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Řekne-li se Franz Kafka, každému 
naskočí řada asociací. Řekne-li se 
však u nás Bruno Schulz, s výjimkou 
polonistů a hrstky nadšenců většina 
lidí tápe a netuší, o kom je řeč, ač-
koli biografie obou autorů vykazuje 
nápadné podobnosti a ačkoli magic-
ké Schulzovy povídky jsou v zahra-
ničí předmětem nemenšího obdivu 
a ocenění nežli Kafkovy. 

Hana Nela Palková

Má žena dokázala velmi dobře 
analyzovat politickou situaci: ješ-
tě v Novém Jičíně předpověděla, 
že bude zestátnění. Měla pravdu  
i v tom, když tvrdila, že Německo 
má šanci stát se demokracií.

Max Mannheimer

Ale nyní v Izraeli investujeme to-
lik úsilí, peněz i lidských zdrojů 
do všeho, co souvisí s okupací 
– budujeme osady, bráníme osady, 
opevňujeme osady, vyklízíme osady, 
bojujeme s Palestinci, vyjednáváme 
s Palestinci. Jako bychom už neměli 
čas a sílu na nic jiného, na náš vlast-
ní rozvoj.

Meir Šalev

Šlo nám o to poskytnout lidem 
příležitost k seznámení s novými 
lidmi, k setkání se známými, ke klá-
bosení, zábavě, občerstvení atd. 
– prostě nabídnout jim příjemný 
den, ze kterého budou odcházet 
s pocitem, že jsou součástí živé 
komunity. Jestli jsme JudaFairem 
alespoň trochu přispěli k budování 
‚bezbariérové‘ židovské komunity, 
je to prima

Aleš Hanek
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Tohoto dne roku 586 př. o. l. zbořili Ba-
bylóňané první jeruzalémský Chrám  

a ve stejný den roku 70 zničili Římané i druhý 
Chrám. Traduje se, že zničení prvního Chrámu 
bylo zapříčiněno třemi hříchy, které nakazily 
tehdejší judskou společnost, což byly modlosluž-
ba –  , incest –  a vraž-
dy – . V období druhého Chrámu 
stačila již jedna jediná příčina, aby Všemohoucí 
dopustil zkázu svého Domu, a tou byla ničím ne-
opodstatněná nenávist –  – panující 
mezi lidmi.
Kdysi všemocná Babylónie ustoupila do his-
torie a její místo zaujala Perská říše, jejíž král 
Kýros II. povolil Židům návrat z babylónského 
vyhnanství do jejich historické vlasti, do Judska,  
a podpořil obnovu Jeruzaléma. Sedmdesát let po 
zboření prvního byl roku 515 př. o. l. postaven  
a zasvěcen druhý jeruzalémský Chrám. Tragic-
ké události války s Babylóňany a jejich důsled-
ky pro židovstvo oněch dob byly překonány,  
a život navrátilců se začal odvíjet za pomoci  
a pod dozorem velekněze, kněží a v neposlední 
řadě i duchovních vůdců lidu Ezry a Nehemii. 
Židé, navrátivší se z babylónského zajetí, tvoři-
li nyní nábožensko-etnické společenství – , 
v němž nebylo již místa pro tři výše uvedené 
hříchy, které zapříčinily zničení prvního Chrá-
mu. Perské období se vyznačovalo upevněním 
náboženského a duchovního povědomí národa, 
což s sebou neslo i důslednější a širší plnění 
přikázání Tóry – micvot. Dvě stě let perského 
panství, kdy jsme měli širokou náboženskou 
autonomii, bylo i obdobím dobrovolné izolace 
židovského lidu od všeho, co by mohlo z vnějš-
ku oslabovat náboženské předpisy a tradice. 
S příchodem Alexandra Makedonského do ob-
lasti Blízkého východu se židovská společnost 
počala velmi zvolna otevírat helenistickému 
kulturnímu světu a její světská vládnoucí vrstva 
i helenistickému způsobu života při zachování 
věrnosti zákonům Tóry. Výjimkou bylo krátké 
období před a během makabejského povstání, 
kdy za vydatné pomoci Antiocha IV. Epifana 
(175–164 př. o. l.) dočasně vládu uzurpovala 
vrstva helenizovaných Židů, tzv. mitjavnim – po-
řečtěnců. Po znovunabytí politické nezávislosti 
na Seleukovcích se časem z rodiny osvoboditelů 
zformovala vládnoucí dynastie hasmonejských 

Lze přibLížit úpLné vykoupení?
(úvaha k půstu Devátého avu)

Půstem 17. tamuzu (letos posunutý na neděli 8. července) zahajujeme období zvané  
„  – v úzkostech“ – třítýdenní období smutku, které vrcholí půstem 9. avu (letos 
posunutý na neděli 29. července). Devátý av je nejtragičtějším dnem židovského roku.

králů. V povstání též vykrystalizovaly nové sku-
piny – proudy – v židovské společnosti, napří-
klad farizeové, saduceové a eséjci. Jejich vzá-
jemné ideologicko-náboženské soupeření bylo 
příčinou postupného zvyšování vnitrospolečen-
ského napětí, které vedlo za Alexandra Janna-
je (103–76 př. o. l.), stranícího saduceům, až  
k omezené občanské válce v Judsku. Již se nám 
tu v zcela jasných konturách začíná rýsovat ni-
čím neopodstatněná nenávist – , kte-
rá se usazovala ve stále větším počtu židovských 
srdcí. Těsně před a během prvního protiřímské-
ho povstání (r. 66–70), kdy měla v židovské 
společnosti panovat svornost a bratrská láska, 
kulminovala naopak . Na neblahou 
situaci panující v židovské společnosti pouka-
zuje nejen talmudický příběh o Kamcovi a Bar 
Kamcovi (traktát Gitin 55b–56a), ale i kniha 
Válka židovská, pocházející z pera současníka 
a historika oné doby Josepha Flavia. 
Ve sváteční modlitbě musaf čteme: „  

–  
Ale kvůli našim hříchům jsme byli vyhnáni z na-
ší země a usazeni daleko od naší půdy...“*

Tím nejhorším hříchem byla a dodnes je  
 – ničím neopodstatněná nenávist mezi 

bližními. S jejími důsledky, s téměř dvoutisíci-
letým rozptýlením, nejsme s to se zcela vyrov-
nat do dnešních dnů. Stále žijí miliony našich 
souvěrců v galutu – diaspoře, a ne v zemi na-
šich předků, v Erec Jisrael.
Vzájemná nenávist a nevraživost bývá téma-
tem mnoha poučných příběhů různých židov-
ských komunit, včetně jemenské:
Jednou se jemenský král ptal židovského učen-
ce, proč jsou Židé ještě v rozptýlení. Učenec mu 
odvětil: „Protože mezi nimi stále panuje ničím 
neopodstatněná nenávist.“ Učencova odpo-
věď se králi nezamlouvala a nechal jej za trest 
uvěznit. Neuplynulo mnoho času a jednou se 
král rozhodl osvěžit koupáním v moři. Jak se 
tak bezstarostně koupe, tu se znenadání přiříti-
la obrovská vlna, která krále strhla s sebou na 
otevřené moře a zanesla jej daleko od pobřeží 
hlavního města. Naštěstí král přežil, ale octl se 
nahý a zimou chvějící na jemu neznámém moř-
ském břehu. Tu šel okolo jakýsi Žid, který když 
viděl ubohého trosečníka, vzal ho k sobě domů, 

 * Český překlad ze siduru Adir ba-marom, Praha 2009.

Zničení jeruzalémského Chrámu, jak si jej představoval italský malíř Francesco Hayez (1876, Galleria d‘Arte 
Moderna, Benátky)
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JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě
 na www.maskil.cz
b)  v tištěné podobě za cenu poštovného  

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

➤

Program Bejt Simcha
červenec – srpen 2012

PRAVIDELNÉ AKCE

Bejt Simcha
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

Telefon: 724 027 929
E-mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

Ivrit – hodiny hebrejštiny 
pro mírně pokročilé 

každé úterý od 18.30 h 

kurz pro začátečníky 
ve čtvrtek od 18 h

Kabalat šabat 
každý pátek od 18 h

17. – 19. srpna 
reFOrMNÍ ŠaBaTON – 

víkendový seminář v Brně 
(viz pozvánka na této straně)

kde jej oblékl a nasytil. Když se trosečník zota-
vil, jeho zachránce jej doprovodil do hlavního 
města a tam se teprve dověděl, koho vlastně za-
chránil. Král řekl svému zachránci: „Přej si, co 
chceš!“ Žid mu odvětil: „Prodávám ve městě 
zeleninu a naproti přes ulici má také jeden Žid 
obchod se zeleninou. Zakaž mu prodej, prosím.“ 
Král překvapeně zíral nad podivným přáním 
onoho Žida, který nechce nic jiného, než své-
mu souvěrci zničit živobytí. Tu si král vzpomněl 
na učence, kterého kvůli jeho odpovědi nechal 
uvěznit. Přikázal, aby ho ihned z vězení propus-
tili a s čestným doprovodem a mnoha vzácnými 
královskými dary jej doprovodili domů.
Aktuálnost příběhu není nutno zdůrazňovat, 
každý ví, že podobné podivné přání zničit 
svému bližnímu jeho živobytí se může zro-
dit v hlavě kohokoliv, ať žije v Jemenu, New 
Yorku, Berlíně anebo třeba v Praze.
Proto je nutné stále vést vnitřní boj se zlým pu-
dem – , který když člověka opanuje, 
zbavuje jej nejen  – vlastnosti být mi-
losrdným, ale zbavuje jej zcela soudnosti a na-
opak jej naplňuje pustou hrdostí – ,  
i když neexistuje nic, na co by dotyčný mohl 
být právem hrdý.
Třikrát denně v modlitbě „Osmnácti požehnání – 

“ prosíme Hospodina o znovuvy-
budování Jeruzaléma: „A do Jeruzaléma, Tvé-
ho města, se v milosrdenství navrať a přebývej 
v něm, jak jsi řekl. A zbuduj ho co nejdříve za 
našich dnů jako věčnou stavbu a rychle v něm 
upevni Davidův trůn. Požehnaný jsi Ty, Hospo-
dine, jenž zbuduješ Jeruzalém.“* Naši proroci 
považují zbudování Jeruzaléma a třetího Chrámu 
za prvořadou věc, kdy je třeba nejen modliteb, 
ale veškerého našeho úsilí k naplnění jejich slov.
Po téměř dvou tisíci letech vznikl před 64 lety 
nezávislý židovský stát Izrael, který považu-
jeme za první výhonek našeho vykoupení –  

 a současně s jeho vzni-
kem začala alija milionů souvěrců dosud roz-
ptýlených v diaspoře do země praotců Abraha-

ma, Izáka a Jákoba, kterou jim a jejich potomkům 
Všemohoucí zaslíbil a daroval. Existence první-
ho výhonku našeho vykoupení a nakonec i víra  
a očekávání brzkého příchodu Mesiáše – Vy-
kupitele, jak to ve svých Třinácti článcích víry 
formuloval rabín, lékař a filozof Maimonides 
(1135–1204), naplňují naše srdce nadějí, že 
opravdové úplné a konečné vykoupení – 
  židovského národa se rychle při-
bližuje.
Nelze však pouze pasivně očekávat příchod 
Mesiáše, i když osoba a doba poslání Vyku-
pitele je výsostným Hospodinovým právem. 
Otázka zní, zda můžeme nejen modlitbami, ale 
i svými činy příchod Mesiáše uspíšit. Odpověď 
bude v zásadě kladná. Zeptáme-li se však, jaký-
mi činy můžeme příchod Mesiáše přiblížit, pak 
se setkáme s mnoha variantami ve smyslu: co 
člověk, to názor.
V každém případě se můžeme shodnout na mi-
nimu, které po nás Hospodin žádá, a to slovy 
proroka Micheáše 6,8: „Člověče, bylo ti ozná-
meno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: 
jen to, abys zachovával právo, miloval milosr-
denství a pokorně chodil se svým Bohem.“
Půst 9. avu provázený kinot – žalozpěvy a čte-
ním Ejchá – Pláče Jeremjášova zůstává nadá-
le nejsmutnějším dnem roku. Tato skutečnost 
však nevylučuje, aby byl i dnem, v němž se 
utvrdí naše víra a naděje v příchod Vykupitele  
a v následné zbudování nového Chrámu a Jeru-
zaléma. Tradice též říká, že v den, kdy nepřátelé 
zbořili jeruzalémský Chrám, se narodí Mesiáš, 
tedy na tiša be-av (Midraš Zuta k Megilat Ej-
cha, druhá textová varianta). Potom již nebude 
nic bránit tomu, aby se naplnila slova proroka 
Zacharjáše (8,19): „Toto praví Hospodin zástu-
pů: Půst čtvrtého, půst pátého, půst sedmého  
a půst desátého měsíce se judskému domu ob-
rátí v radostné veselí a utěšené slavnosti. Jen 
milujte pravdu a mír!“

ªRabín Daniel Mayer
Foto: Wikipedia 

Vzácná a nám všem, kdo jsme se  
s ní přátelili, nesmírně drahá Eliška 
Levinská, opustila pozemský svět  
17. 6. 2012 (27. sivan 5772) ve věku 81 
let. Eliška prošla Terezínem, Osvětimí, 
Bergen-Belzenem, aniž by zlo narušilo 
krásu její duše. Eliška celý život 
rozdávala lásku nejen své rodině, ale  
i nám ostatním. A my jsme si ji užívali 
plnou měrou. Eliščiny příběhy nás učily, 
úsměvy posilovaly, laskavost a něha 
okouzlovaly každou chvilku s Eliškou 
ztrávenou. I po smrti své milované 
dcery Kateřiny i po svém úrazu nás 
Eliška obdarovávala optimismem.  
O paní Elišce Levinské budu s láskou 
vyprávět našim klientům a studentům 
tak dlouho, jak jen budu moci. Krásná 
duše paní Elišky Levinské je přivinuta 
ve svazku živých. 

ª Sylvie Wittmannová

World Union for Progressive Judaism, Bejt Simcha a Židovská obec Brno Vás srdečně zvou na:

vI. reFOrMNÍ ŠaBaTON    17. – 19. srpna 2012 v Brně

Po posledních úspěšných ročnících v Liberci a Děčíně se tento rok uskuteční reformní šabaton v Brně!
Studium povede Steven A. Beck.

Steven A. Beck je studentem rabínského semináře Hebrew Union College v Jeruzalémě. Zároveň je vedoucím 
mezinárodní sekce IRAC (Israel Reform Action Center), organizace zabývající se lidskými právy a prosazující 
zrovnoprávnění reformního judaismu v Izraeli. Před nástupem na HUC získal v USA univerzitní vzdělání  
v oborech: hudba, blízkovýchodní studia a mezinárodní vztahy. Pracoval také v Mírových sborech, má zkušenosti 
z mezinárodních humanitárních projektů v Africe.
Kromě bohoslužeb a studia se S. Beckem budou součástí programu i různé přednášky a workshopy vedené 
dalšími lektory. 

Program:
pátek večer: Kabalat šabat v synagoze, večeře na obci, zahajovací setkání
sobota: dopolední bohoslužba v synagoze, oběd, odpoledne přednášky, workshopy, diskuse, večeře, havdala
neděle: přednáška a výlet do Boskovic (prohlídka židovské čtvrti, hřbitova a synagogy), oběd, odjezd domů

Účastnický poplatek: 
– 900 Kč dospělí, 550 Kč děti a studenti do 18 let (zahrnuje ubytování, stravování, dopravu z Prahy do Brna  

   a zpět, program) 
– místní účastníci: 200 Kč (zahrnuje stravování a účast na celém programu)

Informace a přihlášky na e-mailu kehila@bejtsimcha.cz nebo na telefonu 724 027 929 
(nejpozději do 13. 7.; brněnští účastníci, kteří nepožadují ubytování, se mohou hlásit i později)
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V Bejt Simcha ses s přestávkami an-
gažoval dlouhá léta. Proč jsi kandi-
doval do nového představenstva 
právě nyní?
Je to souhra náhod. Snažím se přispět k rozvoji 
reformního židovského hnutí v Čechách už po-
měrně dlouho – od činnosti v Židovské liberální 
unii, přes působení v děčínské Židovské obci 
až právě po aktivity v Bejt Simcha. Za ta léta 
se mnohé změnilo. Dnes vidím v Bejt Simcha 
možnost navázat na snahy všech mých před-
chůdců a posunout tuto komunitu o další vý-
znamný krok dopředu. Rád bych k tomu spolu 
se současným představenstvem přispěl.

Co by mělo být podle tebe tím vý-
znamným posunem? A jak ho chceš 
dosáhnout?
Zásadním posunem v životě Bejt Simcha a v ži-
votě židovské komunity v Praze vůbec by moh-
lo být ustavení druhé oficiální židovské obce 
v Praze. Tedy vytvoření pražské progresivní 
židovské obce, která by byla součástí Federace 
židovských obcí. Dalším významným posunem 
by bylo vytvoření komunitního centra pro roz-
voj i praktický život této nové komunity.
A jak toho chci dosáhnout? Sám nedosáhnu 
ničeho… Mohu jen přispět k propojování, 
stmelování a ke koordinaci všech těch, kdo 
budou usilovat o totéž. Nemám prakticky 
žádné efektivní nástroje, jen snahu přesvědčit 
ostatní.

Myslíš, že se tvoje snažení setká 
s pochopením u stávající pražské ži-
dovské obce?
Nevím, zda u celé obce, ale u reprezentace obce 
snad ano. V Praze je nyní velmi osvícené vede-
ní, vždyť i pan předseda Bányai přišel osobně 
pozdravit účastníky naší nedělní členské schů-
ze. On vnímá naši komunitu jako součást praž-
ského židovského života… 
V reprezentaci pražské obce pak sedí mnoho 
našich příznivců a také zakladatelka Bejt Sim-
cha a dlouholetá průkopnice reformního smě-
ru u nás Sylvie Wittmannová. Mám pocit, že  
i pražský rabinát by uvítal vznik takové ofi- 
ciální komunity. 

Domníváš se tedy, že nedojde ke 
„střetu zájmů“ se současným praž-
ským rabinátem?
Nevím, proč by mělo dojít ke střetu. To, co ra-

vím, že nebudu dobrým předsedou,

           ale budu se snažit…
V neděli 13. května 2012 bylo na Valné hromadě Bejt Simcha zvoleno nové představenstvo. 
Na prvním jednání představenstva byl pak novým předsedou zvolen Michal Spevák. O ně-
kolik dní později jsme si s ním povídali o jeho plánech v nové funkci.

bín Sidon nebo rabín Peter a další dělají, by pře-
ci dělali dál. Pro ně liberální nebo konzervativ-
ní judaismus vlastně neexistují. Mimopražské 
obce s členstvím podle „práva návratu“ možná 
ani nepovažují za židovské obce … A že by 
v Praze byla další podobná, by pro ně nemělo 
hrát roli.
Možná naopak, mohli by se soustředit na svoje 
priority a svoje problémy. Ortodoxie některé 
otázky nechce řešit, nebo to prostě neumí či 
nemůže řešit. Ve výsledku tedy velká část pro-
blémů současný pražský rabinát jen nesmyslně 
zatěžuje.
Podle mne je progresivní judaismus Praze 
vlastní. Byl tu před válkou dominantní, je zde 
stále přítomen a nyní by se sem pouze oficiálně 
vrátil.

Řekl bys, že progresivní judaismus 
představuje pro zájemce o židovský 

náboženský život jednodušší a kom-
fortnější možnost?
To si nemyslím. Jedna z velkých legend o pro-
gresivním judaismu říká, že je to judaismus „un-
limited“, tedy bez regulí. Já ho ale považuji za 
těžší přístup, který klade větší důraz na vlastní 
odpovědnost. Progresivní směr judaismu mož-
ná jen měl tu historickou smůlu, že po převratu 
zde nebyla žádná reformní rabínská autorita, 
která by se mohla efektivně ujmout své role. 
Veřejnost by pak nepodléhala mýtům o bez-
břehém reformním judaismu. Chce to upřímné 
a poctivé studium a neustálé hledání pravdy.  
A to se týká i těch horlivých příznivců reform-
ního judaismu, kteří zase vytváří legendy o za-
bedněné, zkostnatělé a rigidní ortodoxii. Prav-
dou ale je, že reformní judaismus svými vnější-
mi projevy působí civilněji, nevyčleňuje se tak 
zjevně z většinové společnosti. To ale považuji 
spíše za projev jisté skromnosti.
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opustit. Pro mne cesty do Děčína budou vždy 
návratem domů.
V praktické rovině to, myslím, bude postupný 
proces. Lidem se buď bude nová pražská obec 
líbit, nebo ne. Obec by měla být budovaná jako 
velmi otevřená s pestrou nabídkou aktivit. Já-
drem musí být náboženská činnost, ale součástí 
by postupně měla být i sociální, vzdělávací, 
kulturní a společenská činnost. Jako ostatně 
v každé obci.

Mluvíš o různých aktivitách zamýš-
lené nové obce v Praze. Lišily by se 
ale nějak výrazně od aktivit té sou-
časné?
Je těžké se vyjádřit stručně a přitom vyčerpáva-
jícím způsobem. Nová obec v Praze by se měla 
vymezit vůči té stávající především nábožen-
sky. Pro ortodoxní je progresivní směr v juda-
ismu nepřijatelný. Rabín je učitel a „vykladač“ 
Písma. Tedy ustavení jiného než ortodoxního 
rabinátu předznamenává jinou obec a naopak. 
Nicméně myslím, že by nikomu na současné 
pražské obci ani v uvažované nové obci neva-

rozhovor

➤

Ve čtvrtek 24. 5. 2012 uspořádala Bejt Sim-
cha v Café Jericho již třetí večer Epes rares. 
Jeho hlavním hostem byl tentokrát známý 
český spisovatel, prozaik a dramatik, pan 
Ivan Klíma. Jeden z našich nejpřekládaněj-
ších autorů přečetl několik povídek ze své 
nové knihy O lásce, tichu i zradě, která právě 
vychází v nakladatelství Academia. Hudební 
doprovod obstarala kapela Trombenik, a to 
tak dobře, že část přítomných přiměla k tan-
ci. Příště se opět sejdeme někdy v podzim-
ních měsících. Těšíme se na shledanou.

ª Foto: Michal Spevák

Když jsi mluvil o stmelo-
vání a koordinaci všech, 
kdo usilují o vznik pro-
gresivní obce v Praze, 
koho jsi tím měl na 
mysli?
Tak samozřejmě především čle-
ny Bejt Simcha, ale uvědomuji 
si, že zde není jen Bejt Simcha. 
V Praze působí také Masorti, 
Bejt Praha i Židovská liberál-
ní unie. V neposlední řadě je 
to velká část současných členů 
pražské obce… Ti všichni by 
měli mít možnost se v nové 
pražské obci najít.
Vím, že mezi jednotlivými sku-
pinami i jednotlivci jsou dosud 
nepřekonané rány a bolístky. 
Najdeme také ultimativní po-
stoje a mnoho zlého, co se za 
léta nahromadilo. Každá z uve-
dených skupin, a snad jsem na 
žádnou nezapomněl, má svoje 
slabiny, ale i své přednosti. 
Vyjasňovat si pozice, smiřovat nesmířené, pro-
jektovat budoucí spolupráci, to všechno by nás 
dnes na cestě k cíli mohlo fatálně zdržet. Proto 
bych nejdříve rád přispěl k vytvoření nového 
„domu“, a pak pozval všechny k jeho zabydle-
ní, dostavbě i společnému soužití. Nakonec – to 
už by asi byla jiná kapitola…

A jaký vztah by členové nově vznik-
lé židovské obce podle tebe měli 
k svým současným domovským ob-
cím? Vždyť ty sám jsi členem děčín-
ské obce…
Pokud by se projekt zdařil a nová obec by se 
stala členem Federace židovských obcí, museli 
by si noví členové této obce vybrat. Členství je 
pochopitelně možné jen v jedné obci sdružené 
ve FŽO. Pro mne osobně by to byla velmi bo-
lestná srdeční záležitost. To, co pro mne udě-
lala a čím pro mne moje děčínská obec je, to 
nemohu bez značných emocí ani vypovědět. 
Náš dlouholetý předseda Vladimír Poskočil je 
pro mne jakýmsi velkým otcovským srdcem, 
od kterého se mohu vzdálit, ale které nemohu 

dilo, pokud by členové obou obcí trávili společ-
ný čas, kdykoli je to možné. Problém by mohl 
nastat jen v synagoze, kdo koho započítává do 
minjanu, kdo je volán k Tóře, případně tam, 
kde se významně liší výklad halachy. V tuto 
chvíli mě ale jiný praktický problém nenapadá. 
A proč jej také hledat? Chci se soustředit na to 
společné.

Myslíš, že současné plány Bejt Sim-
cha budou mít podporu i u WUPJ 
(Světové unie progresivního judais-
mu)? Co od ní čekáš?
Nemůžeme čekat, že nějaká zahraniční organi-
zace udělá práci za nás. Ale může nám samo-
zřejmě pomoci. Budu rád, když nám WUPJ 
pomůže najít pro Českou republiku dobrého 
reformního rabína. Také budeme potřebovat 
odbornou a finanční podporu pro naše chazany 
a další duchovní pozice. Myslím, že budeme 
šťastní, když nám pomohou sehnat podstatnou 
část prostředků na vytvoření komunitního cen-
tra a synagogy. Je lhostejno, zda se bude jednat 
o zvažovanou rekonstrukci libeňské synagogy, 
nebo zda komunitní centrum vznikne jinde. Sy-
nagoga je nakonec jen hromada kamení nebo 
cihel, ale důležitější je komunita a její život. 
Komunitní centrum s modlitebnou a vlastní 
hřbitov by tedy měly přednost.

Jsou to velké cíle, ale myslíš, že na 
to bude mít Bejt Simcha a ty osobně 
dost sil? 
To se uvidí, až se naše síly střetnou s řešením 
úkolů. Nejdříve tyto úkoly musíme pojmeno-
vat a roztřídit, rozvrhnout síly. Jako komunita 
máme své limity, i já osobně je mám. Vím, že 
nebudu dobrým předsedou, ale budu se jím sna-
žit být. Myslím a s básníkem bych mohl říct: 
„Doba nazrála a je těhotná změnami, čeká jen 
na vhodné činy.“ Vždyť je to všechno jen sna-
žení o to, o co usiluje hodně lidí již mnoho let. 
Nejsem ani vizionář, ani profesionální funkcio-
nář, jen zde vidím ležet šanci na změnu a chci, 
abychom ji společně zvedli. Když se to nepoda-
ří, přijdou po nás další. Z pokolení na pokolení, 
jsme všichni jen článkem v řetězu.

ª Ptala se Kateřina Weberová
Foto: archív Michala Speváka
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Kafkův lidský i tvůrčí vývoj určilo zásad-
ním způsobem německojazyčné, zatímco 

Schulzův polskojazyčné židovské prostředí, do 
nichž se narodili. Franz Kafka absolvoval ži-
dovské gymnázium v Praze, kde posléze vystu-
doval na univerzitě práva. Bruno Schulz získal 
polské vzdělání na gymnáziu Władysława Ja-
giełły v rodné Drohobyči, studium architektury 
na Lvovské politechnice, jakož i studium ma-
lířství na Akademii výtvarných umění ve Vídni 
však z důvodu otcovy vážné choroby a následné 
smrti nikdy nedokončil. Podobně jako Kafkův 
tvůrčí potenciál drtila rutinní práce v pojišťovně, 
tak i Schulz se cítil ve svém psaní velmi svázán  
a omezen prací středoškolského učitele kreslení 
a ručních prací. Oba pocházeli z asimilovaných 
rodin, Kafku však zásadním způsobem utvářelo 
velkoměstské prostředí Prahy, zatímco Schulze 
drohobyčská provincie, tzv. „kresy“.

Zásadním momentem byl pro Kafku i Schulze 
silný vztah k otci. Kafkův rozporuplný vztah 
k otci by už dnes psychologie mohla pojme-
novat „kafkovským komplexem“. Jeho úcta 
k otci byla heroická, pro pozorovatele až pře-
hnaná, ale zásadní. V dopise otci z roku 1919 
mu připomíná morální tresty z útlých dětských 
let. Kafkův přítel Max Brod už dávno před-
tím, než znal jeho deníky, pochopil, že otec je 
Franzovou nejhlubší ranou, že otce přeceňuje  
a sebou nesmyslně pohrdá. Možnost spojení 
s otcem viděl Franz v judaismu, v němž měli 
oba kořeny, ale hledáním autentického židov-
ství se otci ještě více vzdálil. Jeho pocity úcty 
i úzkosti vůči otci byly posíleny skutečností, že 
vyrůstal sám. Dva bratři – Heinrich a Georg – 
zemřeli v útlém věku a teprve o šest let poz-
ději se rychle po sobě narodily tři sestry, které 
však držely při sobě a od bratra se distancovaly. 
Kafkovo dětství tedy bylo nevýslovně osamělé. 
Rovněž u Schulze se vztah k otci stal leitmoti-
vem jeho života a celého (dochovaného) díla. 
Bruno Schulz však na rozdíl od Kafky svého 
otce Jakuba hluboce miloval a učinil z něj hlav-
ní, magickou postavu všech svých mytizovaně 
autobiografických povídek. Otci Jakubovi vtis-
kl své vlastní fyziognomické i povahové rysy  

a způsob existence, druhou půlku charakteru 
pak starý Jakub podědil po svém biblickém 
jmenovci. Otec je vlastně něžný snílek, dobro-
druh, podivín, zahloubaný intelektuál, studující 
ve volných chvílích bibli a hádající se po nocích 
se svým Hospodinem jako starozákonní Jób či 
Jákob. I Bruno Schulz vyrůstal v rodině, jíž do-
minovaly ženy – matka, sestra, tety, služebná, 
švadlenky. Zatímco Kafkovi zemřeli v dětství 
bratři, Schulzovi v mládí v tomtéž roce 1915 
zemřel otec a švagr a řadu let poté v roce 1935 
bratr Izydor, jenž financoval vydání Brunovy 
první povídkové knihy Sklepy cynamonowe 
(Skořicové krámy).

Kafka celý život bojoval s tragickým napětím 
protikladů, které zdědil – z Kafkovy linie po 
otci to byli lidé vysocí, tělesně zdatní a bojov-
ní, zatímco z matčiny linie Löwy šlo o učence 
a snílky se sklonem k podivínství, exotičnosti, 
rozmarům a samotářství. U Schulze se proti-
kladnost rodičů stala základním archetypálním 
motivem jeho povídek. Zatímco otec – drobný, 
hubený, nemocný tuberkulózou a rakovinou, 
oplývající vysokou inteligencí, důvtipem a ob-
razotvorností – je „na svátky“, tak matka – sil-
ná, starostlivá a realistická až přízemní – je „na 
každý den“.

Dalším Kafkovým a Schulzovým pojítkem je 
pozoruhodný náboženský vývoj a dramatický 
vztah k ženám, resp. k jedné osudové lásce. 
Franz Kafka byl asimilovaným Židem, mez-

níkem v jeho vývoji se stalo roku 1911 sezná-
mení s chudou východoevropskou divadelní 
skupinou ze Lvova, jež hrála lidové hry v jidiš. 
Tito lidé mu ukázali hřejivou a spontánní tvář 
východoevropského života štetlů, jaký v Praze 
nepoznal. Od té doby v sobě Kafka cítil palčivý 
rozpor mezi západním Židem, který je v touze 
civilizovat se nečistý, a východním Židem, po-
korným a hrdým, plným temperamentu, tedy 
zosobněním toho, oč západní Žid přišel. Tento 
rozpor nepřekonatelně ztížil Kafkovo hledání 
vlastní identity a stal se mu osudným.

Kafka se snažil dojít k čistší podobě svého ži-
dovství, a to skrze způsob stravování (v touze 
po dodržování kašrutu se stal vegetariánem), 
skrze vztahy k ženám a vztah k sionistickému 
hnutí. Touhu po manželství v něm vzbudila  
Felice Bauerová, s níž se seznámil v srpnu 1912. 
Od té doby s ní prožil léta zásnub a rozcháze-
ní. Kafka Felice Bauerovou miloval, ale nebyl 
samostatný a nebyl si jistý, zda by byl schopný 
postarat se o ženu a budoucí rodinu. Tuberkuló-
zu, jíž onemocněl, chápal jako vysvobození ze 
své nemožnosti rozhodnout se, zda žít s Felice, 
nebo bez ní a definitivně se jí zřekl. Zhruba za 
rok a čtvrt se Felice vdala. I po definitivním 
rozchodu pro Kafku zůstala ideálem ženy. 
Teprve ke konci života, už hodně nemocný, se 
seznámil s mnohem mladší Dorou Dymantovou 
(Diamantovou), která se vymanila z prostředí 
své ortodoxní východožidovské rodiny a která 
spojila v sobě ideál ženy s ideálem židovství 
tak, jak po něm prahl a jak mu ho nemohla na-
bídnout ani berlínská maloměšťačka Felice, ani 
vášnivá intelektuálka Milena Jesenská.

Neméně dramatický byl vývoj Schulzova vzta-
hu k jeho femme fatale Józefině Szelińské, 
jenž úzce souvisel s otázkou konverze. Schulz 
s Szelińskou se poznali na jaře 1933 a krás-
ná Józefina převyšovala nepříliš vzhledného 
Bruna nejen postavou, ale i vzděláním – on 
dvaačtyřicetiletý provinční učitel bez vyso-
koškolského diplomu, ona sedmadvacetiletá 
učitelka s doktorátem z polonistiky ve Lvově. 
Hluboké přátelství přerostlo v lásku, posilo-

Řekne-li se Franz Kafka, každému naskočí řada asociací. Řekne-li se však u nás Bruno 
Schulz, s výjimkou polonistů a hrstky nadšenců většina lidí tápe a netuší, o kom je řeč, 
ačkoli biografie obou autorů vykazuje nápadné podobnosti a ačkoli magické Schulzovy 
povídky (a rovněž grafiky) jsou v zahraničí předmětem nemenšího obdivu a ocenění nežli 
Kafkovy. Pro pochopení významu osobnosti a díla Bruna Schulze se tedy českému čtenáři 
nabízí vysvětlení ve zkratce, že Bruno Schulz byl „polským Kafkou“.

BruNO Schulz
polský kafka?

Autoportrét Bruna Schulze

➤
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vanou vzájemnou korespondencí a koruno-
vanou zasnoubením. Uzavření sňatku se však 
stalo neřešitelným problémem, na němž vztah 
ztroskotal. Szelińska pocházela z rodiny pokřtě-
ných Židů, kteří své židovství skrývali, zatímco 
Schulz, ač asimilovaný, byl členem drohobyčské 
židovské obce. V rakouském záboru Polska by 
musel Schulz konvertovat ke katolictví, aby se 
mohl oženit s katoličkou, v pruském záboru sice 
byla povolena smíšená manželství, ovšem pod-
mínkou byl trvalý pobyt na území záboru v mís-
tě sňatku nejméně rok před svatbou. V úvahu 
připadaly Katowice, Schulz učinil první krok 
– vystoupil ofi ciálně ze židovské obce, ale už 
nekonvertoval a nedokázal odjet z Drohobyče, 
kde na něm byla po smrti otce, švagra a movité-
ho bratra existenčně závislá širší rodina, včetně 
ovdovělé sestry s dětmi a několika postižených 
bratranců. Nemožnost najít řešení vedla roku 
1936 k dramatickému rozchodu snoubenců ná-
sledovanému Józefi niným pokusem o sebevraž-
du. Na poslední chvíli si zavolala pomoc, v ne-
mocnici byla zachráněna, Schulz u jejího lůžka 
proseděl dlouhé hodiny, na skutečnosti to však 
nic nezměnilo. Ani jeden se s rozchodem nikdy 
nesmířili, Szelińska se nikdy nevdala a neměla 
děti, ač přežila Schulze takřka o půl století. Po 
druhé světové válce působila jako knihovnice 
na univerzitě v Gdańsku, elegantní, uzavřená 
a nepřístupná. Zemřela ve velmi vysokém věku 
po druhém, tentokrát úspěšném pokusu o sebe-
vraždu. S Kafkovými postavami má Józefi na 
společnou iniciálovou, a nejen tu. V knihách 
Jerzyho Ficowského, nejvýznamnějšího schul-
zovského badatele, vystupovala Szelińska za 
svého života vždy jenom jako J. Ficowski po-
znal Szelińskou v roce 1948, když získal Schul-
zovy dopisy, a poprosil ji, aby je před otištěním 
přečetla a označila, co dovolí tisknout a co ne. 

Nezačernila nic krom svého jména, místo nějž 
všude ponechala pouze iniciálu J. Ficowski jí 
slíbil, že bude loajální do konce jejího života, 
což také dodržel. Paradoxně to byla právě Jó-
zefi na Szelińska, která poprvé do polštiny pře-
ložila Kafkův Proces, ačkoli autorství překladu 
bylo dlouho mylně přisuzováno Schulzovi, jenž 
k němu napsal pouze předmluvu.

A konečně povídka Proměna je dalším spojní-
kem mezi oběma autory, v jejichž díle se staly 
důležitým principem metamorfózy. V Kafkově 
Proměně se obchodní cestující Řehoř Samsa 
změní v odporný hmyz, vyhrocená situace bez-
radné rodiny končí Řehořovou smrtí po zásahu 

jablky od vlastního otce. 
V Schulzových mytických 
povídkách je osud člověka 
závislý na osudu zvířete, 
v nějž se promění – strýc 
Edward se v důsledku ot-
cových experimentů mění 
v elektrický zvonek, teta 
Perazja ve sto pavouků, 
posléze v papír a nako-
nec v popel, anebo otec 
v kondora, švába, mouchu 
či raka, tj. zvířata sváza-
ná s negativními lidskými 
vlastnostmi, jakými jsou 
smrt, rozklad, chaos, agre-
se a samota, navíc zvířata 
trejfe, tj. rituálně nečistá.

Kafkovi i Schulzovi byl 
vlastní sklon k mystice. 
Kafka prošel vývojem od 
antisionismu k sionismu, 
zlomem v jeho myšlení byl 
rok 1917, jenž přinesl Bal-
fourovu deklaraci. Kafka se 
začal učit hebrejštinu, kte-
rou ovládl natolik, že byl 
schopen přečíst si kabalis-
tický text v originále nebo 
si dopisovat hebrejsky se 
svou učitelkou v Palestině. 
Roku 1923 dokonce pláno-
val aliju do Izraele s Do-
rou Dymantovou. Nikdy se 
však nestal militantním sionistou. Mystikou je 
prodchnuto i Schulzovo dílo, jež obsahuje čet-
né starozákonní aluze a jež přináší vizi světa 
shodnou s kabalistickou teorií prvotního stvo-
ření (cimcum), kosmické katastrofy a úpadku 
světa (švirat ha-kelim) a jeho nápravy a přícho-
du Mesiáše (tikun). Mesiášským motivem se 
Bruno Schulz zabýval také ve svém jediném, 
nedokončeném a dosud ztraceném románu Me-
sjasz (Mesiáš).

Kafka plánoval odchod do Izraele, ale do 
Jeruzaléma se nikdy nedostal. Naproti tomu 
Schulz, jenž reálně nepřekročil hranice své 
provincie – narodil se roku 1892 v Drohobyči 
a v ní také roku 1942 zemřel zastřelen na ulici 
gestapákem Karlem Güntherem, když si šel 
pro příděl chleba – se symbolicky dostal až 
do Země zaslíbené. Roku 2001 totiž pracov-
níci památníku Jad Vašem – za tichého sou-
hlasu několika drohobyčských radních a sumu 
100 dolarů – v podstatě ukradli a vyvezli 
z Drohobyče do Izraele nástěnné fresky, kte-
ré namaloval Schulz na motivy germánských 
bájí v dětském pokoji a ve spíži Landauovy 
vily na zadání gestapáka Felixe Landaua ja-
kožto jeho „dvorní Žid“. Skandální vyvezení 
fresek dostalo po letech sporů smluvní posvě-
cení v roce 2008, kdy ukrajinský prezident 

literatura

Bruno Schulz před svým domem v Drohobyči, rok 1934

Schulzovy fresky z Landauovy vily, kontroverzním způ-
sobem přenesené do Jad Vašem

➤

souhlasil se zápůjčkou fresek muzeu Jad Va-
šem na dvacet let.
Navzdory četným podobnostem jeden rozdíl 
mezi Kafkou a Schulzem bije do očí. Na Kaf-
ku narazíme v jeho rodišti takřka na každém 
kroku – v Praze funguje již od roku 1990 Spo-
lečnost Franze Kafky, která od roku 2001 udílí 
Cenu Franze Kafky, nepřehlédnutelný je po-
mník Franze Kafky od Jaroslava Róny, Kafku 
najdeme v knihkupectvích jak německy, tak 
česky, vykukuje na nás i z četných turistic-
kých suvenýrů. Naproti tomu Schulz, vysoce 
ceněný všude v zahraničí jak pro své povíd-
ky, tak pro své grafi ky, ve svém rodišti nikdy 
výstavu neměl, pamětní desku na Schulzově 
domě se podařilo umístit až na čtvrtý pokus 
v roce 1989, takřka půl století po jeho smrti, 
a roku 1992 se sice konala schulzovská konfe-
rence v Drohobyči, kde ovšem dodnes nemají 
v knihovnách ani knihkupectvích Schulzovy 
knihy v žádném jazyce.

ªHana Nela Palková
Hana Nela Palková
Pochází z Třebíče (nar. 1980), bydlí v Brně. 
Vystudovala bohemistiku, historii a polonisti-
ku v Brně, nyní dokončuje studium judaistiky 
v Olomouci. Studovala také jidiš ve Vilniusu 
a judaistiku, hebrejštinu, aramejštinu i jidiš na 
Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.
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Botanický rod ječmen (Hordeum) zahrnuje 
celkem 26 druhů vyskytujících se v Eur-

asii a Severní Americe, z nich je však záměrně 
pěstován pouze jediný z nich – ječmen obecný 
(Hordeum vulgare). Vyznačuje se velmi dlou-
hými osinami, na což poukazuje jak latinský ná-
zev rodu, který se dá přeložit jako „ježatec“, tak 
i jeho hebrejský název , tj. „vlasatice“. 
Ten se dělí na dva poddruhy – ječmen obecný 
pravý (Hordeum vulgare, subsp. vulgare), jenž 
zahrnuje množství vyšlechtěných kultivarů,  
a ječmen obecný planý (subsp. spontaneum), 
který je původním volně rostoucím druhem trá-

vy. Ten se dodnes vyskytuje ve Střední a Přední 
Asii, velmi hojný je v oblasti „úrodného půlmě-
síce“, zahrnující území jižního Íránu, Kurdistá-
nu, západní Sýrie, Libanonu a Izraele. Zde roste 
v travních porostech rozvolněných dubových 
lesů, v sušších stepích a polopouštích i na dru-
hotných stanovištích, jako jsou trnité křoviny, 

opuštěná pole, příkopy podél cest, a to od nej-
nižších poloh až do 1500 m n. m. Oproti pšenici 
snáší podstatně lépe sucho. Na rozdíl od prvního 
poddruhu má ječmen obecný planý v čase zra-
losti rozpadavý klas, což značně stěžuje práci při 
sklízení. Celosvětově nejstarší doklady o tom, 
že tento planý poddruh byl využíván člověkem 
jako potravina, pocházejí z lokality Ohalo II na 
jižním břehu Galilejského jezera a stejně jako  
u pšenice divoké, zmíněné v předešlém čísle, 
jsou datovány do 17. tisíciletí př. o. l.
Nejstarší doklady o pěstování kulturního ječ-
mene pocházejí z lokality Tell Abu Hureira při 
Eufratu v dnešní Sýrii, a ty se datují do neolitu, 
do 8. tisíciletí př. o. l. V 6. tisíciletí př. o. l. se 
pěstování ječmene rozšířilo do Řecka a během 
následujícího tisíciletí až do střední Evropy, 
směrem na východ pak do oblasti Kavkazu  
a až na Indický subkontinent. V průběhu 4. tisí-
ciletí se ječmen stal na Předním východě hlavní 
plodinou, dokonce začal být upřednostňován 
před tehdy pěstovanými druhy pšenice. Dů-
vodem byla skutečnost, že lépe odolává změ-
nám podnebí, lépe snáší extrémní podmínky  
a je schopen nahradit pšenici na půdách trpících 
nedostatkem živin či zasolením, které s sebou 
časem přinášel tehdejší způsob zavlažování. 
Je nejseverněji pěstovanou kulturní plodinou –  
nejdále na sever se pěstuje v Norsku, na 70° se-
verní šířky. Je i nejvýše pěstovanou obilninou –  
v Evropě se pěstuje ve Švýcarsku až ve výšce 
2050 m n. m., na celém světě se pěstuje nejvýše 
v Tibetu, a to ve výšce 4650 m n. m.
Ječmen se nejčastěji pěstuje ve třech formách. 
První dvě mají plodné všechny květy v tříkvě-
tých kláscích, z nichž je poskládán klas, a ty se 
buď vůbec nepřekrývají, což je případ šestiřa-
dých forem, anebo se překrývají krajní květy, 
což je případ čtyřřadých forem. Třetí forma má 
plodné pouze prostřední květy v klásku a zbýva-
jící jsou zakrnělé, takže vytváří pouze dvě řady.
Dvouřadý ječmen, z něhož se vyrábí slad, mů-
žeme nazvat otcem piva, což je jeden z prvních 
nápojů, které lidé vymysleli. Patrně nejdříve se 
začalo pivo vařit v Sumeru, odkud máme do-
klady o jeho výrobě a konzumaci z přelomu  
5. a 4. tisíciletí př. o. l. Šlo o světlé kvasnicové 
pivo s nízkým obsahem alkoholu. Pivo se zde 
nevyrábělo pouze ze sladu ječného, ale i z pše-
ničného, a dle textů lze soudit, že se vyrábělo 
v devatenácti druzích. Nezávisle na znalostech 

Sumeřanů začali z ječmene a pšenice zhruba  
o tisíc let později vařit pivo i Egypťané. V dal-
ších staletích se jako příměsi začaly v jeho vý-
robě uplatňovat další plodiny, zejména ovocné 
druhy, jako např. datle, ale i druhy s psychotrop-
ními účinky. Chmel se začal do piva přidávat 
až v 10. století, a to pouze v Evropě. Ačkoliv 
dvouřadý ječmen není jedinou obilninou, která 
se kdy používala k výrobě piva, díky tomu, že 
se zpracovává podstatně lépe, postupně téměř 
vytlačil ostatní druhy.
Na výrobu piva se v Evropě, Rusku a v Severní 
Americe používá zhruba 30–40 % sklizeného 
ječmene, 60–70 % (vesměs víceřadé ječmeny) 
se nechává na výkrm dobytka a jen asi 1 % se 
využívá k potravinářským účelům. Jiná je si-
tuace v rozvojových zemích, kde se na výrobu 
potravin spotřebuje např. v Číně 62 %, v Indii 
73 % a v Etiopii dokonce 79 %. Svůj podíl na 
této disproporci patrně nese fakt, že v euroa-
merickém prostoru byl ječmen vždy vnímán 
jako potravina nižších vrstev. I ve starověkém 
Izraeli, i když se z něj vyrábělo více chleba než 
ze pšenice a i když ječné potraviny byly výživ-
nější, přece platil za potravinu poukazující na 
horší postavení. V pozdějších rabínských ko-
mentářích se dokonce vykresluje jako pohana, 
musel-li se někdo živit ječmenem, neboť se tím 
pádem živil něčím, co bylo určeno dobytku.  
O zhoršení pověsti ječmene se postarali Římané, 
pro něž byl ječmen pokrmem otroků a chudiny. 
Téměř výlučně ječná jídla požívali gladiátoři, 
za což se jim říkalo hordearii, tj. „ječňáci“.

ª Text a foto: Jan David Reitschläger

NaBÍDKa PrO STuDeNTy 
a STuDeNTKy: 

Hledáte zajímavé téma diplomové 
či bakalářské práce? Chcete, aby byla 
prospěšná a pouze se na ni neprášilo 

v knihovně?
Nebojíte se výzev? Věříte, že 

i s tématem antirasismu a pomoci 
obětem se lze v české společnosti 

prosadit?
Pak máme nabídku přímo pro vás!

Zpracování projektu KLUB PŘÁTEL 
občanského sdružení In IUSTITIA.

v případě zájmu pošlete své cv  
a krátký motivační dopis  
na koordinator@in-ius.cz

Sedmero plodin izraelské země 

ječMeN
Ječmen je ve výčtu izraelských plodin zmíněn na druhém 
místě a v dobách Tanachu byl srovnatelně významnou 
plodinou jako pšenice. Přinášel se jako chrámová obětina  
o svátku Pesach, neboť v Izraeli dozrává jako první plodina.

Šestiřadý ječmen obecný

Dvouřadý sladovnický ječmen obecný
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vzdělávání

Kapitola sedmá
(1) Obdivuhodného učence (chacham zaken 
be-chochma), „knížete“ nebo předsedu bejt din, 
pokud pochybili – nikdy neexkomunikujeme 
veřejně. Jedině pokud by se dopustili něčeho 
podobného jako Jeroboám ben Nabat a jeho 
druhové. Proviní-li se taková osobnost ostat-
ním druhem prohřešků, bude neveřejně bičová-
na, neboť v tomto duchu je psán verš: Padneš-li 
ve dne, padne i prorok tvůj s tebou v noci (Oz 
4:5) – jakoby tím chtěl říci: Ačkoli padl, přikryj 
ho, jako přikrývá noc. A jakmile je potrestán, 
řekneme mu: Budiž i nadále chován v úctě  
a seď dál ve svém domě (zůstaň ve své funkci). 
Nejinak jako s ostatními tresty, je tomu i v pří-
padě vyobcování (niduj). Bejt din nemá spěchat  
a vyhlásit niduj okamžitě, naopak má podnik-
nout vše, co by mohlo vyobcování zamezit. 
Zbožní učenci si považovali za čest, že nikdy 
žádného z učenců neodsoudili k niduj, třebaže, 
bylo-li třeba, nařídili výprask anebo bičování 
(makat mardut).
(2) Jak niduj probíhá? Prohlášením: „Ten a ten 
člověk budiž vyobcován (be-šamta)“. Probíhá-
li v přítomnosti exkomunikovaného – prohlá-
šením: „Tento člověk je vyobcován!“ Tzv. che-
rem (klatba) probíhá prohlášením: „Ten a ten 
budiž v klatbě.“ Prokletí prohlášením: „Padniž 
naň kletba i přísaha i zapuzení (niduj)!“
(3) Jak se odvolává? Prohlášením: „Opět máš 
přístup a jsi pardonován.“ Pokud dotyčný není 
přítomen, upravíme formuli způsobem: „Ten  
a ten má opět přístup a je pardonován.“
(4) Jakým způsobem se chová sám exkomu-
nikovaný a jak se chovat k němu? Nesmí se 
holit a stříhat a prát svůj oděv podobně jako 
avel (truchlící). A to po celou dobu trvání své 
exkomunikace. Není započítán do tzv. zimmun 
ani do minjan. Ostatní jsou povinni udržovat 
od něj odstup čtyř loket. Nicméně smí i nadále 
vyučovat a studovat společně s ostatními. Lze 
ho zaměstnat nebo se nechat zaměstnat jím. 
Zemře-li ve stavu exkomunikace, bejt din vyšle 
svého zástupce a ten položí na rakev zesnulého 
kámen, symbolické znamení, že je zesnulý ka-
menován za to, že se svévolně oddělil od shro-
máždění Jisraele. Nemusíme dodávat, že za něj 
nedržíme hesped (smuteční promluvu) a není 
vyžadován ani doprovod (levaja).

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), 470 Kč na dobírku (včetně poštovného a balného). 
Zaslání na dobírku je možné i na Slovensko, za celkovou cenu 570 Kč.

Objednávky na adrese kehila@bejtsimcha.cz nebo na telefonu 724 027 929.

(5) Ten, kdo je ve stavu cherem (v klatbě), je 
na tom hůře. Nesmí vyučovat ani být vyučován. 
Smí však studovat soukromě, aby nezapomněl, 
co dosud nastudoval. Nesmí být zaměstnáván 
a nesmí zaměstnávat. Nikdo s ním nesmí ob-
chodovat ani vyměňovat řemeslné produkty, 
jen s výjimkou naprostého minima, aby měl na 
vlastní obživu.
(6) Je-li někdo vyobcován po dobu třiceti dní  
a nepožádá o přijetí zpět, je vyobcován na dal-
ších třicet dní. Pokud ani tehdy o návrat nepo-
žádá, je dán do klatby (cherem).
(7) Zrušit niduj nebo cherem lze rozhodnutím 
tří bezúhonných osob. Učenec (dosl. „zkušený 
jednotlivec“ – jachid mumche) smí zrušit klat-
bu sám. Učený student (talmid chacham) může 
sejmout klatbu i namísto rabína.
(8) pozn.: v dochovaných originálech chybí
(9) Byl-li někdo vyobcován třemi osobami a ty 
pak jdou dál svou cestou, jakmile se dotyčný 
odvrátí od toho, zač byl vyobcován, mohou 
jeho vyobcování zrušit jiní tři lidé.
(10) Neví-li někdo, kým byl vyobcován, vyhle-
dá „knížete“ a ten jeho vyobcování zruší.
(11) Podmíněné vyobcování, i kdyby ho na 
sebe někdo vyhlásil sám, vyžaduje oficiální od-
volání. Pokud takovéto podmíněné vyobcování 
vyhlásí učenec, a dokonce i za přítomnosti dal-
ších osob a dokonce i tehdy, kdy je k vyobco-
vání oprávněný důvod, může toto podmínečné 
vyobcování odvolat sám.
(12) Stane-li se někomu, že je vyobcován ve 
snu, potřebuje ke zrušení deset učenců – učitelů 
halachy. A to i tehdy, pokud ví, kdo jej ve snu 
vyobcoval a mohl by tedy teoreticky požádat  
o zrušení dotyčnou osobu. Nenajde-li, musí se po 
nich poohlédnout až do vzdálenosti jedné parsa. 
Nenajde-li je ani tak, postačí deset osob, které 
vyučují alespoň mišnajot. Pokud nesežene ani 
toto kvórum, postačí deset osob schopných číst 
tóru. Nesežene-li ani takové, mohou ho zprostit 
i ti, kdo tóru nepřečtou. A nesežene-li jich deset 
do počtu, mohou ho zprostit i tři lidé.
(13) Kdo byl osobně přítomen svému vyobco-
vání, smí být přijat zpět opět jen osobně. Byli 
vyobcován v nepřítomnosti, bývá přijat jak 
osobně tak i v nepřítomnosti. Ve vyhlášení klat- 
by a v jejím sejmutí není rozdílu. Obé nastává 
bezprostředně v okamžiku, kdy se naplní skut-

ková postata. Při sejmutí klatby tedy okamži-
tě, jakmile se provinilec odvrátí od přestupku 
zpět k dobrému. Usoudí-li bejt din, že jedinec, 
s ohledem na velikost svého přestupku, má zů-
stat vyobcován i několik let nebo má být do-
konce dán do klatby (již popsaným způsobem), 
usoudí-li, že je třeba dát do klatby ty, kdo spolu 
s provinilcem jedli, pili anebo se přiblížili na 
kratší vzdálenost než předepsané čtyři lokte 
– mohou tak učinit, aby omezili jeho neblahý 
vliv a podepřeli plot okolo tóry (sjag la-tora), 
aby se nepravost dále nešířila.
Ačkoli je učencům poskytnut nástroj vyobcovat 
sebe sama (oddělit se) za účelem ochrany své 
cti, není taková praxe žádoucí. Protože učenec 
má naslouchat hlasu lidu a nenechat se jím zra-
ňovat. Přesně v tom smyslu učí Šlomo ve své 
moudrosti: Ne ke všechněm slovům, kteráž lidé 
mluví, přikládej mysli své, nedbej jich, i kdyby 
ti služebník tvůj zlořečil…“ (Kaz 7:21). A takto 
postupovali i první chasidim – vyslechli si po-
hanu a nereagovali na ni. Ba co víc, byli kdyko-
li připraveni zlolajníkům odpustit.
Stejně tak s chvályhodnou laskavostí jednali  
i slovutní učenci a nikdy nikoho nevyobcovali 
ani nedali do klatby jen proto, že zneuctil anebo 
urazil je. To je příkladná cesta hodná následo-
vání.
O jakém případu je řeč? Došlo-li k urážce 
v soukromí. Zneuctí-li někdo anebo urazí 
učence veřejně, nelze provinilci prominout. 
Právě kvůli důstojnosti studia. Pokud by po-
stižený odpustil, snižuje tím svou důstojnost  
a bude potrestán, protože se dopouští zneuctění 
tóry. Naopak bedlivě si tuto situaci zapamatuje  
a nepouští ji ze zřetele až do okamžiku, kdy ho 
provinilec požádá za prominutí. A tehdy mu 
promine a odpustí.

Talmidim, o. s., je neziskové občanské sdružení, 
které si klade za cíl překládat rabínskou literatu-
ru do českého jazyka. Postup překladu je mož-
né zdarma sledovat na internetových stránkách 
http://www.talmidim.cz. Sdružení je financo-
váno z dobrovolných darů. Dárcem se můžete 
stát zasláním příspěvku v libovolné výši na účet  
GE Money Bank číslo 173 536 401/0600. Za 
každý příspěvek předem děkujeme.

Mišne Tóra:
 hilchot Talmud Tóra

na pokračování
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Ruský román je první kniha, kte-
rá vám vychází v češtině. A čte se 
opravdu krásně. 
Děkuji. Ale to je také pochvala pro překladate-
le. Myslím, že to je dobrý překlad. Nechal jsem 
si pár stránek přečíst. Vždycky to dělám, i když 
nerozumím jazyku. Prostě jen poslouchám, 
jaký je rytmus, melodie toho textu.

Prý máte moc rád Bohumila Hrabala? 
Ano, hodně jsem toho od něj četl, samozřejmě 
v hebrejštině. A nejen jeho, musím říct, že mám 
rád českou literaturu obecně. Kromě Hrabala 
mám rád Václava Havla, Škvoreckého, samo-
zřejmě Haška a Čapka. A také české filmy. Je-
den z mých oblíbených filmů je Vesničko má 
středisková. 

Vystudoval jste původně psycholo-
gii. Nikdy jste se tomuto oboru ne-
věnoval?
Ne, nikdy. Vůbec mě to nebavilo. Studium psy-
chologie bylo chybné rozhodnutí, omyl. Tak 
jsem dokončil jen bakalářské studium a pak 
jsem z univerzity odešel úplně. Šel jsem pra-
covat do izraelské televize a rozhlasu. A byl 
jsem celkem úspěšný. Nicméně po několika 
letech jsem cítil, že mě to neuspokojuje, chtěl 
jsem se věnovat něčemu serióznějšímu. Ale ne 
že bych třeba od dětství snil o tom, že se stanu 
spisovatelem.

Také jste svoji první knihu vydal až 
ve čtyřiceti letech.
Ano, a když jsem se tehdy rozhodl odejít z tele-
vize, byl to pro moji rodinu i přátele obrovský 
šok. Ale mě prostě napadlo, že bych mohl zku-
sit psát, ačkoliv jsem to nikdy předtím neplá-
noval a nezkoušel. Nicméně jsem byl vždycky 
nadšený čtenář. Začal jsem číst už ve čtyřech 
letech. A mimochodem můj otec byl také spi-
sovatel a básník.

Ruský román je psaný jako rodinný 
příběh, nejedná se však o vzpomín-
ky, ale o román. Jak moc je inspiro-
vaný skutečností?
Kdo zná moji rodinu a vesnici, z níž pochází-
me, tak dokáže v Ruském románu rozpoznat 
fragmenty skutečnosti. Nicméně je to pořád 
román, nikoliv realita.

Zřejmě právě pro způsob, jakým se ve 
vašich knihách mísí realita s nereál-
nými, místy přímo magickými prvky, 
býváte často přirovnáván ke Gabrielu 
G. Marquezovi. Jak se vám to líbí? 
Chápu to jednoznačně jako kompliment. Nic-
méně musím říct, že Marquez a jeho jihoame-
ričtí kolegové nebyli nikdy vysloveně mým 
vzorem či inspirací. Mnohem víc mě ovlivnili 
ruští autoři – Gogol, Nabokov a zejména Bul-
gakov. Anebo také britský Thomas Hardy či 
americký Melville. A pochopitelně, což můžete 
vidět i v Ruském románu, tak také Bible, řecká 
mytologie a další vlivy.

Ze seznamu vašich knih je zřejmé, 
že máte velmi široký záběr, ať již jde 
o výběr témat či žánr. Píšete belet-
rii, literaturu faktu i knihy pro děti. 
Napsal jste i několik titulů, které se 
zabývají Biblí. Dostalo se vám v této 
oblasti tradičního vzdělání?
Ne, moje rodina byla úplně sekulární. Byť 

můj otec byl velkým znalcem Bible a hebrej-
štiny, ale byl to takový spíše literární přístup.  
A také nás otec hodně brával na místa biblic-
kých příběhů. To bylo pro mě jako malého 
chlapce velmi zajímavé, přečíst si třeba příběh 
o králi Davidovi a jet se podívat na místo, kde 
se odehrál. A můj otec byl velmi didaktický, do-
kázal nás zaujmout.

V roce 1967, po Šestidenní válce, 
s vámi objížděl nově získaná biblic-
ká místa...
To bylo pro něj něco velkého. On byl naci-
onalista a pravičák, což já rozhodně nejsem. 
V politice jsme se neshodli, nicméně jsem 
vždycky sdílel jeho vášeň pro hebrejskou  
a židovskou kulturu. Můj otec byl především 
kulturním mužem, byl pedagogem. Dnes pra-
vičáci chápou Bibli úplně jinak, ale pro star-
ší generaci to byla hlavně záležitost národní 
kultury. A tyto výlety s mým otcem, který byl 
velmi vzdělaný a měl rozhled, pro mě byly ob-
rovským zážitkem. 

kAžDÁ HRouDA 
je Tu POSvÁTNÁ
Meir Šalev (nar. 1948) patří mezi nejúspěšnější izraelské spisovatele, jeho knihy byly pře-
loženy do více než dvaceti jazyků. Českému čtenáři byl však dosud neznámý. Teprve nyní 
vychází v nakladatelství Garamond český překlad jeho stěžejního díla Ruský román. Při 
této příležitosti zavítal autor v květnu tohoto roku do Prahy.
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Jak dnes vidíte způsob, jakým se 
v Izraeli obecně učí a chápe Bible  
a židovská kultura?
Myslím, že vzrůstá zájem o Bibli právě v in-
tencích toho, jak ji vnímám i já – jako kulturní 
a literární dědictví. A můžu snad říct, že jsem 
jedním z lidí, kteří na tom mají prostřednic-
tvím svých knih určitý 
podíl. Hodně sekulárních 
Izraelců se dnes o Bibli 
zajímá jako o literární 
dílo, začínají chápat, jak 
velké je to dílo nejen pro 
ně, ale i pro celý svět.  
A to mě velmi těší.

Podobně o tom mluvila nedávno 
vaše kolegyně Jochi Brandesová, 
která ale velmi kritizuje výuku Bib-
le v izraelských školách a tvrdí, že 
to lidi spíše odrazuje, že je Bible ve 
školách pro většinu žáků nudným  
a neoblíbeným předmětem.
To je fakt, protože se to nečte jako příběh. Učí-
me se o Jákobovi jako o patriarchovi, praotci 
Izraele a tak dále. Ale podívejme se na to ji-
nak. Byl to také muž, který miloval jednu ženu,  
a místo ní dostal nejdřív její sestru. A ta milova-
ná žena mu nemohla dát dítě, zatímco ta druhá 
ano. To je přece úžasný příběh, úplný román.

Napsal jste třeba knihu Pe´amim ři-
šonot ba-Tanach (Poprvé v Bibli). 
Když se na takovou knihu chystáte, 
studuje midraše, biblické komentáře 
a další prameny?
Částečně. Midraš mám rád, komentáře už poně-
kud méně. Myslím, že autoři tradičních komen-
tářů jsou omezení svými náboženskými předsta-
vami. Idealizují biblické postavy, mají tendenci 
přehlížet jejich nedostatky a pochybení i přesto, 
že Bible sama na ně často ukazuje. Je v tom dost 
propagandy. Osobně si myslím, že Bible, která 
je naší nejstarší knihou, je často mnohem libe-
rálnější než autoři, kteří ji později komentovali.

Další kniha, jejíž překlad do češtiny 
se nyní připravuje, Moje ruská babič-
ka a její americký vysavač, je knihou 
biografickou.
Ano, to jsou skutečné paměti, byť ne moje. 
Vycházel jsem z toho, co mi doma vyprávěli. 
Narodil jsem se v prvním izraelském mošavu, 
v Nahalal. Mnohé z doby zakladatelů tam ně-
jakým způsobem stále zůstává. Už třeba jen 
když se podíváte na letecký snímek mošavu, 
uvidíte hvězdicovitý, geometricky souměrný 
tvar. To není jen tak pro nic zanic – vyjadřuje to 
myšlenku naprosté rovnosti všech, všichni mají 
stejné domy, jsou stejně daleko od centra a po-
dobně. Bylo to ideologicky velmi nabité místo. 
A já v sobě chovám na jednu stranu obrovský 
obdiv a vděk k průkopnické generaci, k lidem, 
díky nimž dnes máme Stát Izrael, ale na druhou 

stranu jsem někdy vůči nim a jejich životnímu 
stylu kritický a ironický.

Vyrůstal jste na přelomu čtyřicá-
tých a padesátých let. Ale přece jen 
mošav nebyl tak kolektivistický jako 
kibuc.

To rozhodně. Jistě víte, 
že v kibucu se nejenom 
společně hospodařilo, ale 
že se i kolektivně vycho-
vávaly děti, které ani ne-
bydlely se svými rodiči, 
ale v dětských domech. 
To byl také jeden z hlav-
ních důvodů, proč vznikly 

mošavy. Kolektivní výchova dětí, jak se prak-
tikovala v kibucu, byla pro mnohé průkopníky 
včetně mých prarodičů nepřijatelná. A vůbec 
komunistický přístup ke všemu. Lidé, kteří 
zakládali mošavy, chtěli nejenom vychovávat 
vlastní děti, ale také obdělávat a zušlechťovat 
vlastní půdu, vlastní hospodářství.

Kdy asi nastala v izraelské literatuře 
nebo třeba i kinematografii změna 
přístupu k tématu budování státu?
Až poměrně pozdě. Myslím, že až v osmde-
sátých letech. Do té doby vypadaly prakticky 
všechny filmy a knihy z prostředí kibuců nebo 
mošavů, jako kdyby vznikly v Sovětském sva-
zu. Skutečně až tak před třiceti lety se začala 
objevovat díla, která se na období budování 
země začínají dívat jinak – někdy kriticky, jindy 
s humorem. Když vyšla v roce 1988 moje první 
kniha Ruský román, byla to také jedna z prv-
ních knih, kde se s takovým přístupem můžete  
setkat, a pro mnohé to byl celkem šok. Ale pořád 
si myslím, že vedle ironie a sarkasmu je z mých 
knih také cítit láska a obdiv. To je můj základní 
postoj k období, kdy byl můj rodný mošav zalo-
žený, ke generaci mých prarodičů. Jenže jejich 
životní příběhy už se staly určitou mytologií  
a tento mýtus já nyní rozebírám na kousíčky  
a z nich pak stavím nové, vlastní příběhy.

Ve vašich textech je spousta fanta-
zie, člověk má pocit, že musíte psát 
v návalu obrovské inspirace. Nebo 
snad patříte k těm autorům, kte-
ří přistupují k tvorbě systematicky  
a píší třeba každý den od sedmi ho-
din ráno?
Já vstávám už v půl páté a hned se pouštím do 
psaní. Píšu tak do devíti a potom teprve snídám. 
I v tom je vidět, že pocházím z farmářské ro-
diny. Je to přesně tak, jak jsem byl od dětství 
zvyklý. Vstávalo se brzy ráno a nejdřív se šel 
obstarat dobytek, potom se teprve snídalo. Pak 
se zase šlo pracovat na pole, ale po poledni už 
je moc horko, tak následuje malá siesta. A pak 
zase trochu pracuju večer, ale to už dělám spíš 
takové technické věci. Psaní se věnuji výhradně 
ráno, to mi to nejlíp myslí.

Četla jsem váš text z roku 2007, kde 
se vyjadřujete k okupaci území obsa-
zených při Šestidenní válce a označu-
jete toto období za „čtyřicet ztrace-
ných let Izraele“.
Dnes to cítím ještě silněji. Šestidenní války 
jsem se sám aktivně účastnil a hned tehdy jsem 
měl pocit, že si zaděláváme na problém. My 
Židé jsme národem, který se celé své dějiny 
soustředí na vzdělávání, to pro nás bylo vždy 
hlavní. To je naše skutečné dědictví. Nikdy jsme 
nevybudovali žádné velké impérium, nepostavi-
li pyramidy, nepsali velká klasická hudební díla 
(i když samozřejmě existují výjimky). Ale jsme 
národem Knihy, vždy jsme psali, četli, studovali 
a vyučovali. Ale nyní v Izraeli investujeme tolik 
úsilí, peněz i lidských zdrojů do všeho, co sou-
visí s okupací – budujeme osady, bráníme osa-
dy, opevňujeme osady, vyklízíme osady, bojuje-
me s Palestinci, vyjednáváme s Palestinci. Jako 
bychom už neměli čas a sílu na nic jiného, na 
náš vlastní rozvoj. Ale ačkoliv jsem velmi kri-
tický vůči izraelské vládě, tak je nutné říct, že 
Palestinci a arabský svět vůbec nám to neusnad-
ňují. Většina z nich se stále nesmířila s existencí 
židovského státu, a to se pak těžko o něčem jed-
ná. A všechno ještě na obou stranách kompliku-
je náboženství. Každá hrouda, každý kámen je 
tady posvátný, každičký centimetr země je zatí-
žený náboženským nebo nacionálním sentimen-
tem. Je v tom tak moc emocí a fanatismu. Ale 
takhle k žádnému řešení nedojdeme. Navíc pak 
ztrácíme hodně z naší demokracie a odkláníme 
se od ideálů těch, kteří Stát Izrael budovali, jako 
moji prarodiče. Byli to sekulární a pragmatičtí 
lidé. A myslím, že je na čase, abychom se i my 
začali zase chovat rozumně a pragmaticky.

ªPtala se Kateřina Weberová
Foto: archív nakladatelství Garamond

Kniha Ruský román 
je tak trochu jiným 
románem o budování 
Státu Izrael. Částečně 
jde o klasickou ro-
dinnou ságu (nechybí 
motivy lásky, pomsty, 
tragédie i šílenství) 
zasazenou do histo-
rických kulis, v tomto 
případě do Erec Jisrael 
od období druhé aliji. 

Vyprávění však oživuje celá řada fantastických 
prvků, které se objevují jakoby mimochodem  
a zcela přirozeně zapadají do děje: milostné do-
pisy z Ukrajiny přinášejí pelikáni; osel Zajcer 
se vědomě rozhodne přesídlit do mošavu, když 
si uvědomí, že „jeho chápání otázky společného 
soužití není slučitelné s pohledem, který má na 
věc kibuc“. A navíc se Ruský román čte trochu 
jako detektivka. Teprve postupně se dozvídá-
me, co se stalo s krásným strýcem Efrajimem, 
proč vzniknul Hřbitov pionýrů i kdo to v noci 
vykřikuje z vodárenské věže.

„Země izraelská, tady ne-
můžeš ani hodit kamenem, 
aniž bys zasáhl nějaké sva-
té místo nebo nějakého ší-
lence.“

Meir Šalev, Ruský román
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v našem městečku jsem ani trošičku 
nepociťoval trpkost vyhnanství mezi 

pronárody. To gójim u nás sekali dřevo, které 
si pak židé kupovali na trhu. Chlapík, který 
topil v lázních, taky nebyl žid. Nosil zápla-
tovanou uniformu, kterou kdysi vyhodil je-
den ruský plukovník, a nemaje kde bydlet, 
přespával přímo v lázních. Šábesgój zatápěl 
všem židovským rodinám v kamnech sotva 
za pár hltů kořalky. A pronárody chodily 
bosky do pozdního podzimu, kdy by z ži-
dovských stavení už nikdo nevylezl bez bot. 
Gójim jedli jenom tmavý chléb a byli by se 
utloukli po kousku židovské šábesové chaly.
Právě proto jsem nikdy nechápal, nač po-
řád tolik řečí o židovském vyhnanství mezi 
pronárody. Ani za nic na světě bych s nežidy 
neměnil. Ale jednu věc jsem gójim záviděl, 
zejména těm stejně starým jako já – oni měli 
psy a my, židovští chlapci, ne.
A ti jejich psi jim dávali pořádnou výhodu 
ve věčných válkách, které jsme spolu vedli. 
V našich každodenních bitvách mezi Izrae-
lem a Amálekem se nejednou stalo, že jsme 
my, voje izraelské, těžce doléhali na zástupy 
Amálekovy a hnali nepřítele až k jeho sta-
nům. Tam ale pokaždé na hlavu poráženému 
nepříteli přispěchali na pomoc psi a Amá-
lek, s pomocí oněch psisek, hnal zpět naše 
doposud vítězné řady. Z takovýchto bitev 
jsme obvykle odcházeli s roztrhanými noha-
vicemi, pokousanýma nohama a se srdcem 

PeS

zkroušeným děsem před psím pokolením, 
tou zhoubou lidu izraelského.
Už od dětství ve mně, stejně jako v každém 
židovském klukovi, zakořenil strach ze psů. 
Byl jsem si jist, že za psím přátelstvím s gó-
jim a za jejich nenávistí k nám židům vězí 
nějaká stará a odedávna platná psí přiroze-
nost a že jenom tenkrát, když židé odcházeli 
z Egypta, způsobil Bůh ten zázrak, že žádný 
z nich neštěkal, jak stojí psáno v Písmu.
A tak jestli jsem někdy doopravdy pocítil vy-
hnanství, bylo to právě vyhnanství od psů. Já 
měl psy rád. Přes všechen ten strach, který 
jsem před nimi měl, nebo možná právě kvůli 
tomu strachu, mě to ke psům táhlo v jednom 
kuse, přímo nezadržitelnou silou. Nedaleko 
nás bydlel jeden nežidovský lékař, který měl 
syna asi tak v mém věku, Anatol se jmenoval. 
A právě Anatol měl psa, se kterým si často 
hrával. Učil to psisko stát na zadních nohou, 
dávat packou šolem-alejchem a ještě spoustu 
dalších podobných kousků. Strkal také psovi 
ruku do tlamy a on ho ani trošičku nekousl, 
jenom ho pusinkoval a olizoval. Celé hodiny 
jsem vydržel sedět u okna a pozorovat plody 
onoho gójsko-psího přátelství. Byl bych dal 
půl života za to, abych mohl mít také takové-
ho psího kamaráda. Ale jenom to pomyšlení 
mě děsilo.
Jednoho dne se za městem přihodilo, že si to 
ke mně jakýsi pes namířil. Jakmile jsem uvi-
děl, že za mnou jde veliké hnědé chundelaté 

psisko, napadlo mě ze všeho nejdřív dát se 
na útěk. Ale z vlastní zkušenosti jsem věděl, 
že nic na světě nedá psovi tolik kuráže po-
řádně prohnat židovského kluka, jako když 
se před ním dá do běhu, takže jsem sebral 
veškerou odvahu, ovládl hrůzu a pomaličku 
šel dál svou cestou. Ale pes stále za mnou. 
Když jsem viděl, jak hrozné nebezpečí na 
mě doléhá, začal jsem se na ochranu zaříkat 
veršem z Písma.
Loj jecherac kelev lešonoj – nikdež nehne 
pes jazykem svým – mumlal jsem si, jak mě 
to učili říkat v případě, že se setkám se čtyř-
nohým nepřítelem Izraele. Ale pes se tvářil, 
jako by o verších z Písma neměl ani ponětí,  
a dál sledoval každičký můj krok.
Najednou otevřel tlamu. Ukázaly se obrov-
ské špičaté zuby a růžový jazyk. Byl jsem si 
naprosto jist, že se mě chystá popadnout za 
šosy mého kabátu. Psi totiž chovají velikou 
nenávist k dlouhým židovským kaftanům. 
Ale tenhle pes mi akorát růžovým jazykem 
olízl nohy a nastavil hlavu, abych ho mohl 
pohladit. Jeho oči byly plné dobroty, chyt-
rosti a podřízenosti vůči mně, židovskému 
chlapci. Už ani nevím, co mělo ve mně na-
vrch, jestli náklonnost k onomu psovi, nebo 
strach z něj. Možná to nakonec byly oba 
ty pocity, které mě přiměly, abych psa po 
hlavě pohladil. Vrhl se na mě s takovou zá-
plavou radosti a nadšení, že mě při tom div  
nepovalil.

Jisroel Ješaja Singer
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➤ Od onoho okamžiku se už ode mě pes ne-
hnul ani na krok. Muselo to být ztracené 
stvoření, hladové a bez domova, které se ode 
mě ve svém hledání kousku jídla, ochrany  
a lidského panování za žádnou cenu nechtělo 
odloučit. Když jsem mu z domova tajně při-
nesl trochu chleba, lísal se mi k nohám, lehl 
si na břicho a začal smutně kňučet, abych ho 
pustil dovnitř. Ale něco takového jsem ne-
mohl udělat. Nemohl jsem přeci přivést psa 
do domu svého otce, rabína...
Brzy se mi ovšem příležitost naskytla.
Jednoho brzkého rána přišly na mou mat-
ku porodní bolesti. A nevypadalo to dobře. 
Všechny ženy z městečka se shromáždily  
u rodičky. Otec odešel do synagogy modlit 
se spolu s ostatními žalmy za zdárný mamin-
čin porod. Bylo mi maminky v jejím trápení 
líto a věděl jsem, že bych se za ni měl modlit 
k Bohu. Ale v tu chvíli jsem zaslechl, jak mě 
z druhé strany dveří volá psí kňučení. Tak mě 
to vyvedlo z míry, že jsem na všechno zapo-
mněl a úplně poprvé pustil psa do průchodu 
před domem.
Už si nevzpomínám, jak dlouho se maminka 
trápila v bolestech, ale pamatuji se, že do-
sud nikdy ve svém chlapeckém životě jsem 
nezažil tak šťastné hodiny, jako v onen den, 
kdy jsem mohl být sám se svým psem. Dal 
jsem mu jméno Britan, protože tak cizí kluci 
nejčastěji volali na své velké psy. Učil jsem 
ho stát na zadních nohách a dávat mi před-
ní prackou šolem-alejchem. Mluvil jsem  
k němu těmi několika gójskými slovy, která 
jsem znal, tak jak obvykle židé mluvívají se 
zvířaty a všelijakým dobytkem. A pes poctivě 
studoval všechnu nauku, kterou jsem mu vy-
kládal. Ještě dnes cítím jemnost chlupatých 
tlap, které mi podával, hladkost hebkých vi-
sících uší a teplo chlupatého těla, kterým se 
ke mně tiskl.

Uběhlo několik hodin a já se rozhodl risko-
vat život a strčit prsty Britanovi do tlamy. Mé 
srdce se chvělo nad tou smělostí. Psí zuby 
se sevřely a dotkly se mé ruky, ale jen velmi 
jemně, aby mi snad, nedej Bože, nezpůsobi-
ly nějaký škrábanec. Britanův vlhký, jemný 
růžový jazyk se třásl štěstím a olizoval mi 
ruku. Kdo ví, jak dlouho by tyhle vzájemné 
něžnosti trvaly, kdyby se najednou neotevře-
ly dveře a v nich se neobjevil můj otec, ob-
klopený celým modlitebním společenstvím 
židů, kteří spolu s ním odříkávali žalmy tak 
dlouho, dokud má matka konečně nepřivedla 
na svět dalšího syna a nezbavila mě tak mého 
jedináčkovství.
„Mazel tov!“ přáli všichni mému otci.
Britan se mi v ten okamžik vytrhl a vrhl se 
otci přímo na dlouhý rabínský kaftan. Ne-
myslel tím nic špatného, chtěl si jenom hrát. 
Ale můj otec doslova ztuhl leknutím nad tím 
nenadálým setkáním s hrozivým psiskem.
„Oj, běda mi!“ vydechl akorát. „Co to je? 
Koukej ho vyhnat!“
Byl bych samozřejmě svého psího kamaráda 
hned v ten moment vyhnal, kdyby ovšem ne-
byl přivázán ke dveřím do průchodu. Snažil 
jsem se přesně napodobit všechno to, co sou-
sed Anatol dělal se svým psem, takže jsem  
i svého Britana uvázal na provaz. Teď jsem 
ho začal odvazovat, ale tak se mi třásly ruce, 
že i když se snažily rozmotávat, akorát víc 
zamotávaly. Mému otci se ve tváři zračil ve-
liký odpor k psovi a snad ještě větší ke mně, 
psímu příteli. Výprask jsem nedostal, ale ot-
cova slova mě bolela jako šlehnutí rákoskou.
„Takhle se chová student Talmudu?“ otázal 
se „Místo aby ses za svou matku ve chvíli 
nouze modlil žalmy, přitáhl si domů psa, aby 
sis s ním hrál?“
Ostatní židé stáli jako vytesaní z kamene  
a dívali se na mě.

„Pěkné. Moc pěkné. Nemáš, co bys k tomu 
řekl?“ pustili se do mě. „To sis tedy vybral tu 
pravou chvíli...“
Vyháněný pes kňučel a naříkal. Sklopil uši, 
stáhl ocas a tiskl se mi k nohám, když jsem 
ho odváděl pryč z domu. V očích se mu zra-
čilo překvapení, bolest, hanba a lítost. Ztra-
til jsem před ním tvář. Má pověst v městeč-
ku také klesla tak hluboko, že to snad ani 
hlouběji nešlo. Ještě mnoho dalších let jsem 
splácel těch několik hodin chlapeckého po-
těšení, ale nijak jsem toho nelitoval. Byl 
jsem vyléčen ze svého strachu před nejpřá-
telštějším stvořením mezi všemi zvířaty.
A psi mi to vždy opláceli přátelstvím. Už 
provždy jsme se měli v lásce.

ª Z jidiš přeložil Petr Jan Vinš

Jisroel Ješaja Singer (1892–1944) byl vý-
znamným jidiš spisovatelem a novinářem, 
často neprávem stojícím ve stínu svého 
mladšího bratra Izáka Baševise Singera, 
jediného v jidiš píšícího nositele Nobelo-
vy ceny za literaturu. Po svém odchodu do 
Spojených států se J. J. Singer stal přispě-
vatelem významného jidiš deníku Forverts. 
V roce 1927 vydává svůj první román Ocel 
a železo (Shtol un ayzn) a do jeho smrti vy-
chází ještě čtyři další, z nichž Prosťáček Joše 
(Yoshe Kalb) je dostupný i v českém překla-
du. Mimo románů publikoval J. J. Singer  
i časopisecky a ve sbírkách celou řadu poví-
dek, často s autobiografickými prvky. Jeho 
memoáry byly posmrtně shrnuty do knihy  
O světě, který již není (Fun a velt vos iz 
nishto mer). Autobiografická povídka Pes 
se odehrává v polském městečku Leoncin  
v roce 1902 a dítětem, které v ní přichází na 
svět, je právě spisovatelův slavnější bratr 
Izák Baševis Singer.

Již pošesté se letos koná antirasistický fotbalový 
zápas v Saském Švýcarsku. Dne 21. července 
na vás v městečku Lohmen čeká spousta zábavy  
a milých lidí, se kterými se můžete seznámit při 
hře. Vzájemný respekt a akceptování druhých je 
naším cílem pro tuto událost. Zde nejde o národ-
nost, pohlaví nebo sexuální orientaci. Každý, 
kdo ví, jak hrát férově, se může zúčastnit.
Kromě výherních pohárů, které obdrží první tři 
vítězné týmy, se bude rovněž předávat pohár za 
„férovost“. Tato jedinečná cena bude udílena 
porotou, která rozhodne, kdo z týmů ukázal nej-
spravedlivější hru. A protože poctivost a respekt 
jsou v tomto zápase to nejdůležitější, je také po-
hár větší a lepší než zbylé tři.

Na závěr zápasu se jako vždy koná představení. 
Postaráno je i o vegetariánské jídlo. Pro nejmen-
ší je připraveno dětské hřiště, ping-pongové sto-
ly a stánek, kde se děti mohou kreativně vyžít.
K pravidlům: K dispozici jsou dvě malá hřiště. 
Podle počtu přihlášených týmů se hraje v růz-
ném pořadí. Každá hra trvá přibližně 10 minut. 
Podle konečného počtu týmů bude až na místě 
rozhodnuto, jestli se bude hrát 5:1, nebo 6:1. 
Stejně jako loni bude záležet také na taktice,  
a ne jenom na síle. Každý tým má šanci se do-
stat do finále.
S potěšením můžeme oznámit, že v loňském 
roce nedošlo k žádným zraněním. Přesto by-
chom ale chtěli upozornit na to, že se jedná 

pouze o přátelskou hru. O těch, kteří hrajou 
fotbal profesionálně, bude rozhodovat rozhodčí. 
Pokud by se ukázalo, že hráč hraje příliš tvrdě  
a nepoctivě, bude vyloučen. Může se tak stát  
i v případě celého týmu.
I tento rok se pokusíme umožnit účast týmům 
složeným z těch, kteří hledají azyl.
Pokud vás nápad oslovil a sami byste se chtě-
li zúčastnit, přihlaste se do 10. 7. 2012 na  
e-mailové adrese: akubiz@gmx.de. Přihlášky je 
možné posílat jak v češtině, tak v angličtině.
A na konec: Love Sport – Hate Racism.

Alternatives Kultur- und Bildungszentrum e.V., 
Kirchgasse 2, 01796 Pirna

mobile: +49(0)15787651920, e-mail: akubiz@gmx.de, 
http://akubiz.de

aNTIra-cuP, Saské Švýcarsko, německo
antirasistický fotbalový zápas v lohmen
21. července 2012, od 10 do 17 hodin, Sportovní hřiště Lohmen v Lohmen (Sportplatz Lo-
hmen – Lohmen, poblíž Drážďan a Pirny)
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v obchodě pracovat takovou mladou slečinku. 
Zeptal jsem se: Slečno, máte banány? Vě-
děl jsem, že banány nebyly. Byla to Němka, 
ale uměla perfektně česky. Před válkou byla 
členkou německého sociálně-demokratického 
sportovního klubu. V roce 1938 proti nacis-
tům hájila jednoho novojičínského profesora. 
Tak ji vyhodili ze školy. Za války pak zajat-
cům v Hladkých Životicích dávala zprávy  
z BBC. Avšak její rodiče museli po válce do 
odsunu, a tak jsme šli taky a já se ocitl opět 
v Německu. Elfriede Eisel se stala mou dru-
hou ženou. V Německu se pak angažovala  
v komunální politice a v sociální demokracii, 
řekla, že to je nejlepší strana, čímž ovlivnila 
i mne. Stal jsem se členem sudetoněmecké 
sociálně-demokratické Seliger-Gemeinde. 
Má žena dokázala velmi dobře analyzovat 
politickou situaci: ještě v Novém Jičíně před-
pověděla, že bude zestátnění. Měla pravdu  
i v tom, když tvrdila, že Německo má šanci 
stát se demokracií.

Proč jste přijal cenu od sudetských 
Němců?
V minulosti jsem s nimi v kontaktu nebyl, 
nelíbil se mi ostře protičeský tón, někdy jim 
chyběla sebereflexe. Trochu s nadsázkou 
řeknu, že zatímco oni byli vyhnáni jen jed-
nou, my Židé snad tisíckrát. Ale od doby, 
co je bavorským ministerským předsedou 
Horst Seehofer, vidím v politice krajanské-
ho sdružení ve vztahu k České republice po-
zitivní změny. Má na to vliv i Bernd Posselt, 
se kterým spolupracuji. Ve Flossenbürgu 

jsme společně umisťovali bronzovou des-
ku. Poválečná generace lidí jako on nenese 
vinu. Víte, nejste zodpovědní za to, co bylo, 
ale co se v budoucnu stane. To platí i pro 
Čechy.

ª Ptal se a fotografoval: Pavel Kuča

Narodil jste se ži-
dovským rodičům 
roku 1920 v Novém 
Jičíně na severový-
chodní Moravě. Jak 
vzpomínáte na své 
dětství?
Byl jsem ze čtyř dětí. Ta-
tínek měl v Novém Jičíně 
obchod s cukrovinkami. 
Nebyli jsme moc pobož-
ní, ale o svátcích jsme 
chodili do synagogy. Ta 
naše byla liberální, měli 
jsme varhany a sbor, ve 
kterém jsem zpíval. Vy-
růstal jsem dvojjazyčně: 
devět let jsem chodil do 
české a dva roky do ně-
mecké školy.

Co se stalo po podstoupení území 
Sudet, tedy i Nového Jičína, nacistic-
kému Německu?
Odešli jsme do Uherského Brodu, odkud po-
cházela maminka. Později jsme si tam u jedné 
paní dali do úschovy nějaké věci. Když jsem 
za ní po válce přišel, přivítala mě slovy: Jé vy 
žijete, my mysleli, že jste všichni zplynova-
ní. Nic jsem neřekl... Nacisté zavraždili celou 
naši rodinu, také mou první manželku. Přeži-
li jsme jen já a můj bratr Edgar. Prošel jsem 
Terezínem, Osvětimí-Březinkou, Varšavou 
a Dachau. Když mne 30. dubna 1945 v obci 
Tutzing u Mnichova osvobodili Američané, 
měl jsem skvrnitý tyfus. Přísahal jsem si, že 
už nikdy nevkročím na německou půdu.

Svůj slib jste však nedodržel...
Vrátil jsem se domů do Nového Jičína. Ka-
marád z fotbalu se stal národním správcem 
velkoobchodu s ovocem. Viděl jsem u něj  

SuDetoněmecký žiD
Max Mannheimer
Sudetoněmecké krajanské sdružení (Sudetendeutsche Landsmannschaft) udělilo 26. květ-
na své nejvyšší vyznamenání, Evropskou cenu Karla IV., Maxi Mannheimerovi (1920), rodá-
kovi z Nového Jičína a předsedovi svazu přeživších z Dachau (Lagergemeinschaft Dachau). 
Mluvčí sudetských Němců Bernd Posselt ve slavnostní řeči zdůraznil, že Karel IV. byl ve 
vztahu k Židům bohužel dítětem své doby. Max Mannheimer zase ocenil nový směr poli-
tiky vedení sdružení vyhnanců (odsunutých) a jejich smířlivější tón vůči České republice. 
Z české židovské komunity se 6�. Sudetoněmeckých dnů v Norimberku zúčastnili tradičně 
Toman Brod a Oldřich Stránský, nově také Jaroslav Achab Haidler a Eva Kuželová, lektorka 
projektu Zmizelí sousedé. Německá verze panelů projektu byla vystavena také v hale no-
rimberských veletrhů, kde se setkání konalo. Srazu se účastnil i Otokar Löbl, v Německu 
žijící rodák z Žatce, a Jaroslav Šonka, ředitel Evropského institutu odkazu šoa. Přes velký 
zájem médií o svou osobu si pan Mannheimer našel chvilku na rozhovor pro Maskil.

Max Mannheimer se svými abstraktními obrazy. Jak sám říká, malování je pro něj 
terapií. Obraz vpravo namaloval roku 1957 pro svou ženu. Je také autorem knihy 
Spätes Tagebuch (Pozdní deník) a byl o něm natočen dokument Der weiße Rabe 
(Bílý havran). Tento filmový portrét odvysílá ČT2 v sobotu 25. srpna ve 22 hodin.

Max Mannheimer převzal Evropskou cenu Karla IV. 
na 63. Sudetoněmeckých dnech v Norimberku. Za svůj 
projev sklidil dlouhý potlesk.
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Jens Eikaas, český velvyslanec v Norsku 
Luboš Nový a rektor Masarykovy univerzity 
Mikuláš Bek.
Na projektu spolupracují městys Lomnice, 
Židovská obec v Brně, Masarykova univer-
zita, Česká psychiatrická společnost, Skan-
dinávský dům a další instituce. Celý projekt 
se však neobejde bez podpory dalších dárců, 
vřele tedy uvítáme veškeré kontakty na 
osoby či společnosti, jež by se chtěly na za-
jištění oslav Eitingerova výročí podílet.

ª Za Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí 
Barbora Antonová

tel.: 732 632 019, barbora.antonova@gmail.com, 
www.oslomnice.cz

Exkluzivně zveřejňujeme úryvek z knihy 
Magne Skjæraasena Lékař pro život, kte-
rou v překladu Miluše Juříčkové vydá na 
podzim nakladatelství Doplněk.

Dnes je přesvědčen, že kdyby se v Osvětimi 
octl jako učitel a ne jako lékař, už by dnes 
nebyl mezi živými.
Ze zpráv z Německa se s přáteli dozvídali 
o událostech, které se měly stát počátky ho-
locaustu – aniž by si jen pomysleli, že by 
se jich to někdy mohlo týkat osobně. Bě-
hem Eitingerových studií převzal kaprál 
z 16. bavorského pluku moc v Říši. O dva mě-
síce později byl hotov první zajatecký tábor. 
Prvním koncentračním táborem bylo Dachau.
Šířily se zprávy o otevřeném teroru proti ži-
dům a lidem jiného přesvědčení. Vlna násilí 
se rozpoutala po požáru Říšského sněmu. 
Židovští profesoři byli vyhozeni z univerzit, 
bojkotováni byli židovští lékaři, advokáti, 
obchodníci. V tomto kulturním národě byla 

osobnosti

e itingerovské oslavy iniciuje a koordi-
nuje Okrašlovací spolek pro Lomnici 

a okolí – v Lomnici se totiž Leo Eitinger 
12. 12. 1912 narodil. Program oslav je 
poměrně rozsáhlý, zahájen bude 15. září 
v rámci Dne evropského dědictví, kdy bude 
v Lomnici osazena Eitingerova bysta od Ni-
kose Armutidise.
Nakladatelství Doplněk vydá v překladu 
Miluše Juříčkové životopis Lékař pro život, 
jejž na základě Eitingerových vzpomínek 
napsal Magne Skjæraasen. 8. a 9. listopadu 
se pak v Brně koná mezinárodní konferen-
ce o Eitingerově díle a odkazu za účasti jeho 
norských kolegů. Záštity nad oslavami pře-
vzali hejtman Jihomoravského kraje Michal 
Hašek, primátor statutárního města Brna 
Roman Onderka, norský velvyslanec v ČR 

12. 8. 2012 jičínský šoulet 

4. ročník festivalu židovské kultury 
10.00   Prohlídka židovského hřbitova v Jičíně s výkladem Chaima Kočího, 

člena Chevra Kadiša ČR 

14.00   Pravidla kašrutu, aneb co byste mohli a neměli najít pod židovskou 
pokličkou – přednášející: Chaim Kočí, mašgiach ŽO v Praze; přednáška 
je spojená s ochutnávkou izraelského košer vína z vinařství Barkan

17.00  Koncert v synagoze – Mojše Band, slovenská klezmer kapela

Kontakt na pořadatele:
Občanské sdružení Baševi, e-mail: basevi@seznam.cz, tel: 724 029 �59

eitinGeRŮv poDzim
Letos na podzim si v Lomnici na Tišnovsku a v Brně připomeneme 100. výročí naroze-
ní Lea Eitingera, který patří k jedněm z nejvýznamnějších světových osobností moderní 
psychiatrie.

považována za tabu díla všech židovských 
umělců a myslitelů – Heina, Mendelssohna, 
Freuda, Einsteina. Knihy 250 židovských 
a protinacistických spisovatelů byly vyho-
zeny z knihoven. Mnoho z autorů na indexu 
patřilo k oblíbené četbě Leových kamarádů 
i jeho samého. Franz Kafka, Thomas a Hein-
rich Mannové, Bertold Brecht, Stefan Zweig, 
Franz Werfel, Hugo von Hofmannsthal. 
A další temné zprávy následovaly: dne 
10. května 1934 byla díla těchto spisovatelů 
spálena na ohromných hranicích na ulicích 
německých měst.
Toho dne, kdy obrovské plameny olizovaly 
nebe, si někdo vzpomněl na slova Heinricha 
Heina: „To byla jen předehra. Tam, kde se 
pálí knihy, budou upalováni i lidé.“
Eitinger nepociťoval přestup z fi lologické-
ho studia na medicínu jako problematický. 
Lékařství se tehdy nepovažovalo za čistě 
přírodovědný obor, jako je tomu dnes. Dů-
ležitá byla latina, kterou měl už na gymná-
ziu, budoucí lékaři museli mít široký přehled 
o humanitních oborech.
Eitinger měl za to, že biologie, první z oborů, 
které si zapsal na medicíně, je životu bliž-
ší než dějiny fi lozofi e a staroslověnština. 
Skutečně ve svém živlu se cítil tehdy, když 
chodil na hodiny psychiatrie. Jakmile se se-
známil s psychiatrií a pacienty, byl ztracen. 
Byl fascinován do té míry, že už jako medik 
pracoval jako pomocný ošetřovatel na psy-
chiatrické klinice.
Brněnští studenti tehdy neměli k dispozici 
žádné učebnice psychiatrie. Eitinger, kte-
rý se musel sám živit, opisoval přednášky 
a prodával je. I jako medik pokračoval v čet-
bě beletrie, později prohlásil, že krásná lite-
ratura může být součást výuky psychiatrie.
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pokličkou – přednášející: Chaim Kočí, mašgiach ŽO v Praze; přednáška 
je spojená s ochutnávkou izraelského košer vína z vinařství Barkan

17.00  Koncert v synagoze – Mojše Band, slovenská klezmer kapela

Občanské sdružení Baševi, e-mail: basevi@seznam.cz, tel: 724 029 �59
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jako symboly určitých vlastností v příslovích 
a dalších textech (orel, holubice) nebo bájné 

bytosti (serafové, cherubové či levjatan). 
Mezi motivy rostlinnými se objevují 

květiny a plodiny typické pro Erec 
Jisrael, které mají často i symbo-

lický význam (lilie, granátové 
jablko, ječmen, pšenice).
Postup při vytváření vy-
střihovánek sestával ze tří 
kroků. Nejprve bylo třeba 
papír přeložit (čímž se za-
jistila symetrie výsledného 
tvaru), potom se na něj před-
kreslil požadovaný motiv 

a nakonec se papír položil na dřevěnou des-
ku a předkreslený tvar se vyřezával ostrým 
a tenkým nožíkem.

ª Text připravila Kateřina Weberová 
na základě podkladů Ester Shilo

Foto: archív Ester Shilo

Ester Shilo je umělkyně zabývající se histo-
rií i aktivní tvorbou papírových vystřihová-
nek. Žije v Kirjat Ata poblíž Haify. Ráda by 
v budoucnu vystavovala i v Česku. Případní 
zájemci ji mohou kontaktovat na e-mailu 
esterke52@walla.com.

v Číně a Japonsku se vystřihovánky 
inspirují technikami tkaní, výroby 

a dekorování porcelánu či barvení textilu, 
v Americe uměním patchwork, v Ev-
ropě krajkou či dřevoryty, v Persii 
tradičními koberci. Charakteristika 
(jemnost a přesnost, barevnost) 
vystřihovánek se liší podle mís-
ta původu. Někde se používal 
jen bílý papír, někde se vystři-
hovalo pomocí manikúrových 
nůžek, jinde pomocí ostrého 
nože. Někde se papír před 
vystřihováním nebo řezáním 
jednou či vícekrát překládal.
Židovské vystřihovánky před-
stavují unikátní imaginární 
svět. Vznikaly v Itálii, střední 
Evropě, Turecku, severní Afri-
ce a zejména v malých východo-
evropských vesnicích – štetlech.
Umění židovských vystřihovánek 
začalo v 17. století. Židé žijící v is-
lámských zemích se s vystřihovánkami 
seznámili dříve než Židé z křesťanské Evro-
py. Největšího rozmachu dosáhla tato tech-
nika v 19. století ve střední a východní Evro-
pě. Dlouhou tradici ukončila druhá světová 
válka, po níž zůstává toto dříve rozšířené 

umění záležitostí několika málo jednotlivců. 
Zejména v Izraeli však dochází k určité ob-
rodě. Zajímavé je, že se mu dnes věnují hlav-
ně ženy, zatímco dříve bylo téměř výhradně 
záležitostí mužů (věnovali se mu i učitelé 
v chederu či studenti ješiv).

ester Shilo:
umění žiDovSkýcH pApíRovýcH           

vySTŘIhOvÁNeK
Řezání či stříhání papíru je velmi starobylým uměním, které se objevilo již kolem roku 
100 o. l. na Dálném východě, v Číně, záhy po vynálezu papíru. Patří také mezi nejzajímavější 
a nejkrásnější projevy židovské lidové tvorby.

Židovské vystřihovánky totiž úzce souvisí 
s náboženskou tradicí. Tradičním motivem 

byly verše z Tóry či Tanachu (např. 
oblíbený Šir ha-ma´alot – Žalm 121). 
Z papíru se vystřihovaly i amulety 
chamsa či mizrachy (tzv. východ, uka-
zující směr k Jeruzalému, tedy směr 
modlitby), tabulky šiviti (verš Ž 16, 8) 
nebo omerové kalendáře. Touto tech-
nikou se vytvářela i různá blahopřání 
(např. k narození dítěte), dekorace do 
suky či papírové květiny na svátek 
šavuot. Mimo to se vystřihovaly dlou-
hé pásy na zdobení polic či skříněk 
nebo květiny na výzdobu oken. Mezi 
nejčastější motivy (kromě těch čistě 
geometrických) patří sedmiramenný 

svícen (menora), desky Smlouvy (luchot ha-
brit), magen David, koruna či svitek Tóry 
(keter Tora, sefer Tora) nebo strom života 
(ec chajim). Figurální motivy představu-
jí zejména zvířata symbolizující izraelské 
kmeny (jelen, lev) nebo zvířata objevující se 
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zajímavost

Po krátkém briefingu to začalo. V nedě-
li 13. května přišli první chlapi a začali 

jsme pracovat. Nemůžu vám říct, co jsme dě-
lali, ale můžu říct, že to nebyla žádná legrace, 
obnášelo to spoustu příprav; já jsem pracoval 
jenom s lidmi z bezpečnosti, ale na přípravách 
se podílela celá řada dalších lidí. Nestává se 
každý den, aby do Prahy přijela druhá nejstře-
ženější osoba na světě, které je potřeba zajistit 
nejen její osobní bezpečnost, ale i zorganizovat 
řadu schůzek a návštěv.
Konečně nastal čtvrtek. Cesta z letiště do hotelu 
byla jen začátkem perného dne. Navštívil jsem 
rezidenci premiéra a krásný Lichtenštejnský 
palác. Ale neměl jsem čas si to užívat, nešlo 
o prohlížení památek, ale o našeho premiéra  
a několik ministrů. Po politických schůzkách 
následovala návštěva Židovského Města.
Můžu vás ujistit, že Staronová synagoga udě-
lala na pana Netanjahua velký dojem – slyšel 
jsem ho. Měl jsem na starost bezpečnost, ale 
jako člen obce jsem se snažil, aby byla do pro-
gramu návštěvy kromě Staronové synagogy  
a Starého židovského hřbitova zahrnuta i Špa-
nělská synagoga. Nakonec to dopadlo tak, že 
premiér nenavštívil nejen Španělskou synago-
gu, ale byla zrušena i návštěva hřbitova. Proč, 
to netuším. Byl jsem zklamaný, ale samozřejmě 
jsem nemohl panu Netanjahuovi 
nic říkat, to by bylo nevhodné. 
Lepší to bylo večer, když jsem 
v restauraci seděl blízko něj a měl 
jsem i tu čest ho uvést dovnitř, za 
což mi, myslím, i poděkoval.
Později se rozhodl, že chce vidět 
Karlův most a Staré Město. Bylo 
kolem půlnoci, všichni jsme byli 
úplně mrtví, ale on a jeho paní 
byli plní energie. Cestou od auto-
mobilů k orloji jsem byl mezi jeho 
tělesnými strážci, a když jsme 
došli k orloji, stál jsem přímo  
u něj a doufal, že bych mu mohl 
nabídnout své průvodcovské zku-
šenosti a vysvětlit mu symboly 
na orloji. Ale mých služeb neby-
lo vůbec třeba. Jeho paní mu začala vyprávět  
o všech postavách a obrazech a já jsem to sledo-
val s otevřenou pusou. Její znalosti byly ohro-
mující, věděla úplně všechno. Okamžitě bych si 
ji najal jako průvodkyni. Byl jsem ohromen.
Skončili jsme dvě hodiny po půlnoci. Byli jsme 
unavení a následující den nás čekala návštěva 
Hradu, kde se měl pan Netanjahu před odletem 

2. PrůvOD 
TOleraNce 
v Praze:

žIdOVské a IzraELské 
akcE

➤	 	s finanční a organizační podporou Vel-
vyslanectví Státu Izrael v ČR

➤	 	pod záštitou Michaely Marksové Tomi-
nové, stínové ministryně pro lidská prá-
va a rovné příležitosti 

ó	 pondělí 1�. srpna v 19 h
komponovaný večer s názvem Pocta Fredy-
mu Hirschovi, sportovci, vychovateli a hrdi-
novi (projekce dokumentu Olgy Sommerové, 
prezentace knihy Lucie Ondřichové a debata 
s přeživšími šoa, kteří Fredyho znali) – stu-
dentský klub K4, budova Filozofické fakulty 
UK, Celetná 20
➤	 	ve spolupráci s Institutem Terezínské 

iniciativy

ó	 středa 15. srpna v 17 h
beseda Duchovní cesty queer lidí (čtení, 
diskuse, společné usebrání) s duchovními 
různých náboženství – studentský klub 
K4, Celetná 20, moderuje: Ruth Jochanan  
Weiniger
➤	 	Účast na tomto setkání není vyjádřením 

souhlasu s myšlenkou festivalu Prague 
Pride 2012. Při této besedě nebude 
dovoleno fotografovat ani pořizovat au-
diovizuální záznamy.

ó	 čtvrtek 16. srpna v 22 h
izraelská zpěvačka Nikka – afterparty Trans-
gender Me, klub ON, Vinohradská 40

ó	 pátek 17. srpna v 24 h
izraelská DJ Tami Bibring – Pride Freedom 
Night, P.M. club, Trojická 10

ó	 sobota 18. srpna 
skupina s izraelskými vlajkami v Průvodu 
tolerance , sraz v 13 h „u koně“ na Vá-
clavském náměstí
➤	 	informační stánek na Střeleckém ostrově 

o turistice v Izraeli a gay / LGBT klu-
bech v Tel Avivu, od 15 h

➤	 	izraelské duo TYP (The Young Profes-
sionals): Yonatan Goldstein a Ivri Lider, 
21 h Střelecký ostrov

➤	 	izraelská DJ Tami Bibring: DJ stage 
na Střeleckém ostrově (pásmo od 15.30 h) 
a koncert alternativních kapel QUACK 
v Rock Café, Národní 20 (pásmo od 22 h)

jeDeN DeN S PreMIÉreM

benJAminem netAnJAHuem
Myslím, že bych měl začít tím okamžikem před třemi týdny, 
kdy mi zazvonil mobil a mně známý hlas mi řekl: „Přijď!“  
A tak jsem šel.

setkat s českým prezidentem. I u toho jsem byl, 
ale ten první den byl zkrátka nepřekonatelný. 
Byl to den, na který nikdy nezapomenu.
Na závěr musím ještě říct pár věcí, které se 
netýkají přímo premiéra Netanjahua. Za prvé: 
klobouk dolů, jak byste vy Češi řekli, zaměst-
nancům izraelského velvyslanectví. Nemůžu 
je všechny jmenovat, tak jen tolik, že všichni 
pracovali úžasně. Od velmi výkonných sekre-
tářek až po pracovníky bezpečnosti. Skuteční 
profesionálové, kteří neudělali jedinou chybu. 
Za druhé: česká tajná služba a policie. Jako člo-
věk, který cvičil v armádě vojáky speciálních 
jednotek, rád srovnávám a kritizuji. Tady jsem 
neměl šanci. Byli přátelští a velmi profesionál-
ní, rozumí své práci a nic neriskují. A nakonec 
bych se s vámi chtěl podělit o skutečný příběh, 
který se odehrál den před návštěvou.
Seděli jsme v malém podniku v centru Prahy, 
kde prodávají pizzu a sendviče. Napravo ode 
mě seděl muž, který měl na starost Netanjahuo-
vu bezpečnost, nalevo muž, který zastává vyso-
kou funkci v organizaci, která je považována za 
nejlepší a nejobávanější tajnou službu na světě. 
Dojedli jsme a tento vysoce postavený agent si 
všiml, že při jídle nadrobil na podlahu. Sehnul 
se a začal sbírat drobky. Vrhnul jsem se mu na 
pomoc a totéž udělal i třetí muž. Zaměstnanky-

ně bistra byla překvapená a ujišťovala nás, že 
to je v pořádku, že to uklidí sama. Poděkovali 
jsme jí, ale uklízeli jsme dál. Když jsme všech-
no posbírali, vyhodili jsme to do koše, podívali 
se jeden na druhého a smáli se. 
Bylo mi veselo u srdce a byl jsem hrdý, že jsem 
Izraelec.

ª Text a foto: David

Zajistit po všech stránkách oficiální návštěvu druhé nejstřeženější osoby 
na světě není žádná maličkost
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louis Legendre se narodil roku 1893  
v Breteil v Bretani. Za protinacistic-

kou odbojovou činnost byl v září 1943 zat- 
čen Gestapem ve svém bydlišti v Angers na 
řece Loiře. Vězněn byl nejprve ve francouz-
ském Compiègne a posléze v koncentrač-
ním táboře Flossenbürg, odkud byl umístěn 
na práci do továrny v českých Potůčkách 
na předměstí saského města Johanngeor-
genstadt. Tam vyráběli plechy pro německá 
letadla. Louis Legendre zahynul při evaku-
ačním pochodu 25. dubna 1945 v Karlových 
Varech. Mezi Francouzi, kteří letos v květ-
nu do Varů přijeli, byla i jeho dcera Cécile 
Lherbette. „Esesák, který mého otce zatknul, 
pocházel ze zbožné protestantské rodiny. Po 
válce byl ve Francii v nepřítomnosti odsou-
zen, přesto si v klidu dožil v tehdejší NDR. 
Později jsem se setkala s jeho synem, který 
pracuje jako novinář. Za činy svého otce se 
mi omluvil. Já ale nenávist necítím, protože 
děti za činy svých otců nemohou,“ uvedla Cé-
cile Lherbette. Osud jejich otce před dvěma 
lety dohledal Cécilin bratr Pierre Legendre. 
Načež její syn Laurent Lherbette, plukovník 
francouzského letectva, zorganizoval letošní 
cestu. Těla 205 obětí pochodu smrti nacisté 
v dubnu 1945 naházeli do jámy, kterou dali 
vyhloubit na okraji židovského hřbitova 
v Karlových Varech. V červenci 1945 pak 
byla těla přenesena do společného hrobu pří-
slušníků dvanácti národů v křesťanské části 
hřbitova. Francouzským rodinám však po-
slední dny jejich blízkých zůstaly neznámé 
až do loňského roku. Tehdy došlo k prvnímu 
kontaktu mezi pozůstalými a Židovskou obcí 
Karlovy Vary. Její předseda říká: „V životě 
se mnoho věcí stává naprosto neplánovaně, 
a jednou z nich byl i důsledek informace, 
kterou jsme obdrželi z francouzské ambasá-
dy počátkem roku 2011.“ Společnými silami 
pak zřídili česko-francouzskou pamětní des-
ku v místě původního uložení těl na židov-
ském hřbitově.
Pietního aktu se 18. května tohoto roku zú-
častnili příbuzní tří hrdinů francouzského od-
boje (La Résistance), jejichž ostatky v Karlo-
vých Varech leží. Jmenovali se Louis Legen-
dre, Georges Lacharriere a Léon Jeangirard. 
„Georges Lacharriere, otec mého manžela, 
žil v obci Prats-de-Mollo-la-Preste v Pyre-
nejích v kraji Languedoc. Spolu s kamarády 

pomáhali lidem, kteří se jako dobrovolníci 
hlásili do de Gaullovy exilové armády, k pře-
kročení hranice se Španělskem. Avšak kvůli 
zrádci z vlastních řad se o tom koncem roku 
1943 dozvěděli němečtí celníci. V Perpigna-
nu ho zatkli a brutálně mučili, aby udal své 
spolupracovníky, což on odmítl. Byl poslán 
do Buchenwaldu a později do Flossenbür-
gu,“ řekla Régine Lacharriere. Třetí příběh 
popsal Bruno Gobillard: „Můj dědeček Léon 
Jeangirard se narodil v roce 1902 v Châlons-
sur-Marne (dnes Châlons-en-Champagne), 
kde později pracoval na krajském úřadě 
(prefektuře). Uprchlým vězňům vydával fa-
lešné dokumenty až do chvíle, kdy ho udala 
žena, jejíhož muže zachránil, ale ona už žila 
s jiným.“ Pravnuci a pravnučky obětí, tedy 
nejmladší generace, u památníku přednesli 
krátké proslovy s názvem Svobodně. „Dne 
25. dubna tohoto roku, 2012, stejně jako kaž-
dý den poslední dva roky, jsem vyučoval žáky 
na lyceu ve Versailles ve Francii. Ti se na-
prosto svobodně učili angličtinu, latinu nebo 
navíc ještě italštinu či němčinu,“ řekl Max. 
„Dne 25. dubna tohoto roku, 2012, jsem, 
stejně jako poslední dva měsíce, cestoval  
a objevoval Evropu. Hlavně Vilnius v Litvě.  
A naprosto svobodně jsem se rozhodl ab-
solvovat svou pracovní stáž v Německu,“ 

přednesl David. „Dne 25. dubna tohoto 
roku, 2012, jsem se, stejně jako posledních 
5 let, sešel se svými kamarády ze skautského 
oddílu ve Fontaines-sur-Saône. A napros-
to svobodně jsme s vedoucími připravovali 
náš letní tábor, který se uskuteční v srpnu  
u břehu řeky Allier. Letošní tábor bude putov-
ní a všichni společně prožijeme spoustu ne-
zapomenutelných večerů,“ řekl Pierre. „Dne 
25. dubna roku 1945 jsem vstal s prázdným 
žaludkem a daleko od svých blízkých, třásl 
se zimou ve sněhu spolu se svými společníky 
v této bídě a utrpení, zbaven svobody. Naše 
životy vyhasly. Ale naděje zůstala! Nezemřeli 
jsme nadarmo! Zemřeli jsme, abyste vy moh-
li tohoto 25. dubna žít naprosto svobodně,“ 
řekl za svého pradědečka Michael.
Pietních aktů se zúčastnili Petr Navrátil, ná-
městek hejtmana Karlovarského kraje, Jiří 
Klsák, náměstek primátora města Karlovy 
Vary, plukovník generální štábu Roman  
Kučera, zastávající funkci ředitele Krajského 
vojenského velitelství Plzeň, a plukovník Jan 
Kroupa, ředitel Krajského vojenského veli-
telství Karlovy Vary. Organizátory akce byly 
Židovská obec Karlovy Vary, jejíž zaměst-
nanci, členové a sympatizanti se průběžně 
starali, aby celý náročný program úspěšně 
proběhl, a Český svaz bojovníků za svobodu 

Francouzi ve varech
Den plný emocí
Jednadvacet Francouzů z rodin dětí, vnoučat a pravnoučat obětí pochodu smrti z dubna 
1945, jejichž ostatky jsou uloženy v Karlových Varech, se v pátek 18. května zúčastnilo 
pietních aktů na tamním komunálním a židovském hřbitově.

Státní hymny České republiky a Francouzské republiky a čestná stráž u česko-francouzské pamětní desky v místě 
původního hromadného hrobu s ostatky 205 obětí pochodu smrti na židovském hřbitově v Karlových Varech

➤
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scházíme a připomínáme sobě i dalším gene-
racím jejich odkaz, mne naplňuje optimismem 
a vírou, že jejich osudy neupadnou v zapo-
mnění a že se z těchto hrůzných událostí lid-
stvo přeci jen poučí. Čest jejich památce!“ 

Odpoledne pozvali Francouzi vedení plu-
kovníkem Laurentem Lherbettem, bývalým 
francouzským vojenským attaché v Římě, 
své české partnery na oběd, prohlédli si 
expozici českého křišťálu ve firmě Moser  
a kolonádu v Karlových Varech. V podvečer 
odjeli do hotelu v Johanngeorgenstadtu.

ª Pavel Kuča
Foto: Lukáš Květoň

vzpomínka

hospicové občanské sdružení Cesta 
domů bylo založeno v roce 2001  

a od svého vzniku se snaží pomáhat lidem 
na konci života, aby prožili své poslední 
týdny důstojně, bez bolesti a v domácím 
prostředí mezi svými blízkými.
Již řadu let sídlí Cesta domů na dvou mís-
tech. Tuto situaci bychom chtěli změnit,  
a proto hledáme vhodné prostory, ve kte-
rých by mohla Cesta domů sídlit celá.

Orientační požadavky na prostory:
1. Velikost
1.1. 200 m2 kancelářských prostor
1.2. 100 m2 skladových prostor

2. Umístění
2.1.  Ideálně širší střed města (Podolí, 

Nusle, Vršovice, Žižkov, Libeň, 
Holešovice, Dejvice, Střešovice, 
Břevnov, Smíchov nebo blíže 
středu města)

2.2.  Dobrá vzdálenost od frekventova-
né MHD (metro, tram)

2.3. Ideálně vstup přímo z ulice
2.4. Možnost parkování
2.5. Sklady
2.5.1. Suché
2.5.2. Možnost zajet ke skladu autem
2.5.3.  Bez většího množství schodů – 

příp. s výtahem

3. Jiné
3.1.  Cesta domů hledá prostory pro 

dlouhodobý pronájem
3.2.  Cesta domů je bezproblémovým 

nájemníkem, tj. jsme schopni za-
ručit dobrou péči o prostory, bez 
hluku atd.

Kontakt: V případě jakýchkoli dotazů  
a nabídek se, prosím, obracejte na  
Ondřeje Krásu na tel. 774 055 245,  
e-mail: ondrej.krasa@cestadomu.cz

VzpOMínka 
na kantora deutsche

Na neděli 2. září připadá  
2. jahrzeit kantora Zigmunda 

Deutsche. Vzpomínka proběhne  
v 16 hodin na židovském  

hřbitově v Olomouci.

zastoupený předsedou okresního výboru Ne-
klanem Střechou, předsedou místní organi-
zace Miroslavem Randou a mnohými členy. 
Důstojný hudební doprovod zajistil žesťový 
sextet Ústřední hudby Armády ČR z Prahy 
pod vedením praporčíka Ji-
řího Bočka. „Nejdojemnější 
chvíle, na kterou nikdy neza-
pomeneme, nastala, když hu-
debníci ve vojenských unifor-
mách hráli francouzskou ná-
rodní hymnu La Marseillaise 
a můj bratranec, plukovník 
Laurent Lherbette, začal 
zpívat její slova. Okamžitě 
se přidali jeho synové a pak  
i příslušníci všech tří rodin. 
Naše dojetí bylo tak obrovské, 
že jsme jen stěží vydávali tóny 
z hrdel. Ale výsledek byl úžas-
ný. Doufám, že nás naši před-
kové slyšeli. Leželi zde 67 let 
v zapomnění, aniž bychom my  
o místě jejich posledního od-
počinku věděli,“ řekla Mu-
riel Legendre, dcera Pierra  
a vnučka Louise Legendra.
Po obou pietních aktech se Francouzi do-
šli poklonit památce rodičů Pavla Rubína. 
Každý z nich na jejich hrob položil jeden 
kamínek dovezený z Francie. Pavlův otec 
Ota Rubín se narodil roku 1900 do čes-
ky mluvící rodiny ve Volyni u Strakonic  
a původním povoláním byl řezník. Nacisté 
mu během šoa zavraždili první manželku 
a dvě dcery. Maminka Eliška se narodila 
roku 1911 do německojazyčného prostředí 
v Březíně (dnes součást obce Nečtiny, okres 
Plzeň-sever). Nacisté jí zavraždili prvního 
muže. Po válce pracovala jako prodavač-
ka. Na závěr emotivního dopoledne se za 
všechny oběti bez rozdílu vyznání pomodlil 
Chaim Kočí, chazan Federace židovských 
obcí v ČR, který přednesl modlitbu El male 
rachamim (Bože, plný milosrdenství). Pavel 
Rubín ho doplnil slovy „Skutečnost, že se 
zde a na dalších takových místech každoročně 

Pierre Legendre a Cécile Lherbette před místem, kde nacisté 25. dubna 1945 pohřbili tělo jejich otce Louise Legen-
dra, hrdiny francouzského odboje. Za Cécile stojí její syn, plukovník Laurent Lherbette, který francouzskou výpravu 
do Čech zorganizoval.

Jednadvacet Francouzů položilo jednadvacet kamínků na hrob rodičů Pav-
la Rubína, předsedy Židovské obce Karlovy Vary

PrOSTOry 
PrO ceSTu 

DOMů

➤
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v nichž se věnujeme osudům přeživších šoa,“ 
uvedl spolumajitel nakladatelství Petr Karas. 
Své kurzy hebrejštiny představil Ulpan Pra-
ha. Ženskou organizaci Women International 

Zionist Organization zastupovala Eva Ko-
sáková: „WIZO byla založena v Anglii roku 
1920 s cílem pomáhat židovským ženám, kte-

Od 10 do 17 hodin se instituce, sdružení  
a spolky, které o to projevily zájem, 

představily na hlavním pódiu. Návštěvníci si 
tak mohli vyslechnout např. povídání Vero-
niky Büchler o sdružení Chinuch, jenž se vě-
nuje vzdělávání dětí, Daniho Kolského ze Ži-
dovské agentury (Sochnut) o naučných poby-
tech v Izraeli pro mládež (Taglit), Zoši Vyo-
ralové z Židovského národního fondu (Keren  
Kayemet Leisrael) o výsadbě stromů a o při-
stěhování (alija) do Izraele, Chaima Kočího  
o fungování pražského pohřebního bratrstva 
Chevra kadiša či Mariany Kalvach z pro-
jektu Stolpersteine o kamenech zmizelých, 
které formou destiček v dlažbě připomínají 
oběti šoa před domy, v nichž tito lidé žili. 
Aktivity Velvyslanectví Státu Izrael v České 
republice představil Shahar Shelef. Nechy-
běla ani kultura: izraelské tance v podání 
Besamim, koncert kapel Mišpacha a Stress 
to Impress či vystoupení hudebníků jako Ro-
bert Fischmann, Tomáš Kačo a Mído Hedar.
Všechny židovské a spřátelené organizace 
pak nabízely své materiály u stolů po celém 
nádvoří Lauderových škol. „Hned jak jsme 
se o akci dozvěděli, neváhali jsme s přihlá-
šením. Zaujal nás především nápad sdružit 
všechny spolky a organizace na jednom mís-
tě v jeden den spolu s účastí široké židovské 
veřejnosti. Věříme, že právě toto je cesta 
ke sblížení celé komunity a seznámení se  
s možnostmi, které se nabízejí. Byla to pro 
nás skvělá příležitost představit naši činnost 
a pozvat přítomné na akce, které pořádáme,“ 
řekla Klára Klimentová ze sportovního klu-
bu Hakoach. „Vytváříme podmínky pro zdra-
vý pohyb v dnešní přetechnizované době. Ju-
daFair byl dobrou příležitostí jak přesvědčit 
lidi, aby se s námi šli hýbat,“ doplnil ji Petr 
Wellemín. Kdo dává před sportem přednost 
kvalitní literatuře, toho jistě zaujal stánek na-
kladatelství P3K: „Jsme malé nakladatelství, 
jehož základní edice představují judaika, od-
borné a naučně-populární publikace se za-
měřením na historii a geografii. Realizovali 
jsme např. originální projekt Sifrej Maharal, 
netradiční převyprávění tanachických příbě-
hů. Na veletrhu jsme nabídli knížky ze dvou 
našich edic – Judaika a Osudy 20. století, 

PrvNÍ veleTrh 
žIDOvSKých OrgaNIzacÍ
v Lauderových školách
Přes třicet židovských organizací se zúčastnilo historicky prvního veletrhu s názvem 
Židé sobě, který se uskutečnil v neděli 1�. května na nádvoří škol Židovské obce v Praze 
v Belgické ulici na Vinohradech.

ré odešly do Palestiny. V současné době má 
v Praze sedmdesát členek, převážně vyššího 
věku. Scházíme se pravidelně, navštěvujeme 
společně divadla, výstavy, jezdíme na výlety 
a každý rok pořádáme nějakou akci, jejímž 
výsledkem jsou peníze pro Izrael. WIZO  
v Izraeli provozuje většinu předškolních zaří-
zení, dětské domovy, speciální školy a domo-
vy důchodců. Náš stánek na JudaFairu lákal 
návštěvníky doma pečenými sladkými i sla-
nými pochoutkami a soutěží o ceny, které zís-
kal ten, kdo zvládl správně zhotovit skládané 
jablko. K dispozici byly papírové materiály 
a zodpovídaly jsme spoustu dotazů, rozdaly 
kontakty. Právě vzbuzení zájmu o členství  
v jednotlivých organizacích jsem považovala 
za hlavní náš cíl,“ řekla Eva Kosáková.
Z kuchyně Domova sociální péče Hagibor 
bylo zajištěno i košer stravování, víno prodá-
val Moše Váňa z Českého vinařství Chrámce 
na Mostecku: „Potěšily mne kladné ohlasy ➤

Eva Wichsová a Aleš Hanek z organizačního týmu ČUŽM mohli být spokojeni

Své informační stánky měly na dvoře Lauderových škol 
tři desítky organizací
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Už posedmé se sešly „Děti Maislovky,“ tedy 
neformální skupina přátel, kteří se v dobách 
svého mládí účastnili společenského života 
tehdejší Židovské náboženské obce v Praze, 
a z nichž mnozí socialistické Českosloven-
sko později opustili. S nápadem se v Praze po 
letech opět sejít přišla hned v roce 1990 Věra 
F. Eisenberger, žijící tehdy v USA, a od roku 
1991 začala spolu s Evou Sternküker, žijící 
ve Švýcarsku, setkání organizovat. „Děti 

na vína ročníku 2011, která jsem na Juda-
Fairu dával veřejně poprvé. Největší ohlas  
a prodejní úspěch měl ryzlink rýnský, zem-
ské víno (dříve ledové) 2007. Pro židovské 
organizace ho prodávám 0,5 litru za 150 Kč. 
S budováním našich vinic a sklepního hos-
podářství začal roku 1967 táta. Dnes obhos-
podařujeme 72 hektary vinic a ročně vyro-
bíme průměrně 200 tisíc litrů vína, z toho 
dvacet až třicet tisíc je košer,“ řekl Váňa. 
Z mimopražských organizací se na veletrhu 
představily i Židovská obec Teplice, Židov-
ská obec Olomouc, sdružení Krnovská sy-
nagoga, Baševi a další. „Občanské sdružení 
Baševi působi v Jičíně již 10 let. Staráme se 
o jičínskou synagogu, kde zajišťujeme ce-
loročně kulturní program. V nejbližším ob-
dobí bychom se chtěli více zaměřit na práci 
s mládeží, pro kterou připravujeme akci 
‚Žluté krokusy‘ a dále literární a výtvarnou 
soutěž ‚Jak vidím rasismus‘ v rámci impulsu 
‚Pamatuj!‘. Na JudaFair jsem se díky pre-
zentaci naší činnosti mohl seznámit s ostat-
ními organizacemi, které mají s podobnými 
akcemi již zkušenosti, což nám ulehčí práci 

Maislovky“ se scházely nejprve každé čtyři 
roky, od roku 2006 se setkávají vždy po třech 
letech. Letos se sjelo 125 účastníků z České 
republiky, Evropy i ze zámoří. Od 31. květ-
na do 3. června absolvovali bohatý program: 
projekci filmu Ghetto jménem Bałuty, set- 
kání se současným vedením Židovské obce 
v Praze, přednášku o pražských židovských 
architektech, koncert klezmerové kapely 
Trombenik, výlet do Plzně či prohlídku vý-

stavy Židovská obec v Praze od roku 1945 po 
dnešek umístěné v Jubilejní synagoze v Je-
ruzalémské ulici. Přednášku o své výstavě 
pro pamětníky uspořádal sám její autor Mar-
tin Šmok, moderoval Petr Brod. „Program 
byl účastníky velmi pozitivně hodnocen. Já 
osobně coby letošní organizátorka hodnotím 
akci jako velmi zdařilou a úspěšnou,“ uvedla 
Eva Sternküker.

ª - pk -

Sedmé setkání Dětí Maislovky

do budoucna,“ řekl Vít Šlechta, předseda OS 
Baševi. „Příští rok bychom se určitě také rádi 
zúčastnili, letos jsme to nestihli. Prezentovat 
budeme novinky sezóny, památky UNESCO, 
informační materiály o židovské čtvrti, při-
pravované akce jako Oživené židovské město 
a festival židovské kultury Šamajim, který 
každoročně pořádáme na přelomu července 
a srpna,“ uvedla Dáša Juráňová z Městského 
kulturního střediska Třebíč.
Akce se oficiálně jmenovala „Židé sobě: 
veletrh židovských organizací“, ale vžil se 
název „JudaFair“. Přišly na tři stovky ná-
vštěvníků. Organizátorem byla Česká unie 
židovské mládeže, finance poskytl Nadační 
fond obětem holocaustu, prostory Laudero-
vy školy. Kapely vystoupily bez nároku na 
honorář. „V naší pospolitosti panuje celkem 
bohatý život, jen je hodně fragmentovaná – 
často jeden neví o akcích, které pořádá ten 
druhý, někdy mají akce podobné zaměření, 
konkurují si časově, přitom by se na spous-
tě věcí dalo spolupracovat. Spousta lidí je 
s organizovanou komunitou jen volně spo-
jená, sympatizující, ale neví, jak široká je 

vlastně nabídka všemožných aktivit a služeb. 
Šlo nám o to poskytnout lidem příležitost  
k seznámení s novými lidmi, k setkání se zná-
mými, možnost přijít třeba i s celou rodinou, 
ke klábosení, zábavě, občerstvení atd. – pro-
stě nabídnout jim příjemný den, ze kterého 
budou odcházet s pocitem, že jsou součástí 
živé komunity. Jestli jsme JudaFairem ales-
poň trochu přispěli k budování ‚bezbariéro-
vé‘ židovské komunity, je to prima,“ shrnul 
Aleš Hanek. „Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří nám s organizací pomohli. Atmosféra 
na místě byla opravdu přátelská, všichni se 
bavili, povídali si a zjišťovali zajímavé in-
formace. Myslím si, že podobný typ události 
židovské komunitě chyběl, a proto doufám, 
že se bude pokračovat dalšími ročníky,“ do-
plnila Eva Wichsová. „Tento rok byl první 
ročníkem, který nám ukázal, že o takovýto 
typ akce zájem je. Do budoucna přemýšlíme  
o možnosti rozšíření i pro širokou veřejnost,“ 
řekl předseda ČUŽM David Kosák.
Součástí letošního programu byla i prohlíd-
ka a prezentace místa konání: Lauderových 
škol, jejichž zřizovatelem je Židovská obec 
v Praze. Sestávají ze tří škol – základní ško-
ly, osmiletého gymnázia a mateřské školy  
v jedné budově. Představují jedinečný vzdě-
lávací projekt, který byl uveden v život díky 
podpoře Nadace Ronalda S. Laudera. Škola 
není určena jen dětem židovského původu, od 
všech ale vyžaduje respekt k židovským nábo-
ženským, kulturním a etickým tradicím a hod-
notám. Ve škole se vyučuje podle specifického 
školního vzdělávacího programu Le Chajim, 
vycházejícího a respektujícího rámcové vzdě-
lávací programy MŠMT pro základní a gym-
naziální vzdělávání, navíc nabízí židovskou 
výchovu a výuku hebrejštiny. „Naše škola si 
pokládá za čest, že mohla celé akci poskytnout 
prostor. Chtěla bych poděkovat panu Hankovi 
za bezchybnou organizaci. Věřím, že se u nás 
všem účastníkům líbilo a že i náš informativ-
ní stánek ve vestibulu, prohlídka a atmosféra 
školy přesvědčí některé rodiče, aby vzdělávání 
svých dětí svěřili právě nám,“ řekla ředitelka 
školy Kateřina Dejmalová.

ª Pavel Kuča
foto: Klára Fischleinová

➤
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Návštěvníci JudaFairu mohli mimo jiné vyzvat k šachové partii předsedu pražské židovské obce Františka Bánayie 
(vlevo; foto: Kateřina Weberová)
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j iž na straně dvanáct líčí Hilbert svou 
vůbec první dětskou vzpomínku:  

„V den svých čtvrtých narozenin od 
Rézinky Katzových, dívky asi desetile-
té, již jsem ovšem považoval za velkou 
osobu, obdržel jsem modrou, kulatou 
škatulku a má sestra červenou, že jsme 
jimi kutáleli a já svou rozšlápl, že jsem 
plakal, a že Rézinka řekla, když jsem už 
čtyři léta starý, že jest hanba plakati. Ne 
však tu mladou sousedku a družku mé 
starší sestry vidím před očima, ale onu 
kulatou, lesklou papírovou škatulku tak 
ostře, že bych ještě dnes na milimetr do-
vedl odhadnouti její průměr.“
Židovství rodiny Katzových tu není 
ani náznakem zmíněno, což je logické 
vzhledem k situaci, ale zároveň to vy-
povídá o dobové realitě, kdy v polovině 
sedmdesátých let 19. století na malém 
českojazyčném městě (na česko-ně-
mecké jazykové hranici, Postoloprty, 
Most a Žatec již byly německé) nebylo 
téměř žádného kulturního rozdílu mezi 
rodinou advokáta a budoucího starosty – 
katolíka (třebaže vztah mladočechů ke 
katolictví byl hodně vlažný) a obchodníka  
s textilním tovarem – žida. Pozdější Hilberto-
va vzpomínka (na str. 83), související s rodi-
nou Katzových však přináší do dětské idyly 
závan poněkud temnější. A již se zde mluví  
i o židovství: „Z naší kuchyně vedlo totiž 
okno na malý dvorek pana Katze, a tam dívá-
val jsem se často a rád, neboť se tam objevo-
valy slečna Márinka a slečna Rézinka, starší 
družky mé starší sestry, aspoň již dvanácti- 
až třináctileté, jež na mne přívětivě volávaly 
a po niti, kterou jsem tam spustil, posílaly mi 
špulky, škatulky a jiné drahocenné odpadky 
střižního obchodu svého otce. Jednou ráno, 
když jsem však přišel do kuchyně, služky mi 
řekly, že nesmím k oknu, co ony, křižujíce se, 
však v něm stále ležely, ale pak po způsobu 
služek přec jen mne samy přitáhly, a já zřel: 

Dramatik Jaroslav Hilbert 

o dvou lounských židovských rodinách
V roce 1922 vyšly knižně vzpomínky dramatika (např. hry Vina, O boha) ibsenovského 
ražení a divadelního recenzenta Jaroslava Hilberta (1871–19�6) na dětství strávené 
v Lounech Dům na náměstí. Již o rok dříve vycházely na pokračování v agrárnických 
novinách Venkov, v nichž Hilbert sám dlouhá léta působil. Přes svůj útlý rozsah (kniha je 
vytištěna na 1�� stránkách) se jedná o barvité vylíčení života a charakteristik členů rodiny 
dlouholetého mladočeského starosty města Louny Petra Hilberta, z níž vzešel i Jaroslavův 
bratr architekt Kamil (1869–19��), autor dostavby svatovítské katedrály. K soukromému 
životu rodiny Hilbertových patřily i intenzivní přátelské vztahy se dvěma lounskými 
židovskými rodinami Katzovými a Bulavovými (z té pocházela i manželka Konstantina 
Biebla Marie, třebaže rodina ve 20. století přestoupila na katolickou víru).

syn páně Katzův zešílel a byl uzavřen na tom 
dvorku, v ruce měl veliký kuchyňský nůž, jímž 
se oháněl a hrozil, byl rudý a vytřeštěný a kři-
čel rozčileně na každého, jehož jen zahlédl, 
než ho pak několik mužů, v čele s umývačem 
židovských mrtvol (byl Žid), přemohlo.“
Vztahy Hilbertových s Katzovými i Bula-
vovými byly tak intenzivní, že starší bratři 
Jaroslava Julius a Karel se do dcer z těch-
to rodin až po uši zamilovali. Patřičně dra-
matickým slohem (od str. 101) vidí situaci 
Hilbert takto: „Byl to, u mého bratra Jůly, 
případ jako v Shakespearovi, jenže Jessika 
nazývala se Rézinka a otec nebyl kupec be-
nátský, nýbrž lounský, střižního zboží. Mluvil 
jsem již několikráte o této hezké sousedce, 
jejíž styk byl jejímu židovskému otci ctí, do-
kud byl bezzájemný, ale jakmile láska křes-

ťanského studenta počala jí másti hla-
vu, pan Katz (Hilbert nikdy neuvede 
celé jméno, pouze příjmení) se vzepřel  
a položil véto mezi mladá srdce. Byl 
to vrtivý, zrzavý, v tváři rudý židovský 
kupčík, právě taký, jaký má býti, aby  
z kanafasu a tkanic v malém městečku 
bezpečně bohatl, leč obě jeho dcery, 
žel, jsouce obléhány křesťany, bra-
ly mu klid nutný k sterým podnikům,  
k nimž ho jeho obchodní duch vedl:  
a jen když pak vypravil se se svý-
mi plátny, šátky, nitěmi a knoflíky 
kamsi na voze na jarmark, jak bylo 
v oné době zvykem, snad do Brüxu  
(Mostu), snad do Sátzu (Žatce), snad do  
Postlperku (Postoloprt) (jak říkal 
ovšem on), či bůh ví kam, dva studenti, 
syn lékárníkův a syn advokátův, vklouz-
li pod přízemní okna jeho bytu na ná-
městí, z něhož z každého zírala jedna 
z dcer, můj otec tomu říkal fensterln  
a smál se – matka, když byl oběd nebo 
večeře na stole, volávala pak z okna 
Julku, ale marně, takže v pohled posla-
la některého z nás, jenž zamilovaného 

zatahal za kabát, načež ovšem on ještě ne-
šel.“ O něco dříve (na str. 98) Hilbert píše  
o tom, že jeho bratr Jůla denně seděl na stře-
še, kde číhal, aby viděl slečnu Rézinku.
Láska Karla Hilberta k Anně Bulavové  
(Hilbert ve svých vzpomínkách mluví o její 
sestře Bertě a bratru Karlovi) je popisová-
na (na str. 103) méně dramaticky a s větším 
porozuměním pro matku, nikoliv ovšem 
otce, této dívky. Je ovšem spíše úvodní vě-
tou pro vylíčení rodinných návštěv Hilbertů  
u Bulavových: „Karlova studentská láska 
byla šťastnější, neboť Aninka byla dcerou oné 
vlídné paní Bulavové, o níž jsem se již ně-
kolikráte zmínil, a která taktéž židovka, byla 
nejdůvěrnější a nejlepší přítelkyně mé matky. 
Jejich dům, kde bydlely dvě dcerušky a jeden 
hošík, byl v jedné době jakoby náš, co náš 

Náhrobek Bulavových (Bulowových) na židovském hřbitově v Lounech

➤
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ražen,“ říká paní Veronika Rubínková, která 
muzeum vede.
A jaký dojem si odnesl ze své cesty na 
Šumavu pan velvyslanec Levy?
„Muzeum Dr. Šimona Adlera je malým šu-
mavským klenotem. Připomíná život jedné 
významné židovské rodiny před holocaustem 
a ročně ho navštíví několik tisíc lidí. Paní Ve-
ronika o něj pečuje s láskou a euthusiasmem. 
Zahájení výstavy a má přednáška o aktuál-
ní situaci v Izraeli, ve které jsem se zaměřil 
zejména na hospodářskou oblast, přilákaly 
překvapivě početné publikum, což mě pocho-
pitelně velice potěšilo. Při návštěvě okolních 
měst Sušice a Hartmanice člověku vytanou  
v mysli osudy Židů ze všech těch malých měs-
teček a vsí, jejich pestré osudy, každodenní 
život v interakci s okolím a kataklizmatické 
události, které vedly k tomu, že na místech, 

kde kdysi žily Židů stovky, dnes již nežijí žád-
ní. Je proto tolik důležité se na tato místa 
vracet a připomínat si to všechno.“
Dnes, více než sedmdesát let od hrůz holo-
caustu, stojíme před nelehkým úkolem ucho-
vat památku obětí, a jsou to právě osobní 
příběhy jednotlivců, konkrétních židovských 
rodin tak, jak je připomíná výstava „Neztratit 
víru v člověka“ a Muzeum Dr. Šimona Adle-
ra, které nám v tom mohou pomoci daleko 
lépe než jen neosobní, jmen a tváří zbavená 
fakta.

Výstava potrvá do konce července. Na srpen 
a září plánují v Dobré Vodě výstavu „Kaba-
la – židovská mystika v obrazech“ od paní 
Zdenky Kadlecové.

ª Zita Adamová

Po zahájení výstavy následovala eru-
dovaná přednáška pana Chaima Kočí-

ho „Pohled na šoa rabiho Šimona Adlera“, 
která se setkala s velice pozitivní odezvou  
a až překvapivě velkým, ale zaslouženým zá-
jmem, což nejlépe dokládá skutečnost, že se 
z plánované půlhodiny díky dotazům publika 
protáhla na hodinu a půl.
Samotné Muzeum Dr. Šimona Adlera v ma-
lebné vísce Dobrá Voda bylo vybudováno  
v roce 1997 jako památník zdejšího rodáka, 
židovského historika a rabína a židovské ko-
munity v regionu. Rabi Adler byl zavražděn 
v roce 1944 v koncentračním táboře Osvě-
tim. Jeho synové válku přežili a později se 
setkali v Izraeli. Mladší z bratrů Sinaj je dnes 
významným izraelským rabínem, starší Ma-
titjahu byl izraelským velvyslancem ve Švý-
carsku.
„Muzeum Dr. Šimona Adlera je jediným mu-
zeem na Šumavě, které dokumentuje život ži-
dovské menšiny u nás. Už proto je netradiční 
připomínkou kultury, na kterou se pomalu 
zapomíná. Já osobně si myslím, že za nedo-
statek informací o židovské kultuře mohou 
předsudky, které v lidech zůstaly zakořeněny. 
Proto přednášku pana velvyslance státu Iz-
rael Yaakova Levyho na téma Hospodářský 
zázrak v Izraeli, moderní Židé a život Židů 
v Izraeli pokládám za přínosný způsob, jak 
seznámit širokou veřejnost s národem, který 
byl díky své píli a houževnatosti po staletí 
pronásledovaný, ale vlastně nikdy nebyl po-

dům zase jakoby jejich, a jen pan Bulava, 
obchodník železem a představitel židovské 
obce, byl nám dětem cizí. Přes to, když jsme 
se tam asi tak jednou týdně večer po veče-
ři na návštěvu vypravovali, maminka, aby 
nevypadla z maloměstského zvyku, neopo-
menula nás malé nikdy doma napomenouti:  
‚Ne abyste tam zase všechno snědli,‘ což ve-
selý Karel obvykle parodovával, že ještě před 
samými dveřmi, než jsme otevřeli, nařizoval: 
‚Dětičky, škytejte, ať vědí, že jste syty!‘ Vidím 
to jako dnes ten velký stůl pod petrolejovou 
lampou, k němuž jsme usedli, a porculáno-
vou mísu s jablky, která obvykle byla předlo-

žena a jež dnes ve vzpomínce mi svědčí, jak 
vlastně prostě se tehdy žilo v domech, jako 
náš. Paní si povídaly o tom, o čem si věčně  
a na každé rovnoběžce budou matky a hospo-
dyně vyprávěti, když den dobře skončil, my 
malí hráli jsme si s Karlem Bulovů mlejnek, 
co jinoši a dívky měli své šeptání, svou vese-
lost, své ano a svůj smích: můj bratr Karel 
vždy přímo sršel vtipem, když byl u Aninky,  
a ovzduší zjitřelých cit táhlo se v té době jako 
vůně za kyticí všude, kam vkročil trojlístek 
mých vyrůstajích rodných.“
Do Hilbertových vzpomínek už však ne-
vstoupí Hilsnerova aféra (tehdy už Hilbert  

NezTraTIT vÍru v člOvěKa
výstava v Dobré vodě

Velvyslanec Státu Izrael Yaakov Levy (vlevo) a ředitelka 
Muzea Dr. Šimona Adlera paní Veronika Rubínková při 
zahájení výstavy (foto: www.vimperk.eu)

v Lounech nežil, na rozdíl od bratra Kami-
la, který zde vedl několik architektonických 
historizujících zakázek ve výstavní Poděbra-
dově ulici a fakticky místo otce vedl měs-
to, alespoň dle vzpomínek Jaroslavových), 
která i v zdánlivě poklidných Lounech na 
určitý čas do vztahů mezi židovskými a neži-
dovskými obyvateli tehdejšího královského 
města vklínila pořádný zásek, jak o tom ze 
zkušenosti svého tatínka Vítězmíra Abelese 
hovoří Anna Langerová v knížce Viktora Fi-
schla Hovory s Aničkou.

ª Pavel Straka
foto: Pavel Kuča

V pondělí 4. 6. 2012 byla v muzeu Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic za přítom-
nosti pana Jaakova Levyho, velvyslance Státu Izrael, slavnostně zahájena výstava „Neztra-
tit víru v člověka – Protektorát očima židovských dětí“. Jde o putovní výstavu Židovského 
muzea v Praze, která představuje osudy šesti židovských dětí. Akci svou osobní účastí také 
podpořili senátorka JUDr. Jiřina Rippelová, senátor Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc., starosta 
města Hartmanice Jiří Jukl, starosta Sušice Petr Mottl, radní plzeňského kraje Petr Smutný 
a starostové okolních obcí Srní, Prášily, Modrava a Rejštejn.

Pohled do expozice Muzea Dr. Šimona Adlera v Dobré 
Vodě (foto archív Veroniky Rubínkové)

➤
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a nasedli na kola. Čekalo nás 70 kilomet-
rů do Prahy. Počasí se nakonec umoudřilo: 
nepršelo, nebyl silný vítr a teplota vzduchu 

tak akorát. Nejprve jsme na 
obzoru viděli kopce Čes-
kého středohoří, poté jsme 
míjeli horu Říp. Projížděli 
jsme mezi poli, chmelnice-
mi a záhony se zeleninou až 
k Nelahozevsi, odkud jsme 
přes Kralupy nad Vltavou 
pokračovali proti proudu 
řeky. Do pražské Troji jsme 
dorazili po 18. hodině.
Tradičním účastníkem květ-
nové cyklojízdy z Terezína 
do Prahy je bývalý repre-
zentant v krasojízdě Petr 
Wellemín ze židovského 

sportovního klubu Hakoach. Zavzpomínal 
na první ročník v květnu 2000: „Prvotní 
popud dal Yechiel Bar Chaim, zástupce Jo-
intu, který chtěl připravit velkou evropskou 
hvězdicovou cyklistickou akci do Osvětimi. 
Oslovil tehdejšího předsedu Hakoach Fran-
tiška Fendrycha s tím, že to vyzkouší směrem 

do Terezína. Kdo však Františka zná, tak ví, 
že má svou hlavu. Nesouhlasil: proč bychom 
měli jezdit někam, kam naši předkové byli 
odváženi nedobrovolně. Naopak pojedeme ve 
stopách těch našich předků, kteří měli štěstí 
a přežili, kteří se vraceli domů.“ A tak vznik-
la tradice, jež trvá dodnes. Pouze v roce 2004 
se oficiálně nejelo. Vzpomíná na to Martin 
Hron, který tehdy cyklojízdu přesto uskuteč-
nil se svým synem: „Bylo dost zima. Ale ně-
jak se mi nechtělo říct svému jedenáctileté-
mu Matoušovi: ‚Hele, venku je deset stupňů, 
necháme to na jindy, ať si neublížíme.‘ Nerad 
bych pak slyšel otázku: ‚A oni tenkrát ne-
mohli domů, protože pršelo?‘ Nejezdili jsme 
tuhle cestu ani předtím ani potom formálně. 
Ta cesta je krásná. A dost dlouhá na to, aby 
se během ní člověk mohl opravdu trochu za-
myslet nad tím, co se to všechno dělo, a jak 
je zázračné, že právě na téhle cestě může být. 
Stačilo tehdy mezi lety 1939 a 1945 málo  
a nemuselo tomu tak být. Co na tom, že jsme 
byli jen dva. Byl to řádově stejný poměr: dva 
vracející se ku desetitisícům nevrátivších se 
nebo patnáct ku desetitisícům. U Ohře jsme 
byli úplně sami, neměl k nám kdo promluvit 
a stejně jsme se, každý po svém, zamysleli,“ 
popsal Hron. Naopak Beruna Kopoldová ze 
Sdružení židovských odbojářů a vojáků jela 
letos poprvé: „Jsem moc ráda, že jsem jela. 
Na kole jezdím ráda a tuto trasu jsem dosud 
neznala, to byl jeden důvod. Ale hlavně to 
spojení s Terezínem. Terezínem prošla i ot-
cova matka, tedy moje babička, kterou jsem 
nikdy nepoznala, i další příbuzní. Líbilo se 
mi, že to bylo neformální a přitom působi-
vé, aspoň tedy pro mě. Také příjemná spo-
lečnost. Pokud budu moci, příští rok pojedu 
zase,“ uzavřela Kopoldová.

ª Text a foto: Pavel Kuča

Sešli jsme se v sedm hodin ráno před 
Masarykovým nádražím v Praze. Kola 

jsme navzdory dešti naložili na doprovodnou 

dodávku a sami nasedli do vlaku. Vystoupi-
li jsme, stejně jako lidé z mnoha transportů, 
v Bohušovicích nad Ohří. Na kolech jsme 
projeli Terezínem až k místu u řeky Ohře, 
kam nacisté nechávali vysypat popel mnoha 
zemřelých. Věra Hroudová tam nejprve pře-
četla stať Richarda Federa s názvem Terezín  
a co mu předcházelo, z níž cituji: „Výběr židů 
pro transporty prováděli úředníci pražské ži-
dovské obce. Dělali to dost mechanicky. Vzali 
do ruky kartotéku, a když spočinul náhodou 
jejich zrak na písmeně F, vytáhli všechny Fis-
chery a Freundy, a když padlo jejich oko na 
písmeno P, všechny Poláky a Poláčky. Málo-
koho znali a nemohli ani při nejlepší vůli brát 
na někoho zřetel. Věděli totiž, že evakuováni 
budou všichni a kdo nepojede dnes, pojede 
za týden nebo za měsíc.“ Po chvíli ticha se 
ujal slova František Fendrych: „Byli to čeští 
Židé, a tak se pomodleme kadiš nejen hebrej-
sky, ale i česky.“ Udělali jsme pár fotografií 

Národní archiv Praha zveřejnil na svém 
serveru http://www.badatelna.cz/fond/1073 
(záložka Inventář) digitalizované Matriky 
židovských náboženských obcí v českých 
zemích, na jejichž zpracování, digitaliza-
ci a kontrole pracovali zaměstnanci NA  
v posledních několika letech. Dobré dílo se 
podařilo, a tak při vyhledávání informací  
o svých předcích již nemusíte nutně cesto-

cesta ke svobodě
nA koLe z teRezínA Do pRAHy
Už po jedenácté jeli židovští sportovci po trase, kudy se přeživší vraceli do svých domovů. 
Letos se jich zúčastnilo čtrnáct. Akci tradičně organizovaly Hakoach, Židovská liberální 
unie a American Jewish Joint Distribution Committee.

Věra Hroudová v Terezíně u řeky Ohře přečetla vzpomínky rabína Federa

Malý památník označuje místo, kde byl do řeky vysypá-
ván popel terezínských mrtvých

vat do Prahy a navštívit studovnu Národního 
archivu v Dejvicích na ul. Milady Horáko-
vé, ale můžete studovat u počítače z pohodlí 
svého domova. Matriky ŽNO pocházejí z let 
1784–1949 a zahrnují většinu židovských 
obcí, respektive ty obce, jejichž matriky ne-
byly Němci v dubnu 1945 zničeny, přesněji 
řečeno, dochoval-li se jejich duplikát vede-
ný židovskými matrikáři povinně od druhé 

poloviny 19. století. Podrobnější infor-
mace o těchto matrikách najdete na strán- 
ce http://www.nacr.cz/C-fondy/zm.aspx. 
Ve fondu se vyhledává podle jednotlivých 
obcí řazených abecedně. Každá úřední 
kniha dané obce má své inventární číslo 
a je rozdělena v časové posloupnosti na 
matriky N (narozených), O (oddaných)  
a Z (zemřelých).

D I g I Ta l I z O va N É  M aT r I K y
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Chanuka, Purim a Pesach. Vzhledem k počtu 
lidí jsem byla více než nadšena,“ řekla Dvo-
řáková.
Židovská liberální unie v České republice 
je členem Světové unie progresivního juda-
ismu. Sídlí v Dlouhé 37 na Starém Městě 
pražském. Sdružuje občany hlásící se k ži-
dovskému vyznání, národnosti nebo původu. 

„Scházíme se, protože nás spojuje společný 
osud, je to osudová pospolitost, kterou ctíme 
a kterou máme v sobě. Některé věci prostě 
chápeme beze slov, naši nežidovští přátelé 
tyto nuance nemohou cítit. A hlavně nám je 
spolu dobře,“ řekla Věra Dvořáková. Unie 
se vedle společenských akcí a vzdělávání 
věnuje i boji proti antisemitismu a rasismu. 
Před lety na sebe upozornila, když iniciovala 
happening, jenž zabránil průchodu neonacis-
tů pražskou židovskou čtvrtí Josefovem.

ª Pavel Kuča

z obcí

NOVÁ VÝSTAVA V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE: 
židovské památky a jejich rekonstrukce 

po roce 1989
Od neděle 24. června tohoto roku bude v pražské Jeruzalémské synagoze k vidění nová 

stálá expozice věnovaná péči o židovské památky po roce 1989.
Výstava vznikla za podpory Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva kultury ČR, 

Nadace Židovské obce v Praze a Wittmann Tours, spol. s r. o.

Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1
Otevírací doba: denně kromě soboty a židovských svátků od 11 do 17 hodin

Úvodní modlitby, požehnání a drašu ke 
svátku Šavuot přednesl kantor Židovské 

liberální unie Viktor Schwarz. Pak následo-
vala kulturní část: „Skupina kurzu si připra-
vila k oslavě prvotin, které byly v biblických 
dobách přinášeny do Chrámu, písně opěvu-
jící sedm biblických plodin (pšenici, ječmen, 
vinné hrozny, fíky, granátová jablka, olivy  
a datle) a připomínku oslavy spojené s první 
úrodou v Izraeli. Členové skupiny nastoupi-
li v historizujících krojích připomínajících 
biblické časy, s hudebními nástroji přímo  

Šavuot pod palmami
  žlu slavila v Botanické zahradě
Úžasnou atmosféru měla oslava svátku Šavuot, kterou zorganizovala v pondělí 28. května 
Židovská liberální unie v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
v ulici Na Slupi v Praze. „Letos se oslava svátku Šavuot konala v netradičním prostředí tro-
pického skleníku mezi palmami, kávovníkem, vanilkou, papájou a dalšími exotickými rost-
linami, u jezírka s tropickými lekníny včetně největšího leknínu světa Viktorie královské,“ 
prozradila Věra Hroudová, která v botanické zahradě pracuje a účastní se kurzu biblické 
hebrejštiny pořádaného ŽLU pod vedením Evy Feiglové. V něm vznikl i nápad oslavit Ša-
vuot v příhodném prostředí pod palmami. K akci se následně připojili i členové Sdružení 
židovských odbojářů a vojáků, sdružení Hidden Child, Magen a Spolku akademiků Židů.

v písních vyjmenovanými – ‚bijte na bubínek, 
pískejte na flétny‘ a s ozdobenými hlavami – 
‚rašejnu aturim‘. Muži nesli obří vinné hroz-
ny symbolizující události předcházející bib-
lické překročení Jordánu. V podání souboru 
zazněly písně Salejnu al ktefejnu, Erec chita, 
Kol ha-olam kulo a Sisu et Jerušalajim,“ 
dodala Hroudová. Na přípravě se podílela 
i Anna Wagnerová: „Oblečení jsme voli-
ly vzhledem ke zpívaným textům jako ženy  
a dívky nesoucí bikurim (prvotiny) do Chrá-
mu. Patří k tomu košíky, které jsem pro kaž-
dou připravila – musí obsahovat obilí a ovo-
ce – a k slavnostnímu pochodu patří i květiny 
ve vlasech. Víno jsme pojaly poněkud netra-
dičně: vyvázala jsem drátkem několik hroznů 
do dvou velkých, které nesli dva muži jako 
symbol návratu zvědů z průzkumu Země za-
slíbené,“ řekla Wagnerová a dodala: „Dodr-
želi jsme i micvu první noci svátků Šavuot, 
četli a překládali jsme celou knihu Rut.“ Ve-
čer se pak protáhl hrou na kytaru a zpěvem 
hebrejských, českých, slovenských a maďar-
ských písní kolem tropického jezírka.
Celou akci zhodnotila předsedkyně Židovské 
liberální unie Věra Dvořáková: „Rostliny, 
teplo a exotika evokují Izrael a má to tudíž 
kouzlo větší než v jakýchkoliv jiných prosto-
rách. Letos se na tomto svátku objevilo plno 
lidí, kteří na oslavu zavítali po delší době,  
a to i přesto, že Šavuot jsme slavili popr-
vé. ŽLU tradičně slavila vždy Roš ha-šana,  
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se nenechat zlomit,“ přiblížil po-
selství výstavy Jan Munk, ředitel 
Památníku Terezín. Pro umístění 
fotbalové výstavy se však v krát-
kém časovém termínu našly pou-
ze prostory, které jsou stranou od 
hlavní návštěvnické trasy. Tomá-
še Jelínka ze Spolku akademiků 
Židů takové rozhodnutí organizá-
torů mrzí: „Získal jsem pro pro-
jekt podporu Vladimíra Železného  
a nabídku od Galerie Zlatá Husa 
v blízkosti Staroměstského náměs-
tí. Škoda, že ji organizátoři nako-
nec nevyužili. V centru Prahy by 
výstavu mohlo navštívit mnohem 
více lidí,“ říká Jelínek. Iniciátor 
projektu David Hron okolnos-

ti vysvětluje: „V určité fázi jsme skutečně 
hledali výstavní prostory v Praze, mimo jiné  
i s laskavou asistencí pana Jelínka. Nakonec 
se však podařilo výstavu uspořádat přímo  
v Terezíně, což byl náš původní záměr.“ Shr-
nuje to Tomáš Rieger, pracovník vztahů s ve-

řejností Památníku Terezín: „Dlouholetým cí-
lem Památníku Terezín je zvýšit podíl českých 
návštěvníků na celkových číslech. Věříme, že 
neobvyklé spojení tématu holocaustu a fotbalu 
přivede do Památníku Terezín mj. také návštěv-
níky z České republiky, kteří zde nikdy nebyli,  
a právě tato kuriozita je osloví a k návštěvě 
přiměje.“ Výstava je v Terezíně k vidění až do  
30. října. Tým Odeda Bredy nedávno dokončil 
také audiovizuální zpracování, které by rád pro-
mítnul na filmových festivalech v Izraeli i Čes-
ku. O tématu se můžete dočíst také v knize Fot-
bal pod žlutou hvězdou od Františka Steinera.

ª Text a foto: Pavel Kuča

přímo v Beit Terezín. Jejich projekt Terezínská 
liga však zahrnuje také další aktivity. Jednou  
z nich je i každoroční fotbalový turnaj, který má 
být jakousi replikou Terezínské ligy; přijíždějí 
na něj lidé z celého světa včetně Palestinců,“ 
poznamenal Jaroslav Šonka, ředitel Evrop-
ského institutu odkazu šoa, který se zúčastnil  
i české vernisáže výstavy. Její realizaci inicioval 
David Hron z Tel Avivu: „Snažil jsem se využít 
nastávajícího evropského šampionátu v Pol-
sku, resp. symboliky spočívající v tom, že česká 
reprezentace odjíždí vlakem do země, kam byla 
za války také vlakem deportována většina věz-
ňů z terezínského ghetta a mezi nimi i fotbalis-
té,“ řekl Hron. V českém Památníku Terezín se 
pak o realizaci zasloužil tým jeho zaměstnanců 
v čele s Janem Roubínkem: „Chtěl bych moc 
poděkovat grafikovi Miroslavu Veselému, kte-
rý v šibeničním termínu pracoval po večerech  
i o víkendech, aby výstavu včas dokončil. Rov-
něž díky pánům pamětníkům Tomanu Brodo-
vi, Miloši Dobrému a Tomáši Karasovi, kteří  
v ghettu fotbal hráli a navzdory svému vyso-
kému věku do Terezína na slavnostní otevření 
výstavy přijeli,“ uvedl Roubínek. „Měli jsme 
černé trenky a bílé košile. Sehnal jsem fialo-
vou látku, ze které jsme si vystříhali označení 
pro hráče mužstva,“ zavzpomínal Miloš Dobrý 
z Olomouce, který byl brankářem v týmu řez-
níků. „Fotbal byl způsob, jak si udržet normál-
ní lidské cítění v prostředí zcela absurdním, 
nenormálním. Byl odpovědí na snahu nacistic-
kého režimu zlomit lidskou důstojnost. Fotbal, 
malování a vzdělávání, právě tak jako hudba 
a zpěv byly způsobem jak zůstat člověkem, jak 

O fotbalových kláních v Terezíně 
vypovídají dobové kresby a re-
portáže z dětských časopisů, které 
v nacisty zřízeném terezínském 
ghettu vycházely. Jednoho ze zá-
pasů nacisté využili pro účely své 
propagandy. Ve dvaceti minutách, 
které se dochovaly ze snímku Te-
rezín – dokumentární film z židov-
ského sídelního území (známější 
pod názvem Vůdce daroval Židům 
město), vidíme hrát fotbal i Pav-
la Bredu. Pavlův synovec Oded 
je dnes ředitelem památníku Beit 
Terezín v kibucu Giv‘at Chajim 
Ichud. Toto izraelské muzeum Te-
rezína po válce založili přeživší. 
„Je tomu asi čtyřicet let, co se  
u nás doma jednoho dne objevila fotografie. 
Otec mi tehdy řekl, že je na ní jeho bratr Pavel, 
který holocaust nepřežil. Před pěti lety jsem se 
rozhodl zjistit, co se za tou fotografií skrývá  
a jak je vůbec možné, že se v terezínském ghettu 
fotbal hrál. Mé pátrání a má láska k fotbalu 
vyústily v projekt nazvaný Liga Terezín. Jeho 
ústředním pilířem je stálá výstava u nás v Beit 
Terezín v Izraeli,“ řekl Oded Breda. Jeho rodina 
pochází z Boskovic, vzdálenější příbuzní pak 
založili slavný obchodní dům Breda und Wein-
stein v Opavě. „Měl jsem možnost výstavu vidět 

Fotbalová liga Terezín
V úterý 29. května, v předvečer odjezdu české fotbalové reprezentace na mistrovství Evro-
py v Polsku, proběhla v Malé pevnosti Památníku Terezín vernisáž výstavy s názvem Liga 
Terezín. Otevření výstavy, kterou Památníku Terezín poskytlo izraelské muzeum a vzdělá-
vací středisko Beit Terezín, se osobně zúčastnil i Miroslav Pelta, předseda Fotbalové asocia-
ce České republiky. On i přeživší věří, že právě takové téma dokáže oslovit dnešní mládež.

Miloš Dobrý z Olomouce si prohlíží výstavu v Terezíně. 
V terezínské lize byl brankářem v mužstvu řezníků.

Miroslav Pelta, předseda Fotbalové asociace České republiky, přebírá dárek od Odeda 
Bredy, ředitele izraelského muzea a vzdělávacího střediska Beit Terezín.
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Kniha je opatřena doslovem 
překladatele, který zde vysvět-
luje svůj přístup k textu, včet-
ně využití některých formál-
ních prvků (kurzíva, závorky).  
U vlastních jmen a zeměpis-
ných názvů zachovává pře-
kladatel důsledně hebrejskou 
podobu jmen, nepoužívá obec-
ně zažité počeštělé podoby či 
překlady (např. Noach – Noe, 

Jicchak – Izák, Esav – Ezau, 
Ješajahu – Izajáš, Jarden – Jor-
dán, Micrajim – Egypt).
Knihu je možné zakoupit v v re-
dakci Roš chodeš (Izraelská 1, 
Praha 3) za 700 Kč pro členy 
židovských obcí v ČR. Úřední 
hodiny redakce zjistíte na tel.: 
226 235 217 nebo 226 235 218. 
V ostatní prodejní síti se cena po-
hybuje mezi 800 až 900 Kč.

Landau (1789), v nedávnější době Viktor 
Feuerlicht nebo náš současný charismatický 
rabín Sidon – to všechno jsou osobnosti, kte-
ré pokračují v tradici.
Díky nim pokračuje příběh Staronové synago-
gy, i přes všechny výzvy a problémy. A nyní je 
na nás, na naší generaci, abychom v této úžas-
né tradici pokračovali – abychom to Starono-
vé synagogy chodili, abychom sem přinesli 
něco ze svých osobností. Je na nás, abychom 
si uvědomili, že jsme součástí této tradice,  
a abychom převzali zodpovědnost za její po-
kračování. Celý řetěz je jen tak silný, jak je 
silný jeho nejslabší článek. A my všichni jsme 
články tohoto řetězu, staré a nové pospolu.

ª Bryan K. Wood, chazan Staronové synagogy

CHCETE SE NAUČÍT ČÍST HAFTARU?
každý šabat odpoledne před modlitbou min-
cha na pražské židovské obci
bližší informace: bryanwood44@hotmail.com

aktuality

Rabín Kalcheim mluvil o oponě jako o sym-
bolu obrozené komunity, která se v Praze 
rozvíjí od pádu komunismu.
Staronová synagoga je unikátem nejen v Pra-
ze, ale i v celém židovském světě. Už jenom 
samotná skutečnost, že tato synagoga stále 
existuje, je svědectvím o mnoha zázracích, 
které zažívaly znovu a znovu různé generace 
již od jejího postavení v roce 1270. Je obecně 
známo, že synagoga přežila v průběhu staletí 
požáry, povodně, pogromy, fašismus, komu-

nismus i asanaci bývalého ghetta. Už jenom 
to, že do ní můžeme vstoupit, je zázrak!
V posledních pěti letech se podařilo něco 
úžasného. Ve Staronové synagoze byly obno-
veny odpolední a večerní modlitby ve všední 
den. Každý všední den večer, v půl osmé, se 
koná mincha a ma´ariv, kterým předchází 

Český text je tištěn paralelně s hebrejským 
originálem. Kromě klasického dělení na ka-
pitoly a verše je text rozdělen i podle týden-
ních oddílů, tak jak se předčítají v průběhu 
roku. V rámci týdenních oddílů je i označe-
no dělení na části podle alijot – tedy pro jed-
notlivé osoby vyvolané ke čtení. S ročním 
cyklem čtení Tóry souvisí i to, že vydání 
obsahuje i text haftarot – pasáže z proroc-
kých knih, které tradičně čtení z Tóry do-
plňují.

STarONOvÁ SynAGoGA:
staré a nové

Minulý měsíc jsme byli svědky instalace nového parochetu (opony) na Tóru ve Staronové 
synagoze. Nový parochet, který byl navržen Markem Podwalem, je zavěšen pod 250 let 
starou drapérií (kaporet) z Valencie – staré a nové vedle sebe.

studium, které se koná v Midraše pod vede-
ním rabínů. Místní Židé zde mají možnost 
modlit se v nádherné synagoze (šul), jíž po-
dobnou nikde jinde ve světě nenajdete.
Pražští Židé tu mají dědictví, o něž by měli 
pečovat a na něž mohou být hrdí, a za něž 
všichni společně neseme odpovědnost. Kaž-
dý rok projdou dveřmi Staronové synagogy 
tisíce turistů, kteří však nezažijí to, můžete 
zažít pouze tehdy, když se zde koná boho-
služba. Nezažijí, jak je krásné, když tato bu-
dova slouží svému skutečnému účelu, tedy 
jako synagoga. Jak je krásné, když se tu čte 
z Tóry, když je Tóra vynesena ze svatostán-
ku, a když je do něj opět ukládána. Jak je 
krásné, když se tu Židé zaníceně modlí. To je 
ten skutečný zázrak Staronové synagogy.
V tomto období roku čteme každý šabat, po 
odpolední modlitbě mincha, Výroky otců 
(Pirkej avot). První kapitola začíná řetězem 
předávání Tóry: Mojžíš ji dostal na Sinaji, 
předal ji Jehošuovi, Jehošua ji předal star-
ším, starší ji předali prorokům a tak dále...
Každá generace ji uchovávala a předávala 
další generaci. Každá ze zmiňovaných po-
stav se musela během svého života vyrovnat 
s určitými výzvami, ale ve své lásce k Tóře 
zůstali věrní a předávali ji jako dědictví dal-
ším generacím.
Staronová synagoga má svoji vlastní úžas-
nou historii: Avigdor Kara (1439), Maharal 
(1609), jeho žáci, později rabi Jecheskel 

Novou synagogální oponu zhotovil pro Staronovou sy-
nagogu známý výtvarník Mark Podwal

Hebrejsko-české vydání chamiša chumšej Tora –

pěti kniH moJžíŠovýcH
Čtrnáct let složil Jákob u Lábana za jeho dcery Leu a Ráchel. A stejně dlouho pracoval vrch-
ní zemský a pražský rabín Efraim Sidon na českém překladu Tóry – Pěti knih Mojžíšových. 
Dlouho očekávaný překlad nyní vychází v nakladatelství Sefer.
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Uličky židovského města v Třebíči ožijí atmo-
sférou 20. a 30. let minulého století. Návštěvní-
ci v dobovém oblečení jsou vítáni.

pátek, sobota, neděle:
ó „RAČTE VSTOUPIT K BAUERŮM…“ 
speciální kostýmované prohlídky Domu Selig-
manna Bauera – přijměte pozvání na návštěvu 
do tradiční židovské domácnosti s překvape-
ním. Zadní synagoga Třebíč (vstupné 80/40 
Kč). Počet osob během prohlídky je omezen, 
rezervace možná na tel. 568 610 023, začátky 
prohlídek ve stanovené časy
ó MUZIKANTSKÁ ZASTAVENÍ V ULIČ-
KÁCH – potulní muzikanti a veselí klezmeři 
z Mackie Messer klezmer bandu
ó 21.00–24.00 NOČNÍ VYHLÍDKA NA ŽI-
DOVSKOU ČTVRŤ Z MĚSTSKÉ VĚŽE

(vstupné 20/10 Kč; pátek, sobota)

pátek 13. července, program 15–22 hodin:
ó 18.00 h Zadní synagoga: ZAPOMENUTÝ 
ČERT – pohádka pro děti na motivy Jana Drdy 
v podání třebíčského divadelního souboru Am-
pulka.                                   (vstupné 20/10 Kč)
ó STÁNKY, KRÁMKY, HOSPŮDKY, GA-
LERIE A ZRUČNÍ ŘEMESLNÍCI PO 
CELÉ ODPOLEDNE, ŽIDOVSKÉ CUK-
ROVÍ I KOŠER ZMRZLINA, VEČERNÍ 
PROJÍŽĎKY PO ŘECE JIHLAVĚ

sobota 14. července, program 10–22 hodin:
ó 18.00 h ZAPOMENUTÝ ČERT – pohádka, 
Zadní synagoga                   (vstupné 20/10 Kč)
ó ROZTANČENÉ ULIČKY ŽIDOVSKÉHO 
MĚSTA – taneční zastavení v uličkách města
ó 20.00 h Noční koncert pod širým nebem: MAC-
KIE MESSER KLEZMER BAND – skvělá 
klezmerová kapela z Turnova (veselé i smutné 
židovské melodie), Terasy hotelu Joseph1699, 
Skalní 85/8, Třebíč.                  (Vstupné 60 Kč)
ó PROJÍŽĎKY PO ŘECE JIHLAVĚ S VÝ-
HLEDEM NA ŽIDOVSKOU ČTVRŤ, 
UKÁZKY TRADIČNÍCH ŘEMESEL, TO-
ČENÍ NA KRUHU, PIVO LÖBL, SOUTĚ-
ŽE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

neděle 15. července, program 10–17 hodin:
HISTORICKOU HASIČSKOU TECH-
NIKU PŘEDSTAVÍ SBOR DOBROVOL-
NÝCH HASIČŮ Z HERALTIC:
ó od 10.00 h Ukázky hašení jednoduchými ručními 
stříkačkami z konce 19. století, s odborným výkla-
dem a s možností vyzkoušení práce s touto techni-
kou, auto Steyer ze čtyřicátých let 20. století
ó v 14.30 h ukázky hašení hydroforem přes vý-
suvný rotační řebř z konce 19. století a ukázky 
hašení motorovou stříkačkou Stratílek ze čtyři-
cátých let 20. století

pondělí 30. července
ó 16.30 Slavnostní zahájení 9. ročníku festi-
valu, vernisáž výstavy Pavla Holeky Hebrej-
ská abeceda 
ó 18.00 „Is... Real! Project“– zahajovací kon-
cert festivalu: „HaKol shel HaNefesh Yehudi“ 
(Hlas židovské duše) – přední židovská kapela 
z Maďarska
ó 20.30 Arnošt Lustig – devět životů – dokument 
o Arnoštu Lustigovi (60 minut). Beseda a setkání 
s tvůrcem a režisérem fi lmu Ivo Pavelekem.

úterý 31. července
ó 17.00 Písně beze slov (koncert) – Petr Nou-
zovský (violoncello), Aneta Majerová (klavír), 
Josef Bardnashivlli, Joachim Stutschewsky, Felix 
Mendelsohn Bartholdy, Miaczseslav Weinberg 
ó 19.00 Mackie Messer Klezmer Band (kon-
cert) – židovská muzika (Turnov)

středa 1. srpna
ó 16.00 „ŠIN“ jako ŠAMAJIM (tvořivá dílna 
pro malé i velké): starobylá technika, retro mo-
zaika – Sylva Chludilová (Mikulov)
ó 18.00 Úkoly ženy v židovské rodině (kaš-
rut, šabat, svátky, manželská čistota – mikve, 
výchova dětí k židovským tradicím, podpora 
manžela) – přednáška dr. Zuzany Peterové
ó 20.30 MOJŠE BAND (koncert) – židovské 
písně ze Slovenska

čtvrtek 2. srpna
ó 16.30 Symbolika židovských náhrobků, 
vyprávění o historii Pohřebního bratrstva 
a zvyků spojených s posledními věcmi člově-
ka – Mgr. Zuzana Pavlovská (Židovské muze-
um v Praze)

Veškerá uvedená technika je funkční a zásahu 
schopná a bude po celý den vystavena pro ve-
řejnost s možností odborného výkladu.

Program na www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
Informace: infosynagoga@mkstrebic.cz, 
568 610 023

ó 19.00 Jewish2Jazz (koncert) – duo Alexan-
der Shonert (housle) a Alexander Khristianov 
(piano): unikátní kombinace jazzu a židovské 
hudby, jazzové úpravy židovských skladeb 
i vlastní skladby interpretů
ó 21.00 MIKVE – divadelní hra izraelské au-
torky Hadar GALRON, v překladu Ester Žan-
tovské. Líčí v ní osudy ortodoxních žen, které 
se scházejí v lázni, aby v ní podstoupily rituál. 
Uvádí Divadelní spolek Kroměříž.

pátek 3. srpna 
ó 17.00 JIM SKINGER (New York) americký 
skladatel a kytarista – židovské písně a balady
ó 19.00 RODINNÁ HALACHA – ženské 
a mužské micvot. Zákony manželství, rozvodu, 
opuštěných žen, bezdětných vdov i zákony se-
xuální (přednáška) – Sylvie Wittmannová (Bejt 
Simcha, Praha)
ó 21.00 PRESSBURGER KLEZMER BAND 
– strhující tradiční i moderní variace židovské-
ho klezmeru ze Slovenska (Bratislava). V rámci 
projektu „Prebúdzame synagógy“. Realizováno 
s podporou Rady na odškodnění obětí holo-
caustu v SR a Úřadu vlády SR, program Kultu-
ra národnostních menšin.
ó Noční pohled na židovskou čtvrť z městské 
věže, od 21.00 až 24.00 hodin

sobota 4. srpna
ó 17.00 MAZL TOV! – koncert: hraje ethno-
symfonetický orchestr Jaromíra Vogela ŠAR-
BILACH, dirigent Pavel Trojan jr.
ó 18.30 ŠKOLSTVÍ A VZDĚLANOST 
V TŘEBÍČSKÉM GHETTU (přednáška) 
– Rudolf Fišer (Třebíč)
ó 21.00 JAK SE TLOUKLA OKNA (divadel-
ní představení podle knihy Vojtěcha Rakouse) 
– uvádí divadelní soubor Ampulka z Třebíče
ó 22.00 Závěrečný koncert festivalu – LÉTA-
JÍCÍ RABÍN – vynikající klezmerová kapela 
z Prostějova, starodávné a okouzlující melodie 
židovské svatby
ó Noční pohled na židovskou čtvrť z městské 
věže, od 21.00 až 24.00 hodin
Připravujeme také zajímavý doprovodný pro-
gram (dílny pro děti a další)

S laskavou podporou Velvyslanectví Státu Iz-
rael a Nadačního fondu obětem holocaustu.

Místo konání: Zadní synagoga, Subakova 1/44, 
Třebíč 
Předprodej od 9. července:
Informační a turistické centrum Malovaný 
dům, Karlovo náměstí 53, Třebíč, 
info@mkstrebic.cz, 568 610 021
Informační a turistické centrum Zadní syna-
goga, Subakova 1/44, Třebíč, 
infosynagoga@mkstrebic.cz, 568 610 023
Vstupné: denní 120 Kč, permanentka 490 Kč 
(6 dní)
Změny programu a další informace sledujte na 
www.mkstrebic.cz a na www.visittrebic.eu

TŘeBÍč –
oživené židovské město
13. až 15. července 2012

 
ŠaMajIM – 

festival židovské kultury
30. července až 4. srpna 2012 
zadní synagoga Třebíč
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festivaly

ve čtvrtek 5. 7. festival zahájí kapela 
Ha Chucpa. Dále vystoupí energií na-

bitá izraelská kapela Acollective, česká ska 
kapela Sto zvířat, našláplí Tata bojs, legen-
dární Michal Prokop a Framus 5, Načeva se 
svým speciálním retro live setem Nebe je 
rudý, kladenská kapela Zrní, americká kape-
la Paramount styles, Bonus a mnoho dalších. 
Chybět nebude ani bluesová scéna Blues Ali-
ve Boskovice 2012, česko-německá jazzová 
scéna v zámeckém skleníku, kde se představí 
např. Poetic filharmony nebo Pitch Bender.  
Z divadel se můžete těšit na SKUTR, Lach-
taní divadlo Honzy Kovaříka, Tichého jelena 
nebo divadlo T601 a další.

Na festivalu vás čeká i bohatý doprovodný 
program: výtvarné a řemeslné dílny, besedy 
a přednášky a další překvapení. Navštívit zde 
můžete výstavu Štěpánky Šimlové nebo stá-
lou expozici židovské čtvrti. Již od prvního 

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, 
pořádaný od roku 1988, se koná koncem 
června a začátkem července (deset dní od 
pátku do neděle) a je jedním z nejúžasněj-
ších židovských festivalů na světě. Hlavními 
koncerty jsou zahajovací koncert první fes-
tivalovou neděli a závěrečný koncert v po-
slední den festivalu (oba se pořádají venku 
v ulici Szeroka, hlavní ulici bývalé židovské 
čtvrti Kazimierz) a čas mezi nimi je vyplněn 
dalšími koncerty, výstavami, přednáškami, 
divadelními hrami, workshopy, turistickými 
prohlídkami atd. Máte zde výjimečnou příle-

Festival Boskovice, to jsou čtyři dny nabité skvělou letní atmosférou a bohatým progra-
mem. Od čtvrtka 5. do neděle 8. července vás v Boskovicích čeká několik hudebních scén 
různých žánrů, divadla pro děti i dospělé, filmy, výstavy, autorská čtení, prohlídky židov-
ské čtvrti, výtvarné dílny, stolní hry, cyklovýlet, scéna na palouku v režii alternativního 
divadla Potrvá, happeningy a mnoho dalšího. Festival proslul nejen kvalitní nabídkou 
hudby, výstav, divadelních představení, filmů či autorských čtení, ale především příjem-
nou atmosférou a dobrým zázemím, které si užívají i rodiny s malými dětmi.

Boskovice 2012 – festival pro židovskou čtvrť

ročníku je nedílnou součástí boskovického 
festivalu také filmová přehlídka. Dramatur-
gie se pravidelně zaměřuje na dokumenty, 
projekty filmových škol a filmy pro děti. 
Letos přibude ještě blok maďarských filmů, 
skautské století, profil Miloše Formana a fil-
my k 70. výročí atentátu na Reinharda Heyd-
richa a mnoho dalších
Pro velký ohlas budou i letos připraveny on-
line přenosy z jednotlivých koncertů a free 

wifi pokrytí všech scén. Permanentka na čtyři 
dny stojí v předprodeji 450 Kč a na místě pak  
590 Kč. Studenti mají slevu 100 Kč. Vstu-
penku bez servisních poplatků lze zakoupit 
v čítárně Unijazzu v Praze 1, dále v prodejně 
Rekomando v Praze a MIS Boskovice, v před-
prodejních sítích Ticketpro, Ticketportal a Ti-
cketstream. Přijeďte si užít léto do Boskovic!
Více informací na www.boskovice-festival.cz

ª Petra Černá, Unijazz

FeStivAL žiDovSké kuLtuRy v kRAkově22.                        29. 6. – 8. 7. 2012

žitost poznat různé podoby židovské kultury, 
např. formou hudby, tance, umění, kaligrafie, 

stejně jako historii a náboženství a dozvědět 
se více o židovském životě nejen v minu-
losti, nýbrž i v současnosti. Proč si nezajet 
do Krakova v době festivalu? Nezapomeňte 
navštívit Centrum Społeczności Żydows- 
kiej w Krakowie (ulice Miodowa č. 24), kde 
se uskuteční podnětná konference s názvem 
„Prelimud“. Poznejte kvetoucí Kazimierz! 
Srdečně zveme. Podrobný program najdete 
na www.jewishfestival.pl.

ªOlja Andrynowska
Foto: archiv Olji Andrynowské
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Synagoga v Břeclavi, U tržiště 10
stálá výstava Židovská Břeclav; červenec  
a srpen: Alfons Mucha – výběr z díla. Jed-
ná se o 33 originálů kreseb, litografií, olejů  
a plakátů ze státních i soukromých sbírek.

Bzenec (okres Hodonín)
10. srpna 17 h – židovské tance v podání pro-
stějovského souboru Rut a vernisáž výstavy 
ŽMP s názvem Druhý život českých svitků 
Tóry. V rámci Bzeneckého kulturního léta

Synagoga v Děčíně, Žižkova 4/663
7. července v 17 h – Avrix: koncert sefard-
ských písní
červenec a srpen – výstava fotografií s ná-
zvem Make up od Magdaleny Hlawacz
září – výstava ŽMP s názvem Děvčata z po-
koje č. 28

Synagoga v Dolních Kounicích 
(okres Brno-venkov) 
30. června v 16 h – Létající rabín: klezme-
rový koncert
červenec – výstava snímků Klubu Morav-
ských fotografů
srpen – výstava fotografií Fotoklubu Ivančice
Synagoga je otevřena vždy o víkendu  
a o státních svátcích od 10 do 17 hodin.  
Kontakt: TIC Dolní Kounice

Horská synagoga Hartmanice 
(okres Klatovy)
28. července v 17 h – Věra Klásková: kon-
cert Ohlas písní keltských
stálá expozice: Spolužití Čechů, Němců  
a Židů na Šumavě

Šachova synagoga Holešov
12. – 18. srpna – festival Týden židovské kul-
tury. Letošní 12. ročník bude zaměřen na vý-
chodoevropské židovství a 350. výročí úmrtí 
Šabtaje ben Meir ha-Kohena zvaného Šach.

Zámek Holešov
červenec a srpen – vý-
stava Sigmund Freud  
a Franz Kafka v díle 
českých a slovenských 
malířů, grafiků, fotogra-
fů a typografů

Synagoga v Ivančicích 
(okres Brno-venkov)
8. a 9. září bude synago-
ga otevřena pro veřej-
nost v rámci Dnů evrop-
ského dědictví. Kontakt: 
KIC Ivančice

Občanské sdružení Baševi: 
synagoga Jičín, Židovská ulice
12. srpna – Jičínský šoulet: 4. ročník festiva-
lu židovské kultury (v 10 h prohlídka židov-
ského hřbitova s výkladem Chaima Kočího, 
14 h jeho přednáška o pravidlech kašrutu,  
17 h Mojše Band: slovenský klezmer)
2. září v 17 h – Klezmehrin Brno: klezme-
rový koncert u příležitosti Evropského dne 
židovské kultury

Synagoga v Kolíně, Na Hradbách čp. 157
do konce října – výstavy Léta žalu a strastí 
(vzpomínky kolínských Židů na období ho-
locaustu) a Židovské památky ve Středočes-
kém kraji
stálá expozice – Žili tu s námi

Synagoga Kosova Hora 
(okres Příbram) 
22. července v 17 h – koncert skupiny Trom-
benik

Sdružení Serpens:
Libeňská synagoga na Palmovce, 
Ludmilina 601/4, Praha 8
22., 23. a 24. srpna v 20.30 h 
Loco:Motion Company uvádí KISMET – 
Nezvratný osud. Náš Kismet je tanec. Tanec 
je náš nezvratný osud. Nemůžeme si pomoct, 
musíme tančit.

Občanské sdružení Respekt a tolerance
Synagoga v Lošticích (okres Šumperk)
do poloviny července – Jiří Doležel: audiovi-
zuální počin Stopy paměti 
29. července v 16 h – Jindřich Buxbaum: 
vernisáž fotovýstavy Židovská historie  
a současnost

Obřadní síň židovského hřbitova v Lou-
nech, Rakovnická ulice
červenec a srpen – Tomáš Polcar: výstava 
Arché na téma předělu mezi životem a smrtí 
Dále promítání ruských filmů s židovskou 
tematikou, několik hudebních vystoupení  
a autorské čtení
2. září v 16.30 h – Pavel Straka starší: verni-
sáž výstavy fotografií, hudební doprovod Jan 
Grunt a Michal Hrubý
Kapli zpřístupňuje správce bydlící v zadním 
domku (mobil: 607 729 848), více informací 
na e-mailu: 731973@atlas.cz

Galerie Efram v Mikulově, Husova 4
1. července v 19 h – Isabela Oravová: recitál 
jidiš písní (v rámci výtvarného a vzdělávací-
ho Sympozia Efram 2012)
5. července v 19 h – Divadlo šansonu: kom-
ponovaný pořad Mě to tady (ne)baví (písnič-
ky Hugo Haase ad.)
24. - 26. srpna – Efram 10 (desáté výročí 
galerie: koncerty, besedy, vernisáž Sylvy  
Chludilové)

Obřadní místnost židovského hřbitova 
v Mikulově
červenec a srpen – výstavy Moravští zemští 
rabíni v Mikulově a Děvčata z pokoje 28,  
L 410, Terezín. Hřbitov je otevřen denně 
kromě pondělí od 10 do 18 h a je možné do-
mluvit si komentovanou prohlídku hřbitova  
i bývalé židovské čtvrti. Kontakt: Spolek 
přátel židovské kultury v Mikulově, Regio-
nální muzeum v Mikulově

Městské muzeum a galerie ve Svitavách, 
Máchova alej 1
stálá expozice – Hledání hvězdy Davido- 
vy – Oskar Schindler, spravedlivý mezi ná-
rody. Otevírací doba: úterý až neděle 9–12 
a 13–17 h

Synagoga Turnov, Krajířova ulice
7. července v 18 h – Avrix: koncert sefard-
ských písní

KulTura
v Době pRÁzDnin

Interiér břeclavské synagogy, která je celoročně využívána ke kulturním a spole-
čenským účelům
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kultura

5. srpna v 17 h – přednáška Židovské osob-
nosti 19. století a jejich přínos evropské kul-
tuře
18. srpna 18 h – České smyčcové duo: kon-
cert Hudba židovských autorů
1. září v 18 h – KlezMehrin Brno: klezme-
rový koncert 
Výstavy:
červenec – obrazy Jany Dubové „Nezapome-
nu…“
srpen – „Hieronymus Lorm – Muž, jenž ote-
vřel hluchoslepým svět“ (zapůjčeno z Miku-
lova)

Synagoga v Úsově (okres Šumperk)
otevřena v pracovní dny mimo pondělí  
15–18 h, víkendy 9–12 a 13–18 h Synagogu ve Vodňaench lze navštívit denně mimo pondělí

Synagoga ve Vodňanech, 
Majerova ul. čp. 152
Muzeum Vodňany v synago-
ze pořádá programy pro děti, 
výstavy a koncerty 1., 3., 8. 
července, 5. a 19. srpna. Sy-
nagoga je přístupná od úterý 
do neděle.

Kulturní pořady v Boskovi-
cích, Dobré Vodě a Třebíči 
uvádíme samostatně. Synago-
gy v Čáslavi, Krnově, Nové 
Cerekvi, Polné, Úštěku, Stará 
synagoga ve Velkém Meziříčí 
a další jsou uzavřeny z důvo-
du stavebních prací.

Na programu byla mj. beseda s Erikou Bezdíč-
kovou o její knize Dlouhé mlčení, vystoupení 
třicetičlenného komorního smíšeného sboru 
Kantila z Křtin u Brna, pásmo hebrejských 
písní v podání pěveckého sboru Avonotaj i pro-
mítání krátkých filmových dokumentů Edith  
Carter Knöpflmacher a Deník Otty Wolfa.

V podvečer byla slavnostně zahájena výsta-
va fotografií Stopy paměti. Tento významný 
audiovizuální počin uvedl Zbyněk Žoužel-
ka z mohelnického muzea a autor fotografií 

Od čtvrtku 30. srpna (příjezd od středečního ve-
čera) do neděle 2. září se uskuteční multikultur-
ní setkání a workcamp na židovském hřbitově 
ve slezském Krnově v podhůří Jeseníků. Vedle 
dobrovolné práce na židovském hřbitově na úpa-
tí kopce Cvilín, jenž byl částečně zlikvidován 
Židovskou náboženskou obcí Ostrava v osm-
desátých letech 20. století, si účastníci zatančí 
řecké lidové tance, které jsou dnes jediným au-

Jiří Doležel, několika násobný nositel Czech 
Press Photo. Stopy paměti je projekt noviná-
řů a historiků, který shromažďuje vzpomínky 
lidí postižených nacistickou a komunistic- 
kou totalitou na Olomoucku. Návštěvníci mo-
hou zhlédnout výtvarně pojaté portréty ob-
divuhodných lidí v jejich domácím prostředí  
a ve sluchátkách poslouchat jejich vlastní vy-
právění. Dějiny dvacátého století jsou zde 
představeny pomocí příběhů. Po vernisáži ná-
sledoval koncert při svíčkách Ora Pro Nobis  
Oldřicha Janoty a jeho přátel.
Festivalu se zúčastnili i někteří přeživší členové 
bývalé židovské komunity, včetně paní Alžběty 
Dostálové z Mohelnice a jejího bratra Jarosla-
va Maliny, který překvapil svou neavizovanou 
návštěvou z USA, kde žije od šedesátých let 
minulého století. K významným hostům patřil 
také pan Jiří Fišer, který jako dítě přežil věz-
nění v Osvětimi i pobyt v nemocnici, kterou 
vedl neblaze proslulý Mengele. V úvodu byl 
přečten pozdravný dopis účastníkům festiva-
lu od nejstaršího žijícího člena předválečné  

Součástí festivalu byla beseda s Erikou Bezdíčkovou, 
autorkou vzpomínkové knihy Dlouhé mlčení

FeSTIval vzpomínek
Koncerty několika pěveckých sborů, přednášky a besedy, promítání filmových dokumen-
tů a zahájení výstavy fotografií byly o tomto víkendu 16. – 17. července součástí Festivalu 
vzpomínek, kterým si v Lošticích připomněli 70. výročí transportu 59 zdejších židovských 
občanů do Terezína. Festival se konal v místní synagoze a pořadatelem bylo sdružení Re-
spekt a tolerance ve spolupráci s Městem Loštice.

loštické židovské komunity pana Egona  
Morgensterna. Pana Egona zavál osud do Litvy, 
kde se usadil po několikaletém věznění v gula-
gu a následné internaci v tehdejším Sovětském 
svazu. Zanedlouho, 27. července, oslaví úcty-
hodné 98. narozeniny.
V neděli dopoledne bylo na programu vystou-
pení dětského pěveckého sboru Větrník. Festi-
val uzavřela přednáška o historii zachráněných 
vitráží a lavic z olomoucké synagogy, kterou 
nacisté vypálili v březnu 1939.
Filmový dokument Deník Otty Wolfa a osudy 
jeho rodiny, který vytvořili členové sdružení 
Respekt a tolerance, měl v sobotu na festivalu 
svoji premiéru. V téže době byl promítán i na 
celostátní soutěži nekomerčních filmů v Ústí 
nad Orlicí.A ještě v neděli došla do Loštic ra-
dostná zpráva, že zde vyhrál první místo v ka-
tegorii dokumenty.
Výstava Stopy paměti bude k vidění v loštické 
synagoze do poloviny července, a to o víken-
dech a svátcích nebo po předchozí dohodě.

ª Text a foto: Respekt a tolerance

tentickým folklórem tohoto sudetského města. 
Dojde na setkání s místní německou menšinou  
i s vyhnanci (odsunutými), kteří Krnov kaž-
doročně začátkem září navštěvují. Zvažuje 
se také výlet na horskou ekologickou farmu  
(v sousedství je německý protestantský hřbitov, 
který vlastní a udržuje ekologické sdružení) či 
do Polska, na jehož hranicích dnes Krnov leží. 
Organizuje Hnutí Duha Jeseníky ve spoluprá-

ci s Českou unií židovské mládeže, American 
Jewish Joint Distribution Committee a Občan-
ským sdružením Krnovská synagoga. Synagoga 
v Krnově právě prochází rekonstrukcí v rámci 
projektu FŽO s názvem Revitalizace židovských 
památek v ČR (10 hvězd). Vznikne v ní regio-
nální židovské kulturní a vzdělávací centrum.
Bližší informace k workcampu na e-mailu: 
pavel.kuca.cz@gmail.com

Mult i -ku l t i  Krnov
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Kalendárium

19. července 19�7
byla v Mnichově otevřena výstava 

„Entartete Kunst – zvrhlé umění“ 

Nacistická ideologie čisté rasy a budování nové „zdravé“ společnosti zasahovala do 
všech sfér společenského života a do všech oblastí lidské činnosti. Nemohla proto 
opomenout ani umění.

Jako „zvrhlé umění“ nahlíželi nacističtí 
ideologové prakticky všechny moderní 
výtvarné směry: kubismus, expresio-
nismus, impresionismus, fauvismus, 
surrealismus, dada i Bauhaus. Všechny 
tyto směry byly defi novány označová-
ny jako neněmecké či židobolševické. 
A jaké bylo podle nacistů správné umě-
ní, hodné obdivu a podpory? Po tech-
nické stránce se jednalo o klasickou, 
realistickou malbu, co do obsahu šlo 
o zdůrazňování a glorifi kaci tradičních 
„německých“ hodnot: rodina, čest, (čis-
tá) krev, vlastenectví, poslušnost. Adolf 
Hitler sám měl zálibu především v kla-
sickém řeckém sochařství, neboť bylo 
„prosto židovských vlivů“.
V červnu 1937 vznikla z Goebbelsova 
nařízení komise, která prošla sbírkové 
fondy říšských galerií a muzeí a zaba-
vila více než pět tisíc děl, která pova-
žovala za nevhodná. Mezi umělci, je-
jichž díla byla konfi skována, byli mimo 
jiné Henri Matisse, Vincent van Gogh, 
Marc Chagall, Pablo Picaso, Wassily Kandinsky, Paul Klee 

či Oskar Kokoschka. Část 
z těchto děl defi novaných 
jako „zvrhlé umění“ pak 
bylo možné zhlédnout od 
července do listopadu 1937 
v mnichovských Hofgarte-
arkaden. Židé byli ve sku-
tečnosti mezi zastoupenými 
umělci v menšině, i v tvorbě 
mnoha nežidovských malířů 
však nacističtí teoretikové 
spatřovali „zhoubný židov-
ský vliv“. Na černou listi-
nu se tak dostal například 
i Emil Nolde, který byl sám 
členem nacistické NSDAP. 
Jeho tvorba však neodpoví-
dala požadavkům nacistické 
propagandy, a tak bylo přes 
tisíc jeho děl konfi skováno a 

část z nich rovněž vystavena. Díla byla záměrně instalována 
chaotickým a oku nelahodícím způsobem a byla doprovázena 
„vysvětlujícími“ komentáři a údaji o tom, kolik za ně muzeum 
či galerie zaplatily peněz. Tato informace měla vzbudit roz-
hořčení německého lidu, zbídačeného krizí a hyperinfl ací. Na 
sloganech, jimiž byla expozice doplněna, si mohli návštěvníci 
přečíst například: „Urážka německého ženství“, „Záměrná sa-
botáž národní obrany“, „Příroda, jak ji vidí chorá mysl“ anebo 

„Židovská touha po divošství se odhalu-
je – v Německu se negr stává rasovým 
ideálem zvrhlého umění“. Z Mnichova 
se posléze výstava přesunula i do dal-
ších jedenácti německých a rakouských 
měst.
Pátrání po nežádoucích uměleckých 
dílech však výstavou neskončilo. V ná-
sledujících měsících uskutečnila říšská 
komise druhé kolo a počet konfi skova-
ných děl se ve fi nále vyšplhal na více 
než 16 000. Umělci, jejichž tvorba byla 
chápána jako „zvrhlá“, byli také osobně 
perzekuováni – nesměli působit na ško-
lách, nesměli vystavovat ani prodávat 
svá díla, někteří, například výše zmíněný 
Nolde, nesměli ani tvořit (měli dokonce 
zákaz nakupovat si barvy a další výtvar-
né potřeby).
Zároveň s výstavou Entartete Kunst pro-
bíhala i vzorová výstava Erste Grosse 
deutsche Kunstausstellung (První velká 
německá umělecká výstava), kde byla 
k vidění nacistickým režimem prosazo-

vaná tvorba v podání Arno Brekera a Adolfa Wissela. Lze se jen 
domýšlet, jak se nacističtí kulturní pohlaváři vyrovnali s faktem, 
že na „zvrhlé umění“ se přišly podívat celkem více než dva mi-
lióny návštěvníků (kteří museli mimochodem dosáhnout věkové 
hranice 21 let), zatímco velké německé umění jich přitáhlo méně 
než třetinu.

co se také stalo v červenci:
•  v roce 1572 (5. avu 5332) zemřel v Safedu významný rabín 

a mystik Izák Luria, duchovní otec klasické „luriánské“ kabaly
•  v roce 1644 byl ve Španělsku inkvizicí upálen mladý šlechtic 

Don Lope de Vera, zvaný Juda el Creyente („věřící Juda“), 
který ofi ciálně deklaroval svůj přestup k judaismu (a ve vě-
zení se i sám obřezal); stejný osud stihne v Seville v červenci 
1720 jiného konvertitu, kubánského piráta jménem José Dias 
Piamena 

•  v roce 1816 se v německém Kasselu narodil Israel Beer Josa-
phat, později známý jako Paul Julius Reuter, zakladatel legen-
dární zpravodajské agentury Reuters

•  roku 1912 se narodil Milton Friedman, významný americký 
ekonom, nositel Nobelovy ceny za rok 1976

•  v roce 1951 byl v jeruzalémské mešitě Al Aksá zavražděn jor-
dánský král Abdulláh

•  roku 1959 (19. tamuzu 5719) zemřel rabi Jicchak HaLevi 
Herzog, první vrchní rabín Státu Izrael

•  v roce 2002 došlo k pumovému útoku na Hebrejské univerzitě 
v Jeruzalémě, který si vyžádal devět obětí na životech a stov-
ku zraněných (k odpovědnosti se přihlásilo hnutí Hamás)

ª Připravila Kateřina Weberová

Autor obrazu „Váleční mrzáci hrají karty“ (1920) Otto Dix 
se sám účastnil jako dobrovolník první světové války. Jeho 
obraz byl však v Mnichově vystaven s popisem, že se jedná 
o „urážku německých hrdinů Velké války“.

Na výstavu výtvarného umění navázala 
o rok později v Düsseldorfu výstava 
nazvaná „Zvrhlá hudba“. O jakou 
hudbu se jedná, je z plakátu více než 
zřejmé.


