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Právě v tyto dny si připomínáme se-
dmdesáté výročí vyvraždění tzv. te-
rezínského rodinného tábora v osvě-
timských plynových komorách. Toto 
smutné výročí by nám nemělo ubrat 
na veselí a radosti při oslavách svátku 
Purim, ale mělo by všem slušným li-
dem bez rozdílu národnosti či vyznání 
připomínat, že i dnes se podobní 
Amálekové a Hamanové mohou vy-
skytnout. Proto neustále platí slova 
Tóry, že jsme povinni vymazat památ-
ku Amálekovu zpod nebes. To zna-
mená, že musíme neustále bojovat pro-
ti zločinným rasistickým, xenofobním 
a antisemitským názorům a praktikám 
různých „osvícených“ a „dělnických“ 
vůdců zaštiťujících se vůlí lidu, občanů 
či národa. Neboť z takových „frajtrů 
a führeříčků“ by mohlo vyrůst mon-
strum Hitlerova typu. 

rabín Daniel Mayer

Izraelská společnost se v poslední době 
přiklonila více napravo a já se cítím 
poněkud mimo, jsem menšina nevýz-
namná menšina. A tak ztrácím moti-
vaci a jen se občas zapojím v nějaké 
konkrétní kauze, kde mám pocit, že 
by to mohlo k něčemu být. Obdivu-
ju levicově orientované lidi, kteří se 
stále aktivně angažují, ale já už k nim 
nepatřím.

Alona Kimchi

Deset až patnáct členů domobrany, vy-
bavených zastaralými puškami „Krag-
Jorgensen“ z první světové války, se 
ihned nalodilo na malý kútr, kterým se 
obvykle vozilo uhlí. Na stěžeň vytáhli 
norskou vlajku a školáci je vyprovodili 
zpěvem norské hymny. Malý motorový 
člun zmizel v dáli, ale už za hodinu byl 
zpátky a jeho statečná posádka měla 
zcela zlomené srdce. Když totiž němečtí 
vojáci na palubě bitevní lodi viděli 
marný pokus patetických norských 
milicionářů, začali se smát a házet po 
nich bramborami.

Jakov Adler
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JE TO ZÁBAVNÁ KNIHA   
říká Alona Kimchi o své knize Plačící Zuzana

(rozhovor čtěte na str. 4)
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1. Mikra megila – čtení svitku Ester, který 
čteme v sobotu večer a v neděli dopoledne.
2. Mišloach manot iš le-reehu – jeden dru-
hému posíláme dárky, což jsou balíčky s jíd-
lem, v našich zemích zvané šlachmones. 
3. Matanot la-evjonim – dárky chudým, to 
znamená, že darujeme peníze alespoň dvěma 
chudým Židům. 
4. Mište Purim – uspořádat doma purimovou 
hostinu čili nedělní purimový oběd. 
Tři ze čtyř micvot svátku Purim (kromě čtení 
svitku Ester) již ustanovil pro všechny Židy 
sám Mordechaj, jak můžeme číst v knize Es-
ter 9,21–22.
Purim je jediným dnem, kdy si Židé dovo-
lí vybočit z přísných mantinelů povoleného 
a zakázaného během ostatních dnů v roce 
a veselit se podobně, jak se v tomto období 
veselí na svých karnevalech ostatní národy.
Nehledě na spontánní veselí, které svátek 
Purim musí provázet, máme tu ještě sociální 
aspekt svátku, který je neméně důležitý. Prá-
vě k tomuto sociálnímu aspektu svát-
ku se váže krásný příběh o rabi Levi 
Jicchakovi z Berdičeva (1740–1809):
Esteřin půst se pomalu chýlil ke konci 
a berdičevští Židé se postupně shro-
mažďovali v synagoze k modlitbě a ke 
čtení svitku Ester. Když se již všichni 
chystali k modlitbě, přišel šames k ra-
bimu Levi Jichakovi a něco mu pošep-
tal. Rabi Levi Jicchak se rychle zvedl, 
vyšel ze synagogy a vešel do nedale-
kého domu, kde byla místnost, v níž 
úřadoval. Tam na něj již čekala žena, 
která v rukou držela kohouta. Na jejích 
rtech bylo možno tušit otázku, kterou 
se bála vyslovit: zda kohout, kterého 
koupila na sváteční stůl, je košer. Levi 
Jicchak se podíval na kohouta a po ně-
kolika vteřinách řekl, že je trejfe. Tu za-
čala ona žena bědovat: „Ovavoj, rebe. 
Koupila jsem ho za své poslední groše 
s tím, že polévka z něho dodá trochu sil 
mému nemocnému muži a děti se také 
těšily po dlouhé době na trochu masa.“ 
Navíc žena začala hořce plakat, až se celá 
od pláče třásla; co teď dá nemocnému muži 
a dětem na purimový stůl? Rabi Levi Jicchak 
se ji snažil utěšit: „Neplač, dcero, Hospodin 
vždy každému pomůže.“ Nakonec se jí rebe 
zeptal na jméno a kde bydlí a poslal ji zpět 
do synagogy, aby si poslechla čtení megily. 
Sám se však do synagogy nevrátil, ale rych-
le spěchal k sobě domů. Vzal bílý ubrus, dal 

do něho chaly, Hamanovy uši, různé ovoce 
a další dobroty, které mu přišly pod ruku. Po-
tom uviděl na peci hrnec s kuřetem a nako-
nec našel i talíř s gefilte fisch. Vše to úhledně 
zabalil do ubrusu a spěchal s tím do domu 
oné ženy. Když otevřel dveře, uslyšel slabý 
hlas nemocného muže: „Bejle, to jsi ty? Jak 
jsi dopadla u rebeho s tvým dotazem?“ Na 
slabý mužův hlas rebe odvětil pozdravem: 
„Veselý Purim, veselý Purim! Podívejte, 
tady vám Bůh posílá šlachmones.“ Rebe za-
čal rychle vyndávat z ubrusu všechny dobro-
ty, které přinesl, a dávat je na stůl. Jakmile 
skončil, odešel a s veselou myslí spěchal 
do synagogy, aby nezmeškal čtení megily. 
Všichni v synagoze netrpělivě čekali na Levi 
Jicchaka a nevěděli, kam se jejich rebe tak 
náhle poděl. Jakmile se Levi Jicchak v sy- 
nagoze objevil, ihned se začali modlit večer-
ní modlitbu maariv, a poté, jak bylo zvykem, 
rabi Levi Jicchak četl megilat Ester. Mnoho 
let poté se v Berdičevě hovořilo o tom, že 

právě toho roku bylo čtení megily výjimečné 
a povznášející. Při čtení megily zářil obličej 
rabi Jicchaka Leviho zvláštním světlem vy-
zařujícím přímo z nitra jeho srdce. 
Když se rebecin vrátila ze synagogy domů, 
čekalo ji tam opravdu velké překvapení. 
Vešla do kuchyně, aby připravila purimo-
vou hostinu, ale kde nic, tu nic. Zmizelo 
maso, gefilte fisch, chaly, prostě vše bylo 

pryč. Dokonce i čerstvě upečené Hamanovy 
uši zmizely, jakoby nikdy nebyly. Nevědě-
la, jak si to vysvětlit, a vešla do pracovny 
svého muže, snad on bude vědět víc. Když 
však vešla, viděla zářící obličej svého muže 
a okamžitě pochopila, kdo má na svědomí 
všechny zmizelé dobroty. Však ona se již 
vynasnaží i ze zbytků, které doma zůstaly, 
vykouzlit purimovou hostinu. 
Chudá žena pak vyprávěla všem svým pří-
telkyním o bohatém šlachmonesu, který 
jistě snesl přímo s nebes sám prorok Eliáš. 
Berdičevští Židé však pochopili, že o tom-
to Purimu zastoupil proroka Eliáše jejich 
rebe. Proto všichni poslali bohaté mišloach 
manot svému rebemu Levi Jicchakovi a ne-
zapomněli ani na onu chudou ženu, její děti 
a nemocného muže. Tak veselý Purim ještě 
v Berdičevu nezažili.
V našem případě rebeho šlachmones byl 
mnohem více na místě, než kdyby chudá 
žena dostala v tu chvíli matanot la-evjonim, 

tedy nějaké peníze. 
Co se týče matanot la-evjonim, tak 
máme povinnost darovat chudému 
Židovi tolik peněz, aby si za ně mohl 
nakoupit potraviny nutné k purimové 
hostině. Tato purimová finanční pomoc 
je určitou formou cedaky, o níž stojí 
psáno v Přísloví 10,2: „צדקה תציל ממוות 
– dobročinnost zachraňuje od smrti“. 
Také cedaku lze konat různě. Nejvyšší 
formou cedaky je však taková, kdy ob-
darovaný dostane peníze, ale neví, kdo 
mu je daroval. Proto purimový zvyk za-
stírat si obličej maskou podobně, jako 
to dělají ostatní národy během karne-
valů, zvyšuje nejen veselí, ale pomůže 
nám při dávání matanot la-evjonim za-
chovat si anonymitu.
Svátek Purim je nejveselejším a nejra-
dostnějším svátkem židovského roku. 
Tradice nám však říká, že židovská 
radost nemůže být stoprocentní, neboť 
dosud nebyl postaven jeruzalémský 
Chrám. Proto je naší povinností i v nej-

veselejších chvílích vzpomenout na zboře-
nou Hospodinovu svatyni. Z toho vychází 
i zvyk, že po skončení svatebního obřadu 
ženich pronese pod chupou slova 137. žal-
mu „Jestli, Jeruzaléme, na tebe zapomenu...“ 
a pak rozbije skleněný pohár, jehož střepy 
představují ruiny Chrámu.
Šabat před Purimem nazýváme šabat zachor 
– šabat pamatuj; čteme tři verše z knihy 

Aktuální poselství purimu

➤

Haman se chystá poklonit Mordechajovi (Rembrandt van Rijn, kolem 
r. 1665, olejomalba na plátně, galerie Ermitáž, Petrohrad)

Letošní svátek Purim zahájíme po zakončení modliteb pro mocaej šabat, 15. března večer. 
Ve večerní modlitbě Šmone esre pronášíme purimové vsuvky „al hanisim“ a „bijmej Mor-
dechaj“ a poté kantor čte Megilat Ester.
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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

Deuteronomium 25,17–19, v nichž se nám 
ukládá povinnost pamatovat si, co nám udě-
lal náš úhlavní nepřítel Amálek, sotva jsme 
vyšli z egyptského otroctví. Haman, kte-
rý jako první v historii lidstva chtěl jednou 
vždy pro vyřešit židovskou otázku v perské 
říši, byl také potomkem Amáleka a měl tu-
díž nenávist k Židům a všemu židovskému 
geneticky zakódovanou. V jeden jediný den, 
13. adaru, měli být Židé ve všech provinciích 
perské říše vyhubeni a jejich majetek ulou-
pen. O den později, 14. adaru, čekal podob-
ný osud Židy v hlavním městě Súzách. Díky 
Mordechajově duchapřítomnosti a odvaze 
jeho sestřenice, královny Ester, kteří včas 
odhalili Hamanovy vražedné plány, byli 
perští Židé zachráněni a strůjce genocidy, 
Haman, po právu potrestán. 
Zvláště pak po druhé světové válce a holo-
caustu si musíme o to více připomínat vše, co 
nám a celému světu učinil novodobý Amálek 
a Haman v jedné osobě – Hitler. Právě v tyto 
dny si připomínáme sedmdesáté výročí 

vyvraždění tzv. terezínského rodinného tá-
bora v osvětimských plynových komorách, 
které proběhlo o purimové noci z 8. na 9. 
března 1944. Nacisté tehdy zavraždili 3792 
Židů, tudíž se jednalo o nejmasovější vraždu 
československých občanů ve 20. století.
Toto smutné výročí by nám nemělo ubrat na 
veselí a radosti při oslavách svátku Purim, 
ale mělo by všem slušným lidem bez rozdílu 
národnosti či vyznání připomínat, že i dnes 
se podobní Amálekové a Hamanové mohou 
vyskytnout. Proto neustále platí slova Tóry, 
že jsme povinni vymazat památku Amále-
kovu zpod nebes. To znamená, že musíme 
neustále bojovat proti zločinným rasistic-
kým, xenofobním a antisemitským názorům 
a praktikám různých „osvícených“ a „děl-
nických“ vůdců zaštiťujících se vůlí lidu, 
občanů či národa. Neboť z takových „frajtrů 
a führeříčků“ by mohlo vyrůst monstrum 
Hitlerova typu.

Rabín Daniel Mayer

➤

sobota 15. 3.
v bejt simcha

PuRiMoVá oSLAVA 
od 14 h program pro děti, od 18 h 
havdala a kantilace Megilat Ester, 

následuje purimové veselí 
(masky vítány)

sobota 29. 3.
od 19 h v Hlubočepském 

zámečku

6. REPREZEnTAční 
PLES HAKoAcH

ve spolupráci s Bejt Simcha 
(viz pozvánka na této straně)

JAK ZíSKáVAT MASKiL?
a) v elektronické podobě na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu poštovného a bal-
ného; pošlete, prosím svoji žádost na adresu Bejt Sim-
cha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1, telefon: 724 027 929,  
e-mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše poštovného 
a balného je v čR minimálně 250 Kč ročně; uve-
dený obnos nám laskavě zašlete složenkou nebo 
na bankovní účet číslo: 86-8959560207/0100 
u Komerční banky, variabilní symbol je 88888 (5x8), 
v popisu platby uveďte, prosím, své jméno. 

PRAViDELnÉ AKcE

Otevřený workshop dětského pěveckého sboru MIFUN: 
Práce s hlasem a tradiční hebrejské písně 

kdy: v neděli 16. 3. od 10 do 17 h
kde: České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1 

Těší se na vás: profesorka zpěvu Jaroslava Maxová, hlasová expertka Dana Krauso-
vá, náš sbormistr Jiří Polívka a jeho asistent Štěpán Piller a také David Maxa, který vás 

naučí správnou hebrejskou výslovnost. A samozřejmě naše milá doprovodná kapela.

Mifun je platforma pro vznik malých hudebních skupin, sborů a orchest-
rů, která umožňuje dětem objevovat a rozvíjet tvořivě a nenásilně jejich hudeb-
ní talent. Mifun se setkává na pravidelných zkouškách a tématických worksho-
pech, pořádá vystoupení, organizuje mezinárodní výměny a soustředění, při-

pravuje své projekty s profesionálními umělci a zkušenými lektory. 

Místa je nutné předem rezervovat na mifunorchestr@gmail.com

6. reprezentační ples
Hakoach 

ve spolupráci s Bejt Simcha

sobota 29. března od 19 h
 v Hlubočepském zámečku

 na Zlíchově 
(tramvají č. 6, 12, 14, 20 od metra 

Anděl a Smíchovské nádraží,
 zastávka Hlubočepy) 

Hraje kapela The Bugles (Beatles 
revival). Oblečení ve stylu 
60. let vítáno. Na programu 
jsou dále sefardské písně. 

Předprodej vstupenek v poklad-
ně ŽO Praha, Maiselova 18,

 Praha 1, 2. patro. Další infor-
mace na info@hakoach.cz.
 Cena vstupenek 250 Kč.

Bejt Simcha srdečně zve na

PESACHOVÝ SEDER

pondělí 14. dubna od 18.30 h 
v Akademické restauraci 

(Masarykova kolej, 
Thákurova 550/1, Praha 6) 

Vstupné: 
členové FŽO 250 Kč 

(studenti 200 Kč), nečlenové 350 Kč 
(studenti 300 Kč), zahraniční 

hosté 500 Kč, děti do 10 let zdarma.

Přihlášky nejpozději do 4. 4. 2014
na e-mail: olga@bejtsimcha.cz

 nebo na tel. 603 393 558. 
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Přišla jste do Izraele se svojí rodinou, když 
vám bylo asi šest let. To se mi zdá velmi zají-
mavé zejména vzhledem k tomu, že jste spi-
sovatelka, člověk, který pracuje s jazykem, 
a hebrejština tedy nebyla vaším mateřským 
jazykem.

To opravdu nebyla. A nejenom, že jsem při-
šla do Izraele až jako šestiletá, ale navíc jsem 
žila ve městě, kde byli vlastně skoro samí 
imigranti, takže se mluvilo rusky doma, na 
ulici, všude. Až do osmnácti let, kdy jsem 
nastoupila do armády, jsem vlastně mluvila 
hebrejsky jenom ve škole. 

Nemáte pocit, že to je pro vás jako pro spiso-
vatelku určitý handicap?

Možná ne úplně handicap, už ne. Ale přece 
jenom cítím, že mi něco schází. Viděla jsem 
tady například, že jste také publikovali roz-
hovor s Meirem Šalevem. Tak třeba Meir vy-
růstal s hebrejskými knihami, včetně bible, 
kterou studoval. A to je samozřejmě základ 
hebrejské kultury a literatury, který mě chy-
bí, protože já jsem vyrostla v prostředí, kde 
byly jedině ruské knihy. A také spousta tako-
vých těch kulturních narážek, věcí, které děti 
prostě znají od malička, to mi chybí.

Původně jste ani nesměřovala na dráhu spi-
sovatelky. Vystudovala jste herectví a jako 
herečka také působila.

No, to už je docela dávno. Ale ano, bývala 
jsem herečkou.

Nyní už nehrajete?

Ne, ne a už to ani neplánuji. Teď už se věnuji 
jenom psaní.

Když jste začala psát, vázalo se to nějak k di-
vadlu, začala jste třeba psát divadelní hry?

Vůbec ne. Snad jediné, co bylo na mém psa-
ní „divadelního“, je to, že moje knihy jsou 
často vyprávěny v první osobě, jsou ve tedy 
ve formě monologu.

Byla některá z vašich knih třeba zdramati-
zována pro divadlo?

Dosud ne. Byla bych do budoucna ráda, 
kdyby se něco realizovalo. Zatím jen Plačící 
Zuzana byla jednou francouzskou produkcí 
zpracována pro televizi jako seriál. Ale tento 
rok bych snad měla napsat hru pro izrael-
ské národní divadlo na základě své posled-
ní knihy Viktor a Máša, která je o ruských 
přistěhovalcích.

Když jsem se začala na tento rozhovor při-
pravovat a shánět informace, snad nejvíc 
článků na internetu se týkalo kausy písně 
„Naučit se zabíjet je jen otázkou zvyku“, 
kterou izraelský armádní rozhlas zakázal 
hrát. Jednalo se o píseň, k níž jste napsala 
slova a váš partner hudbu a rovněž ji nazpí-
val. Máte více společných písní?

Mnoho. Pracovali jsme společně 
dlouhá léta, vlastně jsem napsala texty 
k většině jeho písniček. Na jeho sou-
časném albu se ale nepodílím, protože 
na to teď nemám čas.

Píšete nejprve slova a Izhar potom 
složí hudbu, anebo vy píšete slova na 
hotovou hudbu?

Jak kdy, pracujeme oběma způsoby.

Text této písně je založen na vaší 
zkušenosti z projektu Breaking the 
Silence („prolomit mlčení“). Můžete 
nám o něm něco říct?

Je to iniciativa bývalých vojáků, kteří 
sloužili v době druhé intifády a byli 
svými zkušenostmi velmi zasaženi, 
a kteří postupně začali veřejně vypo-
vídat o tom, co zažili a viděli, začali 
pořádat výstavy fotografií, a poslé-
ze také brát novináře na okupovaná 
území, do Hebronu, ukazovat jim ta 
místa a vyprávět jim, čeho se účastnili 

a čeho byli svědky. Ale zpočátku to bylo 
vlastně jen pro zahraniční novináře, až asi 
před dvěma lety se začali obracet i na no-
vináře izraelské. A tehdy jsem se také já 
zúčastnila takové návštěvy a bylo to pro mě 
skutečně šok. Trvalo mi docela dlouho, než 
jsem to zpracovala a posléze vyjádřila v této 
písni.

Mě na tom zaujala historka, kterou jsem si 
přečetla o tom, jak jste se k projektu dostala. 
Jeden z iniciátorů popisuje, jak vás potkal 
v kavárně a nabídl vám účast, přičemž jste 
byla první izraelskou spisovatelkou, která se 
toho zúčastnila. A zajímavá pro mě byla vaše 
první reakce, kterou zmiňuje. Měla jsem totiž 
představu, že jste ortodoxní levičák…

To také jsem, rozhodně.

Jenže dotyčný pán vzpomíná, že jste nejpr-
ve odmítla s tím, že si nehodláte sednout do 
autobusu s bandou levičáků, kteří vám bu-
dou plést hlavu.

To je pravda, pobavilo mě to, že tu historku 
zveřejnil. Skutečně, já jsem z přesvědčení 

OBYČEJNÉ ŽENY A FALEŠNÝ MESIÁŠ

➤

„Plačící Zuzana“ je první knihou Alony Kimchi, 
která byla přeložena do češtiny (foto: Izhar Ašdot)

Rozhovor s Alonou Kimchi

Koncem ledna navštívila českou republiku izraelská spisovatelka Alona Kimchi. Autorka 
mnoha úspěšných knih sem přijela osobně uvést první svoji knihu, která byla přeložena do 
češtiny – knihu Plačící Zuzana.
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levičák, ale nechci být házena do jednoho 
pytle s takovými těmi skoro typy z karikatur  
telavivský kavárenský levičák.

Také jste se zapojila do protestů ve vesnici 
Mufaqara.

Ano, to je zase jiná levicová skupina, kte-
rá spolupracuje s palestinskými beduíny, 
snaží se jim pomáhat. V tomto případě 
zase vzali skupinu spisovatelů a publi-
cistů na místa, kde tradičně beduíni sídlí, 
a která měla být zabrána izraelskou ar-
mádou a beduíni odtamtud vystěhováni. 
Já jsem v tom nic moc neudělala, šlo jen 
o to, udělat tomu před jednáním Nejvyš-
šího soudu trochu publicity. Také se tehdy 
podepisovala petice, jejímž autorem byl 
David Grossmann.

Angažujete se ještě jinak v politice či veřej-
ném životě?

Už skoro vůbec. Izraelská společnost se 
v poslední době přiklonila více napravo 
a já se cítím poněkud mimo, jsem menši-
na – nevýznamná menšina. A tak ztrácím 
motivaci a jen se občas zapojím v nějaké 
podobné konkrétní kauze, jako byla Mufa-
qara, kde mám pocit, že by to mohlo k ně-
čemu být. Obdivuju levicově orientované 
lidi, kteří se stále aktivně angažují, ale já 
už k nim nepatřím.

Píseň „Naučit se zabíjet je jen otázkou zvy-
ku“ je založena na zkušenosti vojáků. Vy 
jste také sloužila v armádě…

To byl ale takový vtip, to nemělo nic spo-
lečného s tím, co zažívají vojáci na okupova-
ných územích. Já jsem byla u jednotky Nachal 
a celou armádní službu strávila v podstatě 
v kibucu, kde jsme pomáhali, s čím bylo 

rozhovor

➤

Alona Kimchi se svým českým nakladatelem Petrem Himmelem, jehož vydavatelství Garamond se pub-
likaci českých překladů moderní izraelské literatury věnuje soustavně v rámci své edice Kochavim (hebr. 
„hvězdy“)

potřeba, pracovali s dětmi a podobně.

Máte syna. Není náhodou už také ve věku, 
kdy bude muset absolvovat povinnou vojen-
skou službu? Samozřejmě to, že jdou děti do 
armády, je těžké pro každého rodiče, ale pro 
vás, s vašimi politickými názory, to musí být 
ještě problematičtější.

Ano, už se to pomalu blíží. Ale doufám, že 
také bude mít možnost absolvovat nějaký 
vhodný, civilnější typ služby, třeba ve vojen-
ském zpravodajství (umí jazyky) nebo po-
dobně. On je umělecky založený a opravdu 
si nedokážu představit, že by měl na někoho 
střílet.

Pojďme se nyní bavit o vaší knize. Plačící 
Zuzana, která právě vychází v českém pře-
kladu, není, myslím, úplně jednoduchá kni-
ha na čtení. Objevuje se v ní spousta odkazů 
na příběhy z mytologie, náboženství, obrazů 
z výtvarného umění, z literatury. Nicméně 
se stala bestsellerem.

Já si myslím, že to je zábavná kniha. To je 
asi to hlavní. Je to kniha o běžných věcech, 
o lásce, o vztazích mezi matkou a dceru, 
o krásném muži, který se stává ženskou 
múzou.

Hlavní hrdinkou je žena, která má určité 
mentální problémy, obsese a podobně. Je 
to čistá fantazie, nebo jste měla reálnou 
inspiraci?

U mě samotné byla před lety diagnostiko-
vána klinická deprese, takže ta zkušenost je 
velmi osobní. Ale v knize nejde ani ne tak 
o popis této zkušenosti, jako o nějakou umě-
leckou introspektivu, kdy člověk vidí určité 
zajímavé aspekty tohoto stavu, jiný pohled 
na věci. A není to jediná věc, kterou má 

Zuzana se mnou společnou. Třeba její zájem 
o výtvarné umění, to jak se chce stát výtvar-
nicí. Já jsem o tom kdysi také uvažovala, 
brala hodiny kreslení a chtěla se hlásit na 
akademii výtvarného umění. A samozřejmě 
se to netýká pouze této postavy. Myslím, že 
autor vždycky do svých postav vkládá něco 
ze sebe.

Pracujete vždy jenom na základě svých zku-
šeností, fantazie a inspirace, nebo patříte se 
spisovatelům, kteří si dělají poctivé přípra-
vy, rešerše, studují dané téma?

Částečně, ne nijak moc. Ale například v této 
knize se objevuje téma pravoslavných ikon, 
tak o tom jsem si něco nastudovala.

Když už zmiňujete ikony, kromě toho se 
v knize také objevují třeba andělé – to sa-
mozřejmě svádí k otázce, jaký je váš vztah 
k náboženství?

Jsem naprostý ateista, jako většina Rusů 
nebo ruských přistěhovalců do Izraele. 
My nemáme Boha. Když vyrůstáte v pro-
středí, kde nejste k víře vychováváni, je 
těžké nebo skoro nemožné vůbec koncep-
ci víry v Boha pochopit. Zkrátka tomu 
nerozumíte.

Když zmiňujete prostředí, v němž jste vy-
rostla, napadá mě, jestli jste svůj vztah 
k umění – herectví, literatuře, hudbě, ma-
lířství – nějak zdědila po rodičích. Pocházíte 
z umělecké rodiny?

Ani ne. Tatínek mi umřel brzy, vyrůstala 
jsem bez něj. A maminka byla inženýrka, 
pracovala ve sklářském průmyslu. Hrála sice 
na kytaru a i sama psala nějaké písničky, ale 
to víte, když někdo vyrůstal ve stalinském 
Rusku, tak nešel studovat umění, ale něco 
„užitečného“, praktického.

Alona Kimchi se narodila v roce 1966 
v ukrajinském (tehdy sovětském) Lvo-
vě. Do Izraele se s rodinou přestěhova-
la v roce 1972. Vystudovala uměleckou 
akademii Bejt Cvi a stala se divadelní 
a filmovou herečkou. Od poloviny de-
vadesátých let se věnuje literární činnos-
ti, svoji prvotinu, povídkovou knihu Já, 
Anastasia, vydala v roce 1996. Následo-
val první román Plačící Zuzana, který se 
stal bestsellerem. Její knihy byly přelo-
ženy do čtrnácti jazyků (včetně čínštiny) 
a autorka za ně získala řadu ocenění. Žije 
v Tel Avivu. Jejím životním partnerem je 
známý izraelský muzikant Izhar Ašdot, 
pro nějž Alona napsala mnoho písňových 
textů. Mají dospívajícího syna.
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Chirurg Jakov (Bedřich) Adler (ročník 1931) 
je specialistou na medicínu mimořádných si-
tuací (teroristický útok, válka, zemětřesení, 
hladomor). Účastnil se záchranných lékař-
ských misí v Kambodži, Etiopii, Rwandě, na 
Haiti a v tuctu dalších zemí. Kariéru lékaře 
začal v izraelské armádě. Nakonec to dotáhl 
až na zástupce šéfa světového zdravotnického 
výboru v New Yorku, proděkana Lékařské 
fakulty Hebrejské univerzity a velitele izra-
elské civilní obrany. Dnes žije v jeruzalémské 
čtvrti Denija. Narodil se však v Ústí nad La-
bem a po válce žil na Žárech u Krnova. Válku 
rodina přežila v Norsku a ve Švédsku. Otec 
Hugo byl plicním lékařem, maminka Zdenka 
pocházela z křesťanské rodiny a k judaismu 
konvertovala. Jakovova sestra Hanna je vě-
hlasnou veterinářkou a žije v Ben Ami u Na-
harije. Strhující Jakovův životní příběh vám 
přinášíme na pokračování.

Moji rodiče
Můj otec Hugo Adler se narodil v roce 1895 
jako nejmladší dítě do tradiční židovské rodi-
ny v Českých Budějovicích. Jeho otec Jákob 
zemřel v roce 1926 a jeho matka Josefina 
(rozená Rindová), matka pěti dětí, pracova-
la jako obchodní zástupkyně švýcarského 
výrobce sýrů. Byla zavražděna v roce 1943 
v Osvětimi, stejně jako dva z jejích synů se 
svými rodinami; Maximilian Adler předná-
šel na univerzitě starověkou řeckou historii 
a Arthur Adler byl obchodním cestujícím 
s masnými výrobky. Třetí bratr Leopold bo-
joval v první světové válce, odkud se vrátil 
nemocný a zemřel dříve, než jsem se narodil. 

Moje matka Zdenka se narodila 1. ledna 
1907 do české rodiny, která pocházela ze se-
verních Čech, ale kvůli chudobě a nezaměst-
nanosti odešla do Německa. 
Můj otec studoval medicínu ve Vídni a v Pra-
ze. Za první světové války sloužil v rakous-
ko-uherské armádě. Po promoci na pražské 
univerzitě v roce 1919 se specializoval na léč-
bu tuberkulózy. Byl zakladatelem a ředitelem 
nové nemocnice pro pacienty s tuberkulózou 
(Weinmannova nadace) v Ústí nad Labem. 
Zde působil od počátku třicátých let až do 
roku 1938, do okupace Sudet po Mnichovské 
dohodě. Moji matku poznal jako pacientku 
svého sanatoria a v roce 1930 se vzali. 

Dětství
V říjnu 1931 jsem se narodil já a v červnu 
1934 moje sestra Hanna. Bydleli jsme ve 
vile, kterou mí rodiče postavili v Klíši, pěkné 
čtvrti Ústí nad Labem, kde jsem rovněž až do 
roku 1938 navštěvoval základní školu. 
Žili jsme jako průměrná asimilovaná ži-
dovská rodina. Mí rodiče se uskrovňovali, 
aby mohli podporovat své chudší příbuzné. 
Doma se mluvilo česky, ale mnozí z našich 
přátel mluvili německy, takže jsme se naučili 
oba jazyky. 
V roce 1938, po Mnichovu, byl můj otec mo-
bilizován do československé armády a odve-
len na východní Slovensko. My ostatní jsme 
koncem roku 1938 utíkali z domova uprostřed 
noci, když nacisté, kteří okupovali celé Sude-
ty, vyháněli Židy s pokřikem: „Juden raus, 
Juden raus!“ Odešli jsme jen se dvěma kufry. 
Náš soused dr. Clement nás vzal svým autem 
k jednomu ze svých klientů do Světlé nad 
Sázavou. Tam jsme zůstali do doby, než byl 
otec demobilizován. Potom jsme se společně 
nastěhovali k babičce do Českých Budějovic. 
Tady jsem znovu začal chodit do školy a spřá-
telil se s rodinou Freundových, jejichž otec 
byl pediatr a dlouholetý přítel mých rodičů. 
Celá rodina byla později deportována do te-
rezínského ghetta a odtud do vyhlazovacího 

tábora v Osvětimi, kde byli všichni zavraž-
děni. Až na nejmladšího syna Honzu, mého 
nejlepšího kamaráda, který zázrakem to peklo 
přežil a žije nyní se svou rodinou v Kanadě.
Moje matka odjela ještě v roce 1938 na krát-
kou dobu do Rakouska, aby v Linci navštívila 
sestru mého otce Idu Kafkovou. Po návratu 
zapřísahala celou rodinu, abychom okamžitě 
opustili Československo a odešli do zahranič-
ní, do kterékoliv země, která nás bude ochot-
ná přijmout. Byla si naprosto jistá, že nacisté 
myslí svoji hrozbu, že vyhladí evropské Židy, 
zcela vážně, a že jsou schopni ji realizovat. 
Nikdo jí ale nevěřil. Kromě rodiny mé tety 
z Lince, které se podařilo utéct do USA, 
a kromě mého otce, který napsal všem svým 
známým ve Spojených státech, ve Velké Bri-
tánii a Skandinávii a prosil je, aby mu pomoh-
li sehnat víza. Nakonec se ozval jeden jeho 
přítel z Norska, doktor Jorgen Berner, který 
byl tehdy předsedou Norské lékařské asocia-
ce. Obstaral norská vstupní víza pro nás a pro 
dalších devět mladých židovských lékařů.

Norsko
Okamžitě jsme si sbalili a vyrazili. Ces-
ta vlakem a lodí neměla trvat nijak zvlášť 
dlouho. Zima roku 1939–1940 však byla ex-
trémně mrazivá, a když jsme dojeli k Sever-
nímu moři, do německého přístavu Sassnitz, 
zjistili jsme, že je moře zamrzlé a trajekty 
do Švédska nejezdí. Museli jsme si v Sass-
nitzu najít nějaké ubytování. Moje matka se 
bez nejmenšího zaváhání vydala na palubu 
německé výletní lodi Deutschland, která za-
kotvila (a zamrzla) na zimu v přístavu. Svojí 
dokonalou němčinou přesvědčila posádku, 
aby nás ubytovali v jedné z luxusních kabin. 
Tam jsme bezplatně pobývali několik dní, 
než se švédskému ledoborci Královna Victo-
ria podařilo probourat zamrzlým mořem do 
Sassnitzu a my jsme mohli pokračovat v ces-
tě do švédského Trelleborgu.
Začátkem roku 1940 jsme pak dorazili do 
Osla. Já a moje sestra jsme byli ubytováni 
v sirotčinci, který zde provozovala nějaká 
humanitární organizace. Neznali jsme jazyk, 
nebyli jsme zvyklí na místní jídlo a dočas-
né odloučení od rodičů situaci pochopitelně 
nijak neulehčovalo. Po několika týdnech do-
stal můj otec nabídku nastoupit jako pomoc-
ný lékař v plicním sanatoriu v Talviku v Al-
tafjordu, v severní části okresu Finnmarken. 
Po týdenní plavbě podél norského pobřeží 
jsme dorazili do malé vesničky Talvik, která 
se stala naším domovem v těžkých letech ně-
mecké okupace, až do zimy 1944.

VZPOMÍNKY JAKOVA ADLERA

➤

Ja´akov Adler v roce 2012 – doma v Ramat Denja 
s fotografií svých rodičů

Pohlednice ze sanatoria Weinmann Stiftung v Ústí 
nad Labem v roce 1938

1. část – Z Ústí nad Labem k norským fjordům



adar 5774 7

němž přecházela německá hlídka, a vytáhli 
jsme bednu se starými puškami. Ukryli jsme 
je na tom nejbezpečnějším místě, jaké nás na-
padlo – ve věžičce místního kostela. Od toho 
dne jsme každou neděli flinty čistili a cvičili 
míření na imaginární německé vojáky. Sku-
tečné nebezpečí Němcům nehrozilo, protože 
jsme do pušek neměli náboje. (Když se po 
skončení války kostel opravoval, pušky se na-
šly pověšené v komíně a nikdo nechápal, jak 
se tam mohly dostat!) 

Němci zabrali školu a jediný místní uči-
tel, Ole Tronstad, pokračoval ve vyučování 
u sebe doma. Děti se rozdělily do dvou sku-
pin a obden se střídaly. V neděli jsme všich-
ni chodili do kostela. Místní obyvatelé byli 
vesměs protestanti a většinou se přidržovali 
Písma. Němci vyhodili všechny kněží1, ale 
bohoslužby pokračovaly a kázání bývalo za-
končeno požehnáním „našemu králi a vládě 
v zahraničí (tedy a Anglii), kteří bojují za 
naši svobodu!“ Občas přišli i nějací němečtí 
vojáci, ale pokud někteří rozuměli norsky, 
nijak se k tomuto požehnání nevyjadřovali. 
Pro nás a pro všechny vesničany představo-
vala tato kázání morální vzpruhu. 
Jediné, na co si občas hluboce zbožné ženy 
z vesnice stěžovaly, bylo to, že jsem často 
klel „faen i helvete!“ („ďábel v pekle!“). 
Tyto dámy často navštěvovaly mého otce 
v nemocnici a předčítaly mu z Bible a ujiš-
ťovaly jej, že vyvolený lid nacistickou per-
zekuci překoná. Já jsem tehdy za války četl 
hlavně dobrodružné a detektivní knihy. Ma-
mince se to nelíbilo a šla se poradit s místním 
farářem. Farář Noto, praktický muž, otevřel 
zásuvku svého pracovního stolu a ukázal 
mamince svoji sbírku detektivek. „Podívejte, 
jak to dopadne, když nenecháte svého syna, 
aby ty detektivky četl teď!“
Tatínek nás po celou dobu války učil mate-
matiku a angličtinu a dodnes jsme mu vděční 
za to, jak dobře jsme tento jazyk díky němu 
ovládli. 

Jakov Adler
Přeložila Kateřina Weberová

Foto: archív Jakova Adlera a Wikipedia

těžké. Za temných zimních období propadala 
depresím. Mně se naopak zimy zdály krás-
né. Za studených jasných nocí jsme pozoro-
vali nádhernou a komplikovanou hru barev 
a světla – polární záři. Většinou vypadala 
jako nějaká drapérie, na kterou se díváte ze-
spodu. Světlo bylo dost silné na to, aby se 
při něm dala číst kniha. Ashild, dcera našich 
sousedů, která byla přibližně v mém věku 
a s níž jsme si skoro pořád hráli, byla velmi 
pověrčivá a věřila, že kdyby na polární záři 
ukázala prstem, odneslo by jí to do nebe. Na 
to jsme byli samozřejmě zvědaví, a tak jsme 
Ashild chytili, podrželi její ukazováček a na-
mířili ho na nebe. K našemu zklamání se ale 
nic nestalo.
Můj otec pracoval v nemocnici a brzy si zís-
kal jméno a lásku pacientů díky svým pro-
fesním schopnostem a svému starostlivému 
a vřelému přístupu. Byl jedním z těch kla-
sických rodinných lékařů, kteří chápou, že 
lékařská profese vyžaduje víc než jen tech-
nické dovednosti a znalosti.
V dubnu 1940 vpadla do Norska německá 
armáda, která během několika měsíců ob-
sadila celou zemi. Norové bojovali statečně, 
ale proti drtivé převaze wehrmachtu a ně-
meckého námořnictva neměli šanci.

Jednoho jarního dne roku 1940 se v naší ves-
nici rozezněla siréna a jako blesk se rozšířila 
zpráva, že německé válečné lodi se vpluly do 
Altafjordu a blíží se k Talviku a Altě, centru 
této oblasti. Deset až patnáct členů domobra-
ny, vybavených zastaralými puškami „Krag-
-Jorgensen“ z první světové války, se ihned 
nalodilo na malý kútr, kterým se obvykle 
vozilo uhlí. Na stěžeň vytáhli norskou vlajku 
a školáci je vyprovodili zpěvem norské hym-
ny. Malý motorový člun zmizel v dáli, ale už 
za hodinu byl zpátky a jeho statečná posádka 
měla zcela zlomené srdce. Když totiž němečtí 
vojáci na palubě bitevní lodi viděli marný po-
kus patetických norských milicionářů, začali 
se smát a házet po nich bramborami. Když 
přirazili zpátky k molu, vyložili pušky, naole-
jovali je, pečlivě zabalili a schovali do vody 
pod molo. Za pár dní obsadili Němci naši 
vesničku. Spolu se dvěma svými nejlepšími 
kamarády jsem se v noci vplížil pod molo, po 

V Talviku žilo tehdy asi 200 obyvatel, vět-
šinou farmářů a rybářů. Já a Hanna jsme tu 
navštěvovali základní školu. Vzpomínám si 
na svůj první den ve škole. Mí spolužáci byli 
starší a o hlavu vyšší než já. Lidé v Talviku 
žili v izolaci od ostatního světa, nesledovali 
zprávy o nacistech a válce, která zuřila v Ev-
ropě. A zcela jistě nevěděli nic o pronásledo-
vání Židů. Byli jsme jednou ze dvou židov-
ských rodin v celém Finnmarkenu (kromě 
nás tam byl ještě jeden zubař z Rakouska). 

Jeden z mých spolužáků, Helge, si ze mě jed-
nou o přestávce dělal legraci a volal na mě 
„Hitlere!“ Helge byl o rok starší a mnohem 
silnější než já, ale já jsem se na něj venku 
u mořského břehu na jedné ledové kře vrh-
nul, povalil ho na zem a bušil do něj ze všech 
sil, dokud k nám náš učitel Andreas Bredal 
Pettersen nedovesloval na pramici a neodtrhl 
nás nad sebe. Už nikdy mi nikdo nenadával 
do Hitlerů! Helge, syn místního policejního 
náčelníka, a jeho bratr Tore se stali mými 
nejlepšími přáteli a zůstali jimi dodnes.
Jednoho dne ke mně Helge přišel a nabídl 
mi cigaretu. Rozhodl se začít v den svých 
dvanáctých narozenin s kouřením. Samo-
zřejmě jsem se k němu přidal, i když jsem se 
málem udusil. Následujícího dne mi řekl, že 
už s kouřením přestal, protože se už cítí dost 
dospělý. Od té doby jsem ani už ani já nikdy 
nevykouřil jedinou cigaretu!
Zimy v Talviku byly velmi tuhé, teploty kle-
saly pod čtyřicet stupňů pod nulou a obvyk-
le jsme byli pohřbeni pod dvěma až třemi 
metry sněhu. Když jsme šli ven, pohybovali 
jsme se podél provazů, které byly nataženy 
od jednoho domu k druhému, abychom se 
neztratili ve sněhových bouřích.
Místní lidé byli velmi přátelští a dobře nás 
mezi sebe přijali. Naučili jsme se jazyk 
a účastnili se všech společných aktivit – 
v létě jsme hráli hry, rybařili, chodili na túry, 
sbírali lesní plody, v zimě jsme lyžovali. 
V lovecké sezóně jsme často vyráželi do 
horských srubů. Brzy jsme se tu cítili jako 
doma. Drsné podnebí s dlouhými a mrazi-
vými zimami, bez slunce, nám dětem moc 
nevadilo, ale pro naši matku to bylo velmi 

vzpomínky

Norská vesnička Talvik v současnosti
Protestanstký kostel v Talviku

Německá válečná loď v Altafjordu

1  Norští kněží a sedm biskupů protestovali proti německým deportacím Židů. Biskupové byli poté internováni v koncentračních  
táborech a kněží propuštěni ze služby. 
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Vážené shromáždění členů, milí přátelé,

rád bych vám za představenstvo Bejt Sim-
cha předložil výčet našich aktivit za uply-
nulý občanský rok. Nejdříve mi ale dovolte 
několik slov hodnocení naší činnosti  za 
toto období. Chci se dotknout těch nejdůle-
žitějších bodů v naší práci.

Bejt Simcha je stabilní komunitou s pestrým 
programem a velmi aktivními členy. Ne-
bojím se tvrdit, že svými aktivitami snese 
srovnání i s mnoha zavedenými židovský-
mi obcemi. A přesto se nám nedaří naplnit 
naše základní poslání, zakotvené v našich 
stanovách, totiž vytvořit v Praze regulérní 
židovskou obec na základech progresivního 
judaismu. Tento neúspěch považuji za náš 
největší nedostatek. Jistě se k tomuto tématu 
vrátíme i na našem volebním shromáždě-
ní. V následujících měsících tedy zvýšíme 
úsilí ke splnění podmínek Revizní komise 
Federace židovských obcí. Povedeme kam-
paň, kdy budeme přesvědčovat vlastní členy 
o nutnosti podpořit vznik nové obce v Praze. 
Tato skutečnost mi připadá opravdu velmi 
paradoxní, ale mnoho našich členů volí radě-
ji formální členství v zavedené židovské obci 
než členství v obci, kde žijí svůj aktivní ži-
dovský život. Uvítáme tedy každé rozumné 
vysvětlení nebo návrh na řešení této situace. 

A. NÁBOŽENSKÁ ČINNOST
1. Oslavy svátků
• Leden – Tu bi-švat: Kabalat šabat a oslava 

Nového roku stromů s Tu bi-švatovým  se-
derem (25. 1.)

• Únor – Purim: oslava svátku – čtení Megi-
lat Ester, vystoupení skupiny Klec (23. 2.)

• Březen – Pesach: seder – vedl Ivan Kohout 
(25. 3. v Akademické restauraci ČVUT)

• Květen –  Šavuot: večerní bohoslužba se 
zpěvem liturgických básní, čtení a výklad 
knihy Rút (Ivan Kohout), diskuse (14. 5.)

• Září – Roš ha-šana: bohoslužby v Pinka-
sově synagoze: maariv a společná večeře 
(4. 9.), šachrit a  musaf (5. 9.); bohoslužby 
vedli kantoři Michal Schiff Matter (Hebrew 
Union College, Jeruzalém) a Ivan Kohout

– Jom kipur v Pinkasově synago-
ze: Kol nidre a maariv (13. 9.); šachrit 

VÝRoční ZPRáVA o činnoSTi  
KOMUNITY PROGRESIVNÍHO JUDAISMU 
BEJT SIMCHA V ROCE 2013

PřEHLED AKTIVIT USKUTEČNěNÝCH V ROCE 2013

Rád bych při této příležitosti informoval, 
že naše koordinátorka Kateřina Weberová 
opouští tuto pozici v našem kolektivu a že 
tuto její práci bude nadále zastávat Olga 
Melzochová, kterou jsme vybrali na zákla-
dě výběrového řízení. Katka samozřejmě 
zůstává i nadále v našich řadách a bude se 
stále věnovat práci okolo věstníku Maskil, 
jakož i učit frekventanty našich kurzů. Nic-
méně nahromadění množství aktivit navíc 
k pracovnímu úvazku na Lauderově škole 
už bylo nad její síly a možnosti. Poděkujme 
tedy Katce za její téměř patnáctiletou skvě-
lou a obětavou práci koordinátora pro naši 
organizaci. Popřejme také Olze hodně sil 
do její nové práce. Doufejme, že se jí práce 
bude líbit a že jí s námi bude dobře.
Během roku – a nyní ještě intenzivněji – 
pracujeme na vytvoření vlastní skupiny 
mladých lidí, která by mohla být nadějí 
pro naši budoucnost. Aktivity této skupiny 
budeme nyní podporovat ve spolupráci se 
světovou organizací Netzer Olami repre-
zentující mladé lidi z progresivních komu-
nit. Rádi bychom, aby se naše organizace 
stala vyhledávanou příležitostí pro aktivity 
mladých lidí ze všech židovských komunit. 
Doufáme, že i my tak budeme v družném 
přátelství rozvíjet vztahy s už existujícími 
skupinami a budeme je aktivně doplňovat. 
Naši členové Hanka Šiková a David Maxa 

a musaf (14. 9.); mincha, jizkor, neila, 
havdala a zakončení půstu v Bejt Simcha 
– bohoslužby vedli kantoři Michal Schiff 
Matter (Hebrew Union College, Jeruza-
lém) a Ivan Kohout

– Sukot: maariv a oslava posledního 
dne svátku v suce v DSP Hagibor (25. 9.)

– Sukot v přírodě: víkendový pobyt pro 
rodiny s dětmi – vědomostní hry a worksho-
py pro děti i dospělé, nácvik divadelního vy-
stoupení, taneční workshop a vystoupení (20. 
– 22. 9., penzion Spálený Mlýn v Mníšku pod 
Brdy; vedli Pavel Šik, Hana Šiková, Kateřina 
Weberová, Alena Kohoutová)

• Listopad – Chanuka: chanukový workshop 
pro děti – vedli Pavel Šik, David Maxa 
a Kateřina Weberová (23. 11.); oslava 
Chanuky v NoDu – viz kulturně-společen-
ské večery Epes rares (30. 11.)

budou našimi prvními lídry, kteří by nás 
měli k těmto cílům vést.
V neposlední řadě bych se rád dotknul i fi-
nancování naší činnosti. Jak všichni víme, 
nic, co společně děláme a užíváme, není za-
darmo. Na něco nám naše příspěvky stačí 
a na něco ne. Příspěvky nás, členů, jsou ne-
bytnou podmínkou naší existence. Příspěv-
ky jsou tedy nejen povinností člena nebo 
přítele komunity, ale výrazem pochopení 
nutných nákladů komunity. Apeluji tedy na 
všechny, aby tuto povinnost nezanedbávali. 
Ale ani naše příspěvky zdaleka nepokrývají 
základní náklady existence komunity. Jsme 
tedy ve svých aktivitách neustále odkázá-
ni na granty, dary a mimořádné příspěvky 
členů. V tomto občanském i fiskálním roce 
tedy bude nutné zvýšit naše úsilí a přesvěd-
čovací aktivity k získání dalších zdrojů fi-
nancování. Uvítáme proto jakoukoli věcnou 
nebo proaktivní informaci o tom, jak peněž-
ní prostředky získat.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval vám 
všem, kdo svojí aktivitou nebo alespoň 
účastí přispíváte k naplnění našich cílů. Dě-
kuji také dělnému představenstvu i každé-
mu jeho členovi za obětavost a píli, kterou 
nezištně věnovali nám všem.

Michal Spevák
předseda Bejt Simcha

2. Kabalat šabat – každý pátek; součástí 
bohoslužby pravidelně draša k týdennímu 
oddílu Tóry; bohoslužby vedli Ivan Kohout 
nebo David Jan Reitschläger, drašu připra-
vovali David Bohbot a David Jan Reitschlä-
ger (případně hostující rabíni); od konce 
října jsme v rámci pátečních bohoslužeb 
zavedli rovněž speciální program pro děti

3. Šachrit – ranní bohoslužby – zpravi-
dla jednou měsíčně nebo při zvláštních 
příležitostech 

4. Návštěvy, speciální bohoslužby
• Únor – Havdala a studium s rabínkou Ju-

dith Edelman: Ženy (nejen) v knize „Es-
ter“(9. 2.)

• Březen – Kabalat šabat s rabínkou Johan-
nou Hershenson (22. 3.) ➤
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• Květen – Kabalat šabat s rabínem Joelem 
Oseranem, viceprezidentem Světové unie 
progresivního judaismu (WUPJ), který 
přednesl drašu o regionech WUPJ (24. 5.) 
Šachrit – ranní bohoslužba s rabínem Jo-
elem Oseranem, viceprezidentem WUPJ; 
společný oběd (25. 5.)

– Kabalat šabat spolu se členy pa-
řížské židovské komunity (31. 5.)

• Září – Havdala s šabatovými písněmi 
a ukázkami kantorského zpěvu – kantorka 
Michal Schiff Matter (7. 9.) 

• Říjen – Kabalat šabat s mládežnickou sku-
pinou z londýnské Nortwood and Pinner 
Liberal Synagogue a rabíny Leou Mühl-
stein a Andrewem Goldsteinem (18. 10.)
Kabalat šabat se slavnostní „obřízkou“ 
nového českého vydání Knihy žalmů 
s Rašiho komentářem (24. 10.)

• Prosinec – Kabalat šabat se skupinou stu-
dentů německé vojenské námořní akade-
mie Marine Schule Parow (20. 12.)

B. KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ A KO-
MUNITNÍ ČINNOST
1. Cyklus společensko-kulturních večerů 
EPES RARES (organizovala Irena Dous-
ková, s finanční podporou Hlavního města 
Prahy):
• VI. epes rares: autorské čtení a beseda 

se spisovatelem, novinářem a ředite-
lem Židovského muzea v Praze dr. Leo 
Pavlátem; hudební vystoupení písničkáře 
a dokumentaristy Vladimíra Merty (6. 6. 
v Café Jericho) 

• VII. epes rares: autorské čtení spisovatel-
ky Ireny Douskové, hudební vystoupení: 
Bára Hrzánová a skupina Condurango  
(7. 11. v Café Jericho)

• VIII. epes rares – GIPSY CHANUKA: 
zapálení chanukových světel, zpěv cha-
nukových písní, živá hudební vystoupe-
ní: Tři pídě (kapela studentů Lauderova 

gymnázia Or chadaš), romská kapela 
BENGAS (30. 11. v Experimentálním pro-
storu NoD)

2. Pravidelné kurzy:
• Úvod do judaismu: kurz je určen všem zá-

jemcům o základní seznámení s židovskou 
tradicí; probíhal ve dvou semestrech (únor 
– červen 2013, září 2013 – leden 2014) 

• moderní hebrejština pro středně pokročilé 
(od února 2011 dosud)

• moderní hebrejština pro mírně pokročilé 
(od září 2011 dosud)

• moderní hebrejština pro začátečníky (od 
září 2012 dosud); výše uvedené kurzy 
vede Kateřina Weberová

• četba siduru: cílem kurzu bylo důkladné 
seznámení s hebrejským textem sidu-
ru Hegjon lev; jednotlivé modlitby byly 

zasazeny do historického kontextu, pře-
kládány do češtiny a diskutovány (vedl 
Ivan Kohout; od října 2012 do února 2013)

• židovská filozofie a mystika: přehled ži-
dovské náboženské filozofie od Filóna 
Alexandrijského do 16. století; druhá část 
kurzu byla věnována vývoji židovské my-
stiky od literatury hejchalot po moderní 
chasidismus (vedl Ivan Kohout; od října 
2012 do února 2013)

• celkem se našich kurzů v roce 2013 účast-
nilo více než 50 frekventantů

3. Různé 
• Vzpomínkové setkání u příležitosti první-

ho jarcajtu Milana Kaliny, dlouholetého 
předsedy Bejt Simcha a redaktora časopi-
su Maskil (7. 4.)

• Valná hromada členů Bejt Simcha (14. 4.)
• Účast na dvou brigádách na údržbě Nového 

židovského hřbitova (13. 10. brigáda Chevra 
kadiša, 24. 11. brigáda České unie mládeže)

C. PUBLIKAČNÍ ČINNOST
• V uplynulém roce jsme začali vydávat již 

třináctý ročník časopisu Maskil, který je dis-
tribuován zdarma všem židovským obcím 
a organizacím v ČR. Časopis vychází v roz-
sahu 20 stran, v nákladu 600 kusů. Vydávání 
je finančně podpořeno Ministerstvem kultu-
ry ČR, Nadačním fondem obětem holocaus-
tu a Federací židovských obcí.

D. REFORMNÍ ŠABATON
Za podpory Evropské unie progresivního 
judaismu (EUPJ) jsme uspořádali v pořa-
dí již sedmé víkendové setkání, tentokrát 
v Olomouci, ve dnech 16. – 18. srpna 2013.

➤

Velmi zdařilou akcí byl rodinný víkend v Brdech, kde jsme společně oslavili svátek Sukot

Hlavní hvězdou chanukového večera byla rómská kapela Bengas
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Na programu byly šabatové bohoslužby 
a studijní hodiny vedené Stevenem Beckem, 
studentem rabínského semináře Hebrew 
Union College v Jeruzalémě a vedoucím me-
zinárodní sekce IRAC (Israel Reform Action 
Center), organizace zabývající se lidskými 
právy a prosazující zrovnoprávnění reform-
ního judaismu v Izraeli. Součástí programu 
byl dále koncert skupiny Avrix (sefardské 
středověké písně), prohlídka města „Po 
stopách olomouckých Židů“ s Danielem 
Soukupem z fakulty judaistiky Univerzity 

Palackého a návštěva Holešova (synagoga, 
hřbitov).
Šabatonu se letos zúčastnilo 48 zájemců 
z celé republiky, ve věkovém rozmezí od 
pěti let po seniory.

E. JINÉ
Neustále se snažíme posilovat a vzdělávat 
vedení komunity, k čemuž slouží i účast 
na různých studijních programech či kon-
ferencích. V roce 2013 se naše lektorka 
a redaktorka Kateřina Weberová zúčastnila 

víkendové konference Evropské unie pro-
gresivního judaismu na téma „Obraz Izra-
ele ve světě“ (Paříž, leden 2013) a deseti-
denního semináře „Bergman Seminar“ po-
řádaného Anita Saltz Center, určeného pro 
reformní učitele a pedagogy (Jeruzalém, 
červenec 2013). Další člen naší kongrega-
ce David Maxa se zúčastnil několikatýden-
ního reformního židovského tábora Kutz 
Camp (USA, léto 2013). Další naše mladá 
členka Hana Šiková absolvovala program 
pro budoucí lídry ORT Future Leaders 
(v průběhu celého roku). 

DĚKUJEME:
Aktivity Bejt Simcha byly v roce 2013 
finančně podpořeny z prostředků:
Federace židovských obcí v ČR 
(náboženské a publikační aktivity),
Dutch Humanitarian Fund – JHF,
World Union for Progressive Judaism – WUPJ,
European Union for Progressive Judaism – EUPJ
Ministerstva kultury ČR (Maskil),
Nadačního fondu obětem holocaustu – 
NFOH (Maskil),
Magistrátu hl. m. Prahy (kulturní program 
Epes rares)

… a individuálních dárců.

Tato Zpráva o činnosti byla přednesena na 
Valné hromadě Bejt Simcha 26. ledna 2014.

➤
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KONCERT IZRAELSKÉ KLARINETISTKY SHARON KAM

11. března 2014 v 19.30 h, kostel sv. Šimona a Judy
Sharon Kam – klarinet, Ori Kam – viola, Matan Porat – klavír

Wolfgang Amadeus Mozart:
Trio Es dur pro klarinet, violu a klavír KV 498 „Kegelstatt“

Robert Schumann:
Märchenerzählungen, čtyři kusy pro klarinet, violu a klavír op. 132

Györgi Kurtág:
Pocta Robertu Schumannovi op. 15d

Max Bruch:
Osm kusů pro klarinet, violu a klavír op. 83

„Nejnápaditější a nejindividuálnější umělkyní“ nazval časopis Gramophone 

klarinetistku Sharon Kam. Její nahrávky dokazují, že je stejně doma v klasickém 

repertoáru jako v soudobé hudbě a jazzu. Debutovala ve svých šestnácti letech 

s Izraelskou filharmonií pod taktovkou Zubina Mehty. Dalším jejím úspěchem se stalo 

vítězství na prestižní soutěži ARD v Mnichově. U příležitosti 250. výročí narození W. 

A. Mozarta provedla ve Stavovském divadle v Praze jeho klarinetový koncert, který 

sledovali televizní diváci ve 33 zemích. Spolu s ní vystoupí 11. března v kostele sv. 

Šimona a Judy její bratr violista Ori Kam a klavírista Matan Porat ve velmi pestrém 

programu, zahrnujícím na jedné straně Mozarta a Schuberta a na druhé straně 

Maxe Brucha a současného maďarského skladatele Györgyho Kurtága.

Reformní šabaton hostila v roce 2013 Židovská obec Olomouc

Program:

Koncert se koná pod záštitou J. E. Garyho Korena, velvyslance Státu Izrael v ČR
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Židovská obec v Praze, ve spolupráci s Rabinátem,
ČUŽM a holkami Ernejkami

Vás co nejsrdečněji zve na

PURIMOVOU OBECNÍ VESELICI
aneb rozjeďte to na plno!

sobota 15. března 2014 po 21. hodině, po skončení čtení Megilat Ester

PURIMOVÁ VEČERNÍ OSLAVA
v hlavním sále ŽOP 

vás potěší, pobaví a roztancuje skvělý DJ a zpěvák Diego Bar Bransburg

Vstup volný. Občerstvení zajištěno.

neděle 16. března 2014 od 17:30 h v hlavním sále ŽOP

PURIMOVÁ OSLAVA S PROGRAMEM

Uvidíte báječný Purimšpíl v režii Vidy Neuwirthové. Milým hostem bude Jarka 
Krečmerová. Herec Radim Vizvary vás zavede do říše pantomimy. 

Večerem provází herec Petr Vacek. 
Na závěr vám zazpívá s kytarovým doprovodem zpěvák Diego Bar Bransburg. 
Od 19 h hraje v hlavním sále výtečná kapela Trombenik k poslechu i k tanci.

neděle 16. března 2014 od 21 h ve 3. patře ŽOP
Od 21 hod. organizuje ČUŽM (Česká unie židovské mládeže) ve 3. patře ŽOP 

další program a zábavu. Večerem provází DJ Slater s bubeníky U-Prag.

Občerstvení bude k dispozici v hlavním sále již od 17 h, ve 3. patře od 21 h.

Vstupenky na program v neděli 16. 3. od 17.30 h - prodej vstupenek v pokladně 
ŽOP od pondělí 3. 3. 2014.

Vstup na program ČUŽM ve 3. patře je zdarma.

Masky v každém případě vítány!

Purim 2014 pro děti

Milé děti,
přijďte s námi oslavit svátek Purim. 

Koná se 16. 3. 2014 od 14 h v jídelně ŽOP.
Promluví pan rabín, bude také divadlo, 
zazpíváme si, zatančíme a pobavíme se!

Karnevalové masky vítány!

Židovská obec v Praze, společenský sál, 
Maiselova 18 

poDveČer Yvonne 
pŘenosilovÉ

„Musela jsem se životem prozpívat. Jsem ve znamení 
štíra, ti se pomalu plazí, ale dlouho vydrží,“

říká 

YvettA simonová
zpěvačka, jejíž hity znají snad všechny generace 

posluchačů. 

středa 26. března od 15 h

Vážení čtenáři,

dovolujeme si Vás pozvat na 
maturitní ples Lauderova 

gymnázia. Ples se bude konat 
13. března 2014 v klubu Roxy 

(Dlouhá 33, Praha 1). 
Sál otevřeme v 19:30 

a oficiální program 
začne ve 20:30.

Zahrají Vanilla Choice a Holy. 

Letošní ples bude probíhat 
v purimovém duchu 

a zároveň ve stylu 
dvacátých až osmdesátých let. 

Uvítáme, pokud tomu 
přizpůsobíte svůj oděv. 

Třída 4. G 
Lauderova 
gymnázia

Bejt Simcha srdečně zve:

EPES RARES
7. dubna 2014 od 19 h 
v kavárně Krásný ztráty 
(Náprstkova 10, Praha 1) 

- autorské čtení a beseda se 
spisovatelem, dramatikem 
a vrchním zemským 
a pražským rabínem 
Karolem E. Sidonem 

- doprovodným hudební 
program: Petra Ernyeiová 

Vstupné 50 Kč. Více 
informací a rezervace 
vstupenek na 
kehila@bejtsimcha.cz. 

Koná se s laskavou podporou 
Magistrátu hl. m. Prahy.
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9 Sestoupilo požehnání
Nevěsta a ženich již stáli nastrojeni, aby 
mohli vstoupit pod chupe, svatební balda-
chýn. Venku již zněla veselá svatební muzi-
ka a na rohu ulice chystal šámes čtyři dlouhé 
tyče, na kterých se napíná 
těžká, zlatem vyšívaná lát-
ka jako nebesa pro nevěstu. 
Co se všichni kluci v ghettu 
nakřičeli a nastrkali, aby to 
mohli být právě oni, kdo 
ponese ty tyče! Ale už, už!
Když už to vypadalo, že se 
průvod dá do pohybu, zvolal 
nevěstin tchán: „Kam se že-
nete, lidičky? Nejprve mu-
sím na stole vidět pěkně vy-
sázený nedan, věno za mého 
syna, jinak nikdo ani krok.“
„Ty peníze máte tak jisté,“ 
ujišťoval ho otec nevěsty, 
„jako by už ležely u vás 
v pokladně! Nechme to ale 
až na potom, Mendle!“
„Ať do mě hrom udeří,“ 
zaklínal se tchán, „jestli 
udělám jenom jeden jediný 
krok, dokud nebude věno 
ležet tady na stole!“
Vyndali tedy patnáct váčků 
s penězi. Tolar za tolarem, 
gulden za guldenem se 
na stole vršila hromádka 
za hromádkou. Trvalo to 
dobrou půl hodinu, než je 
všechny spočítali.
„Je tu jenom čtyři sta gulde-
nů,“ povídá Mendl, „chybí 
ještě celá dvě sta.“
„Víc nedám,“ opáčil otec 
nevěsty pomalu.
Mendel mu odvětil ještě po-
maleji: „Dobrá, v tom přípa-
dě máme po svatbě.“
Rázem jako by do příbuz-
ných vstoupil rozkolný 
duch, odtrhli nevěstu a ženi-
cha od sebe a najednou byl 
mezi nimi ten stůl, na němž 
se blyštěly mince.
„Kvůli tomu! Jenom kvůli 
tomu!“ lamentovala ne-
šťastně nevěsta. Zlatému 
závoji, který visel z věnce 
a sahal jí hluboko pod oči, se povolily stuhy, 
sesunul se nazad a ukázala se bledá, vydě-
šená tvář.

LeopoLd kompert:
POVěSti Z ghetta 2. ČÁST

V tom se Mendel, nevěstin tchán, zapotá-
cel, jako by měl snad upadnout. „Lidičky, 
lidičky,“ začal volat, „podívejte, zázrak se 
tu stal, zázrak z nebe. Vždyť je tu na stole 
šest set guldenů.“

Sto rukou se napřáhlo, aby peníze naráz pře-
počítalo. Bylo tam plných šest set.
„Sestoupilo na nás požehnání,“ mínili 

všichni a srdce jim naplnil tichý úžas. A vy-
kročilo se k svatbě.

10 Ještě jednou o požehnání
Pokud někdo ve svém domě nalezne „po-

žehnání“, je lepší, když 
o něm nemluví! Za kaž-
dým požehnáním se totiž 
plíží jeden zlý šed, jak se 
u Židů říká zlým duchům, 
a pokud by člověk požeh-
nání zmínil, v ten samý 
okamžik by na něj šed vy-
pustil svůj jedovatý dech.
Hauzírník Josel Kozan-
da to velmi dobře věděl. 
Když se jednou v pátek 
vrátil ze své pravidelné 
týdenní poutě po okol-
ních vesnicích, bylo mu 
smutno a těžko na duši. 
Nevydělal dost ani na 
šábes. Živě viděl, jak do-
razí k hostinci ve velké 
aleji, kde na něj bude če-
kat jeho drahá žena Perl 
a bude chtít peníze právě 
na ten šábes. A také vi-
děl, jak bude muset vzít 
poslední stříbrnou lžičku, 
která ještě zbyla ze sva-
tebních darů, a odnést ji 
zlatníkovi Kalmemu.
„Co se dá dělat,“ povídá 
tiše sám pro sebe, „šábes 
se musí držet.“ Přesně 
v ten okamžik se před 
ním objevil sedlák, který 
chtěl nakoupit. Josel ote-
vřel pytel, sedlák si vy-
bral zboží a bez handr-
kování mu na ruku vysá-
zel všechny peníze. Josel 
Kozanda chválil Boha 
a šel dál. Najednou se 
podivil, protože když se 
ohlédl po tom sedlákovi, 
nikde ho neviděl. A to tu 
cesta vedla přímo.
U hostince našel svou 
ženu, přesně jak čekal, 
a dal jí peníze na šábes.
Pak se ale přihodilo něco 
zvláštního. Příští pátek 

na Josela žena nečekala u hostince, jak byl 
zvyklý. A když dorazil domů, podivil se ještě 
víc. Tam totiž z každého koutu zářil a voněl ➤
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šábes. Na stole se skvěly upečené bílé šábe-
sové chleby a Perl zrovna zbavovala šupin 
velikou rybu.
„Ty jsi byla u zlatníka Kalmeho?“ zeptal se 
ženy Josel udiveně.
„Co tě nemá?“ odpověděla mu žena.
„A jak jsi tedy připravila na šábes?“
„Ještě mi zbyly peníze z minulého týdne.“ 
Podívali se na sebe a oběma na mysli vyvsta-
la tatáž myšlenka, ale ani jeden ji nevyslovil.
Ani následující pátek nečekala Perl tam, kde 
obvykle, a Josel opět našel doma zářící a vo-
nící šábes. Tak to šlo po mnoho let. Nejen na 
šábes, ale na celý týden bylo vždycky dost 
peněz. V domě hauzírníka všechno kvetlo 
a zelenalo se a téměř hmatatelně se nad ním 
vznášelo požehnání. Josel, chudý a přehlíže-
ný člověk, který neměl ani na to, aby jednou 
za týden přispěl rabínovi na živobytí, mu na-
jednou každý pátek posílal víc než kdokoliv 
jiný. A Perl, která dosud stávala ve vzdále-
ném koutku „ženské synagogy“, kde z toho, 
co se dělo vepředu u mužů, nebylo vůbec nic 
slyšet, měla nyní své místo docela nahoře, 
hned třetí za rebecin.
U smrtelného lože Josela Kozandy se sešlo 
celé společenství rabonim z pohřebního bra-
trstva a odříkali spolu s ním poslední mod-
litby. Pak ale Josel poslal všechny pryč a za-
volal si k sobě jen svou věrnou ženu Perl. 
„Opouštím teď tento svět,“ pověděl jí, „ne-
měl bych přeci jen mluvit?“ 
„Raději mlč,“ odvětila mu, „dokud nebudeš 
u Boha, pak mu můžeš poděkovat.“
Tedy mlčel. Ale úsměv si odpustit nedokázal 
a Perl se usmívala s ním. Mohlo se snad jas-
něji ukázat, že na ně sestoupilo požehnání?

11 Průvodce
Syn se vydával do světa a matka ho napo-
sled vyprovázela až k silnici, po které měl 
odejít. Když se s ním objímala, líbala ho 
a rozžehnávala se s ním, povídá mu s vel-
kou starostí v hlase: „Pokaždé, když něja-
ká mame nechává dítě odejít, je za ním od 
Boha poslán jeden malech, tedy anděl, kte-
rý jde spolu s dítětem a dává na něj pozor. 
Prosím tě jenom o tohle jedno: každý den si 
k modlitbě přikládej tfilim. Když to neudě-
láš, on mi to ten malech poví.“
Jedno vám musím říct: slzy na matčiných 
řasách ještě ani neoschly a syn už na své-
ho anděla ani nepomyslel. Jeho smyslů se 
zmocnilo divoké veselí a tfilim spaly nedob-
rým spánkem.
„Kdepak zůstal ten anděl od mé matky?“ 
ptával se syn často, když se utápěl v radován-
kách, a stejnou otázku si kladl, i když byl ne-
mocný, hladový a vyhublý, daleko od svého 
domova. Tehdy mu přišla modlitba znovu na 
mysl; vytáhl tfilim a přiložil si je na levou ruku 
a na čelo. Když je pak vracel do sametového 

váčku, který mu k třináctým narozeninám 
věnovala sestra, tu hle: nevypadlo z něj na-
jednou něco jasného a radostně se třpytícího? 
Nejsou to dva velké kusy zlata?
Den na to nesla pošta dopis, ve kterém stálo: 
„Drahá maminko! Tvůj malech se mi ukázal 
až teď, ale právě v ten správný okamžik. Od 
teď budu přikládat tfilim každý den. A z těch 
peněz jsem si pořídil pár pevných bot a kabát 
na zimu.“

12 nemohl zemřít
Jedné tiché noci se schulklopferovi zdálo, ja-
koby se kladivo, kterým každé ráno a večer 
svolává lidi do synagogy, začalo samo poma-
lu kývat nahoru a dolů. „To kladivo mi nedá 
spát,“ řekl své dceři, která byla také vzhůru 
a naslouchala nezvyklým, tichým úderům.
„Někdo v naší ulici umře,“ řekla se strachem 
v hlase a zděšeně vyjekla: „Dobrotivý Bože! 
To bude rabín!“
V ten moment klepání kladiva ustalo; zvenku 
ale někdo zabušil na okno a udýchaný hlas 
volal: „Vstávej a běž klepat, ať se jdou lidé 
do synagogy modlit žalmy, rabín umírá.“
Do ticha noci tedy zazněly známé tři údery 
kladiva na každé dveře. Pohroužena do nej-
hlubšího nitra své duše, slyšela dcera, jak její 
otec obchází od domu k domu a když dozněla 
poslední rána na poslední dveře, zdálo se jí, že 
právě v ten okamžik musel rabín naposledy 
vydechnout. Neudržela se a dala se do pláče.
Modlitby těch, kteří recitovali žalmy, ale ra-
bínovu duši držely v těle, i když se od něj 
stíny smrti nevzdalovaly. Brzy zrána byl stá-
le ještě na smrtelné posteli a bocherim, jeho 
studenti, naříkali o to hlasitěji. Lidé vzali 
vosk a knot, změřili jím celé tělo nemocné-
ho rabína a vyrobili ohromnou svíci. Pak se 
oblékli do rubášů a vynesli svíci ven až na 
„dobré místo“, jak se u Židů říká hřbitovu, 
a tam ji zahrabali k mrtvým.
Ale i tak to brzy vypadalo, že bude potřeba rabí-
na změřit znovu – aby se nachystalo šest prken 
na jeho rakev. „Bože, silný Bože!“ volali boche-
rim, „co máme ještě udělat, aby náš rabín žil?“
„Pojďme pro něj sbírat léta,“ navrhl jeden 
z nich, „třeba nás Bůh vyslyší.“
Jeden z chlapců se tedy vypravil od domu 
k domu s papírem v ruce. Na papír každý na-
psal, kolik let, týdnů nebo dnů ze svého živo-
ta dává za umírajícího rabína. Schulklopfe-
rova dcera stála přede dveřmi, když chlapec 
s papírem procházel okolo. „A co ty? Nedáš 
taky něco za rabína?“ zavolal na ni.
„Celý svůj život, celý život za něj dám,“ od-
pověděla mu se vzlykem.
„Mám to tam napsat?“
„Piš, piš!“
Tak si chlapec zaznamenal celý Hanelin ži-
vot. V ten okamžik se rabínovi ulevilo.
Druhého dne ale zakopávali na „dobrém 

místě“ jiné tělo, mladé tělo – byla to schulklo-
pferova dcera. Ale oč spěšněji se dívka ode-
brala do říše zesnulých, o to těžší bylo najed-
nou vymazat rabínovo jméno z knihy živých. 
A bylo to prazvláštní: po svém uzdravení byl 
rabín nejprve plný radosti a v dobrém rozma-
ru, rozkvetl znovu v nebývalé síle. Pak ale na-
jednou zesmutněl a jeho tvář zbledla. Nikdo 
netušil, čím to. Lidé nevěděli, že když jednou 
rabín seděl pozdě v noci nad Talmudem a stu-
doval, zazněl najednou na dvoře tichý zpěv, 
a když otevřel okno, stála tam krásná dívka 
a na její tváři byl i přes příkrov temnoty patrný 
mrtvolný úsměv. „Mohla teď zpívat a být vol-
ná jako pták,“ pomyslel si rabín a v tichu noci 
plakal nad zatuchlými stránkami svých knih.
Jednoho dne o půlnoci se domem rozezněl 
pronikavý nářek, pak podivné zvuky, jakoby 
potlačované steny. A hned na to uslyšel rabín 
křik novorozeného dítěte. „Oj vej!“ zvolal 
rabín, „o tohle jsem ji připravil.“ Od té chví-
le slyšel každou noc dětský pláč, ale krom 
něj i zpěv ukolébavek tak nebesky líbezný, 
že musel z hloubi srdce naříkat.
Šestkrát se za ty roky opakovalo bolestivé 
sténání a po něm křik novorozence a pak lí-
bezné ukolébavky. Pak dlouhou dobu pano-
valo jen ticho...
Jednoho dne zazněl ale znovu krásný a ra-
dostný zpěv a rabín věděl: „Teď přichází její 
první chlapec ve svých třinácti letech k bar 
micva. O to jsem ji připravil.“
Pak dlouho opět ticho, až se po letech zase 
rozezněl nový krásný zpěv a rabín věděl: 
„Nyní vede svou dceru pod chupe, svatební 
baldachýn. To vše jsem jí vzal.“
Od té chvíle už hlas nikdy nezněl smutně 
nebo plačtivě; vždy to byl překrásný a ne-
výslovně sladký zpěv a rabínovi bylo jasné: 
„Stala by se šťastnou matkou a já jsem to 
všechno zničil.“
Tak prožil rabín celou dívčinu pozemskou 
pouť. Stávalo se, že toužil umlčet ty krásné 
melodie a nahradit je nářkem, aby věděl, že 
by dívka na zemi i trpěla. To se ale nestalo 
a rabín plakal nad Talmudem: „Tak šťastná 
by byla!“ A chtělo se mu zemřít, pominout; 
zpěv mu bral sílu k životu; umřít ale nemohl.
Tak zestárl a zvetšel. Všichni z obce ho pře-
dešli do hrobu, dokonce i děti, kterým kdysi 
žehnával, procházely kolem coby šedí shr-
bení starci. Umíraly, on ale nemohl. „Kdy 
už přijde čas, děvče?“ ptával se často, „Jak 
dlouho chceš ještě žít?“ Pak se jednoho dne 
o půlnoci ozval ze dvora teskný nářek, jako 
od umírajícího. „Zemřela,“ řekl si rabín, 
„Bohu věčné díky!“
Brzy z rána našli bocherim mezi knihami le-
žet jeho mrtvé tělo.

Přeložil Petr Jan Vinš
Ilustrace: Lucie Lomová

➤
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Takzvaný terezínský rodinný tábor byl 
zvláštní sekcí vyhlazovacího tábora v Osvě-
timi-Březince, do níž bylo z terezínského 
ghetta v letech 1943 a 1944 deportováno na 
17 500 vězňů. Na rozdíl od ostatních trans-
portů, jež přijížděly na rampu osvětimského 
tábora, nebyli tito lidé při příjezdu podrobe-
ni selekci a nebyli okamžitě posláni na smrt. 
Mohli si ponechat své civilnější šaty z Tere-
zína, nebyli podrobeni ponižujícímu vyhole-
ní hlavy, a především byli členové rodin po-
necháni ve stejné sekci tábora (proto tábor 
„rodinný“). Charismatický vězeň Fredy Hir-
sch dokonce prosadil vznik zvláštního dět-
ského bloku, kde vychovatelé mohli dětem  
alespoň dočasně – ulehčit jejich osud a čás-
tečně je nechat zapomenout na hrůznou reali-
tu, jež je obklopovala. V podmínkách vyhla-
zovacího tábora nebývalé výhody. I přesto 
vězňové terezínského rodinného tábora umí-
rali po stovkách.
Přesně po šesti měsících pobytu bylo všem 
dosud žijícím vězňům, kteří byli do Osvětimi 
deportováni v září 1943, oznámeno, že bu-
dou přemístěni do „pracovního tábora Hey-
debreck“. Místo toho však nákladní vozy za-
mířily k osvětimským plynovým komorám, 
kde byli všichni v noci z 8. na 9. března 1944 
bez selekce zavražděni. Podle několika svě-
dectví zpívali někteří před svou smrtí jako 
znak vzdoru československou hymnu, zněla 
i Hatikva (židovská hymna, která se pozdě-
ji stala hymnou Státu Izrael) a Internacioná-
la. Celkem bylo zavražděno 3791 mužů, žen 
a dětí.
Historici dodnes diskutují o důvodech, proč 
bylo s vězni terezínského rodinného tábora 
zacházeno právě tímto způsobem. Shodují 
se, že svou úlohu sehrála role Terezína ja-
kožto propagandistického tábora a přede-
vším plánovaná návštěva Mezinárodního vý-
boru Červeného kříže zde, která měla ghe-
to falešně představit jako město, kde mohou 
Židé pokojně žít a odkud není nikdo deporto-
ván na smrt. I proto museli vězňové rodinné-
ho tábora v Osvětimi-Březince do Terezína 
napsat postdatované korespondenční lístky 
z údajného „pracovního tábora Birkenau“. 

V okamžiku, kdy je adresáti v Terezíně do-
stali do rukou, byli jejich pisatelé již mrtví. 
Většina ostatních vězňů z tábora byla poté 
v Osvětimi-Březince zavražděna mezi 10. 
a 12. červencem 1944; z 17 500 vězňů rodin-
ného tábora jich tak přežilo pouhých 1294. 
Jen o měsíc později byli na stejném místě 
vyvražděni vězňové jediného dalšího „rodin-
ného tábora“, v němž byli vězněni Romové, 
včetně těch deportovaných z českých zemí.
Dějiny terezínského rodinného tábora do-
sud zůstávají na okraji historického povědo-
mí české společnosti a v českých školách se 
o nich téměř neučí. A to i přesto, že vyhla-
zení první části jeho vězňů v březnu 1944 
bylo největší jednorázovou hromadnou vraž-
dou českých občanů za druhé světové války. 
Událostí, která svým významem snese srov-
nání s masakrem obyvatel Lidic a Ležáků.
Židovské muzeum v Praze tak společně 
s dalšími organizacemi připravilo k 70. vý-
ročí této tragické události připomínkový pro-
gram. V průběhu roku 2014 se bude dále ko-
nat řada tematických přednášek a diskusních 
pořadů. Vedle zprostředkování nových in-
formací o historii tábora a její reflexi v nich 
bude velký prostor věnován právě svědectví 
pamětníků a dialogu s těmi, kteří stále mo-
hou vystupovat ve školách a na veřejnosti.

PŘIPOMÍNKOVÝ PROGRAM ŽIDOV-
SKÉHO MUZEA V PRAZE PŘI PŘÍLEŽI-
TOSTI VYVRAŽDĚNÍ TEREZÍNSKÉHO 
RODINNÉHO TÁBORA V ROCE 1944

8. BŘeZnA 2014
Slavnostní koncert. K připomenutí tragické 
události vyvraždění terezínského rodinné-
ho tábora se v pražské Španělské synagoze 
uskuteční koncert, který v přímém přeno-
su odvysílá stanice Český rozhlas Vltava. 
Ve skladbách Zikmunda Schula, Stanislava 
Jelínka, Noama Sheriffa, Ervína (Erwina) 
Schulhoffa a Felixe Mendelssohna-Barthol-
dyho vystoupí Dominika Weiss Hošková, 
Pražské dechové trio a Nostitzovo kvarte-
to. V přestávce koncertu navštíví průvod-
ci koncertem Vladimíra Lukařová a ředitel 

Židovského muzea Leo Pavlát galerii Špa-
nělské synagogy, kde je instalována expozice 
o pronásledování Židů za protektorátu.
Přímý přenos koncertu, který je vyhrazen 
zvaným hostům, vysílá stanice Vltava v so-
botu od 20 h.

Vraždění v Osvětimi. Hostem novináře a pu-
blicisty Tomáše Kučery v pořadu Historie.cs, 
věnovaném vyvraždění terezínského rodin-
ného tábora, bude vedle Tomáše Fedoroviče 
a Milana Hese i Michal Frankl ze Židovské-
ho muzea v Praze.
Historie.cs, ČT24, od 21.05 h.

9. BŘeZnA 2014
Tryzna za oběti v Pinkasově synagoze, po je-
jímž skončení v 10 h bude synagoga zdarma 
zpřístupněna veřejnosti. 

Komentované prohlídky Památníku českých 
a moravských obětí šoa.
Pinkasova synagoga, Široká 3, v 10 h, 12 h 
a 14 h.

Komentované prohlídky výstavy „Prav-
da a lež. Filmování v ghettu Terezín 1942–
1945“. Výstava zprostředkovává výsledky 
mnohaletého výzkumu v České republice 
i zahraničí. Vůbec poprvé se tak veřejnos-
ti představí montáž z filmových výstřiž-
ků z roku 1942, které vězni ukryli v ghettu 
a které se podařilo v Národním filmovém ar-
chivu identifikovat v roce 2004, i dosud ne-
publikované fotografie, jež byly tajně poříze-
ny během filmování v letech 1944–1945. Ná-
vštěvníci mohou dále zhlédnout záběry z do-
kumentace průběhu natáčení v roce 1942, 
uložené ve Filmotece narodowej ve Varšavě, 
jakož i oba dochované fragmenty druhého 
terezínského filmu, které se nacházejí v Ná-
rodním filmovém archivu a v památníku Yad 
Vashem v Jeruzalémě. Unikátní filmové zá-
běry a fotografie dále doplňují písemné a ob-
razové dokumenty dosud publikované jen 
v odborném tisku.
Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 
3, v 11 h, 13 h a 15 h. ➤

Letos v březnu uplyne 70 let od vyhlazení vězňů terezínského rodinného tábora v plyno-
vých komorách tábora v osvětimi-Březince. Ačkoli bylo zavraždění téměř čtyř tisíc mužů, 
žen a dětí v noci z 8. na 9. března 1944 největší jednorázovou vraždou československých 
občanů za druhé světové války, hraje v českém obecném i  historickém vědomí spíše okra-
jovou roli. Židovské muzeum v Praze tak ve spolupráci s dalšími partnery připravilo na celý 
rok 2014 speciální program, jehož jednotlivé akce budou tuto tragickou událost připomínat 
z různých perspektiv.

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE PŘIPOMENE NEJVĚTŠÍ JEDNORÁZOVOU

V R A Ž D u  č E S K o S L o V E n S K Ý c H  o B č A n Ů
Z A  D R U H É  S V Ě T O V É  V Á L K Y
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Terezínský rodinný tábor a jeho památka. Účast 
v diskusi pod vedením pedagoga a historika Pet-
ra Sokola přislíbilo pět pamětníků rodinného tá-
bora: D. Lieblová, E. Merová, Z. Růžičková, P. 
Werner a P. Stránský. Více než popisu historie 
rodinného tábora bude program věnován osob-
ním vzpomínkám pamětníků a diskusi o jejich 
vztahu k připomínání a nepřipomínání této udá-
losti v české poválečné společnosti.
OVK ŽMP Praha, Maiselova 15, od 17 h.

18. BŘeZnA 2014
Slova zní zpoza zdí – pásmo písní na tex-
ty terezínských chlapců. Ve spolupráci 

s Gymnáziem Přírodní škola, o. p. s., zazní 
pásmo zhudebněných textů Hanuše Hachen-
burga a dalších chlapců z časopisu Vedem 
vytvářeného v terezínském ghettu. Hudba 
bude prokládána slovem o tvůrcích časopi-
su a rodinném táboře, mezi jehož dalšími 
oběťmi byl v červenci 1944 i samotný Hanuš 
Hachenburg.
OVK ŽMP Praha, Maiselova 15, od 18 h.

Dále mj. připravujeme:
9. června 2014

Přednáška historika Jana Láníčka o terezín-
ském rodinném táboře.

OVK ŽMP Praha, Maiselova 15, čas bude 
upřesněn.

4. září 2014

Přednáška historika Michala Schustera 
o vvyvraždění tzv. cikánského rodinného tá-
bora v noci z 2. na 3. srpna 1944 a diskuse 
s romskou pamětnicí Máriou Kormanovou.
OVK ŽMP Praha, Maiselova 15, čas bude 
upřesněn.

Židovské muzeum v Praze
www.jewishmuseum.cz

připomínka

➤

Památník terezín zve na výstavu

rodinný tábor

6. – 31. března 2014
předsálí kina Muzea ghetta

Dokumentární výstava Památníku Terezín 
k 70. výročí likvidace tzv. Rodinného tábora 

Výstava přibližuje především osud vězňů, kteří přijeli z Terezína do 
Osvětimi v září 1943 a byli tam zavražděni v noci z 8. na 9. března 

1944. Jejich hromadná poprava byla největší masovou vraždou 
československých občanů v letech nacistické okupace.
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Arik Brauer – nová pesachová 
Hagada (Museum orotheergasse)

Výstava významného rakouského malíře, 
představitele školy fantastického realismu, 
probíhá v muzeu až do 25. května tohoto 
roku. Výstavu uspořádalo muzeum u pří-
ležitosti autorových 85. narozenin. Brauer 
zachytil ve svých 24 dílech dějiny odchodu 
Židů z Egypta a vytvořil tak novou ilustro-
vanou verzi Hagady, knihy, která se předčítá 
v průběhu sederu na začátku svátku Pesach, 
kdy si Židé na celém světě připomínají osvo-
bození z egyptského otroctví. Brauer podob-
ný cyklus namaloval již v roce 1979. Ten se 
setkal s velkým ohlasem a všechna díla byla 
rozebrána sběrateli. Autor se proto rozhodl 
namalovat cyklus nový, a to podle myšlenek 
Erwina Javora, který spolu s izraelským au-
torem Joshuou Solem a vídeňským vrchním 
rabínem Paulem Chaimem Eisenbergem ko-
mentuje biblické texty. 

Amy Winehouse – rodinný 
portrét (Museum Judenplatz)

Výstava zachycuje v roce 2011 zesnulou 
zpěvačku tak, jak ji zná jen málokdo. Amy 
Winehouse byla velmi pevně spjata se židov-
skou historií své rodiny, která v devadesátých 
letech 19. století emigrovala z Běloruska do 
Anglie. Alex Winehouse, zpěvaččin bratr, 
otevírá pomocí mnohých objektů a osob-
ních vzpomínek nové pohledy do světa své 
sestry. Poutavě ukazuje její hudební talent, 
zájem o módu, její milované město Londýn, 
její spjatost se židovstvím. Podle Alexe byla 
Amy na svoje židovství vždy hrdá.
Výstavu se podařilo zrealizovat ve spoluprá-
ci se Židovským muzeem Londýn a potrvá 
od 11. března až do srpna.

Konec světa – Židovský život 
a  umírání v první světové válce 
(Museum Dorotheergasse)

Pod tímto názvem bude probíhat od 2. dubna 
do 14. září 2014 výstava věnovaná první svě-
tové válce. Více než 350 000 židovských vo-
jáků bojovalo na frontě, kromě jiných škod 
bylo zničeno i židovské osídlení v Haliči. 
Na frontě, přímo v zákopech, zabezpečovaly 
desítky polních rabínů nejen náboženské po-
třeby vojáků, ale byli aktivní i v zajateckých 
táborech. Vojáci byli oddáni císaři Františku 
Josefovi, který jim zákonem garantoval prá-
va a ochranu před 
a n t i s e m i t i s m e m . 
Více než 80 000 ži-
dovských utečenců 
naš lo  ochranu  ve 
Vídni, čímž se znač-
ně změnila struktura 
židovského obyva-
telstva města. Přiby-
lo mnoho chudých 
Židů, kteří předsta-
vovali velkou zátěž 
a mnoho problémů 
pro vídeňskou židov-
skou náboženskou 
obec. Mnozí z mla-
dých přistěhovalců 
se stávali stoupenci 
sionismu. Na výsta-
vě jsou prezentovány 
biografie vojáků, po-
litiků, rabínů, uměl-
ců, revolucionářů 
i pacifistů; mezi nimi 
je i několik žen. Ob-
raz doby přes sto lety 
dokreslují historické 
objekty, jako napří-
klad dary židovské 
obce císaři  a jeho 
rodině, obrazy vý-
znamných osobností, 
nábytek a řada čer-
nobílých fotografií 
z Vídně a Haliče. 

Stálá expozice 
(Museum Dorotheergasse)

V roce 2013 oslavilo Židovské muzeum 
ve Vídni 25. výročí svého znovuotevře-
ní a dvacet let existence muzea v pa-
láci Eskeles, v blízkosti světoznámého 

náměstí Svatého Štěpána (Stephansplatz). 
U příležitosti těchto výročí otevřelo mu-
zeum novou stálou výstavu, v centru její-
hož zájmu nedávná minulost i současnost 
vídeňských Židů. 
Výstava nazvaná „Naše město – židovská 
Vídeň do dnešních dnů“, která představuje 
přítomnost, je umístěna v přízemí. Zaměřuje 
se na vídeňskou židovskou komunitu, která 
byla během holocaustu téměř zničena, a po 
válce se rozvinula v malou, ale rozmanitou 
společnost, ovlivněnou nejprve příchodem 
přistěhovalců z východní Evropy, později 
potom Židů z bývalého Sovětského svazu, 

především střední Asie. Návštěvník získá 
prostřednictvím mapy města základní infor-
mace o židovských institucích a zařízeních 
současné Vídně.
Další část výstavy umístěná v patře se věnu-
je historii od středověku až po období šoa. 
Objasňuje mimo jiné tzv. Toleranční patent 
císaře Josefa II., popisuje revoluční rok 1848 

POZVÁNKA NA VÝSTAVY DO
víDeňskÉho žiDovskÉho muZeA

Plavkyně z klubu Hakoach Fritzi Löwy, Lucie Goldner a Hedy Bienenfeld se svým 
trenérem Zsigo Wertheimem
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včetně toho, jak se v těchto pohnutých do-
bách angažovali vídeňští Židé, proměny 
města, které se postupně stává městem při-
stěhovalců, zachycuje vznik židovské nábo-
ženské obce v roce 1852. Zvláštní pozornost 
je věnována tzv. třetí židovské náboženské 
obci, která existovala do roku 1900, kdy byla 
Vídeň třetím největším střediskem židovské-
ho života v Evropě. Výstava také představuje 

David Kumermann – izrael

Autor o této kolekci říká:
Svou prací pokračuji v tradici dokumentární 
fotografie, která se snaží vytvářet silné obrazy 
bez manipulací a triků. Láká mě jednoduchost 
a minimalismus políčka černobílého kinofil-
mu. Jako jsou v šachách pravidla relativně 
jednoduchá, ale možností, jak hru rozvíjet, 
je nespočet, tak je možné jednou fotografií, 
plochou se šedými skvrnami, sdělit nekoneč-
ně mnoho. Je stále co fotografovat a co foto-
grafovat lépe, nově, jinak. Dají se najít nové 
pohledy na věci všední, vytvářet obrazy, které 
dokáží v divácích nějak rezonovat a něco pro-
bouzet. Proto mě baví fotografovat.
Tyto obrázky vznikly ještě v době mých 
studií na FAMU, když se mi podařilo vyjet 

významné členy židovské obce, kteří byli za 
druhé světové války nuceni opustit svoji do-
movinu. Část výstavy se pak věnuje nepo-
psatelné katastrofě, která postihla vídeňskou 
židovskou obec v letech 1938 až 1945.

 Jana Tchabana-Löwbeer, Vídeň
Foto: Jüdische Museum der Stadt Wien 

(www.jmw.at)

na stáž do Jeruzaléma na Bezalel Academy 
of Arts and Design. V Izraeli jsem nebyl 
poprvé, ale katedru fotografie na Mount 
Scopus jsem neznal a mile mě překvapilo, 
kam jsem přišel. Chodil jsem hodně s apa-
rátem po městě a obrázky jsem konzultoval 
se šéfem katedry Miki Kracmanem a také 
s Josefem Kohenem a Simchou Širmanem. 
Pamatuji si větu, kdy mě Miki Kracman 
pobízel, ať zapomenu na naši evropskou 
tradici krásného měkkého světla a „začnu 
používat to podělaný ostrý polední slun-
ce“. Tu radu jsem si úplně k srdci nevzal, 
nicméně tamní pohled na věc byl inspirují-
cí. Vytrvale mě také odrazovali od určitého 
způsobu zobrazování, které považovali za 
stereotypní nebo příliš turistické. Fotku 
vojáka a „ortodoxa“, kteří se vedle sebe 

Vídeňské židovské muzeum
Otevírací doba: 
Museum Dorotheergasse,
neděle až pátek 10–18 h, v sobotu zavřeno

Museum Judenplatz,
neděle až čtvrtek 10–18 h, pátek 10–14 h, 
v sobotu zavřeno
Více informací na www.jmw.at

modlí u Zdi, má přece každý, a nám jde 
o originalitu.
Pro tuto výstavu vybírám fotografie, 
z nichž jsem většinu ještě nikdy nevysta-
vil, nepočítám-li internet. Tato kolekce 
byla součástí absolventské práce, kterou 
mi vedl Pavel Dias. Dávám vedle sebe ob-
rázky z Jeruzaléma – na některých jsou vi-
dět protesty proti konání Gay Pride Parade 
ve svatém městě a vedle toho všední mo-
menty – a také fotografie z Lag baomeru 
v Meronu. Nejedná se o reportáž, která by 
se věnovala nějaké konkrétní události. Jde 
mi o obecnější pohled a téma zůstává širší. 
Nechci smazat konkrétnost okamžiku a si-
tuace, ale nepovažuji ji za to hlavní. Proto 
nechávám obecný titul Izrael, z něhož vy-
stavuji výběr deseti fotografií.

ŽIDOVSKÁ OBEC PRAHA ZVE NA
výstAvu fotogrAfií :

➤

Výstava bude instalována ve 2. patře radnice 
Židovské obce v Praze od 1. března

(Maiselova 18, Praha 1).
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kulturní progrAm – BŘeZen 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

neděle 9. 3. od 17 h: Terezínský rodinný 
tábor a jeho památka. Večer věnovaný 
vzpomínce na vyvraždění terezínského ro-
dinného tábora v Osvětimi-Birkenau, od ně-
hož uplyne v noci z 8. na 9. března celých 
sedmdesát let. Naše pozvání přijali někteří 
z jeho pamětníků, jmenovitě Zuzana Růžič-
ková, Dagmar Lieblová, Evelina Merová, 
Pavel Stránský a Pavel Werner. S pamět-
níky bude rozmlouvat Petr Sokol, pedagog, 
a lektor vzdělávacího projektu ŽMP a In-
stitutu Terezínské iniciativy Naši nebo cizí: 
Židé v českém 20. století. Vedle vzpomínek 
na rodinný tábor se bude hovořit také o jeho 
roli ve vztahu českých Židů k tématu šoa, 
o poválečném připomínání či nepřipomíná-
ní jeho vyvraždění v české společnosti, ale 
i o jeho místě v českém vzdělávání o holo-
caustu. Vstup volný

čtvrtek 13. 3. v 18 h: Pavel, pohané a Boží 
království. Pavel z Tarsu trval na tom, 
aby pohané odvrhli svá původní božstva 
a přijali nekompromisní závazek vůči jeho 
bohu, bohu Izraele. Zároveň však trval na 
tom, aby tito pohané nekonvertovali k ju-
daismu. Proč ne? Co nám jeho náboženská 
politika říká o učení Ježíše z Nazaretu a co 
říká o Pavlově přesvědčení o příchodu Bo-
žího království? Na tyto otázky se ve své 
přednášce pokusí odpovědět přední svě-
tová odbornice na rané křesťanství Paula 

Fredriksen (Hebrejská univerzita v Jeru-
zalémě, Bostonská univerzita). Přednáška 
je pořádána ve spolupráci se Společností 
křesťanů a Židů a proběhne v angličtině se 
simultánním tlumočením do češtiny. 

úterý 18. 3. v 18 h: Slova zní zpoza zdí – 
pásmo písní na texty terezínských chlapců. 
Pohnutá válečná historie města Terezín vydala 
kromě trpkých plodů i řadu krásných, dodnes 
inspirujících květů v podobě veršů nedobro-
volných obyvatel ghetta. Své nezanedbatelné 
místo mezi těmito mladými básníky zaujímají 
Hanuš Hachenburg, Petr Ginz a Zdeněk Or-
nest. O oživení odkazu těchto a dalších tere-
zínských básníků se pokusili studenti a učitelé 
Gymnázia Přírodní škola, kteří jejich vybra-
né texty zhudebnili v rámci projektu Terezín-
ská štafeta. Vzniklé písně zazní v rámci večer-
ního vystoupení v podání autorů hudby, jejich 
spolužáků a kolegů. Večer je věnován obětem 
terezínského rodinného tábora v Osvětimi, 
mezi nimiž byl před sedmdesáti lety i Hanuš 
Hachenburg. Vstup volný

čtvrtek 20. 3. v 18 h: Jeruzalémská čtvrť 
Mea Še‘arim má narozeniny. Když byla 
jeruzalémská čtvrť Mea Še’arim v roce 
1874 založena, jednalo se teprve o druhou 
osadu vně zdí Starého Města. Dnešní čtvrť 
Mea Še’arim je již geograficky do Jeruzalé-
ma plně integrována, ale přesto z něj svým 

zvláštním způsobem vyčnívá. Současný vše-
dní i sváteční život této jeruzalémské čtvrti 
představí za doprovodu bohatého obrazové-
ho materiálu přednáška Jana Neubauera.

středa 25. 3. v 18 h: Pět nevěst. V třetí části 
cyklu němých ruských filmů s židovskou te-
matikou bude promítnut snímek Pět nevěst 
(1929, 58 minut). Film ve formě „easternu“ 
přibližuje ukrajinský štetl Bednota, jemuž 
hrozí pogrom od petljurovských (ukrajin-
ských nacionalistických) jednotek, které ho 
roku 1919, kdy se film odehrává, obsadily. 
Novou hudbu s výraznými perkusivními 
nástroji a konkrétními zvuky k němu složil 
skladatel Jan Grunt. České titulky.

Nedělní program pro děti a jejich rodi-
če: 23. 3. v 14 h: Lvíček Arje má karneval 
(oslava nejveselejšího židovského svátku 
Purim). Zlý Haman, vezír perského krále 
Achašveroše, chce zabít všechny Židy. Po-
daří se královně Ester jeho plánu zabránit? 
Přijďte všichni v maskách, zatančíme si, 
naučíme se purimovou písničku a ochutná-
me „Hamanovy uši“. Prohlídka: Španělská 
synagoga. Vstupné 50 Kč

Výstava v prostorách OVK: Staré stromy 
na židovských hřbitovech. Do 27. 3., po–čt 
10–15 h, pá 10–12 h, během večerních pro-
gramů a po domluvě.

čtvrtek 13. 3. v 18 h: Pravda a lež. Filmová-
ní v ghettu Terezín 1942–1945. Stejnojmen-
nou výstavu, která je od srpna loňského roku 
až do konce března letošního roku ke zhléd-
nutí v Galerii Roberta Guttmanna Židov-
ského muzea v Praze, představí kurátorky 
výstavy Jana Šplíchalová a Eva Strusková. 
Současně seznámí s nejnovějšími výsledky 
mnohaletého výzkumu historiků holocaus-
tu a filmových historiků z České republiky 
i ze zahraničí. Promítnou také unikátní filmo-
vé fragmenty z roku 1942, které vězni v ghet-
tu tajně ukryli. Záběry představují věznitele 
i iniciátory filmování a přibližují natáčení, 
v němž se mnozí vězni stali nedobrovolnými 
herci a statisty, ale i členy filmového štábu. 

úterý 18. 3. v 18 h: Projevy antisemitismu 
na českém internetu. Setkání s Mgr. Věrou 
Tydlitátovou, Th.D., při příležitosti vydání 
její stejnojmenné knihy. Autorka, zakladatel-
ka Ligy proti antisemitismu, využívá svého 

rozsáhlého archivu a přináší dosud patrně 
nejrozsáhlejší sondu do myšlení a aktivit 
soudobých českých antisemitů. Kniha není 
suchou politickou studií, ani přehledem dě-
jin politického extremismu. Jedná se spíše 
o mrazivý přehled produkce soudobého čes-
kého antisemitismu v prostředí internetu, 
doplněný komentáři a úvahami o tom, co 
vypovídá o společnosti, z níž pochází. Bese-
du bude moderovat přeživší šoa, publicistka 
a spisovatelka Erika Bezdíčková. 

čtvrtek 20. 3. v 18 h: Zpráva o zapomenu-
tých sousedstvích. Svoji stejnojmennou kni-
hu i putovní výstavu, která souběžně vznik-
la, představí její autoři Barbora Antonová 
a Michal Konečný. Uváděná publikace není 
vědeckou edicí o holocaustu Židů a Romů 
v bývalém politickém okrese Tišnov, její 
ambicí je prosté zpřístupnění pramenů pro 
další, zejména neprofesionální badatele. Au-
toři jsou si vědomi, že jde o pouhý zlomek 

informací. Každý zájemce pak ve svém okolí 
může pátrat po podrobnostech o životech na-
šich bývalých sousedů, které prozatím zůstá-
vají skryty v úředních i rodinných archivech.

neděle 23. 3. v 10.30 h: Purim. Během této 
dílny děti společně se svými rodiči oslaví 
nejveselejší židovský svátek – Svátek losů, 
Purim. Vyslechnou příběh o krásné královně 
Ester a proradném vezírovi Hamanovi a vy-
robí si karnevalové masky. Dílna pro rodiče 
s dětmi od 5 let. 

úterý 25. 3. v 18 h: Čtení sluší každému. 
V dalším pokračování čtení z knih oblíbe-
ných židovských autorů, tentokrát Chaima 
Potoka a Vlasty Schönové (Navy Shan), se 
představí Stano Slovák a Markéta Sedláčko-
vá, herci Městského divadla Brno. Pořad se 
koná ve spolupráci s KVC rabína Federa při 
Židovské obci Brno. 

➤

Brno: tř. kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, tel. 544 509 651, tel. i fax: 544 509 652
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V březnu můžete v sále OVK ŽMP zhléd-
nout putovní výstavu nazvanou Zapomenu-
tá sousedství. Výstava zpřístupňuje infor-
mace o holocaustu Židů a Romů v bývalém 
politickém okrese Tišnov. Kromě materiálů 
z archivů představuje i fotografie a další do-
kumenty, jež zapůjčili rodiny a přátelé ně-
kdejších, dnes často zapomenutých sousedů. 
Výstava je přístupná ve dnech programo-
vých akcí a po předchozí telefonické domlu-
vě. Vstup volný

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

 ULPAN UVÁDÍ: 
HOMOSEXUÁLOVÉ 

V IZRAELSKÝCH FILMECH
28. března v 19 h, Langhans – Centrum 

Člověka v tísni, Praha

Pokud jste si také všimli, že se 
v izraelských filmech často vyskytují 

homosexuální mužští hrdinové, pak se 
vám to určitě nezdá. V kontextu izraelských 

reálií je toto téma potenciálně konfliktní: 
homosexuálové v armádě, homosexuálové 
a ortodoxní judaismus, homosexuálové a si-
onistické stereotypní představy o mužnosti 
a mnoho dalších. O tom všem bude v rámci 

série úspěšné přednáškové série „Ulpan 
uvádí...“ hovořit hebraistka Asya Meytuv, 
která nastíní význam reprezentace LGBT 

komunity v izraelském kontextu a představí 
nejvýraznější umělce této scény, jako jsou 

např. režisér Ejtan Fox, hudebník Ivri Lider 
nebo zpěvák/zpěvačka Dana International. 

Chybět nebudou ani filmové 
a hudební ukázky.

➤

Káva o čtvrté:
Gen. Ing. Andor Šándor (v zál.)

bývalý náčelník Vojenské 
zpravodajské služby ČR

České zpravodajské služby – 
stát ve státě.

Palestinská ambasáda v Praze, 
útok na pražské metro, 

svět po 11. září 
a další témata.

čtvrtek 13. března 
2014 od 15.30 h

Připravil a moderuje: 
Honza Neubauer 

(jan@neub.ch, 602 364 682)

Zveme na projekci a na besedu k filmu

PEVNÝ BOD
aneb

Hovory s Židy a o Židech v Praze
scénář a režie: Meir Dohnal

Film z r. 1994 nesoudí, ale srovnává, klade vedle sebe 
výpovědi lidí různého věku a různých názorů. Ve filmu 
vystupují mj. Líza Kleinová a její „terezínská děvčata“, 

Miki Roth s rodinou, Viktor Feurlicht, Zeno Dostál 
s rodinou, Arnošt a Josef Lustigovi a mnoho dalších.

Film uvedou a besedovat budou rabín K. E. Sidon a režisér 
filmu M. Dohnal.

čtvrtek 27. března v 18 h

Židovská obec v Praze, Maiselova 18,
Praha 1 (sál v III. patře)

Bejt Simcha vás srdečně zve

PURIM 5774 
sobota 15. března 2014 v Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1)

od 14 do 18 hodin:  dětské purimové odpoledne
od 18 hodin:  havdala, čtení Megilat ester, purimová oslava

Masky vítány! 

Kontakt: kehila@bejtsimcha.cz
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Máte teď rozepsanou novou knihu?
Ano, pracuji na knize, v níže se proplé-
tají příběhy pěti různých žen, většinou 
čtyřicátnic a dalších žen, které se objevu-
jí v jejich okolí. Je mezi nimi třeba profe-
sorka psychiatrie, která kdysi jako velmi 
mladá porodila dceru a dala ji k adopci, 
a ta se to nyní dozví a dokonce se se-
tkají. Jiná postava je matematička, která 
i v osobním životě myslí v číslech, další 

je žena v domácnosti. Pak se tam objevu-
je postava starší ženy s Alzheimerovou 
chorobou a další.

Napsala jste také jednu knihu pro děti.

Ano, ale to bylo, když byl můj syn malý, 
a potom už jsem se k tvorbě pro děti ni-
kdy nevrátila a ani to nemám v plánu. Já 
myslím, že to je zcela speciální disciplína, 

i když se do ní občas pouští i spisovate-
lé, kteří specialisty nejsou. Ale ne vždy 
je výsledek dobrý. Asi jsem rozmazlená 
z Ruska, kde má dětská kniha úžasnou 
tradici, ale jsem v tomto velmi kritická, 
a když se dívám na izraelské dětské kníž-
ky, tak vidím spoustu zbytečného papíru. 
Snad každá matka na mateřské napíše 
dětskou knihu. Takže já uznávám, že to 
není můj obor a už se do toho nepouštím.

A máte nějaké svoje vysněné téma, 
něco, o čem byste chtěla jednou na-
psat, ale zatím jste k tomu nedospěla?

To tedy mám a je to opravdu můj sen. 
Šabataj Cvi, falešný mesiáš, napros-
to fascinující postava. Nezajímá mě 
ani tak to obrovské mesiánské hnutí 
kolem něj, ale skutečně on sám jako 
osoba. Kdysi, ještě jako herečka, 
jsem hrála v jedné hře, která se ode-
hrávala v prostředí šabatiánů, už dru-
hé generace. A tehdy jsem se o to za-
čala zajímat, studovat a zjistila, že to 
je nesmírně zajímavé. A hrozně moc 
bych o Šabataji Cvim ráda napsala 
buď knihu, nebo filmový scénář.

Tak ať se vám to podaří. Děkuji za 
rozhovor.

Ptala se Kateřina Weberová
Foto: Izhar Ašdot, 

Kateřina Weberová 

Kniha Plačící Zuzana (hebrejsky Suzana ha-bochija) je prvním románem Alony Kimchi. 
V českém překladu Terezy Černé ji nyní vydává nakladatelství Garamond. Hlavní hrdin-
ka Zuzana Rabinová žije se svou matkou, ve svém vlastním světě s pevnými pravidly. 
Trpí duševními a emočními problémy, často pláče. Změnu do jejího života a jejích život-
ních plánů vnáší příjezd „hosta“, příbuzného z New Yorku, který se u Rabinových ubytuje 
a zcela tak převrátí vzhůru nohama Zuzanin známý svět.

„Jmenuju se Suzana Rabinová a nejsem JEHO příbuz-
ná. Sedím u sebe v pokoji a nechce se mi ven. Nechce 
se mi nic dělat. Dokonce ani v samotném pokoji ne. Do-
konce ani malovat anebo vyrábět hliněné panáky nebo 
panenky, činnost, která mě většinou uklidňuje. Dávám 
pozor, abych seděla na židli a neležela, protože jakmile 
si lehnu, propadám se sama do sebe a pak je to vůbec 
obtížné. Když si lehnu, ze začátku se dostaví úleva, ale 
pak cítím, že je to zabité a že už z pokoje nikdy nebu-
du moct vyjít ven. Nebudu moct otevřít oči. Tak sedím. 
Občas se mi chce umřít. Ne proto, že bych se měla špat-
ně. Prostě mi to připadá příjemné. Když se všechny 
moje vnější projevy stávají neúnosně těžkými, lehám si 
a zavírám oči a cítím v nitru svoji existenci, je tam ta-
kový klid a ticho, že dokonce i při pomyšlení na nákup 
s matkou v koloniálu anebo na sprchu mě tlačí na pr-
sou, což se podobá žaludeční nevolnosti.“

➤
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IZRAELSKÁ KULTURA V ČR
Izraelská literatura v časopise Tvar
Ve čtvrtek 6. března vychází nové číslo literárního magazínu Tvar, které je zčásti 
věnováno izraelské a židovské literatuře. Najdete v něm mimo jiné rozhovor se spiso-
vatelem Avrahamem B. Jehošuou, ukázky moderní izraelské poezie, povídky Etgara 
Kereta či studii o moderní izraelské literatuře. Více informací a seznam míst, kde 
můžete Tvar koupit, najdete na www.itvar.cz

Yossi Lemel: Plakát jako nástroj politického a sociálního aktivismu, 13. března, 
18 h:00, DOX, Praha
Yossi Lemel (*1957, Jeruzalém) je izraelský umělec zabývající se tvorbou politického 
a sociálně angažovaného plakátu. Má za sebou řadu výstav ve světových muzeích 
a galeriích a je zastoupen v mnoha sbírkách po celém světě. V Centru DOX představí 
v rámci doprovodného programu k výstavě „Plakát v souboji ideologií 1914-2014“ 
svou tvorbu za uplynulých 25 let, ve které se vyskytují témata politické situace na 
Blízkém východě, izraelsko- palestinského konfliktu, Sýrie, Iránu, životního prostře-
dí a obchodování s lidmi. Yossi Lemel spolupracuje s Amnesty International, Green-
peace a dalšími organizacemi. 
Více informací na www.dox.cz

TLV24 - vernisáž 19. března v 17 h, Křížová chodba Nové radnice, Brno; trvání 
výstavy 20. – 31. března, otevřeno denně 10-18 
Fotografie Pavlíny Schultz zachycují klíčová místa Tel Avivu a jejich proměny od 
rozbřesku až do noci. Záběry ranního vybalování stánků na trhu Carmel, poledního 
shonu a večerních smeček psů a dalších momentů vám zprostředkují Tel Aviv, jak ho 
vidí místní. Výstava, koncipovaná jako putovní, bude poprvé představena právě na 
brněnské radnici. Kurátorem výstavy je Daniel Ziss.

Židovská obec Děčín zve:

Vážení členové, milí 
příznivci, naši tanečníci 

a divadelníci,

PURIMOVÉ VESELÍ 
v neděli 16. března

Divadelního kroužek 
nacvičil Příběh o královně 
ester. Oslava začíná v 15 h, 
ale již o hodinu dříve bude 

možno se zapojit do 
tanečků pod vedením 

Lídy Martykánové. 
Bohoslužbu povede náš 

kantor ivan Kohout. Pro-
síme o potvrzení účasti do 
úterý 11.3. kvůli zajištění 

občerstvení.

Židovská obec Děčín
email: 

zidovska.obec.decin@volny.cz,
 tel.: 412 531 095

www.zidovskaobecdecin.wz.cz


