na straně druhé. 
Alice Aronová se soustředí na filmy Obchod 
na korze (J. Kadár, E. Klos) a Musíme si 
pomáhat (J. Hřebejk) a v širší perspektivě na 
porovnání filmů s židovskou tematikou 
v šedesátých a svobodných devadesátých 
letech 20. století. Projekce: Obchod na 
korze (64 min, 1965), režie Ján Kadár, 
Elmar Klos. Vstup volný

Výstava v prostorách OVK:
Nansenova nadace – nečekaná záchrana 
ze severu. Od 6. 9. do 5. 10. 2016. Po–čt 
12–16 h, pá 10–12 h, během večerních pro-
gramů a po domluvě.
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Soubor byl založen v roce 2001 a od začátku své 
existence se stal významnou součástí amerického 
hudebního života. Věnuje se vlastní tvorbě, a jak 
sami jeho členové říkají, jejich inspirací jsou 
náboženská témata, rasová tolerance, mír ve 
světě a záchrana životního prostředí. Ve své 
hudbě kombinují prvky klasiky s jazzem a etnic-
kou hudbou.
Členové souboru – Jeff Adler, Judith Dansker, 
Laurie Friedman a Adam Morrison – jsou mul-
tiinstrumentalisty, v jejich hudbě uslyšíme klari-
nety, klávesy, saxofony, flétny, hoboje i šofar. 

Jejich umělecké životopisy jsou obsáhlé, kromě 
vystupování s Hevreh Ensemble se věnují i sólo-
vým koncertům, spolupracují s mnoha dalšími 
komorními soubory a symfonickými orchestry, 
vyučují na prestižních amerických univerzitách. 
Jeff Adler se vedle komponování hudby pro tento 
soubor věnuje i lehčím žánrům, skládá také 
hudbu pro divadelní produkce a podílel se na 
provedení broadwayských muzikálů, jako jsou 
třeba Bídníci, Lví král a další. Přijďte si Hevreh 
Ensemble do Jeruzalémské synagogy poslech-
nout, určitě to bude nevšední a silný zážitek.

➤ Cyklus varhanních 
koncertů v Jeruzalémské 

synagoze, 4. ročník 

pokračuje koncertem 

21. září 2016 v 18 h 
Varhaníci Václav Peter a Jitka Cha-
loupková se představí v následujícím 
programu: J. S. Bach (1685–1750): Pre-
ludium a fuga e moll, BWV 548; A. 
Soler (1729–1783): Koncert č. 2 a moll 
pro dvoje varhany; D. Zipoli (1688–
1726): Versetta C dur; J. Pachelbel 
(1653–1706): Ciacona f moll; A. Soler 
(1729–1783): Koncert č. 3 G dur pro 
dvoje varhany; J. Kř. Kuchař (1751–
1829): Fantazie e moll; Preludium G 
dur; Z. Pololáník (1935): Avinu Malke-
inu (světová premiéra).

Současně vás zveme na závěrečný var-
hanní koncert čtvrtého ročníku dne 
5. října 2016 v 18 h. Na koncertě 
zahraje varhaník Josef Kšica skladby 
J. Segera, F. X. Brixiho, J. S. Bacha, 
Petra Ebena a L. Lewandowského.

Jeruzalémská 7,
Praha 1 – Nové Město

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

Programy v září jsou pořádány 
v rámci Evropského dne židov-
ské kultury.
úterý 6. 9. v 18 h:
Poezie Paula Celana. Paul Celan (1920–
1970) je pokládán za jednoho z nejvýznam-
nějších židovských básníků poválečné 
Evropy. Jeho básně se vyznačují převrace-
ním významů, zkratkovitostí a přeskupová-
ním běžné básnické řeči. Ve své poezii vyu-
žíval hudebních rytmů a protikladných 
výroků. Jan Lamram a Pavel Šuhájek 
v autorském hudebním vystoupení představí 
Celanovy verše v překladu Radka Malého. 
Vstupné 30 Kč

čtvrtek 8. 9. v 17 h:
Stopy, reflexe minulosti – vernisáž putovní 
výstavy prací vzniklých v rámci arteterapeu-
tického projektu pro přeživší holocaustu, 
který proběhl v Bratislavě od února do 
října 2014. Slovenský filozof Egon Gál 
o výstavě řekl: „Původním záměrem bylo 
poskytnout obyvatelkám a obyvatelům 
domova seniorů Ohel David v Bratislavě 
terapii uměním. Výsledkem je něco, co nikdo 
nečekal. Vystavené obrazy a příběhy, které je 
doprovázejí, nejsou pouze svědectvím o indi-
viduálních osudech autorek a autorů, ale 
jsou i zprávou o vůli k životu a o tom, že 
štěstí není něco, co je nám dáno zvenčí. Nej-
krásnějším okamžikem, který se zachová ve 
vzpomínkách člověka, je setkání s jiným 
člověkem, s někým blízkým, fungující rodina, 
šťastné děti…“ Výstava je přístupná ve 
dnech programových akcí a po předchozí 
telefonické domluvě. Vstup volný

úterý 13. 9. v 16 h:
Prezentace katalogu V utrpení a boji. 
Publikace V utrpení a boji – brněnští Židé 
v osudových momentech XX. století, kterou 
v druhém, rozšířeném vydání připravilo his-
torické oddělení Moravského zemského 
muzea, navazuje na stejnojmennou úspěš-

nou výstavu z roku 2012 a seznamuje čte-
náře s dosud málo známými skutečnostmi ze 
života příslušníků židovské komunity v Brně 
v uplynulém století. Představeny budou 
brněnské osobnosti židovského původu 
z období první republiky - podnikatelé 
a mecenáši, herci, skladatelé, výtvarníci, 
architekti, vědci, lékaři a v neposlední řadě 
i politici. Publikace je doplněna řadou foto-
grafií. Program se koná v Dietrichsteinském 
paláci, Zelný trh 8, Brno, ve spolupráci 
s MZM. Vstup volný

úterý 20. 9. v 17 h:
Brno židovské – promítnutí filmu s úvod-
ním slovem. V roce 2009 vznikl projekt 
Brno židovské, podpořený Evropskou unií – 
Evropským fondem pro regionální rozvoj. 
V jeho rámci došlo k opravám budov na 
brněnském židovském hřbitově, bylo zalo-
ženo Turistické a informační centrum Židov-
ské obce Brno a také vznikl film, který pří-
tomné seznámí s historií i současností 
brněnské židovské komunity, jejími svátky 
a zvyky. Program se uskuteční ve společen-
ském sále v Dominikánské ulici 2 v rámci 
cyklu Žili a žijí tu s námi, který je pořádán 
ve spolupráci s Kulturním zařízením ÚMČ 
Brno -střed. Vstupné 20 Kč

neděle 25. 9. od 10 h:
Sukot ve vile. V prostorách vily Löw -Beer 
v ulici Drobného a její přilehlé zahradě je 
připraven celodenní program pro celou 
rodinu. Na zahradě vily bude postavena 
improvizovaná suka, přístupná po celý den, 
v níž budou probíhat některé z připravova-
ných aktivit na téma židovského svátku 
Sukot, nazývaného též Svátek stánků: od 
10 h výtvarná dílna vedená lektorkami 
brněnského OVK ŽMP, od 14 h přednáška 
Mgr. Kristýny Kuboňové, od 15 h autorské 
čtení Arnošta Goldflama. Pokračování spo-
lupráce s Muzeem Brněnska na cyklu tema-
tických programů. Vstup volný

Celé září můžete v sále OVK Brno zhléd-
nout výstavu obrazů nazvanou Stopy, 
reflexe minulosti. Výstava je přístupná ve 
dnech programových akcí a po předchozí 
telefonické domluvě. Vstup volný

Ve čtvrtek 8. září od 18 hodin vystoupí v Jeruzalémské synagoze 
soubor Hevreh Ensemble z USA. 

Židovská obec v Praze zve:

Káva o čtvrté
kavárna od 14.30 h, 

zahájení programu v 15.30 h

středa 21. 9. 2016
Uvidíme se v „Den Rudého práva“, 

který se šikovně transformoval 
na „Den tisku, rozhlasu a televize“.

doc. RNDr. 
Karel Oliva, Dr.,

ředitel ústavu 
pro jazyk český AV ČR

Jazykový audit na Kávě 
o čtvrté – Uzlíky na jazyku 

Připravil Honza Neubauer, 
jan@neub.ch, tel.: 602 364 682

Pozvánka na výjimečný koncert do Jeruzalémské synagogy
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Nové kurzy 
hebrejštiny 
a judaismu v Bejt 
Simcha od září
V úterý 13. září 2016 
zahajujeme nový kurz:

MODERNÍ HEBREJŠTINA 
PRO ÚPLNÉ 
ZAČÁTEČNÍKY

Termín: úterý od 18 do 19.30 h
Kurzovné: 1550 Kč za pololetí 
(19 lekcí po 90 minutách, září 2016 
– leden 2017)
Výuka bude probíhat podle učebnice 
Ivrit min ha -hatchala – Hebrew From 
Scratch (není zahrnuta v ceně kurzu).
Zájemci se mohou hlásit či žádat 
bližší informace na adrese katka@
bejtsimcha.cz nebo na telefonu 
724 027 929, a to do pátku 9. 9.
V září rovněž zahajujeme 
nový semestr ročního kurzu 
ÚVOD DO JUDAISMU
Termín: úterý od 19.45 do 20.45 h
Kurzovné: 750 Kč za semestr
(20 přednášek)
Jedná se o druhý semestr celoročního 
kurzu, nicméně zapojit se mohou 
i noví účastníci. V podzimním se-
mestru se budou probírat mimo jiné 
následující témata: židovský životní 
cyklus, svátky (Vysoké, Sukot, Cha-
nuka), židovská domácnost a komu-
nita. Na vyžádání je k dispozici po-
drobný rozpis témat i osnova kurzu. 
Dále máme další dva kurzy 
moderní hebrejštiny – pro 
pokročilé ve čtvrtek od 18 do 
19.15 h a pro středně pokro-
čilé ve čtvrtek od 19.30 do 21 h. 
Informace o eventuálních volných 
místech v těchto kurzech a úrovni 
pokročilosti získáte na uvedených 
kontaktech.

Všechny kurzy probíhají v pro-
storách Bejt Simcha (Maiselova 4, 
Praha 1, u stanice metra „A“ Sta-
roměstská). Bližší informace 
a přihlášky na adrese katka@
bejtsimcha.cz nebo na telefonu 
724 027 929.

Sváteční slané pečivo
na syrský způsob (mizrachi recept)

Potřebujeme:
4 hrnky mouky
3/4 hrnku krupičky
200 g margarínu
1/4 hrnku oleje

25 g droždí (dobrá kvalita kvasnic roz-
hodne, jestli výsledkem bude křehká 
dobrota, nebo cosi připomínajícího 
modurit…)
1 hrnek vlažné vody
1 hrstku soli
1 hrstku anýzu
1 hrstku koření mahaleb (O tomto koření 
jsme psali v minulém čísle. Pokud je 
skladujete v peckách, počítejte, že množ-
ství použitelného koření bude tak třeti-
nové oproti tomu, kolik se vám zdá, že 
ho máte na začátku. Pokud jej skladujete 
v sušených třešinkách, bude ho ještě 
méně. Na vylouskání si každopádně 
nechte dost času, trvá dlouho.)
1 vejce
100 g sezamu

Postup:
1. Koření rozemeleme v mlýnku nebo 
nadrtíme v hmoždíři.
2. Všechny suroviny, kromě vajíčka 
a sezamu, smísíme a vypracujeme těsto. 
Zejména si musíme dát záležet na dob-
rém zapracování kvasnic. Dáme na 1/2 
hodiny odpočinout.
3. Těsto rozdělíme na čtyři díly.
4. Z jednotlivých dílů bereme kousky 
o velikosti několika centimetrů a tvaru-

jeme z nich chamsu, Davidovu hvězdu, 
oko a rybu. Komu nejde tvarovat, může 
vykrajovat, buď formičkou, nebo vyře-
závat podle šablony (je to sice pracné, 
ale stojí to za to; tímto způsobem byla 
vytvořena chamsa na obrázku). Měli 

bychom od všech mít stejný počet. Lze 
různě přizdobit kořením, například udě-
lat rybám oči z kuliček pepře nebo na 
chamse vysypat oko z máku. Popusťte 
uzdu fantazii!
5. Každý kousek potřeme trochu vajíč-
kem a posypeme sezamem. Kdo má rád 
sezamu hodně, může je v něm obalit.
6. Necháme opět půl hodiny odpočinout 
a pečeme další půl hodinu při střední 
teplotě, dokud pečivo nezezlátne. Bude 
vám chutnat k vínu, dobře doplní slad-
kosti na novoroční tabuli. Peče se zvláště 
k Novému roku, ale i k dalším svátečním 
příležitostem…

◗ rjw 
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