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■  Krátce
Po Herodově smrti roku 4 př. o. l. se za-
čaly postupně zhoršovat vztahy mezi 
Židy a Římany, kteří byli nyní faktický-
mi vládci země. Z jedné strany nepocho-
pení a přezírání židovské víry a tradic 
ze strany Římanů spolu s přímým vy-
kořisťováním židovského lidu ze strany 
prokurátorů, a z druhé strany neochota 
některých židovských kruhů (sikario-
vé, zélóti) podrobit se jakékoli formě 
římské nadvlády. Tyto kruhy bojovaly 
za osvobození Judska zpod římského 
jha všemi prostředky, včetně těch, které 
se dnes označují jako teroristické. 

Rabín Daniel Mayer

V době Pesachu a zároveň křesťanských 
Velikonoc roku 1903 došlo ve městě Ki-
šiněv ke krutému pogromu… Bialik byl 
Židovskou historickou komisí v Oděse 
vyslán do Kišiněva, aby tam hovořil 
s přeživšími a následně připravil zprá-
vu o celé události. Po návratu kromě 
rozsáhlé zprávy napsal také báseň 
inspirovanou biblickými nářky Al ha-
-šchita (O porážce) a o něco později svo-
ji zřejmě nejslavnější báseň Be-ir ha-ha-
-rega (Ve městě zabíjení). V této dlouhé 
básni plamenně odsuzuje nejen krutost 
pachatelů, ale i pasivitu a odevzdanost 
židovských obětí: „Ukrytí a zbabělí, – 
synové Makabejských!“

Hana Nenutilová

Pane světů, děkujeme Tobě, jenž nás 
udivuješ svým milosrdenstvím, které 
jsi nám prokázal vybudováním velké-
ho krásného města, plného lidí, v naší 
zemi, města jménem Tel Aviv – Jafo. 
Svým duchem moudrosti a rozumu jsi 
před více než sto lety nadal skupinu 
budovatelů, drahých synů Sijónu, aby 
na břehu moře položili základy hebrej-
ského města, a dal jsi jim sílu, aby na-
plnili tuto svou vizi s odvahou, hrdin-
stvím a sebeobětováním… A zde nyní 
stojí město veliké, do nějž proudí mno-
zí naši bratři a sestry, a které se stalo 
centrem života v Izraeli. Stále hlučící 
množstvím lidu, plné života a pohybu, 
hlas naděje je slyšet v jeho branách, 
pracovní ruch v jeho ulicích, jeho trhy 
bzučí rušným obchodem. 

Sidur Beit Tefi lah Israeli

Judafest 
se vydal do ulic

čtěte na str. 24

z třetího ročníku festivalu 

reportáž
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Židovská tradice spojuje tento den 17. ta-
muzu s koncem potopy. Noe tehdy z ar-

chy vypustil holubici, aby zjistil, zda voda již 
opadla. K tomu Tóra uvádí (Gn 8,9): „Holu-
bice však nenašla místečka, kde by její noha 
mohla spočinout.“ Podobně je tomu i s ži-
dovským národem, který je podobný holubi-
ci. Také on nemůže najít pro sebe bezpečné 
místo během tohoto těžkého dne.
Připomeňme, že tento den je spojen s pěti 
tragickými událostmi, které se neblaze odra-
zily v židovských dějinách.

První událost: Mojžíš poté, kdy na vlastní 
oči spatřil, že synové Izraele opustili Boha 
a udělali si modlu zlatého telete, rozbil desky 
Zákona, které dostal od Hospodina na hoře 
Sinaj.

Druhá: Judský král Menaše (687–642 př. 
o. l.) nechal tento den postavit modlu Ašery 
do jeruzalémského Chrámu, čímž ho znesvě-
til (2 Kr 21,7).

Třetí: 17. tamuzu roku 63 př. o. l. ustalo 
přinášení קרבן תמיד (korban tamid) – každo-
denní stálé oběti, neboť na Chrámové hoře 
nebyla již žádná obětní ovce, protože hora 
byla obležena Pompeiovým vojskem. Udá-
lost spadá do období bratrovražedné války 
mezi Hyrkanem II. a Aristobulem II. o krá-
lovský titul a moc. Pompeius, kterého oba 
znesváření bratři pozvali do Jeruzaléma, aby 
je rozsoudil, rozhodl ve prospěch stávajícího 
krále Hyrkana II. Pompeiův verdikt rozhně-
val mladšího Hyrkanova bratra velekněze 
Aristobula II., který se na Chrámové hoře 
postavil římskému vojevůdci a legátovi na 
odpor. Svůj boj však prohrál.
Čtvrtá: Apostomos spálil Tóru. Jednalo 

se o jakéhosi římského vojáka snad jménem 
Postumus, který ukradl v jedné z judských 
vesnic ze synagógy Tóru, roztrhl ji a vhodil 
do ohně. Jeho čin vyvolal spravedlivý hněv 
všech Židů, kteří byli hotovi povstat, pokud 
prokurátor Cumanus (48–52 o. l.) rouhače 
nepotrestá, což se i stalo a situace v Judeji 
se zklidnila. O této události píše ve svém 
díle Válka židovská (Kniha 2., kapitola 12, 
§§ 229–231) Josephus Flavius. Tento případ 
svědčí o tom, že vztahy mezi Židy a Říma-
ny v Judsku byly čím dále napjatější a den 
ze dne se zhoršovaly, až nakonec vyústily 
v první protiřímské povstání.

Pátá: Tohoto dne roku 70 Římané pro-
lomili jeruzalémské hradby a boj se přenesl 
do ulic Svatého města. To byl začátek konce, 
neboť židovští obránci, byť sebestatečnější, 
se co do výzbroje a výstroje nemohli rovnat 
římským legiím.

Dny mezi půstem 17. tamuzu a Devátým 
avem nazýváme בין המצרים (bejn ha-me-
zarim) – v úzkostech (Pláč 1,3). Jsou to tři 
týdny smutku, kdy se nekonají žádné svat-
by, zdržujeme se poslechu hudby, nenavště-
vujeme žádné zábavy a nestříháme si vlasy. 
V tyto dny si také neoblékáme nové šaty 
a nejíme nové plody, abychom nemuseli říci 
požehnání šehechejanu. Počínaje měsícem 
av se v Chrámu až do jeho zničení nepřináše-
ly žádné oběti, proto nám halacha velí od 1. 
do 9. avu (od pondělí 28. července do úterý 
5. srpna) se ještě více pohroužit do smutku. 
Na znamení zvýšeného smutku ve všední 
dny nejíme maso a nepijeme víno. Maso ne-
jíme proto, že od počátku měsíce av skončilo 
přinášení obětí a víno proto, že kněží již ne-
obětovali víno – nisuch jajin. Kromě toho je 

psáno (Ž 104,15): „יין משמח לבב אנוש – víno 
obveseluje srdce člověka.“ Tato omezení 
však neplatí pro šabat nebo pro hostinu – 
 kterou pořádáme ,(se´udat micva) סעודת מצווה
poté, co jsme vyplnili určitou micvu, napří-
klad po obřízce nebo při výkupu prvoroze-
ného syna.

Pomalu se přibližujeme k nejsmutnější-
mu dni židovského kalendáře, k Devátému 
avu, který letos připadne na úterý 5. srpna.

Devátý av byl stanoven jako den smut-
ku a pláče dávno před zbořením Chrámu. 
V talmudickém traktátu Taanit 29a se uvá-
dí, že den, kdy se vrátili zvědové z kenaán-
ské země zpět k Mojžíšovi a odrazovali lid 
od vstupu do ní, byl předvečer devátého 
avu. Slova zvědů měla za následek, že se lid 
bouřil proti Mojžíšovi a Áronovi a chtěl se 
vrátit zpět do Egypta. V Tóře se uvádí (Nu 
14,1): „Celá pospolitost se pozdvihla, dali 
se do křiku a lid tu noc proplakal.“ Hospo-
din jim odvětil: „Vy jste nyní (tento večer) 
plakali zbytečně, bez příčiny, ale já vám dám 
(tento večer) příčinu, pro niž budete (v bu-
doucnu) po generace plakat.“ Tak se i stalo.

Devátého avu roku 586 př. o. l. byl Baby-
lóňany zbořen první jeruzalémský Chrám. 

Tradice uvádí tři příčiny, pro něž se Hospo-
din rozhodl nezasáhnout ve prospěch své-
ho Domu na zemi. Byly to tři hříchy, které 
prostupovaly tehdejší židovskou pospoli-
tostí. Především – עבודה זרה modloslužba, 
 גילוי prolévání nevinné krve a – שפיכות דמים
-incest. Poté započala druhá vlna vy – עריות
sídlení obyvatel Jeruzaléma a Judska do Ba-
bylónie a ti, kteří byli nyní odvedeni do baby-
lónského zajetí, se připojili k zajatcům, kteří 
tam již byli jedenáct let. Zničení prvního 
Chrámu, Jeruzaléma a obě vlny babylónské-
ho zajetí byly velkou tragédií tehdejšího ži-
dovstva. Prorok Jeremjáš, který byl svědkem 
konce Jeruzaléma, popisoval ve své elegii 
 Pláč situaci v Babylóňany obleženém – אכיה
městě (4,9–10): „Lépe jsou na tom skolení 
mečem nežli skolení hladem... Ženy, které bý-
vají tak milosrdné, vařily vlastníma rukama 
své děti a pojídaly je...“ Nehledě na válečné 
hrůzy a následné zajetí, přece jen tu byla na-
děje, kterou vléval do srdcí židovských zajat-
ců prorok Ezechiel, který, sám odveden jako 
zajatec do Babylónie, stal se tam duchovním 
vůdcem a učitelem svého lidu. V Ezechielo-
vě vidění o suchých kostech (37. kapitola) 
Hospodin připodobňuje zajatý lid synů Izra-
ele k suchým lidským kostem rozházeným 
po jakési babylónské pláni. V zajetí je židov-
ský lid podobný suchým kostem. Avšak Bůh 
jej osvobodí z jeho zajetí, vyvede jej z hrobu 
a přivede zpět do jeho vlasti, čímž ho vzkřísí 
k novému životu. Ezechielovo proroctví se 
vyplnilo po sedmi desetiletích. Roku 539 př. 
o. l. Peršané zvítězili nad Babylóňany a o rok 
později perský král Kýros II. vydává edikt, 
kterým povoluje návrat všech zajatých Židů 
z Babylónie do jejich vlasti. Židé se navrátili 
do Judska jako etnicko-náboženská striktně 
monoteistická pospolitost. Znovu byl posta-
ven a roku 515 př. o. l. zasvěcen druhý, tzv. 
Zerubábelův Chrám, a spolu s hradbami zbu-
dován Jeruzalém. Celá dvě století, mezi lety 
538–332 př. o. l., se Židé těšili pod perskou 
vládou široké náboženské i hospodářské 
autonomii. Do perského období spadá také 
Ezdrášova náboženská reforma, kterou jeho 
následník Nehemjáš dokončil očistou rodin-
ného a veřejného života. Jeruzalém spolu 
s druhým Chrámem vydržely mnoho zkou-
šek, například Antiochovu tyranii a Pompei-
ovo obležení.

Ke konci prvního století př. o. l. král He-
rodes I. velkolepě zrekonstruoval a vyzdobil 
Chrám, takže se mu poté začalo přezdívat 
Herodův chrám. Po jeho smrti roku 4 př. o. l. 
se začaly postupně zhoršovat vztahy mezi 

Půst 17. tamuzu – תענית שבעה עשר בתמוז (ta´anit šiva´a asar be-tamuz) 
letos připadá na 15. července. 

Devátý av
den smutku, pláče, ale i den narození Mesiáše

Vespasian (69–79) – bronzová mince, vydaná na pa-
mátku porážky protiřímského povstání, s nápisem 
„Judea capta – porobená Judea“
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SOBOTA 12. ČERVENCE
od 10.30 v Bejt Simcha

Ranní bohoslužba 
a společné studium 

týdenního oddílu Tóry

PÁTEK 25. ČERVENCE
od 18 hodin na Petříně

Kabalat šabat 
pod širým nebem

(viz pozvánka na str. 15)

PÁTEK 15. 8.
až NEDĚLE 17. 8.
v Karlových Varech 

VIII. reformní šabaton
(viz pozvánka na str. 15) 

PRAVIDELNÉ AKCE

Ivrit – hodiny hebrejštiny
pro pokročilé ve čtvrtek od 18 h;

pro mírně pokročilé ve čtvrtek od 19.30 h;
přes léto jen ve vybraných termínech

Úvod do judaismu
začne opět od září 

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 hodin

Bejt Simcha 
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

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

Web: www.bejtsimcha.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě 

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

Židy a Římany, kteří byli nyní faktickými 
vládci země. Z jedné strany nepochopení 
a přezírání židovské víry a tradic ze strany 
Římanů spolu s přímým vykořisťováním ži-
dovského lidu ze strany prokurátorů, a z dru-
hé strany neochota některých židovských 

kruhů (sikariové, zélóti) podrobit se jakékoli 
formě římské nadvlády. Tyto kruhy bojova-
ly za osvobození Judska zpod římského jha 
všemi prostředky, včetně těch, které se dnes 
označují jako teroristické. Tento stále se pro-
hlubující antagonismus mezi Židy a Říma-
ny přivedl oba národy ke krvavému střetu. 
Roku 66 o. l. vypuklo první protiřímské po-
vstání, které se nazývá v naší historiografi i 
-Vespasiá – (z řec. πολɛμος) פולמוס אספסיינוס
nova válka. Nesoudržnost, ba dokonce ne-
přátelství mezi různými skupinami obránců 
Jeruzaléma přispělo k pádu města a zničení 
druhého Chrámu. V talmudickém traktátu 
Gitin 56a–b se uvádí, že rabi Jochanan ben 
Zakaj se nechal jako zemřelý vynést za hrad-
by obleženého Jeruzaléma, aby se pokusil 
přesvědčit římského vojevůdce Vespasiána, 
aby ušetřil město. Vespasián měl jednu jedi-
nou podmínku, a to bezpodmínečnou kapitu-
laci, která však v dané situaci byla nesplni-
telná. Rabi Jochanan ben Zakaj předpověděl 
Vespasiánovi, že se stane císařem. Na to mu 
římský vojevůdce slíbil, že pokud se jeho 
předpověď vyplní, může rabi Jochanan ben 
Zakaj žádat po něm co chce a on mu vyhoví. 
Když se po čase jeho předpověď vyplnila, 
Vespasián vyzval rabi Jochanana ben Zaka-
je, aby vyslovil své přání. On mu prý řekl: 
-Dej mi Javne a jeho učen – תן לי יבנה וחכמיה„
ce.“ Obléhání Jeruzaléma pokračovalo pod 
vedením Vespasiánova syna Tita a bylo za-
vršeno 9. avu roku 70, kdy byl zničen druhý 
Chrám a celý Jeruzalém. Poté v městečku 
Javne založil Jochanan ben Zakaj nový San-
hedrin, který tvořil nové náboženské a práv-
ní normy pro židovský národ po zničení jeho 
duchovního centra v Jeruzalémě. Tragický 
konec Jeruzaléma dodnes připomíná Titův 
vítězný oblouk v Římě, na němž je vyob-
razen reliéf sedmiramenného chrámového 
svícnu – menory, která se stala římskou vá-
lečnou kořistí.

Dalším aktem nepřátelství ze strany Říma 
vůči porobenému židovskému národu bylo 
to, že na příkaz římského místodržitele a jis-
tě i se souhlasem císaře Hadriana byla 9. avu 
roku 132 rozorána půda Jeruzaléma a tak 
se naplnilo Jeremjášovo proroctví (26,18): 
 Sijón bude zorán jako – ציון שדה תחרש„
pole.“ To byl začátek velkolepé přestavby 
Jeruzaléma, ne však jako židovského měs-
ta, ale jako města římského a pohanské-
ho – Aelia Capitolina, kterému bude vévodit 
z místa bývalého Chrámu chrám římského 
boha Jupitera Kapitolinského. Tyto a další 
Hadrianova protižidovská opatření vyvolala 
druhé protiřímské povstání, v jehož čele stál 
Šimon bar Kochba, podporovaný duchovní 
autoritou rabi Akiby.

9. avu roku 135 Římané dobyli poslední 
Bar Kochbovu pevnost Bejtar. To byl též tra-
gický konec jeho povstání. Bar Kochba padl 
a zanedlouho po něm Římané krutě popravili 
rabi Akibu a další duchovní vůdce povstání. 
Hadrianovy represe, namířené vůči všem, 
kteří se povstání zúčastnili nebo jen domněle 
zúčastnili, trvaly až do císařovy smrti roku 
138. Po potlačení povstání se Judea téměř 
vylidnila – mnozí Židé padli nebo uprchli či 
byli zajati a zotročeni.

9. avu roku 1290 za panování krále Edu-
arda I. začalo masové vyhánění Židů z Ang-
lie. Všech šestnáct tisíc anglických Židů mu-
selo opustit do l. listopadu onoho roku Anglii.

9. avu roku 1306 za vlády krále Filipa 
IV. Sličného museli všichni francouzští Židé 
opustit zemi, když již dříve byli oloupeni 
o veškerý svůj majetek.

Do 9. avu roku 1492 museli podle ediktu 
Ferdinanda Aragónského a Isabely Kastilské 
opustit všichni Židé území Španělska. Jen ti 
Židé, kteří se nechali pokřtít, mohli jakožto 
christianos nuevos – noví křesťané zůstat. 
Tito se však stávali lehkou kořistí inkvizice, 
která je pronásledovala a vinila je z hereze, 
z tajného vyznávání jejich původní víry – ju-
daismu. Mnozí z obviněných končili v pla-
menech auto-da-fé.

Tragické datum devátého avu prochází 
naší historií od dob Mojžíše až do počátku 
novověku. Jednu velmi pozitivní stránku 
toto neblahé datum přece jen má, neboť 
tradice nás učí, že tohoto dne se narodí Me-
siáš – משיח (mašiach). Mesiáš, který přine-
se židovskému národu úplné vykoupení – 
 Kdy to bude? To .(ge´ula šlema) גאולה שלמה
nikdo neví, rozhodnutí je výlučně v kompe-
tenci Všemohoucího. My však můžeme svý-
mi dobrými skutky a plněním micvot Tóry 
jeho příchod přiblížit.

◗ Rabín Daniel Mayer
Foto: Wikipedia

Titus (79–81) – stříbrný denár, vydaný na památku 
Titova válečného triumfu nad vzbouřenými Židy.

Židovská obec v Praze zve: DĚTI Z VÝŠIN
Výstava k 20. výročí vzniku Programu Lauderovy školy v Praze ve Fakultní mateřské škole Na Výšinách 

Jeruzalémská synagoga (Jeruzalémská 7, Praha 1) • Výstava potrvá do 25. 8. 2014 

a je otevřena denně kromě soboty a židovských svátků, vždy od 11 do 17 hodin.



Chaim Nachman Bialik se narodil dne 
9. ledna 1873 ve vesnici Radi 

na ukrajinské Volyni, patřící tehdy k car-
skému Rusku. Když mu bylo sedm let, 
zemřel jeho otec Jicchak Josef, učenec, který 
se kromě studia Tóry nepříliš úspěšně věno-
val obchodu. Poté Bialik vyrůstal u svého 
zbožného a přísného dědečka v nedalekém 
Žitomiru. V období dětství a dospívání se 
mu dostalo tradičního židovského vzdělání, 
ale současně už tehdy začal objevovat stře-
dověkou židovskou filozofii i sekulární rus-
kou a evropskou literaturu. 

V sedmnácti letech se Bialik rozhodl pro 
studium na proslulé ješivě v běloruském 
Voložinu. Pokusil se ponořit do studia Tal-
mudu, ale stále více ho přitahovaly myš-
lenky židovského osvícenství (haskala) 
a rozvíjejícího se sionistického hnutí. 
Na vzestupu sionismu měla významný podíl 
skutečnost, že celkově velmi neuspokojivé 
životní podmínky Židů v Rusku se po krát-
kém období mírného zlepšení v osmdesá-
tých letech 19. století zase zhoršily. V letech 
1881–1884 postihla ruské Židy po atentátu 
na cara Alexandra II. mohutná vlna pogromů 
a tzv. Májovými zákony z roku 1882 byla 
vůči nim zavedena řada nových diskriminač-
ních opatření. Tyto události vyvolaly maso-
vou emigraci ruských Židů. Většinou zamí-
řili do Ameriky, nicméně asi 25 tisíc jich 
v letech 1881 až 1903 odešlo do Palestiny, 
která tak zažila první velkou imigrační vlnu 
(tzv. První alija).

Bialik se stále více vzdaloval myšlenko-
vému světu voložinské ješivy a v roce 1891, 
po roce a půl studia, se rozhodl školu opustit 
a odejít do Oděsy. Toto kosmopolitní pří-
stavní město, v němž koncem 19. století 
tvořili Židé nejméně třetinu ze zhruba 400 
tisíc obyvatel, se stalo centrem moderní, 
sekulární židovské kultury. Bialika na Oděse 
zvláště přitahoval tamější kruh sionistických 
myslitelů a literátů. Na jeho sionistické pře-
svědčení měl zásadní vliv Ašer Ginsberg 
(1856–1927), známý po pseudonymem 
Achad ha-Am (doslova „jeden z lidu“), vůdčí 
osobnost tzv. kulturního sionismu. Achad 
ha-Am zdůrazňoval nutnost duchovní 
obrody židovského národa, která Židům 
dodá ztracené sebevědomí a energii. Přistě-
hovalectví do Palestiny mělo podle jeho 
učení sloužit primárně k tomu, aby se Pales-
tina stala kulturním centrem obrozeného 
židovstva, které bude inspirací pro Židy 

v diaspoře. Nová židovská identita měla být 
podle ha-Ama založena na hlubokém vztahu 
k etickým hodnotám judaismu a židovskému 
kulturnímu dědictví. Důležitou roli v jeho 
učení hrálo oživení hebrejštiny, která byla, 
s výraznou výjimkou hebrejské poezie stře-
dověkého Španělska, od konce starověku 

užívána v podstatě jen v liturgii a textech 
židovských učenců. 

Po příchodu do Oděsy začal Bialik inten-
zivně studovat ruštinu a němčinu, včetně 
literatury v těchto jazycích. Na živobytí si 
vydělával soukromou výukou hebrejštiny. 
Současně snil o studiu na moderně ortodox-

Chaim Nachman Bialik v roce 1923 (foto: Wikipedia)

Chaim Nachman Bialik: 
Vezmi mě pod svá křídla
Letos 4. července uplynulo přesně osmdesát let od úmrtí tohoto velikána moderní hebrejské 
literatury. Přestože se nedožil vzniku státu Izrael, je považován za izraelského národního básníka. 
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ním rabínském semináři v Berlíně. V roce 
1892 byla publikována Bialikova první 
báseň El ha-Cipor (Ptákovi), vyjadřující 
touhu po Sionu. Sklidila velmi příznivý 
ohlas a otevřela Bialikovi cestu do židov-
ských literárních kruhů v Oděse. V té době 

se také stal členem ruské pobočky meziná-
rodního hnutí Chovevej Cijon (Milovníci 
Sionu), které podporovalo přistěhovalectví 
do Palestiny a zakládání židovských sídel 
na jejím území, zejména zemědělských osad. 

Ještě před koncem roku 1892 se Bialik 
vrátil do Žitomiru, kde v té době umíral jeho 
dědeček. O rok později se oženil s Maňou 
Averbuch, dcerou obchodníka se dřevem. 
Přestože jí nebyl vždy věrný (v této souvis-
losti je s ním spojována zejména spisovatelka 
a výtvarnice Ira Jan), zůstali spolu až do jeho 
smrti. Jejich manželství bylo bezdětné. 
Po svatbě Bialik nějakou dobu pracoval pro 
svého tchána jako účetní. Poté, co rodinný 
podnik zbankrotoval, se přestěhoval do Sos-
novce, kde pracoval jako učitel hebrejštiny 

a přivydělával si obchodem s uhlím. V roce 
1900 se Bialik rád vrátil do Oděsy, kde získal 
místo učitele na moderní židovské škole. 

Během oněch osmi let, kdy žil mimo 
Oděsu, Bialik také pokračoval v literární 
činnosti. Jeho básně byly publikovány 
v časopisech, včetně prestižního hebrejského 
literárního měsíčníku Ha-Šiloach, který v té 
době vedl Achad ha-Am. V tomto období 
také došlo k přelomovým událostem 
ve vývoji sionistického hnutí. Vídeňský 
novinář Theodor Herzl (1860–1904) napsal 
svůj slavný spis Der Judenstaat (Židovský 
stát), který vyšel v roce 1896. O rok později 
se ve švýcarské Basileji konal první sionis-
tický kongres, na kterém začala historie sio-
nismu jako institucionalizovaného politic-
kého hnutí. V tzv. Basilejském programu 
bylo jako hlavní cíl sionismu deklarováno 
zřízení domoviny židovského národa v Pales-
tině. Na tomto kongresu byla také založena 
Sionistická organizace jako zastřešující orga-
nizace sionistického hnutí. Bialik ve své 
básni Mikraj Cijon (Shromáždění Sionu, 
1897) výsledky kongresu nadšeně přivítal.

V době Pesachu a zároveň křesťanských 
Velikonoc roku 1903 došlo ve městě Kišiněv 
ke krutému pogromu, při kterém podle nej-
nižších uváděných údajů 47 Židů zahynulo, 
92 bylo vážně zraněno a na 1300 domů 
a obchodů bylo vyrabováno. Policie zasáhla 
proti pogromistům až třetí den a následně 
udělené tresty byly velmi mírné. Nebývalá 
brutalita tohoto pogromu vyvolala ve světě 
zděšení a i v samotném Rusku řada osob-
ností veřejného života, včetně slavného spi-
sovatele Lva Nikolajeviče Tolstého, pogrom 
a přístup úřadů veřejně odsoudila. Bialik byl 
Židovskou historickou komisí v Oděse 
vyslán do Kišiněva, aby tam hovořil s pře-
živšími a následně připravil zprávu o celé 
události. Po návratu Bialik kromě rozsáhlé 
zprávy napsal také báseň inspirovanou bib-
lickými nářky Al ha-šchita (O porážce) 
a o něco později svoji zřejmě nejslavnější 
báseň Be-ir ha-harega (Ve městě zabíjení). 
V této dlouhé básni plamenně odsuzuje 

nejen krutost pachatelů, ale i pasivitu a ode-
vzdanost židovských obětí („Ukrytí a zba-
bělí, – synové Makabejských!“). Také s hoř-

kostí poukazuje na absenci spravedlnosti 
a lhostejnost přírody („Slunce svítilo, akáty 
kvetly a zabíječi zabíjeli.“). 

Bialikova báseň vzbudila mezi ruskými 
Židy veliký ohlas. Byla ihned přeložena 
do jidiš a do ruštiny, četla se na veřejných 
shromážděních židovské mládeže a i pod 
jejím vlivem začaly být v mnoha ruských 
městech zakládány oddíly židovské domo-
brany. Vlna pogromů, která začala v Kiši-
něvě, dál pokračovala, a to s ještě zvýšenou 
intenzitou po neúspěšné revoluci roku 1905. 
Celkem při pogromech v Ruském impériu 
v letech 1903–1906 zahynulo podle nejniž-
ších odhadů přes 800 Židů. V důsledku 
těchto pogromů se ještě zintenzivnila emi-

grace ruských Židů, která nadále směřovala 
i do Palestiny (tzv. Druhá alija).

První dekáda 20. století představuje 
vrcholné období Bialikovy básnické tvorby. 
Po roce 1910 už psal poezii jen zřídka. Jeho 
první básnická sbírka vyšla v roce 1901. To 
nejlepší z Bialikovy poezie je obsaženo 
v jeho druhé básnické sbírce, která vyšla 
v roce 1908. Jeho básnické dílo sice není 
příliš rozsáhlé, ale je tematicky i žánrově 
pestré. V básních, které odrážejí Bialikovo 
sionistické přesvědčení, se často opakují 
témata úpadku a utrpení židovského národa 
v exilu, volání po jeho probuzení a povzbu-
zování sionistického hnutí. Neméně význam-
nou součást Bialikovy tvorby představují 
milostné básně spolu s intimní a přírodní 
lyrikou. Důležité místo v jeho tvorbě mají 
i básně pro děti. Nelze opomenout ani Biali-
kovy básně v jidiš, které jsou však ve srov-
nání s jeho hebrejskou poezií považovány 
za umělecky méně hodnotné. Kromě poezie 
psal Bialik také povídky, eseje, literární kri-
tiky a učebnice. Věnoval se i překladatelské 
činnosti. Přeložil do hebrejštiny řadu 
významných děl evropské literatury, jako 
například Shakespearova Julia Caesara, 
Schillerova Viléma Tella, Cervantesova 
Dona Quijota a básně Heinricha Heineho. 

Vlastní literární tvorbou Bialikovy akti-
vity zdaleka nekončily. V  letech 1904 až 

dokončení na straně 8 ➤
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Bialikova pohřbu 16. července 1934 se v Tel Avivu 
zúčastnily desítky tisíc lidí, kteří stáli mimo jiné 
i na střeše synagogy (vlevo), z níž bylo procesí vypra-
veno (foto: www.israeldailypicture.com)

Bialikův portrét na izraelské desetilirové bankovce z roku 1968

osobnost
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Bialik v roce 1907 v Oděse s dalším významným heb-
rejským básníkem Šaulem Černichovským (foto: www.
yivoencyclopedia.org)



Studium medicíny
Moje sestra se po dokončení střední školy 

rozhodla studovat veterinu. Ta se v Izraeli 
nikde studovat nedala, a tak se sestra vydala 
za studii do Kodaně. Po roce se pak přesunula 
do Osla, kde měla pořád pár dobrých přátel. 
Po dokončení školy pracovala rok v odleh-
lých vesničkách středního Norska. Domů se 
vrátila v roce 1957 a začala pracovat jako 
první žena-veterinářka pro „Chakla´it“, vete-
rinární zdravotní pojišťovnu, která se stará 
o hospodářská zvířata v severním Izraeli.

Můj otec si přál, abych se stal lékařem. 
Nikdy mě do toho ale nenutil, sám jsem se 
po dokončení dvou let vojenské služby roz-
hodl pro studium medicíny. Zbývající půl 
rok povinné vojenské služby jsem si odložil 
a začal se připravovat na přijímací zkoušky. 
V rámci přípravy jsem nejprve absolvoval 
rok studia biologie. V roce 1954 jsem se pak 
rozhodl dokončit vojenskou službu a kromě 
povinného půl roku jsem se ještě rozhodl 
absolvovat další půl rok navíc. Za tuto 
službu navíc jsme pobírali plat.

V té době jsem se oženil s Malkou Šerez. 
Narodila se v roce 1932 v Istanbulu a o dva 
roky později její rodina imigrovala do Izra-
ele. Žili ve skromném bytě v západním Jeru-
zalémě. Její otec Abraham byl krejčí a měl 
obchod na konci ulice Ge´ula. V pozdějším 
věku se stal velmi pobožným. Její matka, 
Suzanne, pracovala jako sekretářka na ame-
rickém konzulátu až do roku 1945, kdy 
onemocněla rakovinou. Nádor objevili moc 
pozdě a efektivní léčba již nebyla možná. 
Po velkém utrpení Suzanne v roce 1950 
zemřela. Malka a její bratr o matku v době 
nemoci pečovali. Malčin bratr Elijahu byl 
velmi příjemný a inteligentní muž, který 
vystudoval ješivu Porat Josef a zasvětil svůj 
život vzdělávání žáků jeruzalémských ješiv.

Během války za nezávislost byl Jeruza-
lém těžce ostřelován. Jedna z dělostřelec-
kých pum zasáhla rodinnou sešlost v bytě 
Malčiných sousedů. Bomba vybuchla upro-
střed pokoje, v němž bylo asi patnáct lidí, 
včetně Malky. Bylo to strašný masakr. Malka 
byla celou noc pohřbena pod těly mrtvých 
a umírajících. Jednomu ze zraněných se 
podařilo dojít do blízké nemocnice Hadasa 
pro pomoc1. Malka byla jediná, kdo vyvázl 

1 Během války za nezávislost byl Jeruzalém 
zcela odříznut od zbytku země. Jídlo a voda byly 
do města dopravovány konvoji vozidel, které byly 
na úzké a točité cestě k městu pravidelně přepadá-
ny. Ve městě byl akutní nedostatek jídla a voda 
byla na příděl. V celém městě byla jediná sanitka 
a telefonní komunikace nefungovaly. 

bez zranění, ale trauma, které tento zážitek 
znamenal pro dospívající dívku, muselo být 
hrozné.

Začátky rodinného života
Naše svatba se konala 19. června 1955 

na jeruzalémském rabinátě. Přítomná byla 
jenom část rodiny. Moje matka se svatbou 
nesouhlasila, a tak se obřadu nezúčastnila. 
Malka koupila dort a prstýnky a já jsem 
dostal na 24 hodin opušťák ze své jednotky, 
která byla poblíž pásma Gazy. Můj velitel, 
plukovník Chaim Bar Lev2, se mě snažil 
přesvědčit, ať se nežením. Následujícího dne 
jsem musel být zpátky u jednotky. Svatební 
obřad byl krátký a hned druhý den jsem se 
vrátil do kibucu Nachal Oz, na hranici 
s Gazou. Malka mě ani neviděla, ani o mě 
neslyšela následující tři měsíce. Konečně se 

podařilo navázat kontakt radiotelefonem 
z kibucu na hlavní poštu v Jeruzalémě. Prosil 
jsem Malku, aby přijela do kibucu Sa´ad, 
kde jsme se mohli setkat. Absolovala čtyřho-
dinovou cestu autobusem, ale moji jednotku 
mezitím, několik hodin před jejím příjez-
dem, odveleli jinam. Právě když Malka 
vystoupila z autobusu, došlo k letecké bitvě 
mezi egyptskými a izraelskými letouny. 
Egyptský „Meteor“ byl sestřelen a zřítil se 
kousek od místa, kde Malka stála. Já jsem 
nebyl k nalezení, a tak se vrátila do Jeruza-
léma. A pohrozila mi, že jestli brzy nepřijedu 

2 Plukovník Chaim Bar Lev byl tehdy velitelem 
5. dělostřelecké brigády, jejímž úkolem bylo hlav-
ně bojovat proti útokům z Gazy. Později se stal 
náčelníkem štábu izraelské armády. 

domů, zažádá o rozvod. Plukovník Bar Lev 
mi ale nechtěl dát dovolenou a jen mi řekl, 
svým pomalým, zpěvavým hlasem, který mě 
přiváděl k šílenství: „No tak se s ní rozveď.“ 
Nakonec jsem dovolenou přece jen dostal 
a s Malkou žijeme šťastně už přes padesát 
let.

V roce 1956 byla v Kfar Saba otevřena 
nová nemocnice pro nemocné tuberkulózou. 
Můj otec byl jmenován ředitelem jednoho 
z oddělení a Dr. Huppert, který pracoval 
s mým otcem před válkou v Ústí, byl ředite-
lem celé nemocnice. O pár měsíců později se 
rodiče přestěvali do nového domova, 
skromné vily s velkou zahradou v Kfar Saba.

Téhož roku mě povolali do aktivní služby, 
jako velitele dělostřelecké baterie, během 
Sinajské kampaně. Byli jsme nasazeni na 
jižní hranici Jeruzaléma, směrem k Betlému. 
Válka brzy skončila (5. listopadu) a já jsem 
se vrátil ke studiu anatomie.

První dcera Adit se nám narodila dva 
roky po svatbě, v roce 1957. Stal jsem se 
jedním z prvních otců v mém ročníku. Záro-
veň jsem však byl jedním z nejstarších stu-
dentů, vzhledem k tomu, že jsem si před 
nástupem na medicínu odsloužil celou 
povinnou vojnu a ještě něco navíc. Adit byla 
sladké a veselé dítě. Všichni moji spolužáci 
si s ní rádi hráli. V naší třídě bylo kolem 
čtyřiceti studentů, většinou jim bylo mezi 19 
až 20 lety. Patřili do programu „akademické 
rezervy“, který jim umožňoval odložit si 
povinnou službu v armádě až po dokončení 
studií, pokud se zavážou sloužit poté pět let 
jako armádní lékaři. Během prvních let stu-
dií se k nám přidávali noví přistěhovalci 
z Polska a dalších zemí. Škola měla několik 
studijních oddělení, která byla umístěna 
v různých pronajatých budovách3, a tak jsme 
se neustále přesunovali po městě. Naštěstí 
jsem měl kolo, a po prvním ročníku jsem si 
koupil skútr. Malčin plat nestačil na pokrytí 
našich výdajů (pronajali jsme si malý byt 
ve čtvrti Rasko), a tak jsem si našel práci 
na částečný úvazek v nemocnici Hadasa. 
Pracoval jsem ráno od pěti do půl osmé 
na interním oddělení ve staré budově Bejt 
ha-degel. Mým úkolem bylo odebírat paci-
entům vzorky moči a stolice. Budil jsem 
pacienty v pět hodin údery na kovový hrnec, 
který sloužil jako gong. Jednoho rána mi 
jedna starší pacientka řekla: „Jak je možné, 
že takový mladý milý chlapec má takovou 

3 Hebrejská univerzita na hoře Scopus (Har 
ha-cofim) byla v rukou Jordánců a nemohli jsme ji 
využívat. Nový areál univerzity v Giv´at Ram se 
v těch letech teprve budoval.

Jedním z profesorů Jakova Adlera na jeruzalémské 
univerzitě byl i slavný Ješajahu Leibowitz (1903–
1994), vědec a originální myslitel.

VZPOMÍNKY JAKOVA ADLERA
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podřadnou a nechutnou práci? Mluvila jsem 
s manželem a ten by vás zaměstnal ve své 
autodílně…“ Odpověděl jsem: „Mnohokrát 
vám děkuji, ale vyzkoušel jsem různá 
zaměstnání a v žádném jsem nenašel tolik 
uspokojení jako v této práci.“ Následující 
rok jsem pak pracoval jako laboratorní tech-
nik v noční směně v chemické laboratoři 
Hadasy.

Mezi našimi profesory bylo několik 
mimořádných osobností. Jedním z nich byl 
Ješajahu Leibowitz, náš profesor biochemie, 
držitel sedmi různých doktorátů. Jeho neor-
todoxní přednášky, prokládané mimořádně 
jasnozřivými moudrými poznámkami, byly 
velmi podnětné.

Doktor Simeon Berman byl v oněch 
letech šéfem dětského oddělení Hadasy. 
Vypadal starší, než byl, měl štíhlou postavu 
a vždy smutný výraz v obličeji. Byl velmi 
chytrý, mimořádná osobnost. Své studenty 
miloval a trávil dlouhé hodiny neformálním 
vyučováním v malých skupinkách. Učil nás, 
abychom nikdy nepřijímali bez výhrad žádné 
tvrzení či nařízení. Byl velmi kritický ke 
svým kolegům a nesnášel jejich nafouklá 
ega. Odmítl profesuru, což nám vysvětlil 
slovy: „Od těch idiotů to neberu.“ Jednou 
jsme v úzké chodbě potkali známého profe-
sora, který byl přesvědčen o své vlastní 
veledůležitosti. Dr. Berman ho nenechal pro-
jít, dokud mu každého z nás, studentů, jed-
notlivě nepředstavil a nedonutil ho potřást si 
s každým rukou. Když profesor podrážděně 
odešel, utrousil Berman: „Vždycky to byl 
hrozný snob.“ Jednou jsme se v rámci naší 
praxe, během kolečka po jednotlivých oddě-
leních, zabývali případem malého chlapce, 
který mělo několik dní horečku. Jinak se 
zdálo, že se mu daří celkem dobře, ale krevní 
odběry vykazovaly určité odchylky od 

normy a také měl na čele malý červený bolá-
ček. Každý den jsme u jeho lůžka strávili 
několik minut a probírali jsme různé možné 
diagnózy, aniž bychom došli k nějakým 
závěrům. Doktor Berman se těchto diskusí 
nikdy neúčastnil, vlekl se vzadu za skupinou 
lékařů a mediků a hrál si s dětmi. Jednou se 
ho jeho asistent konečně zeptal: „Co si mys-
líte vy, doktore Bermane?“ Odpověď byla 

zcela lakonická, jako vždy: „Má larvu mig-
rans“ (řídce se vyskytující, v těle migrující 
parazit, který způsobuje drobné léze na kůži). 
Byla provedena biopsie z boláku na čele 
a diagnóza se potvrdila. Zástupce ředitele se 
zeptal Bermana, jak došel k diagnóze. Odpo-
věď byla opět lakonická: „Zatímco vy jste 
mluvili, já jsem to dítě vyšetřil.“

Závěrečné zkoušky jsem celkem bez pro-
blémů složil v roce 1961 a zažádal si o stáž 
v Ústřední Negevské nemocnici Soroka. 
Nabízeli mi místo i v nemocnici Hadasa, ale 
já jsem chtěl začít praxi v oblastní nemoc-

nici, daleko od povýšenecké atmosféry uni-
verzitní nemocnice.

První praxe
Malka a malá Adit se už v roce 1960, ještě 

před mými závěrečnými zkouškami, přestě-
hovaly do Beer Ševy. Dostali jsme služební 
byt v tříposchoďové budově naproti nemoc-
nici. Nemocnice měla 300 lůžek a byla nově 
zřízena všeobecnou zdravotní pojišťovnou 
(Kupat cholim klalit). Beer Ševa byla tehdy 
malým městem uprostřed Negevské pouště, 
se zhruba padesáti tisíci obyvatel. Většinou 
to byli noví přistěhovalci ze severní Afriky, 
Rumunska, Polska a jižní Ameriky. Ve městě 
a okolí nebyly žádné průmyslové podniky, 
kromě nukleárního reaktoru, který se stavěl 
v Dimoně, a který sem přivedl mnoho vědců, 
zahraničních pracovníků a armádního perso-
nálu. Pro Malku nebylo snadné si v Beer 
Ševě zvyknout. Neměli jsme tu prakticky 
žádné přátele, podnebí bylo horké a časté 
písečné bouře, které naplňovaly byt jemným 
bílým prachem, ji přiváděly k zoufalství. 
Začala opět pracovat ve školce. Adit nastou-
pila do školy a velmi se jí tam dařilo. Byla 
velmi seriózní a svědomitá. Spřátelili jsme se 
s její učitelkou Roni Tamirovou a jejím man-
želem Abrahamem, který byl inženýr a pra-
coval v Dimoně4. Já jsem začal svoji stáž 

4 Obě naše rodiny přesídlily po roce 1970 
do Jeruzaléma a dodnes udržujeme přátelské 
styky. 

v nemocnici, přičemž jsem postupně, během 
jednoho roku, vystřídal různá oddělení. Slou-
žil jsem čtyři až pět směn týdně, což obná-
šelo, že jsem pracoval celou noc, jen s krát-
kým zdřímnutím, a pak ještě další den 
do odpoledne. Nejvíce mě zaujala specializo-
vaná chirurgie, a když mi na konci roční 
stáže nabídli stálé místo na chirurgii ortope-
dického oddělení, s radostí jsem to přijal. 
Vzhledem k nedostatku personálu jsem brzy 
musel pracovat zcela samostatně jak na oddě-
lení, tak na pohotovosti. Byla to velká zodpo-
vědnost, ale také úžasná zkušenost.

Vzpomínám si, jak jednou, úplně bez 
varování, přivezli na pohotovost asi čtyřicet 
zraněných, z toho několik těžce, z nehody 
autobusu poblíž Dimony. Byl jsem ve službě 
sám a musel rychle povolat na pomoc zkuše-
nějšího kolegu. Zranění leželi i na podlaze 
a operovali jsme celou noc. Jindy mě zavo-
lali k opilému francouzskému technikovi, 
který pracoval v Dimoně. Dostal do hlavy 
lahví a měl na lebce velkou ránu. Sestra se 
mu ji snažila vyčistit, ale on na sebe nene-
chal nikoho ani sáhnout a neustále nadával 
Židům. Protáhl jsem se kolem něj, v jedné 
ruce zrcadlo a v druhé láhev kysličníku. Řekl 
jsem mu anglicky: „Poslouchejte, mozek 
vám vytéká dírou v hlavě, a jestli ji okamžitě 
nezašijeme, zemřete.“ Zároveň jsem mu 
zranění polil kysličníkem a v zrcadle jsem 
mu ukázal bublající tekutinu, vytékající 
z rány na hlavě. Přestal nadávat, nechal se 
ošetřit, a pak mi děkoval za záchranu 
života…

4. října 1961 se nám narodila druhá dcera 
Naama. Byla často nemocná, trpěla opako-
vanými záněty středního ucha, což si v prů-
běhu prvních dvou let jejího života vyžádalo 
několik hospitalizací a chirurgických 
zákroků. Navíc měla vážnou poruchu zaží-
vání, která vedla ke ztrátě váhy a nechuten-
ství. Měla také oční vadu a musela nosit 
brýle. Jednou přišla domů ze školy bez nich. 
Když jsme se jí ptali, co se stalo s jejími 
brýlemi, řekla: „Vyměnila jsem je s jedním 

vzpomínky
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Takto vypadala Beer Ševa na počátku padesátých let, 
jen pár let před tím, než se sem nastěhoval mladý 
lékař Jakov Adler se svojí rodinou.

Nemocnice Soroka v Beer Ševě v roce 1959. 



1909 byl editorem literární sekce časopisu 
Ha-Šiloach. Do prvních let 20. století se 
datuje začátek jeho nakladatelské činnosti, 
které se potom intenzivně věnoval až 
do konce života. V roce 1902 založil Bialik 
v Oděse s několika dalšími židovskými inte-
lektuály nakladatelství Moria, které vydá-
valo hebrejskou klasiku a učebnice. Jeho 
životním vydavatelským počinem byla tří-
svazková sbírka talmudických legend Sefer 
ha-agada, obsahující stovky tematicky 
uspořádaných textů. Bialik se také soustředil 
na vydávání děl hebrejských básníků středo-
věkého Španělska, jako byli Šlomo ibn 
Gabirol nebo Moše ibn Ezra.  

V roce 1917 přišla nejprve Únorová revo-
luce, která svrhla cara. Následně byla usta-
vena Prozatímní vláda a zrušena veškerá 
legislativa diskriminující Židy. Ti tak 
konečně získali v Rusku postavení plnopráv-
ných občanů. Následovalo krátké období 
prudkého rozmachu židovského politického, 
společenského a kulturního života, včetně 
aktivit sionistického hnutí. Pro sionisty zna-
menala velké povzbuzení Balfourova dekla-
race z listopadu 1917, v níž britská vláda 
vyjádřila podporu vytvoření židovské 
národní domoviny v Palestině. 

Po Únorové revoluci přišla Říjnová revo-
luce, kterou se v Rusku dostali k moci bolše-
vici. Nové pořádky znamenaly stále větší 
omezování náboženského života, což se 
týkalo judaismu stejně jako ostatních nábo-
ženství. Vůči sionismu zastávali bolševici, 
včetně Židů v jejich řadách, negativní postoj. 
Sionistické ideje se neslučovaly s univerza-
listickou komunistickou ideologií. Navíc se 
nemalá část sionistů rekrutovala z řad střední 
třídy a inteligence. Proto byl sionismus 
komunisty označen za buržoazní hnutí 
a hebrejština za jazyk vykořisťovatelské 
třídy. Postupně byly zakazovány veškeré 
sionistické aktivity, včetně výuky hebrej-
štiny a vydávání hebrejského tisku. V rámci 
tohoto protisionistického tažení úřady 
zavřely Bialikovo nakladatelství Moria. 
Na přímluvu spisovatele Maxima Gorkého, 
který, ač nebyl Žid, Bialikovu poezii velmi 
obdivoval, v roce 1921 získali Bialik, jeho 
žena a několik dalších hebrejských spisova-
telů s rodinami povolení k vystěhování. 

Bialik se nejprve na tři roky usadil v Ber-
líně, kde založil nakladatelství Dvir. V té 
době bylo Německo postiženo hyperinflací 
a vydávat tam knihy určené pro prodej 
za cizí měnu bylo velmi výhodné. V roce 
1924 se Bialik přestěhoval do Palestiny 
a usadil se v Tel Avivu, kam rovněž přesunul 
své nakladatelství. Kromě nakladatelské čin-
nosti se intenzivně věnoval mnoha různým 
kulturním aktivitám a dalším veřejným zále-

žitostem. Snažil se co nejvíce přispět ke kul-
turnímu rozvoji židovské společnosti 
v Palestině. Lze říci, že se stal ústřední osob-
ností tamějšího kulturního života. Po zalo-
žení Hebrejské univerzity v roce 1925 byl 

jmenován členem její správní rady. V roce 
1927 se stal předsedou Unie hebrejských 
spisovatelů. V rámci svých aktivit také opa-
kovaně cestoval do Evropy i Ameriky.

Bialikovy šedesáté narozeniny se v roce 
1933 slavily v Palestině jako národní svátek. 

Potom už však oslavil narozeniny jen jed-
nou. Zemřel dne 4. července 1934 ve Vídni 
na embolii, která ho postihla po operaci led-
vinových kamenů. Reakci na zprávu o jeho 
úmrtí v Palestině vystihuje titulek deníku 

Davar, sestávající ze dvou slov přes celou 
stranu: „Izrael osiřel“. 

Dům, ve kterém Bialik a jeho žena v Tel 
Avivu žili, byl později přeměněn na 
muzeum věnované jeho životu a dílu. Tento 
dům se nachází v ulici, která byla pojmeno-
vána „Bialikova“ ještě za jeho života. 
Město Tel Aviv již od roku 1933 každo-
ročně udílí Bialikovu cenu za významný 
přínos hebrejské literatuře. Bialikovy básně 
jsou dodnes v Izraeli pevnou součástí škol-
ních osnov a zůstávají v obecném pově-
domí i díky tomu, že některé z nich byly 
zhudebněny a v písňové podobě si získaly 
velkou popularitu. 

Bialik je považován za předního průkop-
níka moderní hebrejské poezie. Jeho dílo 
zásadně ovlivnilo další vývoj hebrejské lite-
ratury i mluvené hebrejštiny. Kromě Bialika 
patří mezi významné básníky období rene-
sance hebrejštiny zejména Šaul Černichov-
ski (1875–1943). Je třeba říci, že snahy 
o oživení hebrejštiny a její uplatnění 
i v sekulární literatuře začaly už v období 
počátků židovského osvícenství v 18. století. 
Sekulární hebrejská literatura se rozvíjela 
zejména ve východní Evropě. Bialikova bás-
nická tvorba však znamenala pro hebrejskou 
literaturu zásadní přelom. Byl skutečným ➤
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Bialik se věnoval rovněž tvorbě pro děti
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mistrem hebrejského jazyka, který uměl plně 
využít všech jeho možností. Úspěšně hebrej-
štinu přizpůsobil potřebám moderní poezie. 
Bialik se také zásadně liší od svých před-
chůdců tím, že ve svých básních vystupuje 

jako reálná osoba s vlastním životním příbě-
hem, se svými silnými i slabými stránkami, 
emocemi, vnitřními konflikty a pochyb-
nostmi. 

Bialikovy básně byly přeloženy do nej-
méně třiceti jazyků, čeština však mezi nimi 
zatím bohužel chybí. Proto jsem jako ukázku 
z Bialikovy tvorby vybrala jednu z jeho 
básní v anglickém překladu. Zvolila jsem 
známou báseň Hachnisini tachat knafech 

(Vezmi mě pod svá křídla, 1905), která byla 
zhudebněna a nazpívala ji celá řada izrael-
ských zpěváků, mj. Arik Einstein nebo 
Nechama Hendel. Autorem tohoto anglic-
kého překladu je Vladimír Ze‘ev Žabotinský 
(1880–1940), novinář, spisovatel a jeden 
z nejvýznamnějších sionistických vůdců. 

Be my mother, be my sister,
Screen my head beneath your wing,
And my prayers, by God unanswered,
To your bosom let me bring.

And at dusk, the hour of mercy, 
Stoop, I’ll whisper you the truth:
People talk of youth – what is it?
Where is it, my youth?

For my soul was burned by fire
From within or far above;
People talk of love – where is it?
What is it, to love?

Stars were bright but they deceived me;
Gone the dream I dreamed before;
Now my life has run to nothing –
Nothing more.

Be my mother, be my sister,
Screen my head beneath your wing,
And my prayers, by God unanswered,
To your bosom let me bring.

K této smutné milostné básni se váže 
osobní vzpomínka Davida Layba Granov-
ského, zaznamenaná v knize Dubossary; 
vzpomínková kniha, která vyšla v roce 1965 
v Izraeli a je k dispozici na webových strán-
kách organizace JewishGen. Granovsky 
vzpomíná na rabína Jehošuu Isachara Abela 
z moldavského města Dubossary. Podle něj 
se jednalo o muže neobyčejně vzdělaného, 
moudrého, dobrého a také odvážného. 
V době prvni světové války intenzivně 
pomáhal židovským uprchlíkům a následně 
se aktivně podílel na obraně před pogro-
misty, kteří Dubossary opakovaně ohrožo-
vali během další vlny pogromů v Rusku. Ta 
vypukla během občanské války, jež následo-
vala po Říjnové revoluci v roce 1917. Takto 
Granovsky vzpomíná na jedno setkání 
s rabínem Abelem: „Nikdy nezapomenu 
na jeho návštěvu v našem domě o svátku 
Simchat Tóra v roce 1921. Jak pro něj bylo 
typické, jeho vyprávění bylo prodchnuté 
moudrostí a Tórou. Najednou přestal mluvit 
a začal zpívat lahodným hlasem Bialikovu 
Hachnisini Tachat Knafech. Zpíval velmi 
procítěně a z očí mu tekly slzy. Byli jsme 
ohromeni hloubkou jeho duše. Seděli jsme 
jako přibití a nemohli se ani hnout. Cítili 
jsme, že teď ten muž odkryl pocit utrpení 
a tragédie, který cítil tak hluboko, ale přede 
všemi ho skrýval. Takové Hachnisini jsme 
neslyšeli nikdy předtím ani potom.“

◗ Hana Nenutilová

klukem za bonbón.“ Přes všechny kompli-
kace byla Naama chytrá holčička se smys-
lem pro humor.

V roce 1961 jsem byl jako záložník 
povolán do služby během velkého vojen-
ského cvičení v Negevské poušti. Již dříve 
mi personální oddělení armády sdělilo, že 
po skončení studia medicíny mě přesunou 
od dělostřelectva do lékařského sboru. Já 
jsem si nicméně vyžádal, abych mohl dále 
zůstat záložníkem ve funkci důstojníka 
dělostřelectva.

Během cvičení jsem dostal rádiovou 
zprávu, že hlavní armádní chirurg plukovník 
Padeh a velitel zdravotnické služby Jižního 
velení Dr. Giladi, kteří cestovali džípem, 
zabloudili. Měl jsem je najít a přivézt k bri-
gádě. Když jsem je našel, představil jsem se 
plukovníkovi Padehovi. Překvapeně se 
na mě podíval a zeptal se: „Vy jste ten doktor 
Adler, který si vyžádal, aby mohl zůstat 
u dělostřelectva a nechtěl být přeřazen 
k lékařskému sboru? Můžete mi říct proč?“ 
Vysvětlil jsem mu, že mám pocit, že armádní 
lékaři se nemůžou, pokud jde o výcvik 
a dovednosti, rovnat frontovým důstojní-
kům. A že se na ně ostatní dívají poněkud 
pohrdavě. Místo odpovědi mi nabídl, abych 
podepsal s armádou osmiletou smlouvu jako 
důstojník v lékařském sboru. A dodal: 
„Budete mít šanci změnit image armádních 
lékařů.“ Řekl jsem mu, že bych raději pokra-
čoval ve své ortopedické chirurgické praxi, 
ale slíbil jsem, že jeho nabídku zvážím. 
O rok později, v lednu 1962, jsem smlouvu 
s armádou podepsal. Osmiletá smlouva mě 
zavazovala odsloužit dva roky v administra-
tivní či velicí funkci a ve zbylém čase jsem 
mohl dále vylepšovat svoji odbornost během 
práce v nemocnici. V červnu téhož roku 
jsem absolvoval třítýdenní kurz pro armádní 
lékaře – důstojníky v Sarafandu.

V říjnu 1962 se nám narodila třetí dcera 
Hana. Byla to roztomilá baculatá holčička 
s červenými tvářičkami. Po jejím narození 
jsem přesvědčil Malku, aby nechala práce 
ve školce a věnovala veškerý svůj čas péči 
o soukromou školku, která se nám začala 
rozrůstat doma…

Moje sestra se v šedesátých letech pro-
vdala za veterinárního chirurga. Žili v Ben 
Ami, zemědělské osadě poblíž Nahariji. 
I oni měli tři dcery – Amiru, Michal a Tamar 
(Babo).

◗ Jakov Adler 
Přeložila Kateřina Weberová , foto: Wikipedia

VZPOMÍNKY 

JAKOVA 
ADLERA...

osobnost
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Právě 600. výročí této historické události 
přimělo v letošním roce Židovskou obec 
Teplice k organizaci oslav nejen v Teplicích, 
ale i v dalších městech severních Čech. His-
toricky významná židovská komunita v Tep-
licích je letos průběžně připomínána mnoha 
akcemi, do kterých je zapojeno několik spo-
lupracujících organizací včetně Ústeckého 
kraje, Statutárního města Teplice, Regionál-
ního muzea v Teplicích, Židovského muzea 
v Praze, Státního oblastního archivu v Lito-
měřicích, pobočky Teplice, Severočeské fil-
harmonie Teplice, Federace židovských obcí 
v ČR a dalších institucí. 

V devadesátých letech 19. století byla 
židovská obec v Teplicích druhou největší 
židovskou obcí v českých zemích a její nově 
vystavěná synagoga se stala dominantou 
města. Na konci třicátých let 20. století byla 
synagoga pobořena. Během druhé světové 
války zmizela, a s ní i téměř veškeré židovské 
obyvatelstvo Teplic. Navzdory tomu, že se 
při studiu historie města Teplice setkáváme 
s celou řadou židovských průmyslníků, ban-
kéřů, lékařů, umělců a dalších veřejně čin-
ných a vlivných osobností, veřejnost má pra-
malé povědomí o velkém významu židovské 
komunity pro město i o tom, jaké nesmaza-
telné stopy tu zanechala. Program oslav při-
spívá nejen k poznání této neznámé historie 
Teplic, ale též k seznámení s židovskou kul-
turou a tradicemi.

Slavnostní zahájení oslav 600. výročí 
židovské diaspory v Teplicích proběhlo 
v pátek 14. března u Památníku obětem 
holocaustu v Lípové ulici za přítomnosti 
mnoha významných hostů. Účastníci si záro-
veň připomněli vypálení nové teplické syna-
gogy před 75 lety. Bohatý program oslav 
bude návštěvníkům každý měsíc nabízet 
nejrozmanitější akce. 

V dubnu se v Rokokovém sále teplického 
zámku konala pod záštitou Ústavu hospo-
dářských a sociálních dějin Univerzity 
Karlovy v Praze dvoudenní odborná konfe-
rence Židé v Teplicích – hospodářské, soci-
ální a kulturní dějiny židovské komunity 
v 19. a 20. století.

13. května proběhlo v Domě kultury 
Olympie v Krupce divadelní představení 
Docela velkého divadla Litvínov nazvané 
Klára 3847 – příliš mnoho hvězd, vyprávě-
jící osud Kláry Lavičkové, bývalé členky 
Židovské obce Teplice, deportované do kon-

centračního tábora v Osvětimi. Dopolední 
produkci pro školy a večerní vystoupení pro 
veřejnost vidělo na tři stovky lidí.

14. května se v teplickém muzeu konala 
přednáška Mgr. Pavlíny Bouškové Židovští 
průmyslníci na Teplicku o vybraných čle-
nech židovské komunity, kteří svým podni-
katelským duchem přispěli nejen k průmys-
lovému, ale i architektonickému a kulturnímu 
rozkvětu Teplic.

Od neděle 25. května do neděle 1. června 
se na židovském hřbitově v Sobědruhách 
uskutečnil již 2. ročník tzv. Workcampu 
Sobědruhy – Brémy, který společně zajišťují 
Židovská obec Teplice a zástupci Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. z Brém. 
Cílem akce jsou vedle letního úklidu židov-
ského hřbitova v Sobědruhách, společné 
projekty spojující Čechy a Němce. 

30. května se v Rokokovém sále teplic-
kého zámku konalo divadelní představení 
souboru Feigele z Prahy a poté následovala 

X. muzejní noc, věnovaná židovských tradi-
cím a zvykům. Součástí této akce bylo dět-
ské odpoledne, na kterém si více než stovka 
dětí vyslechla přednášku Tomáše Pulce, 
duchovního Židovské obce Teplice, o židov-
ské kultuře. Děti uvítaly možnost vyrobit si 
vlastní jarmulky a z hlíny stvořit golemy. 
V rámci večerního programu muzejní noci 
byla například představena tradiční židovská 
hudba, izraelské bojové umění Krav Bemaga 

Meshulav, košer víno Českého vinařství 
Chrámce a příběhy z židovských dějin 
v podání studentů teplického gymnázia. 

11. června uspořádalo teplické muzeum 
přednášku PhDr. Bohuslavy Chleborádové 
Ztracená minulost, věnovanou 80. výročí 
otevření teplické galerie moderního umění 
(29. 6. 1934), jejíž vůdčí osobností byla 
Emma Neosel (1885–1942), teplická peda-
gožka a výtvarná kritička židovského původu.

Od úterý 17. června do neděle 22. června 
probíhaly na Židovské obci v Teplicích Dny 
otevřených dveří a setkání s bývalými teplic-
kými občany židovského původu. Během 
nich se uskutečnilo slavnostní uvítání hostů 
oslav v Rokokovém sále teplického zámku 
za doprovodu dětského pěveckého sboru 
Poupata ze ZŠ Maršovská Teplice. Setkání, 
jehož se zúčastnili přední představitelé 
Ústeckého kraje a Statutárního města Tep-
lice, velvyslanec Státu Izrael a zástupce vel-
vyslanectví Spojených států amerických, 

zemský rabín K. E. Sidon a další hosté, 
pokračovalo vernisáží výstavy 600 let Židů 
v Teplicích ve výstavních místnostech teplic-
kého zámku a vyvrcholilo koncertem Seve-
ročeské filharmonie Teplice z děl židov-
ských hudebních skladatelů. Ten zakončil 
50. ročník Beethovenova festivalu v Tepli-
cích. 20. června byli členové a sympatizanti 
Židovské obce Teplice pozváni spolu se 
zahraničními hosty oslav na slavnostní ➤
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Židé se usadili v Teplicích v době vrcholného středověku. První doložené zmínky pocházejí 
z roku 1414, kdy jsou uváděni jako věřitelé místní šlechty.

Návštěvníci ze Slovenska, Německa a Izraele na vernisáži výstavy. (foto: Luboš Kraus)

OSLAVY 600 LET
ŽIDŮ V TEPLICÍCH
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NOVÉ KURZY 
HEBREJŠTINY 
A JUDAISMU

V BEJT SIMCHA
Od září 2014 otevíráme nový 
kurz moderní hebrejštiny pro 
úplné začátečníky. 
Termín konání: úterý od 18 do 19.30 h
Kurzovné: bude upřesněno podle počtu 
hodin, ale bude se pohybovat v rozmezí 
1600–1800 Kč za pololetí (září 2014 – 
leden 2015)
Výuka bude probíhat podle učebnice 
„Ivrit min ha-hatchala – Hebrew From 
Scratch“ (není zahrnuta v ceně kurzu). 
Zájemci se mohou hlásit či žádat bližší 
informace již nyní na adrese katka@bejt-
simcha.cz nebo na telefonu 724 027 929. 

V září rovněž zahajujeme nový 
semestr ročního kurzu 
Úvod do judaismu.
Termín konání: úterý od 19.45 do 20.45
Kurzovné: 750 Kč za semestr
Jedná se o druhý semestr celoročního 
kurzu, nicméně zapojit se mohou i noví 
účastníci. V podzimním semestru se 
budou probírat mimo jiné následující 
témata: židovský životní cyklus, svátky 
(Vysoké, Sukot, Chanuka), židovská 
domácnost a komunita, modlitba.

Dále máme další dva kurzy 
moderní hebrejštiny
Pro pokročilé ve čtvrtek od 18 do 
19.15 h a pro středně pokročilé ve čtvr-
tek od 19.30 do 21 hodin. Informace 
o eventuálních volných místech v těchto 
kurzech získáte v Bejt Simcha.
Všechny kurzy probíhají v prostorách 

Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1, 
u stanice metra „A“ Staroměstská). 
Bližší informace vám rádi podáme 

na katka@bejtsimcha.cz nebo 
na telefonu 724 027 929.

Ve středu 21. května navštívili děčínskou 
synagogu členové Hidden Child Praha 
z celé České republiky, kteří přežili druhou 
světovou válku díky obětavosti druhých. 
Osudy židovských dětí, které přežily holo-
caust v různých úkrytech, a unikly tak 
deportacím do koncentračních a vyhlazova-
cích táborů, již byly mnohokrát zpracovány 
a jsou dodnes svědectvím válečných hrůz. 
Ukrývané děti vděčí za své životy svým 
zachráncům a hrdinům, kteří pro záchranu 
židovského dítěte riskovali vlastní život. 

Děčínská židovská obec přivítala více než 
třicet přeživších a uspořádala pro ně bohatý 

program.  Během slavnostního večera byly 
připomenuty 105. narozeniny Sira Nicolase 
Wintona, který během války zachránil 669 
židovských dětí. Hostem večera  a velkým 
překvapením pro zúčastněné byl houslový 
virtuóz Alexander Shonert. Poděkováním 
pro nás byla slova paní Neužilové: „Neu-
mím asi dost dobře vyjádřit poděkování, jak 
jste nás v synagoze přijali, i za nádherný 
koncert pro nás, vámi připravený. Děkuji 
vám.“

◗ Mirka Poskočilová, ŽO Děčín

bo hoslužbu Kabalat šabat a večeři do spole-
čenské místnosti Židovské obce Teplice.

Pod správu Židovské obce Teplice patří 
i židovské památky v dalších městech Ústec-
kého kraje. Na budově synagogy v Lounech 
byla 23. června v rámci oslav 600 let Židů 
v Teplicích odhalena pamětní deska loun-
ským Židům – obětem holokaustu.

Výše popsané akce již proběhly a ohlasy 
na jejich průběh a obsah jsou nadmíru pozi-
tivní. Na programu oslav u příležitosti 600 
let židovské přítomnosti v Teplicích ale 
zbývá ještě několik zajímavých bodů.

Do 5. října je na teplickém zámku ote-
vřena výstava 600 let Židů v Teplicích. Ta 
sestává ze tří částí. První prostřednictvím 
putovní výstavy Židovského muzea v Praze 
a vybraných exponátů z jeho sbírek předsta-
vuje židovské tradice a zvyky. Tato část 
výstavy je určena zejména školám. Ve druhé 
části výstavy se prostřednictvím dochova-
ných dokumentů a exponátů ze sbírek teplic-
kého muzea a oblastního archivu návštěvník 
výstavy seznámí s bohatou historií Židů 
v Teplicích. Prezentován je nejen vývoj 

a historie židovského osídlení Teplic, ale 
i jeho současné stopy (židovské hřbitovy, 
podniky někdejších židovských průmysl-
níků) a budovy zmizelé v relativně nedávné 
době (židovské ghetto a nová synagoga). 
Třetí část výstavy seznamuje s příběhy 
výrazných postav židovské komunity v Tep-
licích, zejména těch, k nimž lze doložit 
autentické předměty z muzejních sbírek. 
Na návštěvníky čekají historické fotografie, 
grafiky, kresby, pohlednice, mapy, obrazy, 
knihy, sklo, porcelán a další unikátní expo-
náty z depozitářů teplického muzea a zápůj-
ček ze Židovské obce Teplice. Podstatnou 
součástí výstavy je také představení skuteč-
ných příběhů lidí, kteří se v Teplicích naro-
dili nebo zde žili. Právě jejich židovský 
původ často krutě poznamenal jejich osud.

10. září se dočkáme křtu knihy Židé 
v Teplicích – 600 let historie autorů Radka 
Spály a Lenky Burgerové v Rokokovém sále 
teplického zámku. Publikace v česko-němec-
ko-anglické mutaci shrnuje odborná bádání 
o historii Židů v Teplicích. Nedílnou součástí 
křtu bude vystoupení pražského uměleckého 
souboru Feigele, který v květnu na X. muzejní 
noci v Teplicích zaujal publikum natolik, že 
přislíbil přispět k oslavám v Teplicích ještě 
jedním představením.

1. a 2. října proběhne v Regionálním muzeu 
v Teplicích seminář k dějinám Židů v Čechách 
spolupořádaný Židovským muzeem v Praze 
a oslavy 600 let Židů v Teplicích budou slav-
nostně ukončeny 8. října v koncertním sále 
lázeňského domu Beethoven koncertem Vác-
lava Hudečka se smyčcovým kvartetem Seve-
ročeské filharmonie Teplice.

Velkoryse pojaté oslavy 600 let Židů 
v Teplicích, ale i současná běžná činnost 
Židovské obce Teplice v sociální oblasti a při 
správě židovských památek nejen v Tepli-
cích, dokazují, že snahy dvou diktatur dvacá-
tého století o marginalizaci židovské obce 
a komunity v Teplicích nebyly úspěšné. 
Židovská komunita jednadvacátého století 
v Teplicích opět aktivně zasahuje do veřej-
ného života města, je schopna neúnavně 
mapovat svou minulost a své zkušenosti pře-
dávat dalším generacím.

◗ Mgr. Eva Klášterková

výročí
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Nová synagoga byla od roku 1882 jednou z dominant 
města. Za druhé světové války byla zbořena a v roce 
1995 byl na jejím místě zřízen památník. (foto: 
Wikipedia)

Návštěva ukrývaných dětí v děčínské synagoze



12 Červen/Červenec 2014

Ledoví muži vymetli lidi z ulic. Roztrhané 
mraky se nepřetržitě sunou ze severu, 

chladný vítr melancholicky pročesává 
stromy čerstvě zaoblené novým listovím. 
V podvečer je promenáda kolem řeky úplně 
prázdná. Zapadající slunce se během našeho 
hovoru přemístí nad řeku a nakreslí do ní 
ohnivý pruh. Vzpomenu si na radu jednoho 
ze svých sluníčkových kamarádů, vstávám 
od stolu, opouštím své kumpány a vpíjím 
do sebe poslední paprsky. Periferně vnímám 
šumění slov. Není to obvyklý jazyk hospod-
ský, přežvykující banality všedního dne; je 
to slang, nesoucí poselství jednoho z inter-
netových ghett.

Nejprve si vůbec neuvědomím, že 
naslouchám debatě, která se už odehrála 
v jiných kulisách v jiném čase. Pouze téma 
se za celá staletí nezměnilo: hledání a nalé-
zání viníka sociální i duchovní frustrace 
v podobě vychytralého, pletichařícího Žida, 
který ovládá finanční toky, mravně korum-
puje své okolí a chystá se přesně v duchu 
Protokolu siónských mudrců nebo nějakého 
středověkého pamfletu převzít vládu nad 
tímto světem, pokud se tak již dávno nestalo. 
Argumentace mých spolubesedníků vyrůstá 
z nároku na výlučné vlastnictví pravdy a je 
vedena zhruba po následující ose: Židé jako 
Bohem vyvolený národ odmítli Ježíše 
Krista, čímž se ocitli na duchovním scestí 
mnohem hlubším než jiné národy. Někteří 
z nich svou vysokou inteligenci zneužívají 
pro nekalé cíle, a tak se zpronevěřují svému 
vyvolení. Tito jsou mj. odpovědní za světo-
vou hospodářskou a bankovní krizi nebo 
rostoucí zadlužování států. 

Neujde mi, že ohledně probíraného žido-
zednářského spolčení jsou mezi mými spo-
lustolovníky zjevné rozdíly. Roman mlčí 
a snaží se hovor možná i kvůli mně nepozo-
rovaně stočit na jiné téma. Svůj názor nám 
nesděluje, asi ho nemá. Tipuji, že ho celá věc 
míjí, spíš ho zajímá, jak uživit manželku 
a syny, neboť v jeho případě počet rodinných 
příslušníků značně převyšuje český průměr, 
jak se na křesťanskou rodinu sluší a patří. 
Arnoštovy názory jsou přímočaře hrubé 
a neopracované. Když Arnošt říká, že Židy 
i vzdor jejich odpadlictví i touze ovládnout 
svět miluje, dá se tomu skoro i věřit. Byť se 
Arnošt pečlivě sytí příslušnými interneto-
vými portály, nějaká část jeho bytosti polo-
vědomě tuší, že to tak vůbec být nemusí, že 
se nesmí nechat polapit nenávistí. Skuteč-

ným predátorem v naší čtveřici, kdo na sebe 
poutá hlavní pozornost, je tak pouze Vladi-
mír. V pozadí zachmuřeně vyletujících vět se 
rýsuje celý propracovaný systém novodo-
bého konzervativce, kterému spirituální 
ukotvenost, rozhled a vzdělanost dávají 
falešná křídla jistoty, že se ve svém odporu 
k liberalismu a mravní rozvolněnosti zemí 
Evropské unie, z níž podobně jako šiřitelé 
Protokolů siónských mudrců viní tajné 
a mocné židovské spiklence, nemýlí. Že 
nemusí filtrovat svůj obdiv k Putinovu 
Rusku či zaujetí východním křesťanstvím. 

A co já? Jen jednou se ohradím, že mě 
takové názory děsí, a raději se přitom upřeně 
dívám do dobráckých a naivních očí Arnoš-
tových, abych se vyhnul chladně vemlouva-
vému očnímu kontaktu Vladimírovu. Vladi-
mír můj nesmělý a neprůrazný příspěvek 
ignoruje, nic a nikdo ho nemůže zbrzdit 
a umlčet. Vytahuje na světlo další souvislosti 
jako králíky z klobouku a znovu potvrzuje, 
co je zjevné už od dob osvícenství: že kok-
tejl namíchaný z racionálně vypadajících 
argumentů a strnulé zaťatosti je smrtící.

Doprovázíme Vladimíra až na práh jeho 
domu. Opakovaně nás přemlouvá, ať jdeme 
dál, že si z jednoho kláštera v Makedonii 
dovezl báječný likér. Má už v sobě několik 
piv, která přece jen jeho obličej zbavila pro-
rocké ztuhlosti; najednou je dětsky hebký, 
ne-li přítulný. Tak si ho pamatuji ještě z dob 
před dvaceti lety, kdy jsme společně organi-
zovali dětské letní tábory. Vybaví se mi 
povzdech jistého čínského filozofa, že staré 
stromy vysychají a přestávají se ohýbat. 
Pozvání nepřijmeme, je už pozdě, jde se 
na kutě, mě ještě čeká zpáteční cesta vlakem. 
Jakmile se za Vladimírem zabouchnou 
domovní dveře, hovor se stáčí úplně jiným 
směrem. Arnošta ve skutečnosti mnohem víc 
než konspirační teorie zaměstnává psí útulek 
zřízený v jeho domě, v němž mezi zvířecími 
sirotky, hladovějícími po lásce, žije a stárne. 
A Romana zase jeho děti, které už dávno spí 
a na které si dnes kvůli mně neudělal čas.

Ulicemi naleštěného východočeského 
městečka kvílí meluzína bezmála pozdně 
podzimní, listopadová. Ve svém sklonu 
chňapat po střechách a porážet stromy je na 
rozdíl od lidských slov téměř družná, přátel-
sky nevinná. Jak je u mě špatným zvykem, 
věci mi docházejí, teprve když sedím ve 
vlaku a opět volně dýchám, rovnaje si myš-
lenky vyvázán z moci všech predátorských 

guru. Konečně jsem svůj a mohl bych rozdá-
vat chytrost plnými hrstmi. Nicméně něco 
někomu teď vysvětlovat a vnucovat je už 
pozdě; mezi mnou a mými přáteli leží už 
kilometry tmy. Mohu udělat pouze jedno: 
poslat klukům tento text. Bleskově mi odpo-
vědí, že jejich názory nepřípustně zjednodu-
šuji. Že mi chybí informace. Že nevím nic 
o moci kapitálu a čachrech nadnárodních 
bank. Že jsem malý, hloupý a hysterický. Že 
nový holocaust mám v hlavě jenom já, oni 
rozhodně ne. Že proti Židům nic osobního 
nemají, ale... V následné výměně mailů se 
opět projeví individuální rozdíly. Zatímco se 
Arnošt na daná témata dlouze rozepisuje 
a připojuje odkazy na příslušné weby, Vladi-
mír mě krátce odbude a pak další debatu 
utne. Z těch několika málo vět, co z něho 
vymámím, čiší úřednická neúčast. Neslitov-
nost se mnou i se sebou samým. Roman je 
ještě stručnější. Prý jestli jsem nebyl v hos-
podě s někým úplně jiným. Připadá mi, že 
má stejný problém jako já: uvěřit tomu, že 
slyšel správně.

Kdysi jsme my všichni byli svým někdej-
ším církevním zázemím vedeni k tomu, aby-
chom Izrael milovali láskou první, bezpod-
mínečnou, nekritickou. Možná že by se nad 
naší někdejší naivitou samotní Izraelci dobře 
bavili. Bylo to v oněch zlatých letech deva-
desátých, kdy jsme byli mladí, kdy byl svět 
daleko bezelstnější, laskavější i otevřenější, 
než je dnes. Najednou to vypadá, jako by se 
rozfoukalo úplně z jiné strany. Z lidí, kteří 
kdysi s nábožnou úctou zpívali izraelskou 
hymnu (v rámci tzv. táborového libreta, 
v němž jsme simulovali založení Izraele), se 
ze dne na den stávají antisemité, aniž by si to 
dotyční byli ochotni přiznat a sami se tako-
vým slovem onálepkovat. Odborníci a pro-
fesionálové, kteří tyto věci monitorují, tvrdí, 
že to zatím nestojí za řeč. Že prý takových 
lidí jako Vladimír nebo Arnošt není mnoho. 
Podobné salónní (v našem případě spíš ple-
bejsky hospodské) debaty nejsou nicméně 
nevinné: stačilo by jejich domnělé jemnosti 
a zákruty osekat, zjednodušit na několik 
hesel, která by byla schopna artikulovat pou-
liční hněv, a s nimi na rtech vyrazit zabíjet 
do pomyslné židovské čtvrti.

◗ Martin Skořepa
Autor (nar. 1961) pracuje příležitostně jako 

průvodce pro Židovské muzeum v Praze

a ještě méně častěji přispívá 

do židovského měsíčníku Maskil.

Moji kamarádi

antisemité



Zveme vás na varhanní koncerty do Jeruzalémské synagogy
v rámci 2. ročníku cyklu varhanních koncertů

První prázdninový koncert se koná ve středu 9. července 2014 v 18 h.
Drahomíra Matznerová – varhany. Program: Johann Sebastian Bach: Fantasie a fuga g moll 
BWV 542; Ernest Bloch: Preludium; Wolfgang Amadeus Mozart: Fantasie f moll KV 608; Léon 

Boëllmann: Toccata z Gotické suity; Ernest Halsey: Toccata c moll; Sigfrid Karg-Elert: Valse 
mignonne op. 142 č. 2; Gaston Bélier: Toccata d moll; Jan Klusák: Bewegliche Unbeweglichkeit; 

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonáta c moll op. 65/2

Další prázdninový koncert se koná ve středu 13. srpna 2014 v 18 h.
Jan Hora – varhany. Program: Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga c moll BWV 546; Felix 

Mendelssohn-Bartholdy: II. sonáta c moll op. 65/1; Josef Bohuslav Foerster: Fantasie C dur; Jaromír 
Weinberger: Bible poems (č. 1, 4, 6) první provedení v Praze; František Musil: Sonata solemnis

Vstup volný

Židovská obec v Praze srdečně zve: 

Večerní komentované 
prohlídky Jeruzalémské 

synagogy
Na úvod prohlídky se vždy rozezní 

unikátní varhany pod rukama 
varhaníka Václava Petera. Prohlídky 
se konají vždy ve čtvrtek od 19 h, 

a to v následujících termínech:

31. července, 28. srpna
Vstupné: dospělí 80 Kč, 

děti do 6 let zdarma, 
děti 6–15 let a studenti 50 Kč

Jeruzalémská synagoga, 
Jeruzalémská 7,

Praha 1 – Nové Město

zamyšlení
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Když k nám do Bejt Simcha přišla 
pozvánka na slavnostní představení 

knihy Tři filosofická pojednání s texty Gott-
holda Ephraima Lessinga od překladatelky 
a naší členky Ruth J. Weiniger, nechápal 
jsem spojení mezi německým osvíceneckým 
filozofem a dramatikem a progresivní židov-
skou komunitou. Volám Ruth a přímo se jí 
ptám a ona hned reaguje: „…byl to kámoš 
Mendelssohna, tedy toho Mosese, a inspiro-
val se mnoha židovskými mysliteli té doby. 

Přijď, bude legrace!“ No a tak jsem šel 
v naději, že kromě jeho druhého jména bude 
v pražské kavárně Liberál i něco víc o židov-
ských záležitostech. Ale nebylo. Tedy 
nesmím zapomenout na přítomnost rabi 
Daniela Mayera s manželkou Hanou, kteří 
neustále udržují kontakt s pražským kultur-
ním prostředím. V žádném případě to však 
nebyla promarněná hodinka života.

Kromě hlavní osoby večera, Ruth J. Wei-
niger, která představila překlad původního 
německého textu, zde měl hezké zhodnocení 

Lessinga a jeho díla také Ivan O. Štampach, 
známý český religionista a teolog. Zpestře-
ním celé akce se pak stala improvizovaná 
diskuze dvou aktérů Lessingových Rozho-
vorů, tedy Ernsta a Falka v podání sympatic-
kých chlapíků. Pan Štampach mne trochu 
navnadil představou, že Leasing byl v pod-
statě velmi moderní a současný člověk, a tak 
jsem si útlou knížku i koupil.

Začetl jsem se již cestou v metru a nepus-
til knížku až do noci. Paralelní česko-

německý text opravdu není rozsáhlý, něja-
kých osmdesát „českých stránek“, včetně 
předmluvy překladatelky. Kromě zmíněných 
Rozhovorů obsahuje kniha také pojednání 
Výchova lidského rodu a O tom, že lidé 
mohou mít více než pět smyslů.

Koho zajímá vztah člověka a společnosti, 
vytváření zájmových skupin, pokrytectví 
jejich formálního pojmenování nebo otázky 
uchopitelnosti našeho světa, určitě si přijde 
na svoje. A abych vás nezklamal, o Židech se 
tam píše také. 

Kdo s otevřenou myslí a s přihlédnutím 
k Lessingově době knížku přečte, bude udi-
ven moderností a angažovaností tohoto 
nenápadného představitele německého osví-
cenectví. Z pohledu moderní politologie ho 
můžeme označit za humanistického intelek-
tuála, který k nám promlouvá s udivující 
aktuálností. Škoda, že zemřel tak mlád a tak 
dávno, určitě by měl dnešním lidem a dnešní 
české společnosti co říci.

◗ Michal Spevák, foto: Tomáš Kořan

Ukázka:
Výchova lidského rodu:
§1 Čím je pro jednotlivce výchova, tím je pro 
celý lidský rod zjevení.
§4 Výchova člověku nedává nic, co by 
nemohl mít sám ze sebe: dává mu to, co by 
mohl mít sám ze sebe, jenom mu to dává 
rychleji a snadněji. Tak ani zjevení nedává 
lidskému rodu nic, nač by nemohl přijít lid-
ský rozum, kdyby byl odkázaný jen sám 
na sebe: avšak dávalo a dává mu nejdůleži-
tější z těchto věcí rychleji.
§5 A tak jako není výchově lhostejné, v jakém 
pořadí se vyvíjejí síly člověka; jako nemůže 
člověka naučit všechno naráz: právě tak 
musel Bůh při svém zjevení dodržovat jisté 
pořadí a jistou míru.

Gotthold Ephraim Lessing: Tři filoso-
fická pojednání (Výchova lidského rodu; 

Ernst a Falk. Hovory pro 
zednáře; O tom, že lidé 
mohou mít více než pět 
smyslů). Překlad a úvodní 
studie Ruth Jochanan Weini-
ger. Vydalo nakladatelství 
TRIGON roku 2014.

K dostání v krámku Trigonu (Bubenská 
3, Praha 7, u stanice metra Vltavská) 
nebo v distribuční síti Kosmasu.

Knihu představili veřejnosti v pražské kavárně Liberál (zleva) překladatelka Ruth Jochanan Weiniger, docent 
Ivan O. Štampach a majitelka nakladatelství Trigon Zuzana Zadrobílková.

Lessing na Hrad!
...samozřejmě jsem to přehnal, ale kdyby dnes žil v Čechách v naší době, 
jistě by ho znala většina občanů...



MACHOL
Čechia 2014
mezinárodní seminář 

izraelských lidových tanců

Taneční skupina Besamim pořádá 
i letos výukový seminář izraelských 

lidových tanců s profesionálními učiteli 
z Izraele. Seminář je vhodný pro 

pokročilé tanečníky, stejně jako pro 
úplné začátečníky. MACHOL Čechia se 

uskuteční v termínu 
od 23. do 27 července 2014 

v Nymburce. 

Bližší informace a přihlášky na: 
www.besamim.cz,
besamim@volny.cz,
tel.: 603 852 917.

V neděli 15. června proběhl v Lib-
čicích nad Vltavou již 11. ročník fes-
tivalu Tichý hlas pro Svatou zemi, 
organizovaný společně římskokato-
lickou farností Roztoky, Obcí Lib-
čice a Společností křesťanů a Židů. 
Cílem akce je společné modlitební 
a kulturní setkání křesťanů a Židů, 
směřující k Nejvyššímu prosby za 
mír v Izraeli.

Na rozdíl od předchozích ročníků byl 
letos festival mnohem skromnější, a to jak co 
do programu, tak i co se týče počtu účast-
níků. Zatímco v minulých letech přicházelo 
na festival minimálně 150 lidí, někdy však 
až 300, letos se jich bylo kolem padesáti. 
Jistě to souvisí s tím, že se letos, na rozdíl 
od předchozích let, na organizaci nepodílel 
místní sbor ČCE, zadruhé poněkud opož-
děná propagace a snad i množství souběžně 
pořádaných akcí v Praze. Citelně chyběla 
i skupina Mišpacha (to, že Lauderkám začala 
škola v přírodě, má dalekosáhlé důsledky 
pro různé akce...).

Důležité však je, co konstatovali i někteří 
účastníci: „Modlitbami za Izrael se dnes už 
zabývá více křesťanských společenství,“ 
myslí si účastnice z Církve bratrské. „Tahle 
akce dneska není jediná.“ – „Izrael už není 
v módě,“ konstatuje římský katolík, který 
do Libčic přijel z Prahy. „Dřív to byla móda, 
a ta už opadla.“ Možná se však zájem o dění 
v Izraeli přesunuje jinam, hlavně do kyber-

prostoru, kde je možno se každý den dovědět 
čerstvé zprávy, dopřát si virtuální návštěvu 
Západní zdi a diskutovat o blízkovýchodní 
situaci ze všech možných (a někdy i téměř 
nemožných) úhlů pohledu. Různá setkání 
typu Tichého hlasu tak ztrácí na popularitě, 
zvláště jsou-li zaměřena téměř výlučně 
na izraelskou stranu konfliktu.

Židů se, jako i v předešlých letech, obje-
vilo v Libčicích málo, a pokud, tak jako 
účinkující (např. M. Foršt se skupinou Tate-

lošn, duo Menora). „Dá se to pochopit, kon-
cert židovských písní mohou mít i ve vlastní 
komunitě,“ říká na to jeden z organizátorů.

Farář Petr Bubeníček, hlavní organizátor 
festivalu, však neztrácí naději: „Můžeme si 
říkat, že je to slabší, určitě. Ale když si uvě-
domíme, že se minulou neděli ve Vatikánu 
sešli Šimon Peres a Mahmúd Abbás, aby se 
společně s papežem Františkem modlili 
za mír, můžeme si – samozřejmě s nadsáz-
kou – říct: ‚Konečně už na nejvyšší místa 
došla výzva, se kterou jsme to tady začínali, 
totiž aby hledání míru začal NAPOMÁHAT 

duchovní rozměr, ne aby náboženství zna-
menala překážky.‘ Po jedenácti letech se to 
povedlo!“

◗ Redakce

Až příliš tichý hlas pro Svatou zemi?

14 Červen/Červenec 2014

Sidur HEGJON LEV
Modlitby progresivního směru pro šabat, svátky a všední dny 
Uspořádali: rabín Tomáš Kučera, Jan David Reitschläger, vydala: Bejt Simcha, formát: A5, 216 stran. Sidur je v pevné vazbě a na každé dvoustraně najdete hebrejský text, 
český překlad, transkripci do latinky a anglický (případně slovenský) text. Prodejní cena je 400 Kč při osobním odběru (po dohodě), 450 Kč na dobírku (včetně poštovného 
a balného). Zaslání na dobírku je možné i na Slovensko za celkovou cenu 570 Kč. 

Objednávky na adrese reform@volny.cz nebo na telefonu 603 393 558. Sidur je nyní možné zakoupit rovněž v ŽO Děčín a ŽO Liberec.

Stánek chráněné dílny Becalel, kterou provozuje 
pražská židovská obec

Extatický tanec v rytmu klezmeru

Brigáda dobrovolníků z Aktion Sühnezeichen / Friedensdienste e.V (Německo), členů 
Židovské obce Teplice a studentů ze Střední průmyslové školy strojní Teplice proběhla 
v Teplicích od neděle 25. května do úterý 3. června tohoto roku na kulturní památce Židov-
ský hřbitov v Sobědruhách. Celá akce byla 
naplánována jako součást připomenutí 600 let 
příchodu Židů do Teplic. Brigádníci odvedli 
značný kus práce při stavění náhrobků, revita-
lizaci zeleně a zvelebení plochy hřbitova. 
Zástupce německé organizace rovněž vytvořil 
ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze 
databázi hrobů tohoto hřbitova. Účastníci akce 
také společně navštívili řadu kulturních zaří-
zení v ústeckém regionu, zhlédli divadelní 
představení a vzájemně se poznávali při večer-
ních akcích.

◗ Oldřich Látal, předseda ŽO Teplice

V rámci akce byla provedena i dokumentace
sobědružského hřbitova

Čeští a němečtí dobrovolníci 
v Sobědruhách



European Union for 
Progressive Judaism, Bejt 

Simcha a Židovská obec Karlovy 
Vary vás srdečně zvou na:

VIII. REFORMNÍ 
ŠABATON, 

který se bude konat ve dnech 

15. – 17. srpna 2014
v Karlových Varech. 

Tento rok přivítáme profesora Paula Liptze, 
který vyučuje na Hebrew Union College 
v Jeruzalémě a současně je vedoucím vzdělá-
vání v Saltz International Education Center. 
Specializuje se především na oblast moderní 
židovské historie, izraelskou společnost 
a politiku na Blízkém východě.
Kromě bohoslužeb a studia s profesorem 
Liptzem budou součástí programu i různé 
přednášky a workshopy, vedené dalšími lek-
tory a v neděli pak návštěva židovských 
hřbitovů v Hroznětíně a Bečově nad Teplou.
Účastnický poplatek: 1200 Kč dospělí, 
700 Kč děti a studenti do 18 let (zahrnuje 
ubytování, stravování, dopravu z Prahy do 
Karlových Varů a zpět, program), místní 
účastníci 250 Kč (zahrnuje stravování a účast 
na celém programu). 
Další informace a přihlášky na e-mailu 
kehila@bejtsimcha.cz nebo na telefonu 
603 393 558 nejpozději do 1. 8. Všichni 
jste srdečně zváni.

z obcí
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V neděli 18. května se konala výroční Valná hromada 
členů Bejt Simcha. Projednány byly zprávy o činnosti i hospodaření 
za uplynulý rok, jakož i návrh nových stanov, jejichž potřeba vyplývá 
mimo jiné ze zavedení nového občanského zákoníku. 

Důležitým bodem programu byla volba nového představenstva 
a revizní komise. Představenstvo bude pracovat ve složení: Jakub 
Bořkovec, Ivan Kohout, Věra Razáková, Michal Spevák, Pavel 

Šik (Michal Spevák se stal staronovým předsedou). Členy revizní 
komise byli zvoleni Jan Kindermann, Jan David Reitshläger a Channa 
Šimonová. 

V úterý 3. června jsme se sešli k oslavě svátku Šavuot. 
Program zahájila sváteční večerní bohoslužba se zpěvem liturgic-
kých písní a čtením knihy Rút, vedená naším kantorem Ivanem 
Kohoutem. Připraveno bylo bohaté pohoštění. Při této příležitosti 
bychom rádi poděkovali všem, kteří se na jeho přípravě podíleli. Nad 
mléčnými dobrotami se potom rozvinuly zajímavé učené diskuse 
i neformální zábava. 

◗ red, foto: Michal Spevák

    Zprávy z Bejt Simcha

Synagoga byla tradičně, jak se o svátku Šavuot sluší, vyzdobena květinami a zelení

Slavnostní stůl se přímo prohýbal pod mléčnými dobrotami – tvarohovými poma-
zánkami, sýrovými pochoutkami, dorty a koláčky

25. 7. 2014 od 18 h –  Kabalat šabat pod širým nebem 
s pohledem na Prahu

29. 8. 2014 od 18 h –  Kabalat šabat pod širým nebem 
s pohledem na Prahu

30. 8. 2014 od 14 h – Workshop pro děti od 4 do 15 let

Kde:  Petřínské sady –  Seminářská zahrada – 
nad dolní stanicí lanovky

Zveme vás na veselý Kabalat šabat pod patronací Bejt Simcha, ve spolupráci 
s Hakoach Praha, pro všechny generace včetně těch nejmladších. Kabalat šabat se bude 
konat pod širým nebem dne 25. 7. 2014 od 18 h v Petřínských sadech – Seminářské 
zahradě. Šabatem bude provázet nadějný adept na rabínská studia David Maxa a zkusíme 
zapojit i nadané muzikanty a sbor. Pokud ovládáte nějaký hudební nástroj a měli byste chuť 
se zapojit do šabatových modliteb, určitě se s námi spojte. Pokud vy nebo vaše děti rádi 
zpíváte a chtěli byste se zapojit do šabatových zpěvů intenzívněji, určitě se nám ozvěte 
a sejdeme se předem ke zkoušce. Na místě se sejdeme již od 17.30 hodin. A pokud se nám 
vše podaří, rádi bychom akci zopakovali v pátek 29. 8. 2014 s tím, že v sobotu 30. 8. 2014 
se na stejném místě bude konat workshop pro děti od 4 do 15 let. Budeme s dětmi, ale nejen 
s nimi vyrábět, malovat, učit se židovské písničky, soutěžit a vyprávět si příběhy. Společně 
si uděláme piknik a celé odpoledne zakončíme havdalou. Příspěvky ke společnému občer-
stvení jsou vítány (mléčné a parve).
Místo: nad dolní zastávkou lanové dráhy (Újezd) ve spodní části Petřínských sadů – 
Seminářské zahradě poblíž sochy Masarykových vnuků Leonarda a Herberta. V blízkosti 
jsou dvě dětská hřiště. Přibližné souřadnice: 50°04‘59.7“N 14°24‘06.6“E

Boi chala, boi chala
Odkud přichází nevěsta pod širým nebem?

Kontakt: Pavel Šik, tel: 773 588 939, e-mail: 773588939@email.cz



úterý 29. 7. 
17 h  Slavnostní zahájení festivalu s vernisáží výstavy fo-

tografi í Jindřicha Buxbauma  „Ortodoxní židovská 
svatba z Kyjeva“ (Zámek Holešov, velký sál); v průběhu 
vernisáže zahraje holešovská skupina Corda Magico. 

18.30 h  Zahajovací koncert festivalu – SOCIETAS INCO-
GNITORUM (Zámek Holešov – velký sál): Salomone 
Rossi (1570–1630) – hebrejské písně.

21 h  Filmotéka – Schindlerův seznam (Šachova synagoga)

středa 30. 7.
15 h  Přednáška „Historické objevy rabína  Wittenber-

ga  z Londýna“ (Šachova synagoga. Rabín Wittenberg 
z Londýna je potomek rabína J. Freimanna, který působil 
od r. 1890 jako rabín na Moravě, z toho dvacet let v Ho-
lešově. Pochován je v Holešově. Rabín Wittenberg pro-
mluví o svých objevech při mapování rodinné historie. 

17 h   Přednáška – Jan Bartošek: „Financování válčících 
stran za světových válek židovskými fi nančníky“ 
(Šachova synagoga)

19 h   Koncert Latinské scholy Holešov (Šachova synago-
ga): „Chvalte Hospodina“

20.30 h  Povídání při svíčkách – Achab Haidler – „Synagoga 
a její tajemná historie“ (Šachova synagoga)

čtvrtek 31. 7.
15 h  Přednáška – Mgr. Martin Marek, Ph.D.: „Nucené 

práce Židů ve prospěch Baťova koncernu za druhé 
světové války“ (Šachova synagoga)

17 h  Přednáška – Drs. Hildegonda Rijksenová „Anna 
Franková, holokaust a my“ (Šachova synagoga)

19.30 h  Dear Kitty – Drahá Kitty (Šachova synagoga). Komor-
ní taneční hudební projekt inspirovaný Deníkem Anny 
Frankové. 

23 h  Filmotéka: Ďáblova dílna (Šachova synagoga). Film 
natočený podle vzpomínek Adolfa Burgera, který byl 
jedním z vězňů nasazených v nacistických táborech 
na tajný program výroby falešných bankovek. 

pátek 1. 8.
14.30 h  Přednáška – Mgr. Petr Pálka (historik – Muzeum Kro-

měřížska): „Důsledek první světové války – sjednocený 
Holešov“ (Šachova synagoga)

16 h  Přednáška – Ing. Jaromír Vykoukal: „Boj o život – 
Válka na Den usmíření“ (Šachova synagoga)

20 h  Koncert při svíčkách – Hudba pro sefardity (Šacho-
va synagoga). Komponovaný program hudby a slova. 

Koncert je poctou španělskému velvyslanci Sanz  Brit-
zovi, který v roce 1944 v Budapešti zachránil 5200 
Židů. V průběhu koncertu budou předneseny básně 
sefardských básníků, Federica García Lorcy a dalších. 
Účinkují: Jan Škrdlík – violoncello a recitace, Kryštov 
Škrdlík – violoncello.

22 h  Filmotéka: Boj o Jeruzalém (Šachova synagoga). 
Historické drama odehrávající se v r. 1948. Z betonové 
džungle New Yorku přicházejí do pouštního ráje Svaté 
země dva mladí američtí přátelé – jeden je Arab, dru-
hý Žid. Oba jsou okolnostmi donuceni bojovat se zbraní 
v ruce za své sny. Všichni zúčastnění se musí vyrovnat 
s otázkami terorismu, politiky, kuráže a pocitu odcizení.

sobota 2. 8.
9.30 – 11 h  Koncert – BIG BAND Josefa Hájka a Peter Lipa (ná-

dvoří Zámku Holešov)
15 h  Koncert AVRIX (Šachova synagoga). Hudební soubor 

AVRIX se zaměřuje hlavně na renesanční hudbu, ať už 
francouzskou, italskou, španělskou či anglickou. V roce 
2004 se AVRIX začal věnovat také sefardským písním.

16.30 h  Prezentace a představení fi rmy Rudolf Jelinek, a. s., 
a jejich produktů (nádvoří Zámku Holešov)

17.30 h  Ukázky a výuka židovských tanců – taneční skupina 
RUT Prostějov (nádvoří Zámku Holešov, v případě špat-
ného počasí Zámek Holešov, velký sál). 

20 h  Koncert – Klezmer po Slovácku (nádvoří Zámku Ho-
lešov, v případě nepříznivého počasí – velký sál zám-
ku) – jedinečný klezmerový koncert v podání skupiny 
RabiGabi a.G. a tanečního souboru Hradišťan.

neděle 3. 8.
Zájezd „Za židovskými památkami do Třebíče“ – České dědictví 
UNESCO. Cena 290 Kč (vstupy nejsou v ceně). Program v Třebíči: 
Židovská čtvrť, židovský hřbitov, synagoga, bazilika sv. Prokopa, při 
zpáteční cestě krátká zastávka v Náměšti nad Oslavou  (zámek – Ná-
rodní kulturní památka). 

Doplňkový program festivalu:
Výstava v obřadní síni Židovského hřbitova „Kresby z Terezína“
WORLDCAMP – brigáda dobrovolníků ve spolupráci s  INEX – 
Sdružení dobrovolných aktivit Praha (úprava židovského hřbitova, 
organizační výpomoc při organizaci festivalu).
Speciality židovské kuchyně, které uspokojí i náročného gurmá-
na… – ochutnávka židovských specialit, židovského pečiva a košer 
vín ve spolupráci s restaurací Na starém pivovaru Holešov (21. 7. až 
27. 7. 2014)

Festival HA-MAKOM
Holešov, 29. 7. – 3. 8. 2014 

Program:

Kontakt: Městské kulturní středisko Holešov
e-mail: mic@holesov.info, info@holesov.info, tel.: 573 395 344, 571 160 890

www.mksholesov.cz

Tradiční festival Týden židovské kultury se tentokrát uskuteční pod názvem HA-MAKOM 
a bude věnován tématu Židovství a světové války. Jako každý rok je i letos připraven bohatý 
program plný hudby, přednášek a filmových promítání.
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Pod záštitou Velvyslanectví Státu Izrael v České republice.
Věnováno třebíčskému rodákovi Antonínu Kalinovi, zachránci židovských dětí

ŠAMAJIM
festival židovské kultury – שמים

28. 7. – 2. 8. 2014
Pondělí 28. 7. – slavnostní zahájení 11. ročníku festivalu

16 h Židovské vize / Jewish Visions: vernisáž výstavy za přítomnosti autora, amerického výtvarníka a ilustrátora Marka Podwala
 Yocheved (Třebíč) – taneční vystoupení, Má synagoga je v Praze (30 min) – projekce fi lmu a beseda s autorem 
18 h Klezmerim (koncert) – pražská klezmerová kapela

Úterý 29. 7.
17 h  Na rovinu – Jaký je židovský intimní život? (antikoncepce, interrupce a svatba) – přednáška psychoterapeutky a spisovatelky 

PhDr. Zuzany Peterové
19 h KON SIRA (Praha, koncert) – tradiční písně sefardské diaspory a Balkánu

Středa 30. 7.
15 h  Krav maga – kurz I. – Boj z blízka obrana proti 

neozbrojenému útočníkovi – výuka izraelského 
sebeobranného systému

17 h  Práce mašgiacha. Co je košer a proč? – přednáška Jakuba 
Petera

19 h  Bill & Murray (Tel Aviv, koncert) – izraelská alternativní 
pop-music

21 h  Židovské památky Českého ráje a okolí, fi lm (30 min)

Čtvrtek 31. 7. 
16 h  Stověžaté blues z Maislovky – život Židů v Praze, čemu se 

smějí a proč pláčí? – poezie a povídky Vlasty Rut Sidonové 
a písně skladatele a kytaristy Josefa Gušlbauera

18 h  Fabringen – židovská kuchyně a chrámecké košer víno – 
sto chutí židovské kuchyně představí vinař Moše Váňa 
a kuchař Michal Hromas. Přijďte ochutnat!

21 h  RABIGABI a. G. (Uherské Hradiště, koncert) – jedinečný 
klezmer ze Slovácka

Pátek 1. 8.
15 h Krav maga – kurz II. – obrana proti útoku nožem (výuka, instruktáž, ukázky)
17 h  Česká stopa Adolfa Eichmanna – přednáška Stanislava Motla
20 h  Kaschauer Klezmer Band (Slovensko) – klezmer východní Evropy, Balkánu a Slovenska 
22 h   With Unarmed Forces – Clipa Theater (IL) & Teatr Novogo Fronta (CZ/RU): inscenace fyzického divadla, inspirovaná reálným 

raketovým útokem v Tel Avivu v roce 2012. 

Sobota 2. 8.
14 h Dary krále Asmodea – židovská pohádka – DS Ampulka Třebíč
14.30 h Dílničky medvídka Bena – pro děti  
15 h Třebíčští Židé – přednáška Rudolfa Fišera (Třebíč)
17 h Izraelské tance z různých koutů světa – taneční soubor YOCHEVED 
17.30 h Krav maga – kurz III. – obrana proti útoku tyčí
19.30 h Spoutaná/vázaná žena – rozvod v judaismu – přednáška Dominiky Sedlákové
21 h Pražská jidiš kapela – hudebně taneční projekt s jidiš repertoárem přiváží do Třebíče nefalšované taneční šílenství

Navíc denně speciální festivalové prohlídky Zadní synagogy a Domu Seligmanna Bauera
s košer vínem a košer mokem pro děti v 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30. Cena 110 Kč/55 Kč. 

Festival podpořili: Nadační fond obětem holocaustu, Velvyslanectví Státu Izrael a Krav Maga Global – Vysočina, o. s. 
Film o Marku Podwalovi laskavě zapůjčila Česká televize.

Kontakt: TIC Zadní synagoga, Subakova 1/44, Třebíč
e-mail: infosynagoga@mktrebic.cz, tel.: 568 610 023

Více informací na www.samajim.cz, Facebook – Šamajim Třebíč

festivaly
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Vystoupení taneční skupiny Yocheved v Zadní synagoze v průběhu 
loňského ročníku festivalu Šamajim



Akce proslula v minulosti nejen kvalitní 
„nekomerční“ nabídkou hudby, výstav, diva-
delních představení, filmů či autorských 
čtení, ale především poklidnou atmo-
sférou a dobrým zázemím, které 
si užívají i rodiny s malými 
dětmi. Za dvacet let svého 
trvání získal festival renomé 
nejen u svých stálých 
návštěvníků, ale i u odborné 
kritiky.

Boskovický festival pro-
bíhá v celém městě a v tom spo-
čívá jeho výjimečnost. Letošní 
ročník festivalu opět nabídne širokou 
škálu kulturních lahůdek. Můžete se těšit 
na koncerty v amfiteátru letního kina, jazzo-
vou scénu v zámeckém skleníku, další 
hudební scénu za muzeem, odpolední diva-
dla na hradě a ve farské zahradě, promítání 

v kině Panorama i v amfiteátru, komornější 
koncerty v synagoze, cyklovýlet, nonstop 

DJs scénu na palouku před hradem a další 
překvapení.

Festival je zaměřený na pro-
pagaci jedinečné urbanistické 

památky v tomto jihomorav-
ském městě. Podrobné 
informace o programu, uby-
tování atd. najdete na 
www.festival-bos-
kovice.cz.

Předprodej 
vstupenek: 

permanentka na čtyři dny 490 Kč, studenti 
390 Kč, děti do 12 let v doprovodu rodičů 
zdarma 
Pozor! Předprodej bez servisních poplatků 
v čítárně Unijazzu (Jindřišská 5, Praha 1), 
v prodejně Rekomando (Trojanova 9, 
Praha 2) a v MIS Boskovice (Masarykovo 
nám. 2/3) do 9. 7. V předprodejních sítích 
Ticketpro, Ticketportal a Ticketstream počí-
tejte se servisními poplatky.

Vstupenky na místě:  
permanentka 650 Kč, studenti 550 Kč; vstu-
penky na jednotlivé akce 20 až 290 Kč (vždy 
minimálně 30 minut před začátkem)

Kontakt: 
Unijazz, sdružení pro podporu kulturních 
aktivit, Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 240 901, 222 240 901
e-mail: unijazz@unijazz.cz
www.unijazz.cz

Dennis Darling: 
Rodiny zmizelé 

v popelu
výstava fotografií osobností,

jež přežily Terezín
Dennis Darling pracuje jako fotograf 
na volné noze. Jeho fotografie byly publiko-
vány v časopisech Fortune, Texas Monthly, 
American Photo, Popular Photography, 
American Way, Rolling Stone, Discovery 
Magazine a Modern Photography. 
Na výstavě je k vidění i portrét Alice Herz-
-Sommerové, která byla do své smrti 
23. února 2014 v Londýně ve věku 110 let 
nejstarší Češkou přeživší holocaust. 

Paní Alice Herz-Sommerová pocházela 
z pražské židovské německy mluvící rodiny, 
stala se uznávanou pianistkou a za druhé 
světové války byla s rodinou internována 
v Terezíně, kde odehrála spoluvězňům na 
150 koncertů. Po válce se vrátila do Prahy, 
a protože nikdo z jejích blízkých nepřežil, 
odjela v roce 1949 se synem do Izraele, kde 
pedagogickou činností přispěla k zachování 
hudebního odkazu česko-židovských hudeb-
ních skladatelů Viktora Ulmanna, Pavla 
Haase, Gideona Kleina a Hanse Krásy. 
V roce 1986 se odstěhovala za synem do 
Londýna, kde do své smrti žila a několik 
hodin denně hrála na klavír. Její životní pří-
běh se stal předlohou knihy Století moud-
rosti (A Century of Wisdom) americké 
klavíristky a spisovatelky Caroline Stoes-
singerové, která knihu osobně představila 
českým čtenářům 19. září 2013 v Americ-
kém centru. Dennis Darling fotografoval 
Alici Herz-Sommerovou v Londýně v únoru 
2012.

Americké centrum, Tržiště 13
Praha 1 – Malá Strana

Výstava potrvá do 29. srpna 2014. Oteví-
rací doba: po, st, čt 13–16 h, út 13–19 h. 
Vstup volný – registrujte se na webových 
stránkách www.americkecentrum.cz.

Občanské sdružení Respekt a tolerance ve spolupráci s Městem Šumperk 
a Olomouckým krajem vás srdečně zvou na výstavu

Obyčejní lidé v neobyčejných časech 
Putovní výstava dokumentující příběhy 

židovských osobností ze Šumperska 
Klášterní kostel Zvěstování Panně Marii 

(ul. Kladská, Šumperk) 
Výstava bude k vidění 

do 25. srpna 2014. 

Kontakt: Bohuslav Vondruška, DiS., 
e-mail: bohuslav.vondruska@sumperk.cz, 

mob.: 723 240 024, www.sumperk.cz 
Respekt a tolerance, 

e-mail: respektatolerance@seznam.cz, 
mob.: 775 264 206, www.respectandtolerance.com

22. ročník festivalu
pro židovskou čtvrť
Boskovice
10. – 13. 7. 2014
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Festival se vyznačuje poklidnou atmosférou, 
kterou si užívají i rodiny s dětmi.



Felix Lupa (*1972) je významným představitelem soudobé 
izraelské reportážní a dokumentární fotografie a současně je jedním 
z nejvýraznějších zástupců tzv. „street photography“. Svoji fotogra-
fickou práci nazývá „okem veřejnosti“ a mapuje v ní nejen každo-
denní jevy dané společnosti a dané lokality, ale nekompromisně 
odkrývá i sociální témata, se kterými se v současné době celý svět 
dennodenně potýká a konfrontuje.

„Bylo mi jasné, že fotografie pro mě znamená nejen zábavu 
a obživu, ale spíše způsob života. Nabyl jsem zkušenosti v různých 
fotografických žánrech, ale dostatečně brzy jsem zjistil, že se 
musím zaměřit na směr, ve kterém jsem nejlepší, a který mě nejvíc 
baví – konkrétně dokumentování lidí, jejich životů a prostředí. Ve 
skutečnosti jsem začal dělat street fotografii, aniž bych věděl, že 
takový žánr existuje. Způsob, jakým street fotografové uvažují a 
pracují, je podobný lovcům; čím jsou zkušenější a lepší, tím se 
jejich vzdálenost od objektu zájmu zkracuje. Všichni street fotogra-
fové jsou ve skutečnosti ‚pouličními lovci‘. Jejich hlavním nástro-
jem pro zachycení zajímavých situací je schopnost překvapit 
a vytrvalost při překonávání neúspěchu. Jsem zvyklý vyrážet do 
ulic pouze s jedním foťákem a jedním objektivem, nejlépe široko-
úhlým, což mě nutí jít k mému objektu zájmu co nejblíže. Usiluji 
o to, aby byly mé fotografie určitým ‚okem veřejnosti‘, které nám 
tlumočí pravidla či zákonitosti ulice. Jsou to rozmanité, komplexní 
výpovědi plné silných emocí ze zlomových situací lidského života. 
Schopnost vidět tyto osudové situace a propojit se s nimi je 
základní instinkt stejně jako dýchání a ‚oko veřejnosti‘ je médium, 

pomocí kterého umělec zprostředkovává svůj specifický úhel 
pohledu.“

Výstava fotografií Felixe Lupy je autorovou první samostatnou 
prezentací v rámci České republiky. Lupa představuje českému pub-
liku výběr fotografií z Jižního Súdánu, Kuby a Tel Avivu.

Výstava vznikla ve spolupráci s Velvyslanectví Státu Izrael a Čes-
kým centrem v Tel Avivu. Všechny fotografie jsou prodejné.

Novinky z pražské židovské komunity 
Karol Efraim Sidon se k 1. červenci 2014 rozhodl rezignovat na funkci vrchního rabína Židovské obce v Praze, kterou zastával od roku 

1992. Rabín Sidon se k tomuto kroku rozhodl s ohledem na svůj věk i skutečnost, že pražský rabín David Peter se po třech letech již velmi 
dobře adaptoval a je tedy vhodný čas mu funkci předat. O Sidonově nástupci bude oficiálně jednat reprezentace ŽOP v průběhu července. 
Rabín Sidon zůstává i nadále vrchním zemským rabínem. 

Po mnoha letech končí ve funkci také ředitelka Lauderových škol při Židovské obci v Praze Kateřina Dejmalová, která odchází do důchodu. 
Novým ředitelem zvolila Rada školy v červnu Petra Karase, který se výkonu funkce ujme na začátku nového školního roku.

◗ -red-

David Rubinger:
Izrael mým objektivem
výstava fotografií
David Rubinger – ikona izraelské dokumentární fotografie je 
fotografem prestižních časopisů Time a Life. Jeho práce se přiro-
zeně dotýkala klíčových momentů blízkovýchodního konfliktu. 
Fotografie Tři parašutisté stojící v němém úžasu před znovudoby-
tou Zdí nářků z Šestidenní války r. 1967 je dodnes ikonickým sym-
bolem jednoho z historických milníků Izraele.
Výstava je výběrem snímků, které má David Rubinger nejraději. 
Expozice je rozdělena do tří sekcí: Jeruzalém – město tří nábožen-
ství, Osobnosti a Konflikt/migrace. Výstavu pořádá Česko-izraelská 
smíšená obchodní komora a Velvyslanectví Státu Izrael pod záštitou 
prezidenta ČR Miloše Zemana. 

Staroměstská radnice – Křížová chodba, Rytířský sál 
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1). Výstava potrvá do 24. 
července 2014. Otevírací doba: po 11–18 h, út-ne 9–18 h. 

Felix Lupa: Street Photography

LEICA GALLERY PRAGUE, Školská 28, Praha 1 • Kontakt: e-mail: lgp@lgp.cz, tel.: 222 211 567 • Letní otevírací doba: 
pondělí–neděle 14–20 hodin (do 13. 7. zavřeno). Vstupné 70 Kč, studenti a senioři 40 Kč. Výstava potrvá do 7. září 2014.

kultura

Sivan/Tamuz 5774 19

Felix Lupa: Obyvatelé Magického vozu (Dwellers of the Magic Car), 
Tel Aviv, 2008



Nevím, jestli to také znáte. Když se 
v pátek večer či v sobotu ráno, jinými 

slovy o šabatu, ocitnete v Jeruzalémě, máte 
pocit, že byste měli zajít do synagogy nebo 
ke Zdi. K Jeruzalému to zkrátka patří, atmo-
sféra šabatu je zde přímo hmatatelná na kaž-
dém kroku. Ale co v Tel Avivu? Tel Aviv žije 
jinak a člověka to spíš než za modlením 
táhne do ulic, na pláž, k moři, mezi lidi, 
za muzikou... Ale pokud v pátek večer zajde-
te do přístavu, můžete mít všechno najed-
nou: kabalat šabat, hudbu, moře, slunce, 
uvolněnou atmosféru, přátelsky naladěné 
lidi… To všechno dokáže zkombinovat Bejt 
Tfila Jisraeli (v anglické transkripci Beit 
Tefilah Israeli, dále jen BTI) – Izraelský dům 
modlitby. 

K názvu Bejt Tfila Jisraeli přidává tato 
komunita ještě jakýsi podtitul či motto: stvo-
ření, duch a židovská kultura v Tel Avivu. 
Oficiálně nepatří k žádnému směru juda-

ismu, sami uvádějí, že uznávají a nechávají 
se inspirovat všemi a věří v pluralismus. 
Svůj přístup k modlitbě a židovství charakte-
rizují ve svém siduru v návaznosti na citát 
klasika moderní hebrejské literatury Chaima 
Nachmana Bialika z roku 1930: „Slavte 
svátky svých otců, a přidejte k nim něco 

vlastního, podle svých sil, své chuti, jak vám 
vyhovuje. Hlavní je, abyste to vše dělali 
s vírou, spontánně, z vnitřní duševní potřeby. 
A nebuďte příliš sofistikovaní.“ BTI k tomu 
dodává: „V duchu Bialikových slov vás 
zveme, abyste se s námi podíleli na utváření 
obnovujícího se izraelského židovství v prv-
ním hebrejském městě, Tel Avivu.“

Komunita BTI vznikla v roce 2004, právě 
v těchto dnech (o šabatu 11.–12. července) 
slaví své desáté narozeniny. Letní boho-
služby Kabalat šabat v telavivském přístavu 
jsou jakousi jejich vlajkovou lodí. Přitom, 
jak vypráví jeden ze zakladatelů komunity 

Rani Jaeger, došlo k tomu vlastně náhodou. 
Před časem hostil BTI větší zahraniční sku-
pinu, a jejich obvyklé prostory zkrátka kapa-
citně nedostačovaly. Obrátili se tedy na 
vedení přístavu a požádali o možnost uspo-
řádat bohoslužbu tam. Akce byla natolik 
úspěšná, že byl poté BTI požádán, zda by 
zde bohoslužby v pátek večer nepořádali 
pravidelně. 

Dnes sem každý páteční podvečer, v prů-
běhu prázdninových měsíců, přichází kolem 
osmi set až tisíc lidí. Šabat se tu vítá tváří 
k moři, k zapadajícímu slunci, se zpěvem, 
živou hudbou i tancem. Ačkoliv BTI dekla-
ruje, že nepatří k žádnému oficiálnímu směru 
judaismu, je zřejmé, že zdejší pojetí boho-
služby je velmi liberální, počínaje využitím 
hudebních nástrojů, které provázejí celou 
bohoslužbu. BTI má svůj vlastní sidur, 
v němž je kromě tradičních modliteb zařa-

zena i řada básní moderních izraelských 
básníků jako Jona Valach, Jehuda Amichaj, 

Přípravy – židle jsou zatím prázdné, hudebníci ladí 
nástroje…

Severní molo telavivského přístavu v pátek v podve-
čer. Na vysunuté části vlevo jsou připraveny stovky 
židlí na Kabalat šabat.

Mnozí se v závěru bohoslužby i roztančili. 
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Západ slunce nad telavivským přístavem dodává příchodu šabatu magický rozměr.

Bejt Tfila Jisraeli
Modlitba v Bílém městě

➤
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Lea Goldberg, Jehonatan Gefen či Natan 
Alterman. Najdete tu i klasické písně Naomi 
Šemer či Arika Einsteina. Na své si tu tedy 
přijdou i ti, kteří nejsou s tradičními 
modlitbami příliš obeznámeni, boho-
služba BTI totiž není jen modlitbou, 
ale zároveň úžasným společensko-
kulturním zážitkem. Přitom na spiritu-
alitu se rozhodně nezapomíná, naopak 
je posouvána do roviny intenzivněj-
šího prožitku. Velmi emotivní je 
například moment, kdy v rámci spo-
lečné modlitby může kdokoliv 
z účastníků vyslovit své vlastní přání, 
poděkování či obavy. Zejména dětské 
prosbičky byly velmi dojemné a kou-
zelné. Možná nejzajímavější pro mě 
byl okamžik, kdy se došlo k písni Bo´i 
chala. Jak každý, kdo se alespoň 
někdy účastní Kabalat šabat, dobře ví, 
bývá v závěru písně zvykem povstat 
a nevěstu šabat přivítat úklonou – směrem 
k východu. Chazan BTI však v tuto chvíli 
dal přítomným na výběr mezi tradicí – tedy 
obrácením k východu, k Jeruzalému a mezi 
tím, co člověku v onu chvíli jasně signalizují 
jeho vlastní smysly – okamžik, kdy všední, 
páteční den končí, je zde totiž viditelně 
zhmotněn přesně na opačné straně, 
na západě, kde sledujete slunce nořící se 
do moře. Nutno dodat, že jen málokdo odo-

lal síle okamžiku a obrátil se k západu slunce 
zády. 

Fakt, že je Tel Aviv obecně vnímán jako 
sekulární „méně svaté“ město než Jeruza-
lém, si v BTI dobře uvědomují a tento hen-
dikep se snaží obrátit ve výhodu. K Tel 
Avivu totiž patří větší uvolněnost a inova-
tivní přístup, Tel Aviv je symbolem novodo-
bých izraelských dějin i současnosti. A BTI 
se k tomu hrdě hlásí. Proto jejich sidur obsa-
huje i speciální modlitbu právě pro toto 
město:  

Modlitba za pokoj města Tel 
Avivu a Jafo

Pane světů, děkujeme Tobě, jenž nás udi-
vuješ svým milosrdenstvím, které jsi nám 

prokázal vybudováním velkého krásného 
města, plného lidí, v naší zemi, města jmé-
nem Tel Aviv – Jafo. Svým duchem moudrosti 

a rozumu jsi před více než sto lety 
nadal skupinu budovatelů, dra-
hých synů Sijónu, aby na břehu 
moře položili základy hebrejského 
města, a dal jsi jim sílu, aby napl-
nili tuto svou vizi s odvahou, 
hrdinstvím a sebeobětováním; aby 
tu zavedli pořádek a řád a ustano-
vili instituce k rozvoji kultury, 
Tóry a modlitby, vzdělávání a stu-
dia, obchodu, průmyslu, i skutků 
milosrdenství. A zde nyní stojí 
město veliké, do nějž proudí mnozí 
naši bratři a sestry, a které se 
stalo centrem života v Izraeli. 
Stále hlučící množstvím lidu, plné 
života a pohybu, hlas naděje je 
slyšet v jeho branách, pracovní 

ruch v jeho ulicích, jeho trhy bzučí rušným 
obchodem. 

Ty, jenž každý den znovu obnovuješ dílo 
počátku, zachovej nám své milosrdenství 
i ve dnech, které přijdou. Chraň naše město 
a jeho obyvatele, veď představitele města, 
aby chodili po stezkách moudrosti, pravdy 
a spravedlnosti. Pomoz nám, kteří dnes 
ve městě sídlí, i těm, kteří jej budou formovat 
zítra, abychom dokázali zachovat jeho pří-
rodní dary, jako je mořské pobřeží, a požeh-
nej obyvatele našeho města láskou k člo-
věku, která činí člověka člověkem. „Ještě tě 
vybuduji a bude vystavěna dcera sijónská“ – 
dej, nechť dále, po všechny dny, budujeme 
a jsme budováni v prvním hebrejském městě. 
Amen.

BTI je velmi otevřenou a vstřícnou 
komunitou, která určitě stojí za návštěvu. 
(Své přesvědčení o tom, že bohoslužby 
a další komunitní akce BTI mají být pří-
stupné komukoliv a že se zde každý má cítit 
dobře, nedeklaruje komunita pouze na 
papíře, ale dokazuje v praxi. Kamarád, který 
se na mé doporučení zúčastnil před několika 
týdny šabatové bohoslužby, zde zažil bar 
micva autistického chlapce, letní Kabalat 
šabat v přístavu byl zase simultánně tlumo-
čen do znakové řeči.)

V červenci a srpnu pořádá BTI Kabalat 
šabat každý pátek od 18.30 hodin v tela-
vivském přístavu (Severní molo). Pokud 
vám to nevyjde v létě, zastavte se určitě 
i jindy. Nebude tu sice moře a západ slunce, 
ale ty hlavní atributy – hudbu, radost, pro-
žitek, spontánnost a srdečnost, najdete 
v BTI i po zbytek roku, kdy je najdete 
v novém sídle na adrese 7 Lassalle St. 
(v létě od 18 hodin, v zimě od 17.30). 
Doporučuji předem si návštěvu domluvit. 
Potřebné kontakty najdete na webových 
stránkách www.btfila.org, kde můžete 
také shlédnout nahrávky písní.

◗ Text a foto: Kateřina Weberová

Bejt Tfila Jisraeli 
vydal vlastní 
sidur, který je 

možné na místě 
zakoupit. Kromě 
tradičních modli-
teb zde najdete 

i moderní izrael-
skou poezii.

Letních pátečních bohoslužeb v telavivském přístavu 
se pravidelně účastní až kolem tisícovky lidí (foto: Or 
Glickman, Beit Tfila Israeli)

 „Potřebujeme docela 
jinou odvahu“ 

Stefan 
Zweig:

Rozloučení z Evropou

Ve Vídeňské divadelním muzeu (Thea-
termuseum) probíhá v současnosti zají-
mavá výstava o rakouském spisovateli 
židovského původu Stefanu Zweigovi. 
Zweig se narodil v roce 1881 ve Vídni 
v zámožné rodině textilního továrníka. 

Studoval na Vídeňské univerzitě filozofii 
a spolupracoval s Theodorem Herzlem, 
pro něhož psal jako fejetonista do Neue 
Freie Presse. K jeho nejznámějším dílům 
patří „Sternstunde der Menscheit“ 
(Hvězdné hodiny lidstva, vyšlo v r. 1927) 
a „Die Heilung durch den Geist“ (Uzdra-
vení prostřednictvím ducha, 1931). 
Poslední roky svého života strávil Zweig 
v exilu. Roku 1934 opustil se svojí dru-
hou ženou Lotte Rakousko. Odešli nej-
prve do Anglie a v roce 1940 odtud dále 
do USA. Poslední útočiště pak našli 
v Brazílii, kde v roce 1942 společně spá-
chali sebevraždu.
Výstava představuje celé Zweigovo dílo. 
Zachovalo se mnoho rukopisů, které 
autor před svým odchodem do exilu 
věnoval právě vídeňskému Theatermu-
seu. Další rukopisy se zachovaly v archí-
vech v USA a Izraeli. Některé originální 
rukopisy jsou veřejnosti zpřístupněny 
vůbec poprvé. 

◗ Jana Tchabana-Löwbeer, Vídeň

Vídeňské divadelní muzeum – Thea-
termuseum, Lobkowitzplatz 2 (naproti 
světoznámé Albertině), otevřeno denně 
kromě úterý od 10 do 18 h; více 
na www.theatermuseum.at. Výstava 
potrvá až do 3. dubna 2015. 
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Již čtyři roky realizuje Federace židov-
ských obcí v ČR projekt 10 hvězd, jehož 

cílem byla revitalizace patnácti vybraných 
židovských památek v deseti městech 
po celé České republice a vytvoření sítě 
oblastních kulturně vzdělávacích center 
židovské kultury. Projekt byl spolufinanco-
ván z prostředků Evropské unie a Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. První fáze pro-
jektu dospěla ke konci, zrekonstruované 
památky pomalu začínají ožívat a plnit svou 
novou funkci. 

Objekty, zařazené do projektu, se nachá-
zejí na území sedmi krajů a patří mezi ně 
nejen synagogy, ale i rabínské domy, sídla 
bývalých židovských obcí či bývalé židov-
ské školy. 

Revitalizované památky můžete 
(například v rámci svých prázd-
ninových cest) navštívit v násle-
dujících lokalitách: 
Boskovice: synagoga maior, obecní dům 
v Bílkově ulici, expozice Židovské čtvrti 
(ghetta) v ČR (www.muzeum.boskovice.cz)
Brandýs nad Labem: synagoga slav-
nostně otevřena v červnu, expozice Judais-
mus a jeho prameny, jazyk a písmo (měst-
ský web www.brandysko.cz); zajímavost: 
o ša batu 11–12. června zde pořádala boho-
služby (v pátek večer a v sobotu ráno) brit-
ská kongregace, která má Tóru, pocházející 
z Brandýsa
Březnice: synagoga – objekt zrekonstruo-
ván do původní podoby z roku 1825, otevřen 
v červnu, expozice Židovská vzdělanost 
v českých zemích (www.zamek-breznice.cz)

Jičín: synagoga, židovská škola (Židovská 
ulice čp. 100) – slavnostně otevřeno v červnu 
tohoto roku – expozice Židovští spisovatelé, 
dramatici a kritici (www.basevi.cz)
Krnov: synagoga, spolkový dům, slav-
nostní otevření proběhlo v červnu (viz 
reportáž na protější straně), expozice: 
Židovští průmyslníci, podnikatelé a vyná-
lezci (www.krnovskasynagoga.cz) 
Mikulov: Horní synagoga – po kompletní 
rekonstrukci byla jako poslední z památek 
zařazených do projektu „10 hvězd“ otevřena 

28. 6., expozice: Rabi Löw a židovská vzdě-
lanost na Moravě, v létě otevřeno denně 
kromě pondělí od 9 do 18 hodin (Regionální 
muzeum v Mikulově, www.rmm.cz)

Nová Cerekev: synagoga v maurském 
slohu, slavnostní otevření v červnu, expozice 
Architektura synagog v českých zemích 
(www.novacerekev.cz)
Plzeň: Stará synagoga – expozice Židov-
ské tradice a zvyky (www.zoplzen.cz) 

Polná: synagoga, rabínský dům, expozice 
„Jeviště antisemitismu. Případ Leopolda 
Hilsnera“ (v době prázdnin otevřeno denně 
kromě pondělí v době 9–11 a 13–17; www.
infocentrumpolna.cz) – rabínský dům ote-
vřen nově, některé novinky jsou k vidění 
i v již dříve otevřené synagoze
Úštěk: synagoga, rabínský dům; expozice 
věnovaná židovskému školství v českých 
zemích (www.synagoga-ustek.org; infor-
mace na webových stránkách nejsou aktu-
ální, letní otevírací doba st–pá 14–17, so–ne 
12–17, nicméně doporučujeme před návště-
vou raději ověřit na telefonu 739 249 362)

◗ red

Od jara letošního roku byla v suterénu 
objektu ležícího vedle Pinkasovy synagogy 
veřejnosti zpřístupněna historická mikve, 
která patří k nejstarším dokladům židovského 
osídlení v dané oblasti. Mikve byla objevena 
v průběhu archeologického průzkumu v roce 
1968 a podle dochovaného zdiva a nalezené 
keramiky je pravděpodobné, že pochází nej-
spíše z počátku 16. století. 

Komentované prohlídky pro jednotlivce 
i skupiny maximálně patnácti osob budou 
pořádány od neděle do pátku, vždy ve 13 
hodin. V případě zájmu budou další prohlídky 
umožněny vždy v každou nadcházející celou 
hodinu. Vstupenky je možné zakoupit 
ve všech prodejních místech ŽOP a Židov-
ského muzea v Praze. Vstupné 100 Kč.

Druhou novinkou v nabídce Židovské 
obce v Praze je Starý židovský hřbitov 
na Žižkově, který je od 1. ledna 2014 
opětně pod správou ŽOP. Tento druhý nej-
starší židovský hřbitov, který byl založen 
v roce 1680 jako morové pohřebiště pražské 
židovské obce, je významnou umělecko-
historickou památkou. 

Bylo zde pohřbeno na 40 000 osob, mezi 
nimi řada významných rabínů a učenců. 
Nejnavštěvovanější je hrob pražského vrch-
ního rabína Ezechiela Landaua (1713–1793). 
Pro návštěvníky je letos hřbitov zdarma ote-
vřen s výjimkou sobot a židovských svátků 
v neděli, úterý a ve čtvrtek v době od 11 
do 16 h a v pátek od 10 do 14 h. 

◗ red, foto: Wikipedia
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Empírová synagoga v Březnici (foto: Wikipedie)

Barokní aron ha-kodeš v interiéru zrekonstruované 
synagogy v Mikulově byl nově postaven podle docho-
vaných fotografií (foto: www.rmm.cz)

Deset hvězd
patnáct zrekonstruovaných památek

Nové turistické zajímavosti v Praze
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 Památník Terezín zve: 

Stauffenberg a „Operace Valkýra“
Atentát na Hitlera z 20. července 1944 
Výstava se uskuteční u příležitosti 70. výročí neúspěšného pokusu o atentát na Hitlera z 20. 7. 1944.

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg představoval od podzimu roku 1943 rozhodující sílu v boji proti Hitlerovi v Německu. Začal spo-
lupracovat na vojenském a civilním spiknutí, které vyvrcholilo pokusem o atentát na Hitlera dne 20. července 1944 a pokusem o svrhnutí 
nacistického režimu. Hitler však útok přežil. Stauffenberg a tři jeho kolegové, spiklenci, byli zastřeleni ještě v noci 20. července 1944. 
Výstava na dvaceti panelech dokumentuje život iniciátora pokusu o atentát na Hitlera, hraběte Clause von Stauffenberga. Popisuje pří-
pravy na útok, všímá si úlohy Stauffenbergových spolupracovníků, představuje průběh pokusu o atentát na Hitlera ve vůdcově hlavním 
stanu zvaném Vlčí doupě v Rastenburgu ve východním Prusku a zoufalé pokusy spiklenců o zahájení převratu v Berlíně a informuje, jak 
nacistický režim naložil s přáteli a s kolegy spiklenců a o osudu více než 150 lidí, jež byli zabiti nacisty jako pomsta za tento čin.

Vernisáž výstavy proběhne v přísálí kina v Malé pevnosti v Terezíně ve čtvrtek 10. července 2014 
ve 14 hodin. Výstava bude přístupná denně od 9 do 18 hodin a bude ukončena 30. září 2014.

Ubytovali jsme se v penzionu v Ramzové 
v Jeseníkách a v sobotu 14. 6. jsme 

vyrazili do Krnova. Cestování o šábesu se 
nám málem nevyplatilo, když se nám poda-
řilo zakoupenou jízdenku zapomenout na 
nádraží. Problém jsme však zdárně vyřešili 
a v Jeseníku nám byla vystavena náhradní.
Cesta nás tak vyšla jen o cca dvacet korun 
dráž, což jsme brali jako šťastné znamení.

Na krnovské nádraží jsme přijeli v jede-
náct hodin, přesně v čas, kdy ve 2 km vzdá-
lené synagoze oficiálně začínal šacharit. 
Vzali jsme si tedy k srdci micvu, že do syna-
gogy má člověk pospíchat, a již za čtvrt 
hodiny jsme si nasazovali tality. Bohoslužba 
naštěstí zatím nedospěla ani k Birchot ha-ša-
char. Vedla ji reformní rabínka Tanja Segal 
z Bejt Krakow, a to za doprovodu kytary. Její 
zvučný hlas naplňoval synagogu, kde 
všechno zářilo novotou. V lavicích se mod-
lili lidé z nejrůznějších končin. Byli tu samo-
zřejmě krnovští, spolu s rabínkou sem při-

jelo pár souvěrců z Polska, byli tu lidé 
z ostravské a olomoucké obce, my dva jsme 

zastupovali zároveň pražskou Bejt Simcha 
a zároveň děčínskou židovskou obec. A také 
tu byli přítomní krnovští rodáci z Rakouska 
a z Izraele.

Nevšední bylo toho dne čtení z Tóry. 
Zdálo se, že většina těch, kterým se dostal 
koved vyvolání k Tóře, totiž předstoupili 
ke čtení ze svitku poprvé. Šlo přitom vesměs 
o lidi, kteří toho již dost pamatují. Doufejme, 

že se jim této cti nedostalo naposled. Rabínka 
k tomu poznamenala, že netušila, kolik lidí 
zde prožije své víceméně bar micva, jinak by 
s sebou vzala bonbony na házení. Obzvláště 
silným momentem byla alija Gideona Jokla, 
rodáka z Krnova, jehož rodina krátce před 
válkou emigrovala, podobně jako převážná 

část zdejších Židů, a nakonec zakotvila 
v Izraeli.

Po bohoslužbě jsme byli pozváni na 
pohoštění, které se konalo v sousedním 
domě, jenž svojí polohou i interiérem půso-
bil dojmem, jako by odjakživa patřil k syna-
goze, přestože byl teprve nedávno zakoupen 
Krnovským horským spolkem. Ten však 
spolupracuje se spolkem Krnovská synagoga 
a o prostory se s ním dělí. Přestože v nabídce 
jídel byly „pouze“ přebytky z předešlého 
večera, kdy proběhlo slavnostní otevření 
synagogy jako takové, bylo pohoštění 
bohaté, navíc dobré až vynikající. Zde jsme 
s krnovskými strávili větší část zbytku dne, 
než nás vlak po sedmé hodině odvezl zpátky 
do Ramzové.

◗ Jan David Reitschläger, Martin Šachar Elis
Foto: Pavel Kuča
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Naši dovolenou jsme si letos naplánovali tak, abychom v jejím průběhu mohli navštívit Krnovskou syna-
gogu, která je jednou z deseti židovských památek, revitalizovaných v rámci projektu 10 hvězd. Ten byl 
letos završen a vyvrcholil v červnu, kdy byly postupně jednotlivé objekty slavnostně otevřeny.

Na rekonstrukci synagogy i přilehlého spolkového 
domu se pracovalo několik let (zde stav z roku 2012)

Sobotní bohoslužbu u příležitosti slavnostního otevře-
ní zrekonstruované synagogy vedla krakovská rabín-
ka Tanja Segal (vlevo)

Velmi silným momentem byla alija Izraelce Gideona 
Jokela, narozeného v Krnově v roce 1937 jako Tomáš 
Jokl 

Kterak jsme navštívili krnovskou synagogu 
ve dnech jejího slavnostního znovuotevření



V neděli 22. června se pražské Náměstí Míru rozezvučelo 
židovskými melodiemi a zaplnilo řadou stanů v modré 

a bílé barvě. Prostranství před kostelem sv. Ludmily se stalo 
dějištěm prvního nejširší veřejnosti otevřeného veletrhu čes-
kých židovských organizací – JudaFestu. Každý, kdo na rušné 
náměstí v odpoledních hodinách zavítal, mohl ochutnat izrael-

ské speciality a české košer víno, přiučit se izraelským tancům 
nebo bojovému umění krav maga, informovat se o možnostech 
studia na Lauderových školách či učinit první kroky ke studiu 
hebrejštiny. Židovská komunita v ČR se tak vůbec poprvé 

představila české veřejnosti v živé, nemuzealizované podobě – 
podobně jako to organizací podobných „street festivalů“ již 

po řadu let činí mnohem početnější židovské pospolitosti 
v Budapešti a ve Vídni. Hlavním organizátorem JudaFestu byla 
Česká unie židovské mládeže.

Po dvojnásobné generální zkoušce v podobě organizace 
prvních „JudaFestů“ v letech 2012 a 2013, které byly určeny 
jen pro členy židovské komunity a pro zvané, se letošní průnik 

do veřejného prostoru nadmíru povedl. Za to patří díky všem 
organizacím a hudebním skupinám, které se na JudaFestu pre-
zentovaly, zvídavým návštěvníkům i sponzorům (Nadačnímu 
fondu obětem holocaustu a Federaci židovských obcí v ČR). 
Zvláště pak děkujeme Městské části Praha 2, jejíž orgány nám 
svou vstřícností organizaci velmi ulehčily.

Na viděnou na JudaFestu 2015!
◗ Daniel Putík, foto: Magdalena Suková Vě

stn
ík

 M
as

ki
l –

 re
gi

str
ac

e 
M

K 
ČR

 č
. E

 1
48

77
Vy

dá
vá

 ži
do

vs
ká

 k
on

gr
eg

ac
e 

Be
jt 

Si
m

ch
a,

 p
řid

ru
že

ný
 č

le
n 

Fe
de

ra
ce

 ži
do

vs
ký

ch
 o

bc
í v

 Č
R,

 M
ai

se
lo

va
 4

, 1
10

 0
0 

Pr
ah

a 
1,

 Č
es

ká
 re

pu
bl

ik
a,

 IČ
O

: 6
13

85
73

5,
 te

l.:
 7

24
 0

27
 9

29
, e

-m
ai

l: 
re

da
kc

e.
m

as
ki

l@
m

as
ki

l.c
z. 

M
as

ki
l v

yc
há

zí 
m
ěs

íč
ně

 
za

 la
sk

av
é 

po
dp

or
y 

M
in

ist
er

stv
a 

ku
ltu

ry
 Č

R,
 F

ed
er

ac
e 

žid
ov

sk
ýc

h 
ob

cí
 v

 Č
R,

 N
ad

ač
ní

ho
 fo

nd
u 

ob
ět

em
 h

ol
oc

au
stu

 a
 T

he
 D

ut
ch

 H
um

an
ita

ria
n 

Fu
nd

 (J
H

F)
. Z

áj
em

ci
 m

oh
ou

 p
řis

pě
t n

a 
vy

dá
vá

ní
 v
ěs

tn
ík

u 
lib

ov
ol

no
u 
čá

stk
ou

 n
a 

ba
nk

ov
ní

 
úč

et
: 8

6-
89

59
56

02
07

/0
10

0 
u 

K
om

er
čn

í b
an

ky
, v

ar
ia

bi
ln

í s
ym

bo
l: 

88
88

8 
(5

x8
). 

M
an

ip
ul

ač
ní

 p
op

la
te

k 
10

 K
č.

 R
ed

ak
ce

: K
at

eř
in

a 
W

eb
er

ov
á.

 R
ed

ak
čn

í r
ad

a:
 Iv

an
 K

oh
ou

t, 
Ev

a 
W

ic
hs

ov
á.

 Il
us

tra
ce

: L
uc

ie
 L

om
ov

á.
 K

or
ek

tu
ry

: J
itk

a 
K

ro
up

ov
á.

 P
ře

dt
isk

ov
á 

př
íp

ra
va

 a
 ti

sk
: T

ril
ab

it 
St

ud
io

, s
. r

. o
., 

Vo
di
čk

ov
a 

36
, P

ra
ha

 1
. U

zá
vě

rk
a 

to
ho

to
 č

ísl
a 

26
. 6

. 2
01

4.
 U

zá
vě

rk
a 

př
íšt

íh
o 
čí

sla
 2

9.
 7

. 2
01

4.

Na JudaFestu nemohlo chybět vystoupení dětského divadelního souboru pod vedením Vidy Neuwirthové, která s dětmi pracuje dlouhá léta. 

Na závěr večera roztančila náměstí známá klezmerová kapela Trombenik.

Nejmenším návštěvníkům byl k dispozici dětský koutek, kde byly připraveny 
hry nebo malování na obličej. 

 Již tradičně si návštěvníci Judafestu mohli se skupinou Besamim vyzkoušet 
izraelské tance.

Velký zájem návštěvníků vzbudila ukázka v současnosti velmi populárního 
izraelského sebeobranného systému Krav maga. 

JudaFest 2014
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