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Všem vyprávím o nesmírně vřelém 
l id ském p ř i j e t í ,  k te rého se  nám 
v Krnově dostalo. O úžasných lidech 
z občanského sdružení Krnovská sy-
nagoga, kteří dělají spoustu dobrých 
věcí, protože prostě věří, že je to tak 
správně. Mým přátelům se to zdá 
neuvěřitelné, protože oni takovou 
zkušenost ve městech na Ukrajině 
a dalších zemích neudělali.

Miryam Salter

Etiopští senioři zachovávají část zvyků, 
které si s sebou přinesli ze své rodné 
země, zatímco jiné zvyky opustili. 
V důsledku setkávání se s jinými sku-
pinami se částečně přizpůsobili iz-
raelské kultuře – například pokud jde 
o používání mobilních telefonů, studium 
v pokročilém věku, západní přístup k času 
a dodržování termínů nebo částečné 
převzetí izraelské kuchyně. Zároveň si 
ale udrželi specifické rysy etiopské kul-
tury, mimo jiné komunitní soudržnost, 
zachovávání tajemství v rámci komunity, 
etiopské pokrmy a hudbu. A rovněž si 
zachovali etiopská specifika v tom, že 
nekladou velký důraz na seberealizaci 
skrze kariéru, promyšlené hospodaření 
s penězi včetně úspor na horší časy či 
význam jedince.

Nurit Trebitsh

Miloš Čermák panel uzavřel konstato-
váním, že po této debatě pochopil, že 
byl-li by Židem, prošel by si faceboo-
kové a twittrové profily různých rabínů 
a podle jejich postů by si pak vybral, 
s kým se spřátelí a kterého rabína si 
zvolí. Jistě nechtěně tak parafrázoval 
známý bonmot, že hledá-li Žid odpo-
věď na halachickou otázku, má si nej-
prve vymyslet odpověď a podle ní hle-
dat rabína, který mu ji potvrdí.

Tereza Gafna Váňová
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Jak žijí etiopští senioři v Izraeli?
A co o tom vypovídají jejich kresby?

(čtěte na str. 14)

NAKRESLI MI KULTURU

Krátce
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Ř ímský spisovatel a politik Titus Pet-
ronius (asi 27–66 o. l.) byl osobním 

přítelem císaře Nerona a žil na jeho dvoře. 
Petronius je též znám jako Petronius Arbi-
ter, neboť byl podle Tacita arbiter elegan-
tiarum  –  rozhodčím  ve  věcech  vkusu. Pet-
ronius byl nejdříve prokonzulem v Bithýnii 
a později konzulem v Římě. Po nezdařeném 
Pisonově spiknutí proti císaři se stal Petroni-
us jedním z podezřelých, čímž upadl u císaře 
v nemilost. Byl zatčen a Neronem přinucen 
spáchat sebevraždu.
Petronius byl velmi nadaným a vzdělaným 
člověkem, byť výstředním. Je autorem 
satirického románu Satyricon, který byl 
parodií na tehdy oblíbené řecké erotické 
a dobrodružné romány. Z jeho románu, 
který původně obsahoval dvacet knih, se 
zachovaly pouze zlomky (knihy 14–16), 
z nichž nejdelším je Hostina u Trimalchiona.
Mnozí jistě viděli Felliniho film Satyricon 
(1969). Tento Petroniův román Satirikon 
vyšel také roku 1971 v českém překladu Karla 
Hrdiny v pražském nakladatelství Svoboda, 
v edici Antická knihovna, str. 112–115.
Hostiny u propuštěnce a zbohatlíka 
Trimalchiona se zúčastnili též jeho přátelé, 
také propuštěnci, kteří mezi sebou vedli 
hovor a vyprávěli si kromě jiného i různé 
epizody z cest. Jednou z nich je příběh vdovy 
psaný formou novely (CXI–CXII) s názvem 
Paní z Efesu nebo též Vdova z Efesu. 
Krátký úryvek z latinského originálu: [CXI] 
„Matrona quaedam Ephesi tam notae erat 
pudicitiae, ut vicinarum quoque gentium 
feminas ad spectaculum sui evocaret. Haec 
ergo cum virum extulisset, non contenta 
vulgari more funus passis prosequi crinibus 
aut nudatum pectus in conspectu frequentiae 
plangere, in conditorium etiam prosecuta 
est defunctum, positumque in hypogaeo 
Graeco more corpus custodire ac flere totis 
noctibus diebusque coepit. Sic adflictantem 
se ac mortem inedia persequentem non 
parentes potuerunt abducere, non propinqui; 
magistratus ultimo repulsi abierunt, 
complorataque singularis exempli femina 
ab omnibus quintum iam diem sine alimento 
trahebat. Adsidebat aegrae fidissima ancilla, 
simulque et lacrimas commodabat lugenti, 
et quotienscumque defecerat positum in 
monumento lumen renovabat. "Una igitur in 
tota civitate fabula erat: solum illud adfulsisse 
verum pudicitiae amorisque exemplum omnis 
ordinis homines confitebantur, cum interim 

imperator provinciae latrones iussit crucibus 
affigi secundum illam casulam, in qua recens 
cadaver matrona deflebat. "Proxima ergo 
nocte, cum miles, qui cruces asservabat, 
ne quis ad sepulturam corpus detraheret, 
notasset sibi lumen inter monumenta clarius 
fulgens et gemitum lugentis audisset, vitio 
gentis humanae concupiit scire quis aut quid 
faceret…“
Stručný obsah příběhu: V Efesu žila jedna 
velmi ctnostná a cudná paní, které zemřel 
muž. Její žal byl tak obrovský, že ani po 
pohřbu nechtěla opustit svého zesnulého 
a se svou věrnou služkou sestoupila do 
hrobky, kde oplakávala svého muže. Zatím 
vládce toho kraje dal vedle hrobky, kde žena 
oplakávala mrtvolu svého muže, ukřižovat 
loupežníky. Vedle křížů stál voják, který 
hlídal, aby nikdo z příbuzných nesňal tělo 
s kříže a nepohřbil je. Tu voják zpozoroval, 

že mezi hroby prosvítá jakési světlo. 
Když se přiblížil, viděl, že světlo vychází 
z hrobky, kde žena oplakávala svého muže. 
Byla mladá a hezká, byť oči měla plné slz 
a tvář měla rozdrásanou nehty. Také nepila 
a nejedla. Voják jí přinesl trochu jídla a vína 
a domlouval jí, aby pojedla, neboť nic 
nelze vrátit zpět a na všechny čeká stejný 
osud. Ona jeho slova útěchy odmítala, ale 
její služka se připojila k vojákovi a teké jí 
domlouvala, aby se paní nepohřbila zaživa 
v hrobce se zesnulým a nezemřela dříve, než 
je jí souzeno. Nakonec se vdova, vyčerpaná 
několikadenním postem, nechala oblomit 
a snědla vojákem přinesený pokrm. Voják 

utěšoval vdovu a ta v něm zanedlouho našla 
zalíbení a oba vzplanuli k sobě láskou. Když 
se vdova a voják spolu milovali, příbuzní 
jednoho z loupežníků využili toho, že kříže 
nikdo nehlídal, a sňali svého příbuzného 
s kříže a odnesli ho, aby jej pohřbili. Když 

se voják vrátil na svůj post, s hrůzou zjistil, 
co se stalo. Za opuštění stráže jej čekal trest 
smrti. Celý zkroušený se svěřil své milé, 
že se rozhodl raději spáchat sebevraždu, 
než aby byl ukřižován. Ona se zhrozila 
vojákových slov a úmyslu. Tu sama vybídla 
svého milého, aby vzali mrtvolu jejího 
muže a pověsili ji na prázdný kříž. Voják se 
podřídil moudrým slovům své milé, a tak 

Petronius Arbiter A tAlmudický 
trAktát kidušin 80b

➤

Voják svádí vdovu

Voják a vdova se chystají vynést mrtvé tělo z hrobu

Voják a vdova věší na šibenici tělo mrtvého 
manžela místo ukradeného oběšence
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PRAVIDELNÉ AKCE

Bejt Simcha

Maiselova 4, 110 00  Praha 1
Telefon: 724 027 929

E-mail: kehila@bejtsimcha.cz
Web: www.bejtsimcha.cz

ivrit – hodiny hebrejštiny 
pro pokročilé

každé úterý od 18.30 h

pro středně pokročilé
ve čtvrtek od 18 h

pro mírně pokročilé
ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

kabalat šabat 
každý pátek od 18 h

byly jeho život i štěstí jich obou zachráněny.
Podívejme se ,  co se  uvádí  ke konci 
talmudického traktátu Kidušin 80b:
 ורבנן סברי לה כרבי יצחק, דאמר רבי יצחק: "מה יתאונן
בשעת אפילו  ג,39).  (איכה  חטאיו"  על  גבר  חי   אדם 
 אנינותו של אדם יצרו מתגבר עליו. ואבא שאול כי כתיב
 ההוא במתרעם על מדותיו כתיב והכי קאמר מה יתרעם
על מדותיו וכי גבר על חטאיו דיו חיים שנתתי לו. ורבנן
כי ההוא מעשה דההיא איתתא דהוה עובדא ואפיקתיה.
A rabíni pak  sdílejí názor  rabiho Jicchaka, 
neboť  rabi  Jicchak  řekl:  „Na  co  si  člověk 
může naříkat, pokud žije? Ať si muž naříká 
na  své  hříchy  (Pláč  3,39).  V  době,  kdy 
člověk  drží  smutek,  přemůže  jej  zlý  pud.“ 
A  co  Aba  Šaul?  Tento  verš  hovoří  o  tom, 
kdo  si  stěžuje  na  svůj  osud.  Je  mu  třeba 
rozumět  následovně:  Proč  si  stěžuje  na 
svůj  osud,  což  ovládl  své  hříchy? Nechť  se 
spokojí  s  životem,  který  jsem mu  dal. A  co 
na to rabíni? Jako v příběhu oné ženy, která 
vynesla svého muže.
Rabi Chananel ben Chušiel (965–1055) je 
autorem prvního systematického komentáře 
k Talmudu. Rabiho Chananela nazývá rabi 
Šemuel ben Meir –רשב"ם  (asi 1080–1160) 
 – náš učitel Chananel – רבינו חננאל איש רומי„
Říman“, což svědčí o italském původu jeho 
rodiny. Rabi Chananel se narodil v tuniském 
Kairuwanu. Jeho otec rabi Chušiel ben El-
chanan byl jedním ze čtyř legendárních 
učenců, které na Středozemním moři zajali 
piráti a postupně je z jejich rukou vykoupi-
ly čtyři židovské obce, a tito učenci se pak 
stali jejich významnými duchovními vůdci. 
Rabiho Chušiele vykoupili kairuwanští Židé. 
(O tom píše ve své knize Sefer  ha-kabala 
[Kniha tradice] historik, astronom a filozof 
Abraham ibn Daud, 1110–1180). Rabi Chu-
šiel založil v Kairuwanu velkou ješívu a uči-
nil tak z města důležité náboženské středisko 
tamějšího židovstva.
Rabi Chananel ve svém komentáři objasňu-
je výše uvedená slova z traktátu Kidušin 80b 
 "כי ההוא מעשה דההיא איתתא דהוה עובדא ואפיקתיה"
takto:
קבר על  ומתאוננת  בוכה  שהיתה  אחת  באשה   מעשה 

אחד תלוי  שומר  שהיה  אחד  אדם  שם  והיה   בעלה 
אותה ופיתה  האשה  אצל  ובא  לשומרו  המלך  לו   וצוה 
 ושמעה לו וכשחזר אצל התלוי לא מצאו והיה מצטער
 מאד מפחד המלך אמרה לו האשה אל תירא קח בעלי
הרי ותלהו.  לבעלה  ואפיקתיה  במקומו  ותלהו  מקברו 

לך שאפילו בשעת אנינות נתגבר יצרה עליה.
Příběh  jedné  ženy,  která  plakala  a  naříkala 
nad hrobem svého muže. A byl tam (nedaleko) 
jeden člověk (voják), který tam střežil jakéhosi 
oběšence, jak mu přikázal král, aby jej střežil. 
Přišel  k  oné  ženě,  kterou  svedl,  a  ona  jeho 
svodům podlehla. Když se pak vrátil na místo, 
kde  viselec  (původně)  byl,  nenašel  ho  tam. 
Byl velmi sklíčený ze strachu před královým 
hněvem. Ona žena mu však řekla: „Neboj se, 
vynes mého (zesnulého) muže z hrobu a pověs 
ho  (na šibenici) místo něho.“  (Voják) vynesl 
jejího muže  a  pověsil  jej  (na  šibenici).  Je  ti 
(to ponaučením),  že dokonce  v době  smutku 
zvítězil nad ní její chtíč.
Tento příběh zmiňuje ve svých Tosafot („Do-
plňcích“) ke starším komentářům Talmudu 
i tosafista Rabi Ašer ben Jechiel, známý pod 
zkratkou 1327–1250)  Ve zkrácené .(הרא"ש 
formě a s určitými variantami cituje výše 
zmíněný Chananelův komentář. (Talmud 
bavli „Oz ve-Hadar“ im harbe hosafot, ma-
hadura Friedman, Jerušalajim 5766 –2006).
Pojednání by bylo neúplné, pokud bych 
alespoň nezmínil knihu profesora Alexandra 
Scheibera Essays on Jewish Folklore and 
Comparative Literature (Budapest 1985), 
v níž se zaobírá výše uvedeným tématem 
v oddílu nazvaném Aggada and Classical 
Literature (str. 234–236).
Závěrem připomeňme, že tento antický příběh 
Paní z Efesu inspiroval nejen středověké 
židovské komentátory a tosafisty, ale byl 
populární i v uměleckých kruzích. Jedním 
z českých rytců a kreslířů, kterého příběh 
inspiroval, byl i Václav Hollar (1607–1677), 
jenž vytvořil na toto téma soubor rytin.

Rabín Daniel Mayer
Rytiny Václava Hollara: digitální sbírka 

UTL University of Toronto

➤

Středa 15. 1.
18 hodin na ŽO děčín

SEDER Tu BI-šVAT 
(VIZ PoZVáNKA NA STR. 11)

SObOta 18. 1.
od 10.30 hodw v bejt Simcha

šACHRIT – RANNí 
BoHoSLužBA

JAK ZíSKáVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě
 na www.maskil.cz
b)  v tištěné podobě za cenu poštovné-

ho a balného; pošlete, prosím svoji žá-
dost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4,  
110 00 Praha 1, telefon: 724 027 929,  
e-mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše 
poštovného a balného je v ČR minimál-
ně 250 Kč ročně; uvedený obnos nám 
laskavě zašlete složenkou nebo na ban-
kovní účet číslo: 86-8959560207/0100 
u Komerční banky, variabilní symbol je 
88888 (5x8), v popisu platby uveďte, pro-
sím, své jméno. 

Mimořádná Valná hromada Bejt Simcha 

Zveme všechny členy Bejt Simcha na mimořádnou Valnou hromadu, která se uskuteční 

v neděli 26. ledna od 16 hodin v Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1) 

Program:
1) Revize členské evidence; s ohledem na zjištění revizní komise Federace židov-

ských obcí je nezbytné provést revizi naší členské evidence. V této souvislosti 
prosíme všechny, kteří dosud nedoložili splnění podmínek členství (doklad o ži-
dovském původu, členství v některé židovské obci nebo doložení gijuru), aby tak 
učinili nejpozději k datu konání Valné hromady.

2) Zpráva o činnosti za rok 2013
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Některé překážky romské integrace
Většinová averze • Zažité předsudky • Medi-
ální pranýř • Znevýhodnění od raného věku 
• Jen základní nebo nedokončené vzdělání  
• Nefunkční sociální politika státu • Politici 
a podnikatelé, kteří si udělali z Romů snad-
nou živnost.

4/ Neziskové organizace
Panuje rozšířený názor, autorem textu neo-
věřený, že mnohé z neziskových organizací 
(a doufám, že jen menší část) parazitují na 
romském etniku1 a jejich přínos pro řešení 
problémů je minimální2. Při letmém pohle-
du na internet, aniž by bylo nutno podrobně 
hledat, jich lze napočítat minimálně padesát. 
Jsou financovány ze státních a evropských 
peněz. Kolik prostředků jimi proteče, lze jen 
odhadovat.

5/ Státní instituce
Ministr, nyní jen vládní zmocněnec pro 
lidská práva: Monika Šimůnková, od 16. 2. 
2011 

Agentura pro sociální začleňování3

je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při 
Úřadu vlády ČR vedené vládní zmocněnkyní 
pro lidská práva Monikou Šimůnkovou. Byla 
založena v roce 2008, v době Jiřího Čunka na 
postu ministra pro místní rozvoj (ve funkci 
9. 1. 2007 – 23. 1. 2009, Jiří Čunek byl mj. 
autorem první Komplexní koncepce řešení 
romské otázky v ČR). Pro činnost v romských 
lokalitách má Agentura vyčleněn roční rozpo-
čet 25 milionů Kč. V současné době  spolu-
pracuje s 26 městy a obcemi České republiky.

Oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro zá-
ležitosti romské menšiny4 
Zajišťuje činnost Rady vlády ČR pro záležitosti 
romské menšiny a jejích výborů a Rady vlády 
pro národnostní menšiny a jejích výborů.

6/ Státní sociální podpora5

Systém státní sociální podpory je upraven zá-
konem č. 117/1995 Sb6., o státní sociální pod-
poře, ve znění pozdějších předpisů: Přídavky 
na děti • Příspěvek na bydlení • Rodičovský 
příspěvek • Příspěvek na živobytí • Doplatek 
na bydlení • Příspěvek na péči • Další sociální 
dávky v hmotné nouzi.
Podle údajů ostravského úřadu práce se 
v červnu 2012 vyplatilo na příspěvku na by-

bArvoslePý Pohled 
nA romský Problém (3. část)

dlení více než 14 tisícům lidí přes 46 milio-
nů korun. Od ledna 2013 vzrostla tato suma 
o 10 milionů měsíčně. Za celý Moravsko-
slezský kraj činí jen příspěvek na bydlení cca 
135 milionů korun měsíčně7. Peníze se vyplá-
cí všem chudým, nejen Romům, neromským 
nízkopříjmovým rodinám, nezaměstnaným 
či osamělým matkám. Velká část se jich točí 
v byznysu kolem chudinských ubytoven.

7/ Politici
První, kdo v Česku využil protiromských ná-
lad a sklidil vlnu popularity, byl republikán 
Miroslav Sládek. „Cikáni by měli být trestně 
odpovědni již od narození, neboť to je jejich 
největší zločin,“ šokoval politik v devadesá-
tých letech.
Pro některé politiky tím zřejmě nastavil man-
tinel. Nezávislá senátorka Liana Janáčková 

na adresu „nepřizpůsobivých“ Romů v roce 
2007 řekla8: „Já je nemám kam dávat. Chápu, 
že jsou diskriminovaní, ale já bych opravdu 
musela vzít dynamit a odstřelit je.“
Senátor, bývalý vsetínský starosta a někdej-
ší šéf KDU-ČSL Jiří Čunek odpověděl na 
otázku, zda bude stát dotovat všechny své 
občany podobně jako Romy: „To se budete 
muset jet někam opálit, začít dělat s rodinou 
binec, na náměstí dělat ohně a potom se vás 
teprve někteří politici zastanou a řeknou – on 
je chudák.“9

Džamila Stehlíková, bývalá ministryně 
pro lidská práva a národnostní menšiny, 
pro Šumperský deník 13. 4. 2008 uvedla10: 
„Romové nemají vztah k nemovitostem, pro-
tože věci, které mají, dostali příliš snadno. 

Je třeba přinést motivaci. Jestli bude pra-
covat, vydělá si na lepší bydlení a může se 
přestěhovat i z ghetta. Za bývalého režimu 
museli pracovat všichni. Stát ale Romy zko-
rumpoval. Vychoval je k tomu, že když nebu-
dou chodit do práce, tak přijdou k penězům, 
jako by pracovali. Na Jesenicku má většina 
lidí práci mimo domov, musí vstávat, dojíž-
dět. Takhle člověk dostane výplatu, a pro-
tože má nízkou kvalifikaci, dostane téměř 
tolik, jako když bude na dávkách. Když to 
zjistí, zůstane doma. Romské etnikum nemá 
potřebu pracovat, protože stát nabízí alter-
nativu skoro stejných peněz, a bez práce. 
Proto dávky musí být nastavené tak, aby 
motivovaly, musí být adresné a vždy něco 
za něco. Když nebude školní docházka, když 
rodič neplní své povinnosti, musí se sáhnout 
na dávky.“
Nejhlasitějším odpůrcem „pozitivní diskrimi-
nace“ se stal v Senátu Tomio Okamura11: „To, 
že cikán je dnes vnímané hanlivě, to není vina 
ani neonacistů ani Čechů. To je v prvé řadě 
hanba Romů. Jejich dlouhá staletí pěstova-
ný životní styl a životní hodnoty chtěj nechtěj 
kolidují a kolidovaly s hodnotami ve všech 
civilizovaných zemích,“ píše na svém blogu. 
Komentuje fakt, že média o Dělnické straně 
sociální spravedlnosti píší, že je pravicově 
extremistická: „Pokud dnes roste podpora 
takzvaných extrémistů, pak je to tím, že jako 
jedni z mála říkají nahlas to, co si většina z 
nás myslí. O Dělnické straně píšeme, že je 
extrémistická, ale čím doopravdy? V čem 
je například extrémní názor, že Cikáni by si 
měli založit vlastní stát a že Česká republi-
ka by měla podpořit jejich vystěhovalectví 
do země, odkud pochází jejich prapředci? 
Téměř všechny evropské vlády podporovaly 
založení Izraele a Židé sami o něj usilovali.“ 
Tomio Okamura v bodě 8. a 10. programové-
ho prohlášení12 svého uskupení Úsvit přímé 
demokracie ujišťuje: „Je pro nás nepřijatelné 
dál tolerovat systém, kde vzniká vrstva lidí, 
kteří již nemají zájem pracovat, neznají slo-
va jako povinnost a odpovědnost a terorizují 
své okolí kriminalitou. Na druhé straně ten-
to systém šikanuje a ponižuje řádné občany, 
kteří se ocitli v nouzi. Jsme proti pozitivní 
diskriminaci. Prosadíme zpřísnění podmínek 
sociální pomoci. Podporu zaslouží pouze ti, 
kteří vedou řádný život a řádně vychovávají 
dětí. Zamezíme vyplácení neoprávněně vyso-
kých podpor sociálního bydlení.“ ➤

První, kdo v Česku využil protiromských nálad a sklidil 
vlnu popularity, byl republikán Miroslav Sládek. 
(www.republikani.webnode.cz)

Dokončení z minulých čísel
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Pozornost svými výroky proti Romům upou-
tal i poslanec Otto Chaloupka z VV. „Romští 
předáci by se v první řadě měli začít nějak 
slušně živit. To jsou stejní paraziti na romské 
komunitě, jako je romská komunita parazitem 
na většinové společnosti,“ uvedl v roce 2012.

Romští aktivisté
Karel Holomek13, předseda nevládní organi-
zace Společenství Romů na Moravě, redak-
tor čtrnáctideníku Romano hangos (Romský 
hlas), 14. 5. 2013
„Romové jako celek nevyužili dostatečně 
všech příležitostí, které jim demokratická spo-
lečnost skýtá. Proti nerovným šancím, které tu 
nepochybně panují, se Romové neumí postavit 
s dostatečnou aktivitou. Drží se stále principů 
přežívání a uchování existence, jak na to byli 
zvyklí po staletí, a užívají k tomu i způsobů 
platných a užitečných po staletí: využívání 
mezer v životě společnosti, hledání snadných 
řešení, která je nijak nepozvedávají ani nemo-
tivují, nýbrž uchovávají status quo, tj. jak žili 
dříve, tak i nyní.
Romové nikdy necítili zodpovědnost vůči spo-
lečnosti, v níž ‚přežívali‘, domáhají se svých 
práv, určitě oprávněně, ale už pro to nechtějí 
nic víc udělat.
Dokud Romové nevybřednou z této ‚mrtvolné 
nehybnosti‘, spoléhání na pohodlné přijímání 
sociálních dávek bez vlastní aktivity, nebude 
lépe a situace už dnes dospívá do stadia ka-
tastrofy, v níž není žádná světlá perspektiva.“

Drahomír Radek Horváth14, osobní poradce 
(Poradna pro občanství a lidská práva poboč-
ka Děčín) a romský mentor (Probační a Medi-
ační Služba Děčín)
„Romové se dělí na několik etnických sku- 
pin – Kale, Rumungro, Sinty, Olaští atd. Po-
dle mého pozorování se sami uvnitř ještě dě-
líme dle úspěchu a dle toho, jakého postavení 
jsme dosáhli a také kolik jsme nashromáž-
dili majetku (není podstatné, zda legálně či 
jinak). Dále podle toho, jak dlouho žijeme 
na konkrétním území daného státu. Původní 
čeští Romové a ti, co záhy po válce osidlovali 
mezi prvními české pohraničí, např. pohrda-
jí Romy přistěhovalými ze Slovenska v době 
normalizační a déle. Tito slovenští Romové se 
ještě dělí mezi sebou na vývojově vyspělejší 
západoslovenské Romy a poněkud zaostalejší 
východoslovenské Romy (vývojem se myslí ze-
jména sociální status – finanční gramotnost – 
vztah k integraci atp.). Interetnická a sociální 
rozdílnost je zjevná.
Kastujeme se sami a kastují nás zvenčí. Tří-
dily nás komunistické úřady do třech skupin 
a dnes jsme děleni na nepřizpůsobivě a in-
tegrované. To jsou fakta, která je nutné brát 
bez emocí a přihlédnout k nim ve chvíli, když 
slyšíte, že Patrik Banga ostře kritizoval Romy. 

Jenže ono je to ještě složitější, protože Patrik 
neřekl, že by tvrdě zakročil proti určité sku-
pině Romů, ale že si tvrdý přístup zaslouží 
všichni, kteří se nechovají dle pravidel, a et-
nicita v tom roli nehraje.“

Patrik Banga15, dětství prožil v muzikantské 
rodině na Žižkově. Se svým bratrem Radkem 
založil kapelu Gipsy.cz. V roce 1999 koor-
dinoval humanitární pomoc pro tisíce Romů 
vyhnaných Albánci z Kosova. Pracuje jako 
administrátor čtenářských blogů v MF Dnes.
„Dalo by se říci‚ co vlády zasely, to nyní sklí-
zí. Ivana Karásková píše o chlapci, který nikdy 
neviděl svoje rodiče pracovat. Chodí na železo 
a žije z toho, co utrží prodejem. Strašné že?
Před revolucí měl práci každý, musel mít, ji-
nak by šel do vězení. S nadsázkou říkám, že to 
byl jediný komunistický zákon, který fungoval. 
Práci ale každý musel dostat, bez rozdílu. Ro-
mové s nižším vzděláním než majorita vykoná-
vali manuální práce. Můj táta jezdil celý život 

s ještěrkou a máma celý život uklízela.
Po revoluci bylo práce málo i pro Čechy, tím 
méně pro Romy. Nastoupila éra sociálních dá-
vek. Sociální systém byl jednu dobu tak štědrý, 
že se lidem nevyplatilo chodit do práce, stej-
né nebo podobné peníze dostali i za to, když 
byli doma. Ti snaživější, kteří si práci skuteč-
ně hledali, byli zase knokautováni přístupem 
českých firem. Sehnat si práci jako Rom byl 
takřka nadlidský úkon. A nastal kámen úra-
zu. Rom (a nejen Rom) práci hledal, nenašel, 
dostal dávky. Když práci nehledal a válel se 
doma, dostal dávky taky. Začarovaný kruh, 
stát si vychoval svého ‚nepřizpůsobivého‘. 
Rostla generace lidí, kteří práci nenašli a stali 
se závislými na dávkách. Výsledkem je dnešní 
generace teenagerů, kteří v některých lokali-
tách ani netuší, jak normální práce vypadá. 
S tím jde ruku v ruce kriminalita a drogy. 
Integrační vládní projekty často selhávaly 
proto, že si mnoho lidí udělalo z řešení ‚rom-
ského problému‘ svůj byznys. Hodně se tedy 
mlelo v televizních debatách, ale nedělalo se 
nic, aby se situace měnila.
Současný romským pubescentům často chybí 
obyčejné vzory. Nemám tím na mysli Gipsyho 
a Rytmuse, jezdící v rychlých autech, s pěk-

nými dívkami vedle sebe. Myslím tím pracan-
ty. Obyčejné táty, kteří mají práci ve fabrice 
a každý den chodí do fachy. To jsem prožíval 
v jejich věku já a moje generace. Vzor, návyk. 
To, že je táta v práci, mi připadalo normální.
Sociální vyloučení Romů a s tím spojená 
kriminalita začíná přerůstat v otevřenou ne-
vraživost majority. Ano, Romové si za svou 
současnou situaci mohou z velké části sami. 
Ostatně, já si myslím, že s kritikou musíme 
začít u sebe, a stal jsem se proto podle někte-
rých novinářů ‚náckem‘ a  pro část romských 
aktivistů nepřítelem. Zaprodal jsem romipen, 
svou romskou duši.“

Čekání na Godota
nebo na nového Miroslava Sládka, na Geer-
ta Wilderse nebo Jean Marie Le Pena. Přijde 
a ukáže „správnou cestu“ a snadná řešení. 
Přitom „romský problém“ je primárně soci-
ální, nikoliv rasový. Toto konstatování je pro 
vládnoucí garnituru nepohodlné a raději svou 
nečinností vytváří současné extrémní pravici 
živnou půdu. Na dotaz „kdo za to může“ si lze 
napovědět „komu to prospívá“.
Nejen na severu Čech přibývá chudoba i 
nezaměstnanost. Mnoho chudých je pře-
svědčeno, že viníky zná. Místo aby šli de-
monstrovat za změnu politiky státu v oblasti 
zaměstnání, utočí na další chudé. Stát ani 
obce si nevědí rady s rozšiřující se komuni-
tou chudých lidí, žijících i několik generací 
na okraji společnosti. Uplatňovaný sociální 
systém situaci neřeší – zato napomáhá byz-
nysu, který na chudině a sociálním vylouče-
ní parazituje.
„Romský problém“ se netýká jen Romů a je-
jich sousedů, je to problém celé české spo-
lečnosti. Jsme seznámeni s historií a zvyky 
severoamerických Indiánů. Můžeme to kon-
statovat o našich romských spoluobčanech? 
Kde je zakopaný pes? Je to averze většinové 
společnosti a neochota politiků efektivně řešit 
problémy? Jsou to sami Romové, s neocho-
tou převzít odpovědnost za svou budoucnost, 
s odlišnou hodnotovou orientací zneužívající 
sociální dávky? Důležité je „poznat“, poté se 
dostaví i „pochopit“. To by mohl být dobrý 
krok ke vzájemnému sblížení. Že jsme jiní, 
nesmí znamenat překážku.
Současná cesta vede nepochybně špatným 
směrem. Je čas začít se ptát: Kudy?

 Jan Neubauer
Foto: archív autora

1 http://www.romea.cz/cz/publicistika/komentare/dusan-
-kotlar-na-cikanskych-dotacich-parazituji-take-ceske-
-organizace
2 http://pravyprostor.cz/poslanec-neziskovky-parazituji-
-a-vysavaji-penize/ 
3 http://www.socialni-zaclenovani.cz/ 
4 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-
-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/ 

➤

„Romský problém“ je primárně sociální, nikoliv rasový. 
Toto konstatování je pro vládnoucí garnituru nepohodl-
né a raději svou nečinností vytváří současné extrémní 
pravici živnou půdu.
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Krnovské rodáky dala dohromady Šoš Sade-
-Goldstein, jež žije v Chadeře a aktivně působí 
ve sdružení Bejt Terezín (Beit Theresienstadt) 
v kibucu Givat Chajim Ichud. Šošin dědeček 
Berthold Singer pocházel z Uherského Brodu 
(byl bratrem otce australského filozofa Petera 
Singera) a v Krnově působil jako advokát, Šo-
šina máma Elisabeth vystudovala v Krnově na 
českojazyčné menšinové škole a později se od-
stěhovala do Prahy. Její sestra Rose se vdávala 
v krnovské synagoze. Pouze díky její svatební 
fotografii mohly být letos obnoveny repliky aty-
pických provedení Davidovy hvězdy na fasádě 
synagogy. Bertholdovu manželku Annu a jejich 
dceru Helene Singer připomínají stolpersteiny 
u vchodu do krnovské synagogy: „Můj vztah ke 
Krnovu vznikl z velké bolesti a slz mé maminky, 
obzvláště v jejích posledních dnech, kdy byla  
u mne v Izraeli. Po celý život v sobě nosila 
obrovský smutek z vykořenění a trpěla pocity 
viny, že na rozdíl od zbytku rodiny holocaust 
přežila,“ řekla Šoš Sade-Goldstein, která vy-
rostla v Paříži na doklady československého 
politického uprchlíka. Přijela i s manželem 
a se sestrou Johannou, jež nadále žije ve Francii. 
Společně zavítali také na Židovskou obec Tep-
lice, odkud pocházel jejich tatínek Leo Kohner.
Gideon Jokel se narodil v Krnově jako Tomáš 
Jokl roku 1937 v den posledních narozenin 
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Poprvé 
přijel do svého rodiště až loni, kdy se spřátelil 
s rodinou krnovské plicní lékařky Evy Pončo-
vé. Právě on zorganizoval letošní společné uby-
tování Izraelců v hotelu Cvilín. Útulný hotýlek 
nad městem, který vlastní krnovská řecká rodi-
na Michailidis, nabízí krásné výhledy do okolí 
i procházky po okolních lesích. Gideon praco-
val jako letový inženýr u El Al a spolu s man-
želkou Judith bydlí v Ramat ha-Šaron. Judith 
svým chováním nezapře starovídeňský původ, 
a tak Jokelovi přiletěli do Vídně, kde si na ces-
tu do Krnova zapůjčili auto. Naopak do Prahy 
přiletěla Gideonova sestra Miryam Salter žijící 
v arizonském Phoenixu. Vlakem pak docesto-
vala až do malého sudetského města, kde se 
v roce 1934 narodila. Teprve letos pak vstoupi-
la do domu, ve kterém strávila první čtyři roky 
svého života. V domě na krnovské Mikulášské 

ulici, kde jejich rodiče 
provozovali obchod 
v přízemí a v patře by-
dleli, má dnes večerku 
vietnamský podnikatel. 
Ten si celý objekt ne-
dávno koupil. Pozval 
nás dál a umožnil nám 
tak nahlédnout do míst 
Miryamina a Gideono-
va dětství. V dětském 
pokoji, který byl kdysi 
jejich, jsme se setkali 
se syny majitele. Oba 
se pilně učili, protože 
tatínek má velké plány: 
z jednoho se má stát lé-
kař, z druhého právník. 
Nebyl to jediný oka-
mžik plný dojetí.
Dojemné bylo i přijetí na 
radnici místostarostou 
Michalem Brunclíkem, 
výstup na radniční věž, 
koncert žákyň Základní 
umělecké školy v sy-
nagoze či pohoštění ve 
spolkovém domě U sy-
nagogy. Ten vlastní Jiří 
Strnad a Jan Stejskal, 
který pro Federaci ži-
dovských obcí zároveň 
spravuje krnovskou sy-
nagogu, dříve funkční ži-
dovský reformní templ. 
Večírek s rautem ve spol-
kovém domě nachystala 
skupina žen okolo Eriky 
Markovičové a násle-
dující den zde proběhl 
i kabalat šabat. „Všem 
vyprávím o nesmírně 
vřelém lidském přijetí, kterého se nám v Krnově 
dostalo. O úžasných lidech z občanského sdruže-
ní Krnovská synagoga, kteří dělají spoustu dob-
rých věcí, protože prostě věří, že je to tak správně. 
Mým přátelům se to zdá neuvěřitelné, protože oni 
takovou zkušenost ve městech na Ukrajině a dal-

ších zemích neudělali,“ řekla Miryam Salter, která 
žije střídavě v USA a v Haifě. Přijela se svou haif-
skou přítelkyní Dinou Neistat, rodačkou z Brna. 
Obě později navštívily také Židovskou obec Brno 
a v Praze se setkaly s rabínem Danielem Mayerem, 
zašly na koncert a se mnou dokonce i na diskotéku.

Děti izraelských roDáků objevují Česko

Miryam Salter, Gideon Jokel a vietnamský majitel domu, kde se oba narodili.

Začátkem října se do šestadvacetitisícového slezského Krnova sjela sedmnáctičlenná skupi-
na židovských rodáků a jejich rodinných příslušníků. Většina z nich dnes žije v Izraeli. Někte-
ří se před setkáním ve městě svých předků vůbec neznali. A někteří do Krnova zavítali od 
svého narození vůbec poprvé. Jiní se sem naopak už pravidelně vracejí a berou s sebou i své 
děti a vnoučata. Právě zlatá telavivská mládež si asi nejvíce vychutnala zeleň východního 
podhůří Jeseníků, pivo v přepočtu za tři a půl šekelu a starou architekturu střední Evropy. 
Starší generace spíš pátrala po místech, kde žili jejich rodiče, a tiše hledala odpovědi na 
mnohé nezodpovězené otázky. A všichni byli nadšeni z vřelosti, se kterou je přijali místí 
lidé. Potomci rodin Braun, Jokl, Pollak a Singer navštívili také osoblahu, Karlovu Studánku, 
opavu, olomouc, Teplice, Prahu, Brno a Vídeň.
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Izraelskou delegaci přijala také Pavla Brady, 
první náměstkyně primátora Opavy, a zákulisím 
opavského Slezského divadla je osobně provedl 
pan ředitel. Ten návštěvníky trochu prozkoušel 
ze znalostí divadla a vážné hudby, avšak Judith 
a Gideon Jokelovi zodpověděli všechny zape- 
klité otázky bezchybně. V sobotu si skupina udě-
lala společný výlet do horských lázní Karlova 
Studánka a v malé ruční sklárně Jakub ve Vrbně 
pod Pradědem si pod odborným vedením sami 
vyzkoušeli vyfoukat skleněné nádoby. Vrbenská 
vitrážová umělkyně Iveta Strnadová tam rodáky 
rovněž podarovala krásnými brožemi. Někte-
ří pak poobědvali zvěřinu v restauraci Grizzly 
v Ludvíkově, jiní dali přednost rodinnému pen-
zionu Singer. Johanna a Šoš se vyfotily s příjme-
ním jejich maminky a pochutnaly si na pstruhu 
a palačinkách. V Lichnově u Krnova jsme všich-
ni navštívili recesistické Muzeum vidlí a vidlác-
kého životního stylu rodiny Gemelovy. Soutěže 
o hod vidlemi se zúčastnili Miryam Salter, Gi-
deon Jokel, Michael Porat i další. Slezský ven-
kov nejvíce nadchnul Mikiho dceru Danu. Pora-
tovi bydlí v Roš ha-ajin na předměstí Tel Avivu. 
Dana Porat-Kletter vystudovala kinematografii 
a psychologii a pracuje jako designérka. Z celé-
ho pobytu byla tak unešená, že o měsíc později 
přijela i s manželem (jeho rodina pochází z Tep-
lic) na pět dní do Prahy a na léto plánují rodin-
ný odpočinek v jesenické přírodě. Jejich rodina, 
Pollakovi, vlastnila v Krnově továrny na výrobu 
bylinných likérů a zdravotnického materiálu. 
Objekty jim nebyly vráceny a v době komuni-
smu byly z větší části zbořeny. Navštívili tedy 
alespoň rodinné hroby na židovských hřbitovech 
v Krnově a Osoblaze. 

Pocity mladé generace vyjádřila Širi Even Za-
hav z Ramat Gan, která vlastní síť posiloven 
určených pouze ženám: „Naši rodiče a prarodi-
če v Izraeli o své původní vlasti moc nemluvili, 
protože to bylo bolestivé téma. Přesto v našich 
rodinách zůstaly tradice a zvyky původní vlasti, 

takže např. dodnes doma vaříme guláš a pala-
činky. Jsme plni dojetí, když na Krnovsku cítí-
me vůni lesa, kterou důvěrně znali naši předci, 
ochutnáváme jídla, které zde jedli, nebo když 
objevujeme atmosféru míst, po kterých se kdysi 
procházeli,“ svěřila se Širi. Přijela i se svými 
rodiči Tali a Danym Bar-On, kteří žijí v Herz-
liji Pituach. Danyho dědeček Hugo Braun byl 
ředitelem krnovské pošty. Hugův syn Walter 
Braun, později Avner Bar-On, šéfcenzor izrael-
ské armády, byl sionistou už za studií na němec-
kojazyčné reálce v Krnově. Rabín David Rudolfer 

ho nachytal, jak si při hodině náboženství pod 
lavicí četl Herzlův Judenstaat, dal mu za to 
facku a nazval ho výrazem Schweinezionist. 
Walter (Avner) později odešel do Palestiny (Iz-
raele), zatímco jeho otec Hugo i rabín Rudolfer 
zůstali v Evropě a později je zavraždili nacisté. 
Dani Bar-On se v Krnově spřátelil s místním 
sudetským Němcem Horstem Kallerem, který 
byl z rodiště odsunut (vyhnán) ve věku šesti let, 
na důchod se sem vrátil a angažuje se v projek-
tech smíření. Horst Danymu pomohl najít dům 
jeho prarodičů v úřednické čtvrti a společně 
navštívili i krnovský židovský hřbitov, velmi 
poškozený částečnou likvidací organizovanou 
roku 1986 funkcionáři tehdejší Židovské nábo-
ženské obce v Ostravě. Na hřbitově Dani věno-
val Horstovi svou kipu, kterou sám dostal k bar 
micva. Horst si rozuměl i s nejstarší účastnicí 
Elisabeth Ben Jakov z Tel Avivu, jež vyrostla 
v Budapešti (rodina Reichsfeld – Relé) a jezdila 
do Krnova po celá třicátá léta rok co rok vždy 
na celé prázdniny: „Vzpomínám si na městský 
park, na vrch Cvilín, radnici a jak jsme každou 

sobotu chodili do synagogy. Židům v Krnově se 
vedlo dobře a nebyl cítit antisemitismus. Napo-
sledy jsem zde byla před sedmdesáti šesti lety, 
v roce 1937, to když jsme přijeli vlakem, aby-
chom se podívali na čerstvě narozeného brat-
rance Tomáše Gideona Jokla. Přijet sem znovu 
je pro mne splněním snu,“ řekla Lizi. Na květen 
se do Krnova chystají další krajané, mimo ji-
ných potomci rodin Donath, Lamberg, Marko-
vič či Rudolfer.

Text a foto: Pavel Kuča

fenomén

5 http://www.mpsv.cz/cs/2
6 výzkum společnosti GAC, zveřejnil server Eurozprávy.
cz, 30. 12. 2010
7 http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.
phtml?id=788613
8 http://www.antifa.cz/content/od-slezska-k-vitkovu
9 deník Blesk, 30. 3. 2007

10 http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/dzamila-steh-
likova-20080413.html 
11 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Co-zlo-
deji-ukradli-musi-vratit-Okamura-zverejnil-treskuty-
-program-282867
12 http://www.hnutiusvit.cz/program-hnuti/
13 http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/karel-holomek.

php?itemid=19927
14 http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/drahomir-ra-
dek-horvath.php?archivelist=348
15 http://banga.blog.idnes.cz/c/262472/Socialni-vylou-
ceni-Romu-Za-velkou-cast-problemu-si-muze-cesky-
-stat.html
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Jan Stejskal, Nira a Michael Poratovi a Daniel Bar-On v čerstvě zrekonstruované synagoze v Krnově.

Iveta Strnadová a Elisabeth Ben Jakov před sklárnou Jakub ve Vrbně pod Pradědem. Vlevo Judith Jokel a Širi Even 
Zahav, vpravo Dana Porat-Kletter a Dinah Neistat.
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Město Mohuč na středověké rytině

kde měl Chanina ten prsten hledat? Smut-
ný a bezmocný chodil po břehu moře sem 
a tam. Najednou připlavala ryba, které kdysi 
daroval svobodu. Jakmile jí vypověděl své 
trápení, plavala rychle za Livjatanem, moc-
ným králem ryb a přednesla mu, jak ráda 
by Chaninovi vyjádřila vděčnost a pomohla 
mu. Livjatan okamžitě přikázal, aby ta ryba, 
která prsten spolkla, jej pod hrozbou nejvyš-
šího trestu samotného krále okamžitě při-
nesla. Jedna mála rybka mu prsten přinesla 
a Chaninova rybí přítelkyně ho hned svému 
zachránci odnesla. Ale když ho vyplivla na 
suchou zem, objevil se najednou kanec a se-
žral ho. Ale ve stejném okamžiku přiběhl ten 
pes, kterému Chanina zachránil život, a než 
se otočil, byl kanec vejpůl a prsten v rukou 
Chaniny. Jakmile královna dostala svůj prs-
ten, musela dodržet svůj slib a jít s Chaninou 
za jeho králem.
Užuž se měla konat slavná svatba krále 
a královny, když byl jednoho dne věrný Cha-
nina nalezen zavražděný. Dvořané, kteří mu 
vždycky záviděli, ti, kdo králi poradili poslat 
na nebezpečnou cestu právě jeho a nechtěně 
mu nyní pomohli k nejvyšším poctám samot-
ného krále, si mysleli, že se ho takovýmto 
způsobem konečně jednou provždy zbaví. 
Ale královna pokropila jejího věrného slu-
žebníka několika kapkami vody z ráje a Cha-
nina byl znovu živý.
Král, který to viděl, chtěl tento zázrak zkusit 
i sám na sobě. I přesto, že ho jeho nevěsta, 
královna, varovala, nechal se zabít. Ale krá-
lovna ho nyní úmyslně nepokropila vodou 
z ráje, ale vodou z pekla. Královo tělo se 
změnilo na prach a popel. A jeho nevěsta si 
nyní za manžela vybrala místo krále zuřivce 
raději dobrého Chaninu, jehož žena již dříve 
zemřela, a jehož si královna mezitím velice 
oblíbila. Tak se stal dokonce nástupcem své-
ho krále a vládl po boku své nové manželky 
mnoha národům.

Slavní židé v německé historii – 
Kalonymos
Historicky druhý žid, který se slavně obje-
vuje v německé historii, se jmenoval Ka-
lonymos. Byl to podle biskupa Thietmara  

Vděčná zvířata
Zbožný muž v zemi otců měl jednoho syna, 
který se jmenoval Chanina. Krátce před svou 
smrtí dal svému Chaninovi za úkol, že jak-
mile bude smuteční doba po jeho pohřbu 
u konce, musí jít na trh a koupit za každou 
cenu první věc, která mu bude nabídnuta. 
A tu věc musí ve vší lásce na památku svého 
otce opatrovat.
Chanina udělal, co mu otec nařídil. Koupil na 
trhu stříbrnou krabičku, za kterou musel za-
platit mnohem vyšší cenu, než by normálně 
skutečně zaplatil. Ale když ji doma otevřel, 
tak zjistil, že v dóze je ukryta druhá krabička 
a v ní byla žába, která radostně skákala kolem 
dokola. Chanina se o žábu staral s veškerou 
péčí, tak jak slíbil otci. Ale žába byla stále 
větší a větší, brzy potřebovala celý pokoj pro 
sebe a stála věrného Chaninu celé jeho jmě-
ní. Nakonec se přece jen rozhodl nezvyklého 
hosta přátelsky vykázat ze svého bytu.
Tehdy žába promluvila: „Můj milý hostiteli! 
Nyní obdržíš odměnu za svou dobrotu, sta-
čí, když řekneš, po čem tvoje srdce touží.“ 
Chanina žádal, aby mohl znát posvátné uče-
ní. A sotva mu žába dala list, na kterém bylo 
napsáno několik slov, už věděl Chanina celé 
posvátné učení a také všech sedmdesát jazy-
ků a dokonce i jazyk zvířat a ptáků.
Ale i jeho ženu chtěla vděčná žába odměnit. 
Žába poprosila Chaninu a jeho ženu, aby 
ji doprovodili k lesu. U lesa zavolala žába 
všechny zvířata a ptáky a přikázala jim přinést 
do domu Chaninovo ženy tolik drahokamů, 
kolik jen unesou, a také léčivé bylinky. Žába 
ženě také vysvětlila jejich léčivé vlastnosti.
Pak žába řekla: „Bůh odmění vaše úsilí, kte-
ré jste se mnou měli! A ani jste se mě nepta-
li, kdo jsem. Ale já vám to chci říct. Já jsem 
první syn člověka, ten, kterého mu porodila 
Lilith v těch sto třiceti letech, co byl oddělen 
od Evy. Bůh mi dal sílu se převtělit do jaké-
koli formy nebo tvaru, která se mi líbí.“ Poté 
žába zmizela.
Nedlouho na to se král té země rozhodl na 
radu svých přátel oženit. Jednoho dne pak na 
královo rameno spadl krásný zlatý ženský 
vlas ze zobáku okolo letícího ptáka. Když 
král ten krásný vlas uviděl, představil si tu, 

německé židovské 
Pohádky(4. část)
Již počtvrté si vám dovolujeme předložit výběr z německých židovských pohádek podle 
knihy Pohádky a vyprávění německých židů, vydané v roce 1898 autorem M. Grunewaldem. 
Zároveň vám představujeme židovské osobnosti, které se zapsaly do německé historie.

které tento vlast patří, a nechtěl již žádnou 
jinou. Král vybral právě Chaninu, aby našel 
tajemnou krásku, protože ten byl nyní na 
základě svých znalostí a svého bohatství vá-
ženým občanem. Chanina se vydal okamžitě 
na cestu.
Na cestě, když vyčerpaný odpočíval pod 
stromem, uslyšel havrana, který seděl na 
stromě a naříkal kvůli hladu. Chanina se 
hned s ptákem rozdělil o svou svačinu. Krát-
ce nato také zachránil od jisté smrti vyhlado-
věním psa a když přišel k velké vodě, ze kte-
ré rybáři právě táhli velkou rybu, odkoupil ji 
od nich a pustil ji zpět do vody.
Konečně našel tajemnou krásku, které pat-
řil ten krásný vlas. Byla to mocná královna 

a Chanina jí hned sdělil, proč přišel. Králov-
na mu slíbila, že s ním za jeho králem pů-
jde, ale nejdříve jí Chanina musí splnit dvě 
prosby. Za prvé si přála dva džbány, jeden 
naplněný vodou z pekla a druhý naplněný 
vodou z ráje.
Když Chanina přemýšlel, jak by mohl splnit 
toto přání, přiletěl najednou havran, kterému 
po cestě zachránil život, vzal džbány a při-
nesl je zpátky plné. Královna ihned zkoušela 
ty dva druhy vody. Nejprve si nalila vodu 
z pekla na ruku a ta byla hned úplně spálená. 
Ale jakmile ji vzápětí polila vodou z dru-
hé nádoby, byla zase tak neporušená jako  
předtím.
Nyní řekla královna Chaninovi druhou 
prosbu. Měl jí přinést její prsten, který kdy-
si ztratila při projížďce po velké vodě. Ale 

1  http://cs.wikipedia.org/wiki/Dětmar_z_Merseburku
2  http://en.wikipedia.org/wiki/Kalonymos_family
3  Leo Sievers, Židé v Německu, Příběh 2000leté tragédie, Nakladatelství Grüner + Jahr 1977
4  http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Stilo
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Merseburského1, který se zabýval psaním kro-
nik, zachránce života římského císaře Oty II.
Jeho řecké jméno s významem „pěkné jmé-
no“ si prý dal Kalonymus sám, možná ze 
strachu, že by se jeho hebrejské jméno těžko 
vyslovovalo. Faktem je, že musel být členem 
slavné rodiny Kalonymů2, která přišla z ital-
ské Luccy do německého Porýní někdy před 
přelomem tisíciletí. I když existuje strom 
rodiny Kalonymů, vytvořený na základě 
poznámek jednoho ze slavných talmudistů 
a členů rodiny Eleazara z Wormsu (vlastním 
jménem Eleazar ben Judah ben Kalonymus, 
zvaný Eleazar Rokeach), nelze s přesností 
určit, kdo byl Kalonymus zachránce.

Oto II. pocházející z Dolního Saska se stal 
římsko-německým tzv. spolucísařem v roce 

967 již za života svého otce Oty I. zvané-
ho Veliký a po jeho smrti v roce 973 se stal 
ve svých osmnácti letech jediným císařem. 
Manželkou císaře Oty II. byla byzantská 
princezna Theofána. Ta si podle pramenů 
vedle svých šperkařů a jiných řemeslníků 
přivedla v doprovodu i Kalonyma, když si 
v roce 972 brala v Římě císaře3. Podle jiných 
pramenů byl Kalonymus v době, kdy sloužil 
císaři, již z Mohuče a byl potomkem Mošeho 
ben Kalonyma, kterého pozval z italského 
města Lucca do Německa již král Karel II. 
Holý ve druhé polovině 9. století.
Oto II. měl po smrti svého otce velké problé-
my se zděděnou říší a musel ji chránit před 
nároky nejrůznějších sousedů. Vyhnal Fran-
couze, kteří si chtěli přivlastnit Lotrinsko 
až zpět před Paříž stejně jako Saracény od 
Alp až do italské Kalábrie. Po jeho boku byl 
vždy Kalonymos. Podle pramenů to byl je-
den z těch nenahraditelných mužů, kteří řek-
li vždy potřebné slovo, zorganizovali vždy 
něco k jídlu, nocleh nebo víno, vždy našli 
řešení svízelné situace a nikdy se neztratili.
Podle pramenů byla císařova armáda čítající 
2100 obrněných jezdců dne 13. července 982, 
když se Oto II. pokoušel vyhnat Saracény 
z Itálie, tvrdě poražena a císař musel prch-
nout. Jednalo se o největší porážku v dějinách 
rodiny Oty. II a bitva je dodnes známa jako bi-
tva u mysu Colonna nebo bitva u Crotone4. Na 
svém koni prchal k moři, kde nedaleko od po-
břeží uviděl loď. Jenomže při útěku k pobře-
ží se císaři najednou kůň zhroutil, moře bylo 
ještě pěšky daleko a Saracéni už na dohled. 
V tom okamžiku předal Kalonymos císaři 
svého koně, ten se na něj vyhoupl, docválal 
k pobřeží, a protože bylo císaři tehdy dvacet 

sedm let a byl dobrým plavcem, nemohl už ho 
ve vodě nikdo dostihnout.
Kalonymos podle pramenů nezemřel, za-
chránil se a po týdnech se dostavil zpět do 
hlavního tábora císaře ve Veroně. Za tyto zá-
sluhy prý dostal Kalonymos od císaře dům 
a občanská práva v Mohuči, kde v té době 
již existovala silná židovská komunita a kde 
mohl pod ochranou arcibiskupa v klidu žít. 
Kalonymos založil v Mohuči obchod, díky 
kterému získal bohatství a autoritu.

Členové rodiny Kalonymů byli nejen schop-
ní obchodníci, ale zastávali v době mezi 11. 
a 13. stoletím v hlavních německých židov-
ských centrech důležité pozice rabínů a uči-
telů. Podle pramenů byli především zastánci 
německého chasidismu. Jednalo se o první 
židovskou rodinu, která několik generací 
v Německu hrála opravdu důležitou roli.

Pavel Šik
Foto: Wikipedia

Pečeť židovské komunity v Mohuči

Císař Otto II. na dobovém vyobrazení

➤

Ve spolupráci Židovského muzea v Praze 
a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR

Cílem semináře je vytvořit platformu pro 
akademickou diskusi nad nejnovějšími 
výzkumnými projekty k dějinám Židů 
v posledních třech stoletích. I přes 
přednostní zájem o dějiny střední Evropy 
se seminář nevyhýbá tématům z dějin 
židovského obyvatelstva v jiných oblastech. 
Za obohacující považujeme též témata, která 
se přímo netýkají židovského obyvatelstva, 
ale která nám mohou pomoci se na židovské 
dějiny podívat z jiné perspektivy (např. 
ostatních „menšin“). Seminář usiluje 
přes důraz na historickou perspektivu 
o multidisciplinární přístup k tématům, tedy 
i z pohledu sociologie, politologie, dějin 
náboženství, dějin umění a jiných oborů.

Mezi referujícími se střídají badatelé 

z českých a zahraničních institucí; odborníci, 
kteří již delší dobu pracují v oboru, stejně 
jako studenti na doktorandské úrovni.
Místem setkání jsou prostory Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu Židovského muzea 
v Praze, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro, vždy 
od 18 h. Seminář se podle volby referenta 
koná v češtině, angličtině nebo němčině. 
Organizaci semináře zajišťují Kateřina 
Čapková (capkova@usd.cas.cz) a Michal 
Frankl (michal.frankl@jewishmuseum.cz).

Přehled témat a termínů

5. února 2014 – Kateřina Králová (FSV 
UK): Židovská komunita v poválečném 
Řecku: mezi asimilací a exkluzí

5. března 2014 – Louise Hecht (Palackého 
univerzita, Olomouc): Transfer of Good – 
Transfer of Culture: The Tobacco Monopoly 

and the Rise of Modern Jewish Intellectuals 
in the Habsburg Monarchy

2. dubna 2014 – Volker Zimmermann 
(Collegium Carolinum, Mnichov): „Zigeu-
ner“, Juden und andere „Fremde“. Zur Kri-
minalisierung von Minderheiten im langen 
19. Jahrhundert

14. května 2014 -– Marcin Wodziński 
(Uniwersytet Wrocławski): History of 
Hasidism: New Trends

4. června 2014 – Jacob Labendz (Washington 
University, St. Louis): Post-Normal: Jewish-
State Relations during the Last Decade of 
Czechoslovak-Communist Rule

seminář k moDerním žiDovským Dějinám
letní semestr 2014
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O českém dadaismu a jeho představiteli Dr. 
Hugo Duxovi ví česká veřejnost jen málo. 
Poučit nás se rozhodl spisovatel a profesor 
kulturní historie, Američan z Utahu s řecký-
mi kořeny, Zeese Papanikolas, který studo-
val na Stanfordské univerzitě kreativní psa-
ní a ve svých románech American Silence, 
Buried Unsung nebo Trickster in the Land 
of Dreams nově zpracovává americkou his-
torii a identitu. Propojení k českým dadais-
tům nicméně vede přes rodinu jeho manžel-
ky Ruth Fallenbaum. Ve své nové knize se 
vydává do Sobědruh u Teplic, rodiště jeho 
tchyně a bydliště lékaře Huga Duxe, kdysi 
korunovaného vůdce českých dadaistů.

Stará rytina Teplic z poloviny 19. století 
v jeho domě mu připomíná takovou dávnou 
fantazii, že cesta do Teplic a do obce zvané 
Sobědruhy představuje přímo výlet nazpět 
časem do doby za neprostupitelným závo-
jem. Staré rodinné fotky jeho ženy vyob-
razují vesnická stavení a rodinu v obci, na 
jejíž život vzpomíná její původní obyvatel 
Christopher Kramer v roce 1959 jako na 
ztracený krásný sen. Zvláštní náhodou ob-
jevil Zeese Papanikolas v knihovně zprávu 
básníka Richarda Huelsenbecka o dadaistic-
kém turné po střední Evropě z roku 1920 se 

dAdAismus v Čechách a jeho 

tajuplný přeDstavitel HuGo Dux

zmínkou o Hugo Duxovi. Když matka man-
želky Zeese Papanikolase potvrdí, že znala 
Huga Duxe, začíná se minulost a současnost 
prolínat a jeho ovládla touha dozvědět se víc, 
píše. Zeese Papanikolas se návštěvou Prahy 
a Teplic přenáší zároveň do doby evropské 
moderny, neboť, jak zmiňuje, Teplice nejsou 
daleko od Prahy a ta není daleko od Paříže 
nebo Milána. Právě moderna přinesla jako 
reakci na první světovou válku nesmyslný, 
nerozumný, svobodný, „neumělecký“ avant-
gardní směr dada.
Při jednom večeru, kdy němečtí dadaisté 
představili v Teplicích program dada, pomohl 
také Jiří Soukup, filozof, překladatel a přímo 
jedna z postav knihy, které je zde věnována 
jedna kapitola. V archívech a knihách Sou-
kup neúnavně pátral po důkazu existence Dr. 
Huga Duxe a jeho umělecké identitě, lidských 
osudech, i místním uměleckém životě, jehož 
kontinuita byla po druhé světové válce pře-
rušena. Do kontextu dobových intelektuálně-
-uměleckých dějin je zasazen právě příběh 
rodiny Fallenbaumových. Autentickou obra-
zovou dokumentaci doplňuje kvalitní literární 
fikce o snovém světě dada plném imaginace. 
V tajemných souvislostech a rozporech se 

prolíná minulost a současnost. Za mysticko-
-mytických okolností se odehrávají a proplé-
tají osudy předválečných intelektuálů a ve 
spojení s kolébkou dada Švýcarskem je zmí-
něn i osud Lenina, který, donucen poslouchat 
ve svém exilu v Curychu hlasité dadaistické 
bubny z nedalekého kabaretu Voltair, vzývá 
brzký začátek revoluce.
Dochované záznamy sice ozřejmí identitu 
lékaře Duxe, nicméně jeho spojení s dadais-
mem zůstává neobjasněno, a je možné tedy 
propadnout skepsi z jednoho článku spisova-
tele Ludvíka Kundery, že se jednalo spíše jen 
o mystifikaci než o skutečnou osobnost. Ná-
mět vychází ze svědectví autorovy tchýně, 
dochovaných úředních záznamů a hrobu na 
židovském hřbitově. Tyto skutečnosti pohání 
autorovu zvědavost a jeho pouhá snaha vě-
dět víc, ač nedovedena ke zdárnému konci, 
je sama působivým literárním zážitkem. Dílo 
tak zachycuje, jak historický fragment doká-
že pohánět zvědavost a touhu po poznání mi-
nulosti, která je nenávratná a nedohledatelná. 

V česko-anglické podobě vydalo knihu Re-
gionální muzeum v Teplicích. Překlad je dí-
lem již zmíněného Jiřího Soukupa.
(Zeese Papanikolas: Dr. Hugo Dux. Hlava 
československých dadaistů / Hugo Dux, M. 
D.: The Chief of All the Dadaists in Czecho-
slovakia, překlad a redakce Jiří Soukup, Tep-
lice, Regionální muzeum v Teplicích 2013, 
140 stran.)

Hana Nichtburgerová

Obálka knihy

Zeese Papanikolas (z přebalu knihy)

Hrob Dr. Med. Huga Duxe v Teplicích (vyobrazení 
v knize)

Český výbor KKL ve spolupráci 
s ŽO Praha si vás dovoluje pozvat na 
každoroční oslavu Nového roku stromů, 
která se bude konat dne 15. 1. 2014 od 18 
hodin v restauraci Šalom, Maiselova 18, 
Praha 1. 

Pan vrchní zemský rabín K. E. Sidon nás 
provede sederem Tu bi-švat a pak bude 
následovat společná večeře. Vstupenky 
budou prodávány od 2. do 10. 1. 2014  

v pokladně Židovské obce a jejich cena pro 
členy FŽO je 140 Kč a pro hosty 260 Kč. 

Keren kayemeth Leisrael
Zoša Vyoralová 
zosa@email.cz
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z obcí

KURZY HEBREJŠTINY 
A JUDAISMU V BEJT SIMCHA

Od února 2014 pokračujeme v našich pravi-
delných kurzech hebrejštiny a judaismu, do 
nichž se můžete dále hlásit. 

HEBREJŠTINA BET+ (POKROČILÍ)
termín: úterý od 18:30 do 19:30
kurzovné: 1000 Kč (20 lekcí)
popis: předpokládá se znalost gramati-
ky a slovní zásoby 2. lekce druhého dílu 
učebnice „Ivrit min ha-hatchala“ 

HEBREJŠTINA BET (STŘEDNĚ 
POKROČILÍ)

termín: čtvrtek od 18:00 do 19:15
kurzovné: 1.200 Kč (19 lekcí)
popis: předpokládá se znalost gramatiky 
a slovní zásoby zhruba na úrovni dokon-
čeného prvního dílu učebnice „Ivrit min 
ha-hatchala“

HEBREJŠTINA ALEF+ (MÍRNĚ 
POKROČILÍ)
termín: čtvrtek od 19:30 do 21:00
kurzovné: 1.425 Kč (19 lekcí)
popis: předpokládá se znalost gramatiky 
a slovní zásoby zhruba na úrovni 14. lekce 
v učebnici „Ivrit min ha-hatchala“ (kolem 
str. 295)

ÚVOD DO JUDAISMU
termín: úterý od 19:45 do 20:45
kurzovné: 750 Kč (20 lekcí)
popis: kurz je určen zájemcům o konverzi, 
ale i ostatním zájemcům o základní sezná-
mení s judaismem; celý kurz je koncipo-
ván jako roční, k dispozici je rozpis pro-
bíraných témat

Všechny kurzy probíhají v prostorách Bejt 
Simcha (Maiselova 4, Praha 1, u stani-
ce metra „A“ Staroměstská). Bližší in-
formace (přihlášky, kurzovné) na adrese 
kehila@bejtsimcha.cz nebo na telefonu 
724 027 929. 

GIPSY CHANuKA 

Loňskou Chanuku oslavila progresivní ko-
munita Bejt Simcha v rytmu rock´n´rollu, 
letos pro změnu v rómském duchu. Oslava 
s označením Gipsy Chanuka se konala v so-
botu 30. listopadu v Experimentálním pro-
storu NoD v pražské Dlouhé ulici. 
Večer začal zapálením chanukových světel, 
jehož se ujala spisovatelka Irena Dousková, 
dlouholetá členka Bejt Simcha a také duchov-

Společnost Franze Kafky vyhla-
šuje 20. ročník studentské lite-
rární soutěže o nejlepší esej.

Soutěž je určena studentům 
středních škol. 

Témata:
Proč má tato literární cena jmé-
no Maxe Broda?
Jsou sociální sítě přínosem pro 
život lidí?
Mé místo ve světě. Kde bych 
chtěl/a žít? 
Účastníci zašlou či přinesou 
svůj text v pěti kopiích do 17. 

dubna 2014 (včetně) na adresu: Společnost 
Franze Kafky, Široká 14, 110 00 Praha 1. Vy-
hlášení výsledků soutěže se uskuteční do kon-

ce školního roku 2013/2014. 
Účast v soutěži je limitována 
věkem (20 let), přihlásit se 
mohou i mladí lidé, kteří žád-
nou školu nenavštěvují.
Na příspěvku neuvádějte pro-
sím jméno autora, přiložte ho 
se svou adresou (případně ad-
resou školy, kterou navštěvu-
jete), údajem o věku a telefon-
ním číslem na samostatném 
listu. Délka textu je omezena 
na 5 stran.

Cena Maxe Broda je dotována: 
1. místo – 6 000 Kč
2. místo – 3 500 Kč
3. místo – 2 000 Kč.

Případné další informace jsou k dispozici též 
na telefonním čísle 224 227 452 
(Společnost Franze Kafky)

e-mail: uherkova@franzkafka-soc.cz; http://
www.franzkafka-soc.cz.

ní matka myšlenky kulturního programu Epes 
rares, v jehož rámci se akce konala. Kantor 
Ivan Kohout přednesl příslušná požehnání i 
krátký proslov o významu svátku. Pak už se 
dostala ke slovu hudba. Nejprve vystoupili 
studenti gymnázia Lauderových škol – děvča-
ta zazpívala několik tradičních chanukových 
písní a skupina Tři pídě představila vlastní re-
pertoár. Hlavní hvězdou večera pak byla róm-
ská kapela Bengas, která nakonec roztančila 
celý sál. Netradiční chanukový večer (stejně 

jako celý 
cyklus Epes 
rares)  se ko-
nal s laska-
vou podpo-
rou Magist-
rátu hlavního 
města Prahy.

- red – 
Foto: Michal 

Spevák

Židovská obec Děčín a Bejt Simcha srdečně zvou na

Seder Tu bi-švat

středa 18. ledna 2014 od 18 hodin
Židovská obec Děčín, Žižkova 4, Děčín IV - Podmokly

Zájemce z řad členů a příznivců Bejt Simcha prosíme, 
aby svou účast nahlásili do čtvrtka 12. ledna na adrese  
kehila@bejtsimcha.cz nebo na telefonu 724 027 929.  
Rovněž prosíme všechny účastníky o příspěvek ve formě 
doneseného ovoce.

CENA MAXE BRODA 2014
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Svou vědeckou kariéru věnoval především 
studiu homosexuality a sexuálních deviací. 
V padesátých letech, kdy byla homosexua-
lita ještě trestná, se pokoušel různými meto-
dami o její léčbu. Známý je úsměvný příběh 
z té doby, když se snažil změnit sexuální 
orientaci averzivní terapií, tedy negativním 
podmiňováním spojujícím preferované ero-
tické objekty s nepříjemnými podněty. Ří-
kalo se, že po této terapii se jeho pacientům 
sice dále líbili muži, ale zvraceli, když při-
šel jejich ošetřující lékař na vizitu.
Snažil se také určit, jak objektivní metodou 
odlišit sexuální orientaci, a vynalezl přístroj 
falopletysmograf. Požadavek vzešel přede-
vším od armády, která homosexuální bran-
ce považovala za neschopné vojenské služ-
by, ale obávala se, že by se tak mohli vojně 
chtít vyhnout i jiní muži. Falopletysmograf 
dokázal na základě drobných změn v prokr-
vení penisu po vizuálních stimulech odlišit 
sexuální preferenci vyšetřovaného objek-
tu. Později tento přístroj dále zdokonaloval 
a rozšířil jeho použití i při studiu sexuálních 
deviací, zejména pedofilie.

Vstupenka do pražského Židovského mu-
zea se dá zakoupit hned u několika pokla-
den roztroušených na území celého Josefo-
va. Návštěvníci se nicméně kumulují u je-
diné z nich při vchodu na Starý židovský 
hřbitov. V mrazu, dešti nebo vedru se zde 
táhnou dlouhé fronty. Několik metrů od-
tud v Široké ulici prodávají navlas stejné 
vstupenky knihkupci. Bez jakékoli zálud-
né přirážky. Po většinu času je tu prázdno. 
V dostřelné vzdálenosti lze objevit i další 
méně vytížené pokladny. Na jejich existen-
ci čekající turisty upozorňuji, kdykoli fron-
tu míjím. Reakce testuji s potěšením téměř 
badatelským. Prováděná pozorování by se 
dala určitě zahrnout do nějakého výzkumu, 
doplnit teorií, možná by z toho mohla po-
vstat i disertace. Úspěšnost mého naléhání 
je předvídatelně minimální. Dav mě převáž-
ně ignoruje. Někteří se na mě zle usmívají, 
něco si pro sebe mumlají nebo se ke mně 
ostentativně otáčejí zády. Jen jednotlivci 

Freund se nakonec přiklonil k názoru, že 
změna sexuální orientace není možná, ja-
koukoliv léčbu homosexuálů odmítal a sou-
hlasné sexuální chování dvou dospělých 
osob nepovažoval za společensky nebez-
pečné. Spolu se sexuologem dr. Nedomou 
prosadil zrušení trestnosti homosexuality 
v roce 1961. Tehdejší Československo tak 
učinilo jako jedno z prvních v poválečné 
historii, dříve než Německo nebo Anglie. 
Svá vědecká zjištění vydal Freund o rok 
později v publikaci Homosexualita u muže, 
která byla přeložena do mnoha jazyků a do-
dnes je jednou z nejúspěšnějších českých 
sexuologických publikací.
V roce 1968 po srpnové okupaci odešel do 
Kanady, kde působil dlouhá léta v Toron-
tu v Clarkově institutu v laboratoři, která 
nesla jeho jméno. Prý odmítl nabídku práce 
v USA, protože byla podmíněna politickou 
spoluprací. Ještě po politické změně v roce 
1989 navštívil v rodných Čechách zasedání 
odborné společnosti International Academy 
of Sex Research. Zemřel v Torontu ve věku 
82 let. Jeho tělo bylo spáleno a popel byl 

(občas dokonce i vůbec nikdo) výjimečně 
pochopí, o čem mluvím, a uvěří, že je ne-
vábím do žádné pasti. Vydají se k jiné po-
kladně a za chvíli na mě mávají se zakoupe-
nou vstupenkou. Frontu pak mohou minout 
a bez dalšího prodlení vstupují dovnitř.
Ti, co ve frontě setrvají, mají zjevnou nedů-
věru ke všem pouličním vyvolávačům, jako 
jsem já. Nejspíš je už takto někdo v Praze 
oslovil, aby je vzápětí napálil. Měnili pení-
ze na ulici a dostali místo korun forinty, ne-
-li přímo padělky. Nechali se okrást směnár-
nou, protože si pořádně nepřečetli všechny 
vyvěšené informace o kurzech a poplatcích. 
Mohli je obrat číšníci, taxikáři nebo kapsá-
ři. Jeli načerno metrem a s překvapením 
odhalili, že turisté jsou kontrolováni před-
nostně. Nějaký nabručený Pražák je málem 
přejel nebo shodil z chodníku, protože měl 
neuvěřitelně naspěch. Většina cizinců zjistí, 
že (nejen) Češi, na něž v zónách tvrdého tu-
rismu narazí, nemají zpravidla jiné úmysly 

rozptýlen na trávníky torontského Clarko-
va ústavu i Psychiatrické léčebny Bohnice 
v Praze.

MUDr. Ivo Procházka, CSc.
foto: inference.wordpress.com

než zlé. Proč by si pak měli myslet, že jsem 
zrovna já dobrota sama?
A doopravdy jsem?
Jistě by se nyní slušelo objasnit, jaký al-
truismus mě k takovým nenápadným skut-
kům milosrdenství vede. Důvody, proč lidi 
oslovuji a přemlouvám, aby netrávili do-
volenou ve frontách, jsou mnohé, rozličné, 
vznešené, pragmatické i nízké, ne-li trapné. 
Zmiňovat se je nehodí. Frontou jsem i mj. 
fascinován jako živým podobenstvím. Di-
vadelním představením, které demonstruje 
prokazatelně falešnou jednotu. Křečovité 
stažení, semknutí ve jménu nesprávného. 
Protože je to tak neuskutečnitelně lehké vy-
kročit, projít stěnou z papíru, opustit dav, 
zajít k jiné pokladně a být zpátky během 
chvíle, byť by bylo takové řešení sebevíc 
účinné a nezpochybnitelné, aniž by ho po-
špinil jediný stín.
A ať už jsou motivy mé pranepatrné mise 
jakékoli, výsledek je jednoznačný: těm, ➤

Kurt Freund byl významný psychiatr, který se narodil 17. ledna 1914 ve východočeské 
Chrudimi v židovské rodině. Během nacistické okupace se rozvedl, aby svou nežidovskou 
manželku a dceru uchránil před pronásledováním. Holocaustu se však nevyhnuli jeho rodiče 
a bratr, kteří se stali jeho oběťmi. Po válce se se svou ženou znovu oženil a měli ještě syna.

KuRT FREuND 100 let od narození

Praha neprovařená, Praha magická
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Druhé listopadové úterý jsme se s Milošem 
Čermákem a Pavlem Kučou sešli v OVK 
ŽM nad tématem „judaismus a nová média“.
V počáteční přednášce jsme se podívali pří-
mo do útrob internetu a prošli jsme společ-
ně několik webů, které jsou zajímavé ze ži-
dovského hlediska. Mluvili jsme o tom, 
že moderní technologie v dnešní době 
umožňují prakticky neomezené studi-
um z domova, obzvláště pokud člověk 
kromě češtiny ovládá ještě nějaký dal-
ší světový jazyk – na internetu najdeme 
dnes většinu klasických textů v elektro-
nické podobě, a to navíc v mnoha jazy-
kových mutacích. K nim stále přibývají 
jak psané komentáře a šiury současných 
rabínů, tak video či audio šiury nebo in-
teraktivní elearningy pro děti i dospělé 
(v tomto školním roce elearning pro mi-
mopražské děti nabízí dokonce také pražská 
Lauderova škola).
Internet ale v židovském světě zdaleka ne-
slouží pouze k získávání informací nebo 
zdrojů. Umožňuje Židům žijícím na růz-
ných místech světa setkávat se nad nejrůz-
nějšími obecnými životními tématy, která 
uživatelé internetu chtějí vidět židovskýma 
očima. Díky tomu vznikají židovská fóra 
a blogy zabývající se kutilstvím, vařením, 
rodičovstvím, partnerstvím, ochranou dětí 
před sexuálním zneužíváním, vzájemnou 
pomocí při péči o blízké nemocné rakovi-
nou a podobně. Samozřejmostí jsou židov-
ské seznamky nebo židovské výměny bytů 
pro letní dovolené.

kteří mě poslechnou, prokazuji nezrelativi-
zovatelné dobro. Mé bezplatně poskytované 
nasměrování nicméně využije jen nepatrná 
menšina. A ta je na celé věci pozoruhod-
ná. Nemyslím si, že je tento segment nutně 
chytřejší a otevřenější než všichni ostatní. 
Jenom si docela obyčejně padáme do oka. 

Zajímavou a pro některé účastníky diskuse 
určitě novou oblastí jsou také stránky nabí-
zející pomoc nebo místo pro sebevyjádření 
těm, kteří ve svých komunitách nenacházejí 
porozumění pro své problémy nebo otázky. 
Zde můžeme jmenovat na jedné straně fóra 

pro ultraortodoxní homosexuály nebo ženy 
setkávající se s domácím násilím, na stra-
ně druhé fóra pro čerstvé konvertity nebo 
baalej tšuva. Určitou zajímavostí jsou pak 
například stránky, které se „zavírají“ během 
šabatu a svátků, nebo takové, které jsou ur-
čené pouze židovským ženám.
Během diskusního panelu se objevilo ně-
kolik zajímavých témat, ke kterým se vy-
jadřovali jak panelisté, tak i lidé z publika. 
Miloš Čermák silně polemizoval s názo-
rem, že příliš mnoho času věnovaného mo-
derním médiím dětem škodí a srovnával jej 
s argumentem našich prababiček, že mláde-
ži neprospívá „zahálka u knížek“. Význam 
nových médií dal do zajímavé paralely 

Podle kabaly máme stejnou jiskérku; kdysi 
jsme sdíleli stejné tělo. Kloužeme na stej-
né vlně. Alespoň se pár lidí dozví, že Pra-
ha není jen zlá a provařená, kde z turistů 
sedřou kůži i sádlo, nýbrž že je doopravdy 
magická, jak je psáno v průvodcích.

Martin Skořepa

s významem vynálezu knihtisku, který po-
dle něj znamenal velký potenciál pro šíření 
dalších myšlenek a objevů, které samy už 
s knihtiskem neměly žádnou souvislost, ale 
bez možnosti šíření informací prostřednic-
tvím knih by nemohly vzniknout.

Aleš Weiss z publika otevřel zajímavou 
diskuzi o okolnostech odmítání interne-
tu a dalších médií včetně rozhlasu a tele-
vize, se kterým se můžeme setkat v ně-
kterých ultraortodoxních komunitách. 
Rabín Mayer, který je sám častým uži-
vatelem nových i klasických médií, uve-
dl několik příkladů možného přístupu 
k médiím v ultraortodoxním světě, včet-
ně naprostého odmítání novin, rádia, 
televize i internetu z obavy, aby jejich 
„špatný“ obsah neměl negativní vliv na 
jejich konzumenty. Aleš Weiss pak na-

bídl k úvaze otázku, zda odmítání interne-
tu v této části židovské populace nesouvi-
sí s obavou z demokratizace halachického 
prostředí a možného oslabení autority rabí-
nů těchto komunit.
Miloš Čermák panel uzavřel konstatová-
ním, že po této debatě pochopil, že byl-li by 
Židem, prošel by si facebookové a twittrové 
profily různých rabínů a podle jejich postů 
by si pak vybral, s kým se spřátelí a kte-
rého rabína si zvolí. Jistě nechtěně tak pa-
rafrázoval známý bonmot, že hledá-li Žid 
odpověď na halachickou otázku, má si nej-
prve vymyslet odpověď a podle ní hledat 
rabína, který mu jí potvrdí. Jeho poznám-
ka, ačkoliv byla jistě vyřčena s nadsázkou, 
nicméně dobře slouží jako odrazový můstek 
k dalším úvahám o budoucích možnostech 
a trendech komunikace a z nich vyplýva-
jících změnách v chápání (nejen nábožen-
ských) autorit.

Tereza Gafna Váňová
Ilustrace: Andrea Tsurumi 

(www.tabletmag.com)

aktuálně

➤

Svět moderních technologií byl a je významně ovlivněn židovskými vynálezci a vizionáři – 
snad každý ví, že otcem myšlenky Facebooku je židovský programátor Mark Zuckerberg, 
výkonnou ředitelkou této společnosti a jejím nepřehlédnutelým hybatelem je Sheryl 
Sandberg. židovští vědci stojí za vznikem služby ICQ nebo za vynálezem flash disku. Internet 
přetéká informacemi o nejrůznějších oblastech židovského života, židovští autoři a blogeři 
se na internetu denně vyjadřují k celé řadě společenských nebo vědeckých otázek, mnoho 
rabínů nebo celých náboženských hnutí a společností má propracované webové stránky 
s interaktivním obsahem. Řada lidí před tím, než s otázkou dojde za svou živou halachickou 
autoritou, nejdříve zkusí využít fenoménu, pro který se vžil pojem „Rabbi Google“.

MěL By MíT RABíN
fa c e b o o k o v ý  p r o f i l ?
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Podílím se na vedení kurzů kreslení v něko-
lika takových klubech. Měla jsem možnost 
pracovat zde i se seniory etiopského půvo-
du, kteří neuměli číst a psát a ve své původní 
vlasti nemají žádné zkušenosti s psaním ani 
s kreslením.
V jednom klubu jsem také dělala akademic-
ký antropologicko-etnografický průzkum, 
v němž jsem sledovala práci etiopských se-
niorů. Průzkum se konal pod vedením Dr. Si-
mona Coopera u Univerzity Bar Ilan a trval 
více než deset let. Bylo při něm shromáždě-
no mnoho kreseb a také pozorování této sku-
piny při její interakci se seniory pocházející-
mi z jiných zemí.
Cílem průzkumu bylo zmapovat procesy, 
jimiž etiopští senioři procházejí v průběhu 
svého začleňování do izraelské společnosti. 
Zkoumání bylo založeno na dvou paramet-
rech: pozorování jejich chování a – pro srov-
nání – analýze jejich kreseb.
Etiopští senioři se cítí odlišní od svých pro-
tějšků z jiných zemí – kvůli etiopské kultuře, 
která je specifická pouze pro ně, kvůli svému 
jazyku, jemuž mnozí Izraelci nerozumí, kvů-
li své barvě kůže, která je tmavší než kůže 
izraelských starousedlíků.

Analýza chování
Analýza chování zjišťovala, zda v běžném kaž- 
dodenním chování imigrantů dochází ke změ-
nám ve srovnání s chováním, jaké bylo běžné 
v Etiopii, anebo zda si budují určité duchov-
ní ghetto, v němž zachovávají kulturu, zvyky 
a principy, na něž byli zvyklí v Etiopii.
Pokud jde o chování, zjistilo se, že etiopští 
senioři zachovávají část zvyků, které si s se-
bou přinesli ze své rodné země, zatímco jiné 
zvyky opustili. V důsledku setkávání se s ji-
nými skupinami se senioři etiopského půvo-
du částečně přizpůsobili izraelské kultuře – 
například pokud jde o používání mobilních 
telefonů, studium v pokročilém věku, zá-
padní přístup ke sledování času a dodržová-
ní termínů nebo částečné převzetí izraelské 
kuchyně. Zároveň si ale udrželi specifické 
rysy etiopské kultury, mimo jiné komunitní 
soudržnost, zachovávání tajemství v rámci 
komunity, etiopské pokrmy a hudbu. A rov-
něž si zachovali etiopská specifika v tom, že 
nekladou velký důraz na seberealizaci skrze 
kariéru, promyšlené hospodaření s penězi 

včetně úspor na horší časy, význam jedince 
(oproti tomu chápou význam širší rodiny).
Závěr průzkumu: etiopští imigranti nezměni-
li v základech svoji kulturu, ale přidali k ní 
vybrané prvky kultury izraelské – prvky, kte-
ré jim mohou pomoci fungovat v každoden-
ním životě v Izraeli. Tyto prvky jim umožňu-
jí zachovávat bi-kulturní identitu (etiopskou 
a izraelskou) podle hesla „jednou nohou tam, 
jednou tady“.

Výsledky rozboru kreseb
Ukázalo se, že oproti kresbám, které vytvo-
řili na začátku kurzu, a v nichž se objevova-
ly pouze rysy afrického výtvarného umění, 
nalezli později etiopští senioři způsob, jak 
sloučit oba výtvarné styly – africký a izrael-

ský. Na jednu stranu 
obrázky obsahovaly 
prvky, které jsou cha-
rakteristické pro af-
rické kresby, jako na-
příklad postavy vzná-
šející se ve vzduchu, 
lidské postavy ve tva-
ru špendlíku, stromy 
ve tvaru hřebene, čet-
né dekorativní tečky 
po celé ploše obrazu 
a stromy a květiny 
podobné trnům. Na 
druhou stranu se na 

obrázcích objevují prvky běžné v západním 
malířství – barevné pozadí, vyobrazení nebe 
a země. Fúzí dvou stylů vytvořili etiopští se-
nioři nový styl, který jim pomáhá zvládnout 
oblast činnosti, která jim není blízká. Na po-
čátku chyběla účastníkům kurzů jakákoliv 
zkušenost s psaním či kreslením, měli obavy 
z gumy a tužky, na konci vytvořili svůj vlast-
ní osobitý styl.

Na těchto dvou obrázcích, které vytvořili se-
nioři etiopského původu, je vidět, že jejich 
autoři na jednu stranu zachovali rysy typické 
pro africkou kresbu u ztvárnění stromů a lid-
ských postav, na druhou stranu však doplnili 
pozadí, což je typické pro západní malířství.
Zmiňovaný výzkum byl jen jednou částí 

NAKRESLI MI KULTURU
Izrael je zemí, která přijímá židy z mnoha zemí z celého světa. židé, kteří do Izraele přijíž-
dějí, pocházejí z kultur, které se liší od kultury izraelské. Z podstaty věci vyplývá, že mezi 
přistěhovalci (olim) jsou i lidé, kteří se do Izraele dostanou teprve v důchodovém věku. 
V Izraeli existují městské kluby s nabídkou nejrůznějších volnočasových aktivit pro senio-
ry. Ti se zde mohou účastnit například hodin hebrejštiny, kondičního cvičení nebo kreslení.

➤

Tento obrázek stromu vytvořili účastníci kurzu poté, co jim byl ukázán obraz stromu od 
západního malíře, který se snažili napodobit

Kresba dvou lidských postav, vytvořená účastníky kurzu
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Vážení spoluobčané,

v letošním roce došlo k řadě veřejných shromáždění 
a demonstrací, které se pod záminkou upozornění na 
problémy vznikající v soužití tzv. většinové společ-
nosti a Romů zvrhly v násilné potyčky. Na rozdíl 
od podobných akcí, kterých se dříve účastnili takřka 
bez výjimky pouze extremisté a jejich sympatizanti, 
se letos těchto shromáždění účastnil i nemalý počet 
občanů, kteří jinak přívrženci extremistů nejsou. 
V této souvislosti je velmi nebezpečné, že se rasi-
stické tendence legitimizují jako součást seriózní 
politické argumentace. To je vážná věc a podepsaní 
představitelé církví a náboženských společností po-
važují za svou povinnost se k ní vyjádřit.

Nechceme tvrdit, že problémy ve vzájemném souži-
tí – někdy i velmi vážné – neexistují. Ale rozhodně 
odmítáme, že by je mohly vyřešit násilí, nacionalis-
mus a rasismus. Romové jsou občané této země jako 
kdokoli jiný a z náboženského hlediska jsou božími 
dětmi jako všichni ostatní.
Člověk má od svého založení sklon generalizovat, ale 
v tomto i v jiných případech ho musí umět překonávat, 
nebo se o to alespoň snažit. Může při tom napomoci 
i vědomí, že ten, kdo přenáší zodpovědnost za chyby 

a činy jednotlivců na celek a jako řešení vidí perzeku-
ci tohoto celku, uvažuje a jedná v příkrém rozporu se 
základními principy křesťanství i judaismu.

Obracíme se na všechny ty, kteří se hlásí k některé 
z církví a náboženských společností, ale i na širokou 
veřejnost s prosbou i s apelem: nespojujte se s těmi, 
kdo za lék a řešení považují opatření, která mají svůj 
základ v rasismu, v uplatňování principu kolektivní 
viny a v primitivním nesnášenlivém nacionalismu, 
jenž nemá nic společného s opravdovým vlastenec-
tvím. Nepodporujte ty, kteří takové jednání nabízejí, 
ať už otevřeně či skrytě.

Z historické zkušenosti víme, že populismus, dopro-
vázený nenávistnými projevy rasismu a xenofobie, 
vede k tragédiím, které dříve či později zasáhnou 
celou společnost.
 

Dominik Duka 
předseda České biskupské konference

Joel Ruml
předseda Ekumenické rady církví

Efraim Sidon
vrchní zemský a pražský rabín

výzkumu, který se v Izraeli věnuje imigran-
tům z Etiopie a jejich začlenování do izraelské 
společnosti. Výsledky výzkumu jsou přínosné 
také pro oblast teorie výtvarného umění.
Snaží se odpovědět na následující otázky: 
Může si člověk pokročilého věku, který ni-
kdy v životě nekreslil, osvojit schopnost 

kreslit, i když před 
tím neprošel všemi 
etapami výtvarné-
ho vývoje, jimiž 
normálně prochá-
zejí děti v západ-
ním světě? Může 
takový člověk tyto 
jednot l ivé kro -
ky přeskočit? A je 
možné naučit ma-
lovat lidi pokro-
čilého věku bez 
předchozí zkuše-
nosti s psaním a kreslením?
Výzkum byl jedinečný v tom, že po dlouhé 
období deseti let sledoval seniory, kteří se 
vyrovnávají s přechodem z jedné kultury do 
jiné a zároveň se poprvé v životě pokouše-
jí v kurzech kresby výtvarně vyjádřit. Tento 
výzkum nepochybně otevírá dveře pro další 
bádání na tomto poli.

Nurit Trebitsh
Autorka vystudovala sociologii 

a antropologii na Univerzitě Bar Ilan. 
Reprodukce kreseb jsou publiková-

ny se svolením oddělení kresby.   
Překlad z hebrejštiny:

Hanna Adlerová, Kateřina Weberová

Stanovisko k narůstajícímu extremismu ve společnosti

➤
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Fenomén nacistické filmové propagandy 
bývá téměř automaticky spojován s po-

stavou Josepha Goebbelse a jeho minister-
stva pro lidovou osvětu a propagandu. Obec-
ně málo známá tak zůstává činnost propa-

gačních jednotek SS a bezpečnostní služby 
SD. Právě  jejich aktivitám lze přitom přičíst 
filmové projekty, které se v období druhé 
světové války realizovaly v ghettu Terezín. 
Každý z nich však vznikal s jiným zadáním 
a v odlišné situaci.
Klapka prvního snímku „Ghetto Theresien-
stadt“ padá na podzim 1942. Příběh fiktivní 
rodiny Holländerovy má pro interní potřeby 
SS názorně ilustrovat přesun obyvatel ži-
dovského původu do ghetta a jejich funkční 
začlenění do struktury tábora. Pod dohledem 
SS-Obersturmführera Herberta Otta, který na 
přelomu 1941/1942 velel zvláštnímu koman-
du ve vyhlazovacím táboře Chełmno, natáčení 
nejen zajišťují, ale i dokumentují profesionál-
ní kameramani z Berlína. Na základě rozkazu 
se na filmu podílí i skupina vězňů pod vede-
ním producentky a režisérky Ireny Dodalové; 
v táboře se dokonce vyrábí pojízdný vozík na 
kameru a střihací stůl. I přes vynucené přepra-
cování scénáře není film dokončen.

Židovské hřbitovy
Vy, velcí a dospělí, na rozdíl od těch druhých o 
nich něco víte. Jsou tu. Stojí často mimo město 
a není, proč by tam kdo chodil. Kámen tam leží 
na kameni, stromy s keři tvoří nepropustnou 
hráz. Občas tam někdo z  mladých vleze 
a napíše něco o tom, co se mu honí hlavou.

Podruhé se myšlenka na filmování objevu-
je zhruba o rok později. S postupem času 
totiž na veřejnost stále více pronikají zprá-
vy o nacistických zvěrstvech páchaných na 
evropských Židech. A je to opět Terezín, 
jenž se má na přání Adolfa Eichmanna stát 
„klenotnicí zralou na návštěvu zástupců tis-
ku a Červeného kříže“. Kulis zkrášleného 
města má být využito i pro film o „šťast-
ném“ životě v ghettu. Jeho výrobu ale nyní 
musí zajistit pražská společnost Aktualita, 
která se zaměřuje na zpravodajské týdení-
ky a krátké filmy. První reportáž, zachycu-
jící příjezd holandského transportu v lednu 
1944, je zničena patrně na pokyn Heinricha 
Himmlera. Další natáčení s proklamovanou 
účastí populárního německého herce a reži-
séra Kurta Gerrona pokračuje v srpnu a září. 
Postprodukční práce se protahují dalších 
šest měsíců. Výsledný film „Terezín. Doku-
mentární film z židovského sídelního úze-
mí“, jinak spíše známý pod svým metafo-
rickým označením „Vůdce daroval Židům 
město“, je tak v rámci několika uzavřených 
představení promítán až začátkem dubna 
1945. K  prvním divákům patří právě Adolf 
Eichmann nebo K. H. Frank. Naprostá  
většina terezínských vězňů, mezi nimi 
i mnozí aktéři obou filmování, je tou dobou 
dávno zavražděna.
Výstava „Pravda a lež. Filmování v ghet-
tu Terezín 1942–1945“ zprostředkovává 
výsledky mnohaletého výzkumu v České 
republice i zahraničí. Vůbec poprvé se tak 
veřejnosti představuje montáž z filmových 
výstřižků z roku 1942, které vězni ukry-
li v ghettu a které se podařilo v Národ-
ním filmovém archivu identifikovat v roce 
2004, i dosud nepublikované fotografie, jež 
byly tajně pořízeny během filmování v le-
tech 1944–1945. Návštěvníci mohou dále 
zhlédnout záběry z dokumentace průběhu  

To neplatí pro Liberec. Před mnoha lety tady vše 
vypadalo úplně stejně jako v městech u Dunaje, 
jako někde, kde se staví, kde se klučí les... Něco 
o tom vím. Léta tam můj děda dělal správce.
Hřbitovy. Kdo tam rád chodí, ať zvedne ruku. 
A svíčku zapálí. Tma, tma jako v hrobě, na 
pustém nádraží... Při zdech tam dokola stojí 

natáčení v roce 1942, uložené ve Filmotece 
narodowej ve Varšavě, jakož i oba dochova-
né fragmenty druhého terezínského filmu, 
které se nacházejí v Národním filmovém 
archivu a v památníku Jad va-šem v Jeruza-
lémě. Unikátní filmové záběry a fotografie 
dále doplňují písemné a obrazové dokumen-
ty dosud publikované jen v odborném tisku.
Současně s expozicí vychází stejnojmenné 
DVD, které vedle odborných komentářů ob-
sahuje vybrané filmové záběry, edici nejdů-
ležitějších dokumentů a obrazových materiá-
lů a kalendárium, které mj. zachycuje i osudy 
filmů a jejich fragmentů po roce 1945.
Projekt vznikl za laskavé podpory nadace 
Dutch Jewish Humanitarian Fund, Hlavní-
ho města Prahy, Česko-německého fondu 
budoucnosti, Nadačního fondu obětem holo-
caustu a Nadace Židovského muzea v Praze.
Výstava potrvá do 23. února 2014.

Židovské muzeum v Praze – Galerie 
Roberta Guttmanna
U Staré školy 3, Praha 1
otevřeno denně kromě sobot a židovských 
svátků 9.00–16.30 h
www.jewishmuseum.cz, www.nfa.cz

Program pro školy:
• Metodické materiály pro učitele ke stažení 

na www.nasinebocizi.cz
– Mezinárodní výbor Červeného kříže 

a Terezín
– Nebezpečné obrázky
– Protižidovské zákony a nařízení
– „Židům vstup zakázán“
– Fotografie 

• Tematické pracovní listy pro studenty ke 
stažení na www.jewishmuseum.cz 

• Lektorované prohlídky na objednání na 
education@jewishmuseum.cz

dosud velké hroby podobné těm, jaké si stavěli 
křesťané na svých hřbitovech. V Liberci si Židé 
postavili navíc velkou hřbitovní kapli, márnici 
a byt pro hrobníka – správce hřbitova. Tady 
šéfoval můj děda, hluchý jako tetřev. Nikdy 
jsem jej neviděl, že by některý z těch tehdy 
útlých kmínků pořezal. Jinak coby vrátný 

PRAVDA A LEž
Filmování v ghettu terezín 1942–1945

Pro nacistickou Třetí říši představoval film důležitý nástroj pro ovlivňování veřejného mí-
nění. Dějištěm dvou propagandistických filmů v její režii se stalo i ghetto Terezín. Vý-
stava, kterou připravilo židovské muzeum v Praze ve spolupráci s  Národním filmovým 
archivem, mapuje na základě nejnovějších poznatků historii vzniku obou projektů. Před-
stavuje mimo jiné jejich iniciátory a přibližuje podmínky natáčení, kdy se mnozí vězni stali 
nedobrovolnými herci a statisty, ale i členy filmového štábu.

Dokumentace průběhu natáčení, 1942 (© Filmoteka 
Narodowa, Varšava)

➤
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paměť

a klíčník otvíral mohutné dveře návštěvníkům 
dokořán. Co si téměř nepamatuji, že by otevíral 
vrata pohřebním vozům.
Židé v Liberci v tu dobu neumírali. Živí si pořizovali 
dřevěné bedny „lifty“ a stěhovali se pryč. Za hranice. 
Kdo by taky chtěl umřít, když přežil holocaust? 
Vrátilo se jich málo a Liberec už nebylo to město, co 
znali před válkou. Město na výsost internacionální, 
mající genia loci metropole severu…
A nyní? Po válce? Co zbylo po Židech? 
Vily, domy, parky, továrny, dílny, obchody, 
ordinace… Komu by se chtělo cokoli vracet? 
Nejdřív si jejich majetek přivlastnili Němci, 
po nich ti, co dosídlili pohraničí... Komu by se 
chtělo umřít? Možná, co já vím, všem přeživším. 
Děda na svém hřbitově v Liberci pohřbil 
v sedmapadesátém babičku. A víte, co dělal přes 

den? Sbíral známky a já mu pomáhal. Bylo mi 
deset a do areálu hřbitova jsem se bál vstoupit.
Čím dál od kaple, márnice a dědova služebního 
bytu byla neprostupná džungle stromů, keřů, 
povalených náhrobků. Z toho šel strach a já 

ho měl. Liberecký židovský hřbitov nebyl 
sám. Bylo i hůř. Tam, kde scházela zeď kolem 
hřbitova, si lidé z okolí chodili pro opracovaný 
náhrobní kámen a mládež si tam zkoušela psát 
neslušná a vulgární slova.
Vnímám vše, co se změnilo po roce 1989 
i v Liberci. Škoda, že děda umřel v roce 
sedmdesát. Opravila se zeď hřbitova, narovnaly 
se kameny, správci dostali odpovídající 
techniku. Město postavilo svým mrtvým Židům 
důstojný památník holocaustu. Židovský hřbitov 
v Liberci „ožil“ tak, jako ožívají i ty zbývající 
po celém Česku. To je pak jiné vzpomínání, 
pohlazení, pofoukání rozbitého kolena.

Egon Wiener
Foto: Kateřina Weberová

Aby nacisté zakryli to, že jejich konečným 
cílem je fyzická likvidace všech Židů, snažili 
se svět přesvědčit lživými metodami (ozna-
čovanými jako propaganda) o tom, že v Te-
rezíně (v jednom z ghett, v nichž museli Židé 
žít) existuje normální život. Proto zde napří-
klad nechali točit nepravdivý film idealizují-
cí zdejší nehostinné poměry, nebo také dovo-
lili návštěvu komise Mezinárodního výboru 
Červeného kříže, která měla posloužit jejich 
cílům. Před tím probíhala důkladná příprava, 
během níž měl být obraz města upraven tak, 
aby se nepodobal pravé tváři zdejšího života. 
Právě v roce 2014 si připomínáme 70. výročí 
této události.
Jak taková příprava vypadala, na to vzpomí-
nala jedna z vězenkyň terezínského ghetta 
Anna Auředníčková ve své knize (vyda-
né těsně po válce ještě roku 1945) Tři léta 
v Terezíně: „Na jiném náměstí byl postaven 
rozkošný a velký pavilon. Samé sklo, chráně-
ný velkou střechou, velká okna umožňovala 
pohled dovnitř: rozkošné bleděmodré dře-
věné postýlky, malé různobarevné stolečky 
a židličky čekaly na své obyvatele. Na zdech 
průvod malovaných zvířátek a před stavením 
krásné hřiště uprostřed stinného parku. Ko-
mise přijela. Do ubohých, špinavých brlo-
hů, kde byla nacpána sta a tisíce ubožáků, 
se páni nedostali. Obdivovali ideální dětský 
útulek, ve kterém si děti pod péčí sester hrá-
ly. Zkrátka, komise byla spokojena – viděla 
Potěmkinovy vesnice a odjela. Podvod se 
zdařil. Nedovedu si představit, že se všich-
ni ti páni mohli dát tak balamutit. Jakmile 
komise odjela, byl dětský pavilon uzamčen 
a děti se vrátily do starých místností. Domní-
valy se asi, že to všechno byl pouhý sen.“

Jaký měla propaganda účinek v době druhé 
světové války a jaký má dnes? Jaké použí-
vala a používá metody? Je opravdu účinná? 
Mohou být její prostředky použity i v pozi-
tivním slova smyslu, nebo pouze negativ-
ním? Rozeznáte propagandu od propagace? 
Dá se ospravedlnit, pokud má sloužit dobré 
věci? Je propaganda všemocná? Lze ošálit 
svět propagandou? Lze se i v dnešním světě 
setkat s politickou (a jinou) propagandou? 
Hrozí nám využití propagandy v přítom-
nosti či blízké budoucnosti? S těmito otáz-
kami úzce souvisí letošní téma uměleckých 
soutěží Památníku Terezín, které tímto  
vyhlašujeme.
Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami 
a vytvořte výtvarné či literární práce, které 
nám zašlete na níže uvedenou adresu. Může-
te si samozřejmě položit i otázky vlastní, kte-
ré se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. 
Při zpracování vám ponecháváme možnost 
volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

Věkové kategorie výtvarné soutěže:
I. žáci 1.–5. ročníků ZŠ
II. žáci 6.–9. ročníků ZŠ a odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií
III. studenti gymnázií, SŠ a SOU

Věkové kategorie literární soutěže:
I. žáci 6.–9. ročníku ZŠ a odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií
II. studenti čtyřletých gymnázií a 5.–8. roční-
ků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží:
Práce musí být předány nebo odeslány na 
níže uvedenou kontaktní adresu nejpozdě-

ji do 22. dubna 2014. U každé práce musí 
být uveden čitelně název díla, jméno auto-
ra a jeho věk, kategorie, datum narození,  
adresa bydliště, e-mailová adresa auto-
ra (pokud existuje), adresa navštěvované 
školy, ročník (třída) a jméno vedoucího 
pedagoga. Každý účastník (žák, student) za-
sílá pouze jednu práci do každé ze soutěží 
(počet zasílaných děl z jedné organizace – 
školy není omezen). Pořadatel si vyhrazuje 
právo na využití zaslaných prací pro další 
nekomerční výstavy, charitativní akce a pro 
jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se 
nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže proběhne 12. června 2014 v Te-
rezíně. Výherci získají řadu věcných cen 
i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací 
i školy, které navštěvují, budou samozřejmě 
v dostatečném předstihu o výsledku soutěží 
informováni.

Peněžní odměny (ze sponzorského daru 
Hany Greenfieldové):
1. místo 500 Kč
2. místo 400 Kč
3. místo 300 Kč
4.–5. místo 200 Kč
6.–8. místo 100 Kč
Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika 
Poláka financované Terezínskou iniciativou.

Kontaktní adresa:
Památník Terezín
Vzdělávací oddělení – Mgr. Pavel Straka
Principova alej 304
411 55 Terezín
tel.: 416 782 576, 
e-mail: straka@pamatnik-terezin.cz

Památník terezín vyhlašuje na rok 2014 
XX. ročník literární a XVIII. ročník výtvarné soutěže pod společným tématem
„Mám se v Terezíně velice dobře...?“

V bývalé obřadní síni libereckého židovského hřbitova 
vznikl důstojný památník holocaustu

➤
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kulturnÍ ProGrAm – leden 2014
Židovské muzeum v Praze, Oddělení pro vzdělávání a kulturu
PrAhA: maiselova 15, 110 00 Praha 1, 
tel.: 222 325 172, education@jewishmuseum.cz, www.jewishmuseum.cz

brno: tř. kpt. Jaroše 3, 602 00 brno, tel. 544 509 651, tel. i fax: 544 509 652

čtvrtek 9. 1. v 18 h: Kořeny ženské spiritu-
ality. Přednáška Terezie Dubinové spojená 
s prezentací její nové knihy Kořeny ženské 
spirituality: Návrat a transformace staro-
věké moudrosti (Keltner Publishing, 2013). 
Autorka, kulturoložka a hebraistka čerpá 
z originálních hebrejských textů Bible a je-
jich ugaritských a egyptských souputníků, 
z mytických a mystických rabínských výkla-
dů a ze současného tvůrčího a terapeutického 
přístupu židovského feminismu. Důraz klade 
na chápání starověku a původního biblické-
ho odkazu jako duchovně inspirativního ob-
dobí, které současné době může nabídnout 
hluboký vhled do její „spirituální krize“. 
Kniha bude na místě k prodeji.

úterý 14. 1. v 18 h: Ztracený Jemen. Jemen, 
země královny ze Sáby, nazývaný kdysi pro 
své bohatství Arabia Felix (Šťastná Arábie), 
je dnes rozvrácený hospodářsky, politicky 
i nábožensky. Jeho obyvatelé však nadále žijí 
svůj tradiční život, který nám přiblíží před-
náška Jana Neubauera spojená s projekcí 
autentických a dnes i jedinečných záběrů.

pondělí 20. 1. v 18 h: Vlak do Výmaru. 
Představení nové knihy Ladislavy Chateau, 
která objasňuje situaci ve Francii během dru-
hé světové války, zejména v literárním světě. 
Podrobně se zabývá významnými francouz-
skými autory, jako byl například Robert Bra-
sillach nebo Pierre Drieu La Rochelle, kteří 
se neblaze podíleli na eskalaci násilí a nevá-

hali se účastnit kongresů evropských intelek-
tuálů ve Výmaru, které pořádal nacistický 
ministr propagandy Goebbels. Kniha rovněž 
přináší informace o tom, jakým způsobem se 
prolnuly významné pamětihodnosti s kaž- 
dodenním životem: Louvre, rue de Rivoli, 
Montmartre nebo Champs-Élysées jsou ten-
tokrát zachyceny z poněkud nezvyklého úhlu 
pohledu, v centru Paříže v rue de Bassano 
byla zřízena pobočka koncentračního tábora 
v Drancy. S autorkou bude rozmlouvat pub-
licista Petr Brod. Kniha bude k dispozici za 
zvýhodněnou cenu.

čtvrtek 23. 1. v 18 h: Architektura pa-
mátníků holocaustu. Přednáška architekta 
Daniela Zisse věnovaná významným pa-
mátníkům holocaustu v Izraeli a v diaspoře. 
Architektura památníků holocaustu se od 
konce druhé světové války až do současnosti 
snažila reagovat na intenzitu a bezprecedent-
nost tragédie šoa. Autoři památníků se potý-
kali s problémem, jak přeložit nezměrnost 
a nepočitatelnost těchto událostí do hmoty, 
materiálu a prostoru. Přednáška se koná 
u příležitosti nadcházejícího Mezinárodního 
dne památky obětí holocaustu.

středa 29. 1. v 18 h: The Kalusz I Thought 
I Knew. V dokumentárním filmu The Kalusz 
I Thought I Knew pátrá kanadsko-izraelský 
filmový tvůrce Bernard Dichek po domě 
svého otce ve městě v dnešním ukrajinském 
městě Kaluš, jehož židovská populace byla 

během druhé světové války vyvražděna. 
V tomto hledání mu pomáhá místní mladá 
židovka Tanja, která vyrostla v poválečné 
Ukrajině, o židovské minulosti tohoto města 
neví mnoho a její obraz Kaluše se od Diche-
kova zcela liší. Dichekovo hledání se brzy 
stává i hledáním mladé Tanji. Na projekci 
s anglickými titulky naváže diskuze s auto-
rem v angličtině.

čtvrtek 30. 1. v 18 h: Jidiš VE TŘECH. 
Hana Frejková uvádí své nové, v pořadí již 
třetí CD. Během večera zazní písně v jazyce 
jidiš vyprávějící s ironií, vtipem, ale i nos-
talgií o lidských radostech a strastech. Zazní 
staré, nové i nejnovější písně v podání zpě-
vaček Hany Frejkové a Marianny Borec-
ké, akordeonisty Slávka Brabce a klarine-
tisty Milana Potočka. Tedy navzdory názvu 
skupiny VE ČTYŘECH! Vstupné 60 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče: 
19. 1. v 14 h: Lvíček Arje si připomíná 
druhou světovou válku. Společně s pamět-
níkem si připomeneme osudy židovských dětí 
za druhé světové války, povíme si i o ghettu 
Terezín, dětských kresbách a opeře Brundibár. 
Dílna je určena dětem od 10 let. Prohlídka: 
Pinkasova synagoga. Vstupné 50 Kč

Výstava v prostorách OVK: Zničené židov-
ské památky severních Čech. Do 30. 1. od 
po–čt 10–15 h, pá 10–12 h, během večerních 
programů a po domluvě.

úterý 7. 1. v 17 h: Tady se to nemůže stát. 
Vernisáž výstavy dětských kreseb vzešlých 
z výtvarné soutěže každoročně vyhlašované 
Památníkem Terezín. V doprovodném pro-
gramu vystoupí Dětský sbor Brno pod vede-
ním sbormistryně Valerie Maťašové a na své 
terezínské věznění zavzpomíná pamětník Pa-
vel Fried. Výstava je věnována Mezinárod-
nímu dni památky obětí holocaustu a před-
cházení zločinům proti lidskosti. Vstup volný

úterý 14. 1. v 18 h: Judaismus a ženy v Iz-
raeli. Přednáška PhDr. Marcely Zoufalé, 
Ph.D., vychází z její stejnojmenné knihy, kte-
rá se snaží přiblížit dnešní realitu židovského 
státu. Prostřednictvím rozhovorů s místními 
obyvateli líčí sociokulturní, historické a ná-
boženské souvislosti, jež spoluvytvářejí ob-
raz izraelské společnosti. Náhradní termín za 

neuskutečněnou přednášku v listopadu loň-
ského roku. Přednáška se koná ve spolupráci 
s KVC rabína Federa při ŽO Brno.

čtvrtek 16. 1. v 18 h: Tu-bišvat. Patnáctého 
dne měsíce švat se v židovských komunitách 
po celém světě slaví Nový rok stromů. Jak se 
tento svátek slaví a co je jeho podstatou? Kte-
ré plody země by neměly chybět na slavnostní 
tabuli v židovských domácnostech? Přednáš-
ka Mgr. Kristýny Kuboňové se zaměří nejen 
na průběh slavení svátku Tu-bišvat v minu-
losti i současnosti, ale také na symbolickou 
podobnost mezi člověkem a stromem zdůraz-
ňovanou v kabalistických textech.

úterý 21. 1. v 18 h: Od asanace k UNESCO. 
Třebíčský architekt Lubor Herzán, který byl 
od počátku přímým aktivním účastníkem 

proměny asanačního území židovské čtvrti 
v Třebíči zapsané jako památka do seznamu 
UNESCO, popsal tento příběh v knize Od 
asanace k UNESCO. Autor ve zkratce sezná-
mí s příběhem obnovy židovské čtvrti a na ob-
razových materiálech vysvětlí zásadní promě-
ny třebíčské židovské čtvrti. Akce se koná ve 
spolupráci s KVC rabína Federa při ŽO Brno.

čtvrtek 23. 1. v 18 h: Židovští pěvci na scé-
ně brněnské opery. Přednáška prof. Vác-
lava Věžníka, jedné z nejvýznamnějších 
osobností české operní režie druhé poloviny 
20. století, seznámí přítomné s deseti nejvý-
značnějšími hosty brněnských divadel z let 
1900–1944.

neděle 26. 1. v 10.30 h: Nový rok stromů  
neboli Tu-bišvat. Víte, že i stromy mají  ➤
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Kurz Talmudu pro ženy
rabinát židovské obce v praze nabízí nový kurz pro ženy, který povede 

paní elise peter-apelbaum. 

Pokud vás tento kurz zaujal, kontaktujte nás, prosím, 
na e-mail: rabinat@kehilaprag.cz nebo telefonicky 224 800 849.

kultura

v židovském kalendáři svůj Nový rok?  A že 
je v tento den také zvykem jíst patnáct druhů 
ovoce, jako jsou třeba pomeranče, jablka, dat-
le, fíky a hroznové víno? Přijměte pozvání na 
dílnu pro rodiče s dětmi, kde se nejen dozvíte, 
kdy a jak se tento svátek slaví, ale také mnohé 
z plodin ochutnáte a budete i výtvarně tvořit.

Po celý leden můžete v sále OVK ŽMP 
zhlédnout výstavu dětských kreseb z literární 
a výtvarné soutěže Památníku Terezín s ná-
zvem Tady se to nemůže stát. Výstava je 
přístupná ve dnech programových akcí a po 
předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jed-
notlivé programy 30 Kč.

➤

Káva o čtvrté:

Petra Procházková

spisovatelka, novinářka, válečná zpravodajka, 
humanitární pracovnice

Účastnila se válečných konfliktů v osetii, 
abcházii, gruzii, Čečensku, náhorním 

karabachu, afghánistánu a kurdistánu. 
co ji přimělo přijet do čečenského města 
grozné a nabídnout se Šamilu basajevovi 
jako rukojmí místo pacientů nemocnice?

středa 22. ledna 2014 v 15.30 h 

připravil a moderuje: honza neubauer
jan@neub.ch, t: 602 364 682

Lauderovy školy 
srdečně zvou:

Den otevřených dveří
8. ledna 2014

Den otevřených dveří
v mateřské škole
16. ledna 2014

přijímací zkoušky nanečisto 
14. února 2014

lauderovy školy, belgická 25, praha 2,
www.lauder.cz

Zprávy Nadačního fondu obětem holocaustu
Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili náš benefiční koncert, vytěžili 
jsme celkem 32 780 Kč! Celou částku věnujeme ve prospěch projektu 
Terezínské iniciativy Boj proti antisemitismu v českých školách.

Správní rada NFOH rozhodla o podpoře projektů na příští rok, rozdělili 
jsme 13 237 500 Kč mezi 111 projektů. Chcete se podílet na projektech 
společně s námi? Vaši podporu jen vítáme, náš účet veřejné sbírky je stále 
otevřený: 502-2685554004/2700. Za případné dary předem děkujeme.

Marta Malá, ředitelka
www.fondholocaust.cz

Podvečer yvonne PŘenosilové

Zpěvák, muzikálový i filmový herec, rozhlasový i televizní moderátor, řidič 
televizního taxíku,  

a taky otec dvou synů a vášnivý rybář

Aleš hámA
„Vím dobře, že tréma je prevít, a proto nemoderuji  něco  

co neumím, a čemu nerozumím, třeba ekonomické  
zpravodajství nebo matematickou olympiádu.“

úterý 14. ledna v 15 h
židovská obec v Praze, společenský sál, Maiselova 18

O co se jedná?
jedná se o kurz talmudu, aby se mohly 

i ženy pohroužit do světa gemary 
a odhalit krásu myšlení našich mudrců.

Pro koho?
kurz je určen pro začátečnice, a to 
i přesto, že studovaný text bude 
v hebrejštině, protože vše bude 

přeloženo do češtiny.

Kde?
v budově židovské obce v praze, 

maiselova 18, praha 1. jestli potřebujete 
zajistit také hlídání dětí, neváhejte a 
kontaktujte přímo pani elise peter-
apelbaum (tel.: 722 236 019 nebo 

e-mail: e_apelbaum@yahoo.fr).  

je možné zajistit dobrovolníky ze 
sociálního oddělení.

Kdy?
kurz začne 7. 1. 2013 a bude vždy 

jednou týdně. možné termíny jsou 
úterý 10.00–11.00 nebo 

úterý 17.30–18.30.

A co víc?
tento kurz bude vyučován systémem 

chavruty. chavruta je založena na 
studijních dvojicích. každá účastnice se 
pokusí porozumět textu sama a poté 
spolu se svou spolu studující kolegyní. 

v druhé části kurzu bude text vysvětlen 
vedoucí kurzu.
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Arik Einstein se narodil v roce 1939 
a vyrůstal jako jediné dítě svých 

rodičů. Jeho otec Jaakov byl hercem 
v divadle „OHEL“. Jako teenager byl 
Einstein juniorským šampiónem ve sko-
ku do výšky a později byl znám jako fa-
noušek číslo jedna fotbalového a basket-
balového klubu Hapoel Tel Aviv. Dá se 
říci, že byl vášnivým příznivcem sportu, 
zvláště olympijských her.

Einstein úspěšně prošel konkursem do 
armádního uměleckého souboru. Přijí-
mal ho Uri Zohar, který se později stal 
jeho blízkým přítelem, spolupracovní-
kem a také příbuzným, protože dvě Ein-
steinovy dcery se provdaly za jeho syny 
(Zohar je také snad nejznámějším izrael-
ským ba’al tšuva – koncem sedmdesátých 
let se obdobně jako Einsteinova první 
žena a dvě dcery obrátil k ultraortodox-
nímu judaismu a později se stal rabínem 
– pozn. překl.).
Po skončení vojenské služby v roce 1959 
se Einstein stal členem hudební skupiny 
„Zelená cibule“. V roce 1964 hrál ve fil-
mu Sallah Shabati s Chaimem Topolem 
a dalšími. V roce 1966 
se stal členem skupiny 
„Vysoká okna“, jejímiž 
dalšími členy byli Šmu-
lik Kraus a Josie Katz. 
Tato trojice vydala jen 
jedno album, které bylo 
nicméně velmi úspěšné. 
Písně z tohoto alba se 
často hrají v rádiu do-
dnes. Einstein se za svoji 
kariéru podílel na mnoha 
hudebních i filmových 
projektech. Na začátku 
roku 1982 přestal kon-
certovat, což někteří 
spojují s autonehodou, 
kterou měl předtím, a se 
zhoršujícím se zrakem. 
Nikdy ale nepřestal na-
hrávat nové písně. Fak-

tem je, že nahrál tři nové písně jen něko-
lik dní předtím, než zemřel. Měl jsem po-
cit, jako kdyby tu Einstein byl odjakživa. 
A vlastně to tak v podstatě opravdu bylo.
Vedle nových, moderních písní Einstein 
náhraval a zpíval na koncertech písně 
známých židovských básníků, jako byli 
Nathan Alterman, Rachel, Lea Golderg 
a další. Tyto nezapomenutelné verze ži-
dovské resp. izraelské klasiky definovaly 
Einsteina jako velmi izraelského umělce 
a Einstein skutečně v mnoha ohledech re-
prezentoval „starý dobrý Izrael“, po kte-
rém každý touží. Je to Izrael před rokem 
1967, Izrael veselých, spokojených, pra-
cujících lidí. I když já bych řekl, že tohle 
byla vždycky spíše utopie.
A čím byl Arik Einstein tak mimo-
řádný? Měl barytonový hlas, který se 
dotkne srdce. Byl přítomen při každé 
významné národní události od počátku 
šedesátých let. Jeho písně byly jedi-
nečné nejen díky spolupracovníkům, 
které si uměl dobře vybrat, a jeho hla-
su. Rozhodující bylo, že každou píseň 
podával jako pokrm v restauraci se tře-
mi michelinskými hvězdami. 
V roce 1995, když byl při atentátu zabit 
Jicchak Rabin, Einstein nazpíval píseň 
„Šalom chaver“ („Drahý příteli“), jejímž 
autorem je Aviv Geffen. A každý si Rabi-
na pamatuje ve spojení s touto písní.
Mezi Einsteinovy písně, kterých je dlou-
hý seznam, dále patří třeba „Ima ada-
ma“ („Matka země“), „Ani ve´ata“ („Já 
a ty“), „Tece mi-ze“ („Dostaň se z toho“), 
„Ruti“, „Ajelet ahavim“ a mnoho dalších 

(mezi nimi i píseň „Prag“, kterou Ein-
stein a autor písně Šalom Chanoch vyjád-
řili protest proti okupaci Československa 
sovětskou armádou – pozn. překl.).
Dne 26. listopadu 2013, den před za-
pálením první chanukové svíčky, Arik 
Einstein zemřel. Následujícího dne se 
konala oslava svátku Chanuka v jídelně 
našeho kibucu. Spontánně jsem se roz-
hodl uctít památku Arika Einsteina zpě-
vem jeho písně „Světlo na konci“, která 
se tím, že se v ní zpívá o světle, hodí k 
Chanuce. I když se to podle názvu může 
zdát, tato píseň není o zážitku z cesty do 
minulého života. Je o vypořádávání se s 
těžkostmi a krizemi během života, s op-
timistickým závěrem, že na konci krize 
je vždycky světlo.
Arik Einstein bude chybět mnoha lidem 
v Izraeli a jeho odkaz určitě přetrvá dlouho.

Eldad Ohayon, kibuc Bar’am
Přeložila: Hana Nenutilová

oDEšEL ARIK EINSTEIN (1939–2013), 
izraelský zpěvák, skladatel a herec

Arik Einstein na obalu svého alba Prag z roku 1969

Smrt Arika Einsteina zasáhla celý Izrael. Výjimkou nebyl ani kibuc Bar´am v Galileji. Eldad (na fotografii) zazpíval jednu 
z Arikových písní na začátku oslav erev Chanuka.


