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Krátce
Závěrem si připomeňme, že tento den je
dnem památky všech obětí holocaustu,
jejichž datum smrti přesně neznáme,
a nazývá se Jom-ha-kadiš ha-klali. Jistě
nebude na škodu, když každý z nás
zažehne doma svíčku na památku svých
blízkých, ale i neznámých obětí nacistic-
kého běsnění – budiž jejich věčná památ-
ka požehnána.

Rabín Daniel Mayer

Zapomíná se, že jednou z velmi důleži-
tých micvot je služba Bohu v radosti nebo
radostně, protože smutek a zatrpklost
přispívá k tomu, aby se hřích rozmohl
v lidské hlavě, těle a činech. Dnes se slo-
žitě učí pozitivní myšlení a moderní psy-
chologické metody, my Židé to už známe
pár tisíc let.

Rebecin Hana Mayer

Jeho někdejší přemožitel Benito Mussoli-
ni byl v závěru druhé světové války
odstřelen partyzány a spolu se svou
milenkou pověšen za nohy na náměstí
v Miláně, každému na odiv. Pod váhou
takového precedentu věru nepřekvapilo,
že Hitler, Himmler, Goebbels a mnozí další
volili řešení sebevraždou.

Ota Ulč

Požadujeme plné přijetí principu nábo-
ženského pluralismu, se všemi jeho
důsledky, jak v izraelském zákonodárství,
tak i v sionistických a veřejných organiza-
cích v diaspoře. Je nutné, aby se progre-
sivnímu, stejně jako konzervativnímu
judaismu dostalo plného uznání, respek-
tu, práv a možností, jako má směr orto-
doxní. Považujeme to za otázku principi-
ální spravedlnosti.

Rabínská konference liberálního
judaismu

Pokud Václav Klaus sepsal nějaký serióz-
ní koncept ekonomické transformace,
rád bych si jej přečetl. Zásluhy za realiza-
ci kupónové privatizace, která mimo jiné
obohatila světový slovník o pojem „tune-
lování“, ale Václavu Klausovi upřít nelze.

Jan Švejnar

Ročník 7
Tevet 5768
Leden 2008

s rabínem Mayerem 
a rebecin Hanou

malé zastavení 

foto Milan Kalina
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V první knize Mojžíšově (13,14-15,17)
čteme: „...řekl Hospodin Abramovi: Roz-
hlédni se z místa, na němž jsi, pohlédni na
sever i na jih, na východ i na západ, neboť
celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému
potomstvu a na věky... Teď projdi křížem krá-
žem tuto zemi, neboť ti ji dávám.“

Jak vidíme, Hospodin zaslíbil kenaánskou
zemi, budoucí Erec Jisrael, Abrahamovi
a jeho potomkům na věky. Tento příslib daný
ve své době Abrahamovi Hospodin později,
v době Mojžíšově, podmínil plněním jeho
přikázání: „Budete dbát na všechna má naří-
zení a na všechny moje řády a jednat podle
nich, aby vás nevyvrhla země, do které vás
vedu, abyste v ní sídlili“ (Lv 20,22). Ještě
konkrétnější podobu dostává Hospodinovo
varování ve 26. kapitole, verše 14-39.

Chceme-li žít nejen bezpečně, ale i smys-
luplně v duchu odkazu generací, které tu žily
před námi, máme jedinou možnost – žít v har-
monii s Božími zákony a plnit vůli našeho
Tvůrce. Na první pohled se to může zdát
naivní a nemožné. Vždyť žijeme ve vyspělé
zemi pyšnící se moderním průmyslem a tech-
nologiemi. Izraelská společnost je přece zalo-
žena na univerzálních zásadách humanismu
a je oproštěna od veškerého fanatického tmář-
ství. Pokud se však s projevy „temného stře-
dověku“ přece jenom někde setkáme, vždy se
bude jednat o politováníhodný jev na okraji
společnosti. S otevřenou náručí přijímáme
všechny trendy, které hýbou světem, zvláště
pak Spojenými státy. V amerikanizaci izrael-
ské židovské společnosti vidí mnozí politici
a sociologové spásu pro židovský stát a jeho
demokracii. Izraelská společnost v mnoha
případech přijímá bez výběru vše, neboť to,
co je „made in USA“, dobré jest. Nejde samo-
zřejmě o Spojené státy, ale o slepé přejímání
zvyků, obyčejů a morálky, které jsou cizí
židovskému tradičnímu pojetí.

Podobně „nemocná“ byla i společnost
konce období prvního Chrámu. Ne že by chy-
běla snaha o nápravu, o obnovu smlouvy
mezi Všemohoucím a syny Izraele. Judský
král Jošijáhú ve dvacátých letech 7. století
př.o.l. zavedl náboženskou reformu, jejímž
cílem byla nejen očista lidu od pohanských
vlivů, kterým judští Židé propadli, ale
i ozdravení společnosti, tj. zkvalitnění mezi-
lidských vztahů založené na ustanoveních

Mojžíšova Učení. Jošijášovu reformu
můžeme označit za úspěšnou, i když po jeho
tragické smrti roku 609 př.o.l. byla částečně
zapomenuta a ne všichni ji přijali za svou.
V rychlém sledu nepříznivých událostí, které
se na naše království valily, mnozí, zvláště
pak příslušníci jeruzalémské aristokracie, se
odvrátili od Hospodina a odmítali naslouchat
slovům proroka Jeremjáše, který nabádal, aby
nikdo nevěřil falešným prorokům slibujícím
mír. „Toto praví Hospodin zástupů: Nepo-

slouchejte slova proroků, kteří vám proro-
kují, obluzují vás přeludy, ohlašují vám vidění
svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodi-
nových. Stále říkají těm, kteří mě znevažují:
Hospodin promluvil: Budete mít pokoj, a kaž-
dému, kdo chodí se zarputilým srdcem, sli-
bují: Nedolehne na vás nic zlého. Kdo však
byl v důvěrném obecenství s Hospodinem?
Kdo viděl a slyšel jeho slovo? Kdo věnoval
pozornost jeho slovu a naslouchal?“
(Jr 23,16-18). Místo toho, aby společnost
a její představitelé hledali cestu zpět k Božím
zákonům a řídili se slovy jeho opravdového
proroka, nalézali svou útěchu ve falešných

proroctvích a slibech o míru, který již vládne
před branami Jeruzaléma, zatímco ve skuteč-
nosti se k nim přibližovalo babylónské
vojsko.

Mnozí tvrdí, že nelze srovnávat různé his-
torické epochy, jiní naopak říkají, že se histo-
rie opakuje a nic nového není pod Sluncem,
co by tu již kdysi nebylo.

Každý soudný člověk chce žít v míru,
v opravdovém míru, ale jistě ne ve vysněném
a utopickém míru nového Středního východu.

Před necelými sedmdesáti lety, což z historic-
kého pohledu není tak dávno, dva evropští
gentlemani – Chamberlain a Daladier – hlá-
sali celému světu, že z Mnichova přivezli mír.
Na oltář molocha Hitlera předložili vlastno-
ručně jimi spoutaného spojence – Českoslo-
vensko, čímž světu zajistili ne mír, ale míro-
vou fikci. Světový válečný konflikt byl
oddálen jen o rok. Tohoto času nacisté řádně
využili k dozbrojení, a tím ke zvýšení své
agresivní úderné síly.

Vraťme se však k původnímu desátému
tevetu. Tehdy začala Nebúkadnesarova voj-
ska obléhat Jeruzalém, což byl začátek tragé-

2 Leden 2008

Desátý tevet se v biblickém Zacharjášově proroctví (8,19) nazývá postem desátého měsíce a je jedním ze čtyř postů,
které se ke konci dnů – beacharit hajamim změní ve svátek. Letos půst desátého tevetu připadá na 19. prosince.

Desátý tevet a jeho odkaz pro nás

Jeremijáš – prorok zkázy Jeruzaléma (Julius Schnoor von Carolsfeld)

�
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židovský rok
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Program Bejt Simcha

leden 2008

sobota 12. ledna 
od 10 hodin v Bejt Simcha

Ranní sobotní bohoslužba s Masorti
a rabínem Ronaldem Hoffbergem

pátek 18. ledna
od 16 hodin v Bejt Simcha

Valná hromada členů BS; 
Kabalat šabat následuje jako 

obvykle od 18 hodin

Ve dnech 25.–26. ledna 
bude v České republice rabín Tomáš

Kučera – přesný program bohoslužeb
přesný program bohoslužeb – viz

pozvánka na této straně, případně se
informujte v Bejt Simcha, emailem 

na reform@volny.cz nebo 
na telefonu 724 027 929.

PRAVIDELNÉ AKCE

Kabalat Šabat každý pátek 
od 18 hodin

HODINY PRO VEŘEJNOST

každý pátek od 17 do 18 hodin 

Bejt Simcha
Mánesova 8, 120 00 Praha 2

Telefon: 222 251 641, 724 027 929
E-mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a) v elektronické podobě na www.maskil.cz

b) v tištěné podobě za cenu poštovného a bal-
ného; pošlete, prosím, svoji žádost na adresu Bejt

Simcha, Mánesova 8, 120 00 Praha 2, telefon: 

724 027 929, e-mail: redakce.maskil@maskil.cz;

výše poštovného 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,

variabilní symbol je 88888 (5x8)

VALNÁ HROMADA ČLENŮ BEJT SIMCHA
se koná v pátek 18. ledna 2007 

od 16 hodin v Bejt Simcha (Mánesova 8, Praha 2)

Program: 

Po skončení Valné hromady od 18 hodin Kabalat šabat, kiduš a občerstvení.

Tevet 5768

die starověkého židovstva. Eliahu Kitov ve
svém díle Sefer ha-todaa cituje Maimoni-
dovy Hilchot taanijot 5, v nichž Rambam
uvádí, že půst není předurčen pouze k projevu
smutku, který zachvátil celý židovský národ
po zboření Chrámu, a jako památka na strasti,
které provázely syny Izraele ve vyhnanství.
Půst by měl probudit naše srdce a připravovat
cestu k pokání, připomínat nám naše špatné
skutky a hříchy našich otců, které byly příči-
nou jejich i našich neštěstí. Ještě kritičtěji se
k lidskému selhání staví Jeruzalémský tal-
mud, traktát Joma 1, když uvádí, že „na každé
pokolení, za jehož života nebyl opět vybudo-
ván Chrám, hledíme jakoby to bylo pokolení,
které způsobilo jeho zničení.“ Neboť v kaž-
dém pokolení je dostatek síly mající možnost
vyvolat milosrdenství nebes a tak osvobodit

Izrael z područí nepřátel, shromáždit
vyhnance ze všech končin země a vystavět
Chrám. Jde však především o to, abychom
uvnitř společenství nepromrhali tuto ohrom-
nou sílu na zbytečné spory o ničem, ale
nasměrovali ji k uskutečnění opravdového
a upřímného pokání – tšuva.

Závěrem si připomeňme, že tento den je
dnem památky všech obětí holocaustu,
jejichž datum smrti přesně neznáme, a nazývá
se Jom ha-kadiš ha-klali. Jistě nebude na
škodu, když každý z nás zažehne doma
svíčku na památku svých blízkých, ale
i neznámých obětí nacistického běsnění –
budiž jejich věčná památka požehnána.

� Rabín Daniel Mayer
Ilustrace: www.wels.net 

Bejt Simcha ve spolupráci s WUPJ
(Světovou unií progresivního judaismu)

srdečně zve na

ŠABAT S RABÍNEM TOMÁŠEM KUČEROU

sobota 26. ledna 2008
na Židovské obci (sál ve 3. patře), Maiselova 18, Praha 1

Šachrit – ranní bohoslužba od 10.30 hodin
Šiur – společné studium týdenního oddílu Tóry od 12 hodin

Hodina hebrejštiny od 13 hodin

Příspěvky ke společnému vegetariánsko-mléčnému 
obědu vítány. 

1. Zpráva o činnosti za uplynulý rok
2. Zpráva o hospodaření za uplynulý rok

3. Volby nového představenstva
4. Různé

�
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V Izraeli se vynakládají velké pro-

středky k realizaci práva návratu všem

Židům z diaspory. Dlouhá léta existo-

valo v Izraeli jen toto přistěhovalectví,

nyní jsme svědky poměrně velkého

počtu osob, které opouští Izrael

a chtějí žít jinde. Jaká je vaše zkuše-

nost s těmito demografickými fakty?

DANIEL M.: Ano, ale není to jen Izrael,
velké peníze na podporu alije vynakládají
rovněž mnohé židovské organizace ve Spo-
jených státech. Samozřejmě na straně druhé
vidím i lidi, kteří z Izraele odcházejí. A řekl
bych, že první příčinou je ztráta ideologie.
Ze Spojených států, z Francie či odjinud ze
západní Evropy stále přijíždějí Židé z ales-
poň částečně ideologických důvodů. Ale
samozřejmě pokud jde o aliju z východní
Evropy, hlavně z bývalých zemí Sovětského
svazu, tak ti, kteří měli ideologické důvody,
chtěli do země svých předků, přijeli již do
roku 1992–93. Dnes přijíždějí s rodinami
většinou nežidé, kteří sice mají i nějaké
židovské kořeny, ale především řeší svoje
ekonomické problémy. A tato alija už trvá
určitě deset dvanáct let a stále zvyšuje počet
nehalachických Židů. Samozřejmě pokud
někdo přijíždí z ekonomických důvodů zaji-
stit si pro sebe lepší život, tak se mnohdy
zklame. Zjistí, že ve své původní profesi
nemá v Izraeli uplatnění a vrací se nebo
odjíždí do třetí země. Jde také o finanční
podmínky. Kdo je například hi-tech inženýr,
dostane v Izraeli dobrý plat, ale na izraelské
poměry. Pokud je opravdu dobrý, může
dostat možnost pracovat třeba v Americe za
trojnásobek. I takto z Izraele unikají mozky.
Podíváme-li se na dnešní židovské obce
v Německu, tak se tam většinou hovoří
rusky. Proč? Podle mých informací vyna-
kládá Německo na absorpci tzv. „uprchlíků“
třikrát víc prostředků než Izrael na „olim
chadašim“, na své nové přistěhovalce.
Takže to je možná podnět k zamyšlení pro
Sochnut.

Nedávno přiznala oficiální izraelská

místa, že podle provedeného prů-

zkumu se v Izraeli rozmáhá rasismus

zaměřený proti Arabům. Na jedné

straně se nelze takovým náladám

divit, na straně druhé by se dalo před-

pokládat, že Židé nejsou, s ohledem

na své historické zkušenosti, vědo-

mého rasismu schopni. Jaký je váš

názor na tento jev?

DANIEL M.: Já v žádném případě
nejsem rasista. Nicméně s ohledem na
některé jevy přetrvávající ve vztazích k Ara-
bům se mnohdy nelze divit, že je zde určitá
nedůvěra, ale určitě by to neměl být a priori
negativní postoj založený jen na tom, že
někdo je Arab. To by skutečně u Židů být
nemělo. Musíme si ale také uvědomit, že
jsou to na jedné straně Židé, ale jsou to také
Izraelci, tedy poměrně nový národ, vzniklý
před necelým stoletím. A bohužel jako nový
národ má také své plusy i mínusy. Jak jed-
nou řekl Ben Gurion: „Budeme národem, až
budeme mít své vrahy a své zloděje ve věz-
nicích.“ Takže samozřejmě rasismus by se
měl vymýtit, i když nikdo neví přesně jak.
Je tu ale ještě jiný smutný fakt. V Izraeli se
zvyšuje počet neonacistů, což by člověk
v této zemi nikdy neočekával. Jsou to větši-
nou nehalachičtí Židé, noví přistěhovalci
z bývalých republik Sovětského svazu,
mladí lidé, kteří si rasistické tendence přine-
sli ze svých původních zemí. Bohužel jsou
to ale také vnuci nebo pravnuci Židů, kteří
proti nacistům bojovali nebo jimi byli
zavražděni. Možná že mnozí z těchto
nových nácků nechtěli opustit Rusko, Ukra-
jinu či Bělorusko, ale přijeli do Izraele se
svými rodiči a toto je možná jejich způsob
protestu.

Jak se projevuje?

DANIEL M.: Podobně jako tady – hákové
kříže a antisemitské nápisy na zdech, napa-
dání synagog a věřících Židů.

Jak na to reagují příslušné orgány?

DANIEL M.: V Izraeli existuje pochopi-
telně zákon proti vandalismu a podobně, ale
zákon proti neonacismu a jeho projevům? To

dosud nikoho nenapadlo, že by to bylo
potřeba. Nicméně už se to začíná v parla-
mentu řešit. Jinak samozřejmě bude potřeba
tento problém řešit výchovou a prevencí.

Existuje něco zajímavého a pozitivního

v současné izraelské realitě, co na

základě svých zkušeností můžete

doporučit k implantaci do českého

prostředí?

DANIEL M.: V Izraeli není taková všudy-
přítomná závist. Méně závisti by osvěžilo
i zdejší poměry.

HANA M.: Víte, v Izraeli společnost není
vůbec jednolitá, takže pokud se ptáte na izra-
elskou společnost, pak musíte přesně říct,

4

Rabín Daniel Mayer

Leden 2008

Všichni čtenáři znají pravidelné příspěvky rabína Daniela Mayera (nyní i příspěvky rebecin Hany), které
uveřejňujeme v našem měsíčníku MASKIL. Oba mají hlubokou znalost judaismu, dobře se orientují
v problémech současného světa a udržují si krásný vztah k Izraeli i stálý zájem o vše, co se děje v jejich
bývalé vlasti. To vše naši čtenáři oceňují, a proto využíváme příležitostné návštěvy manželů Mayerových
v Praze k malému improvizovanému povídání. Střípky rozhovoru předkládáme…

malé zastavení
S RABÍNEM MAYEREM A REBECIN HANOU
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kterou část máte na mysli. Protože třeba Tel
Aviv je něco úplně jiného než Beer Ševa
nebo než Bnej Brak. Když přejíždíte z Tel
Avivu do Bnej Braku, tak máte pocit, že jste
překonal tisíce kilometrů, a přitom jedete
deset minut autem.

DANIEL M.: Přijedete z moderního seku-
lárního velkoměsta a máte pocit, že jste se
ocitl v Polsku třicátých let. A víme, o čem
mluvíme, protože máme v Bnej Braku dceru,
která si zvolila tento způsob života, má orto-
doxního manžela, mají čtyři děti s pejzič-
kami a teď se nám narodil sedmý vnuk.

HANA M.: Z ortodoxní společnosti bych
ráda převzala schopnost vzájemné pomoci.
Když se narodí miminko, celé okolí té rodině
pomáhá. Jednou jsem viděla dceru, jak žehlí
košile na šábes pro sousedku, která byla
krátce po porodu. A když porodila naše
dcera, tak jí sousedky čtrnáct dní nosily
jídlo, aby nemusela vařit. Myslím, že tato
sociální solidarita je velmi důležitá. I když
jsou tam pochopitelně zase jiné věci, které se
mi až tak nelíbí. Ale ta solidarita ano, a mys-
lím, že tady na pražské obci se mladí také
o něco takového pokoušejí, že si nejsou vzá-
jemně lhostejní.

Jste již více než patnáct let v Izraeli,

sem jezdíte jednou nebo dvakrát do

roka. Pozorujete tady v židovské

komunitě nějaké změny, posun k lep-

šímu či horšímu?

HANA M.: V posledních pár letech ano
a myslím si, že to je hlavně zásluha malých
dětí. My o pražské obci hodně přemýšlíme,
moje první vzpomínky na ni jsou z věku
mých tří, pěti let, je to tedy součást mého

života. Myslím, že tu proběhlo několik bouř-
livých, zbytečných situací, ale doufáme, že
brzy bude vše už definitivně v pořádku. Jsou
tu děti, jsou tu lidé, kteří to myslí s obcí
vážně, a tak to fungovat musí. A v tom je
naděje. Důležité je, aby život na obci pokra-
čoval.

DANIEL M.: My tu dnes potkáváme lidí,
které neznáme, obec má více než 1600
členů, já zažil obec s polovičním počtem
členů. S dnešními padesátníky, šedesátníky,
kteří sem chodili i dříve, se dlouhá léta
známe a společně jsme slavili chanuka,
purimy…

Je ale pravdou, že od konce války až

do roku 1989 nemohla obec normálně

fungovat.

HANA M.: Ano, od roku 1985, kdy sem
manžel přišel, byl ten tlak velký, ale určitá
činnost byla přesto možná. Vždyť to už si
pamatují i mnozí z dnešních třicátníků, kteří
sem chodili jako děti. Určitě to nebylo
všechno dokonalé, byly nejrůznější pro-
blémy, ale zcela škrtnout tu dobu také nejde.
A vždycky to tak bylo – i v těžkých padesá-
tých, šedesátých letech najdeme něco dob-
rého, co má dodnes význam.

DANIEL M.: Názor, že se zde v minulosti
nic nedělo, znám. Dokonce jsem se dočetl,
že od smrti rabiho Federa tu nebyl žádný
rabín. To ale není pravda., fungovalo tu
i vyučování, Talmud Tora, „nedělní škola“
jsme tomu říkali (bylo ve středu odpoledne),
připravovali jsme oslavy. Vida Neuwirthová
chystala od poloviny osmdesátých let dětské
purimy, tu bi-švat a děti tam, stejně jako
dnes, hrály divadlo. Navzdory tomu, že
tehdy byly horší podmínky, udělalo se
mnoho dobrého.

HANA M.: Byli tu lidé, kteří se snažili
něco dělat, hlavně nám, mládeži, něco pře-
dat, a ať byla doba jakákoliv, buďme jim za to
vděční. To byli třeba už vzpomínaný Artur
Radvanský, Míša Vidláková, pan Heitlinger.
Já myslím, že už pomalu přišla doba, kdy se
na to nemusíme dívat jen černobíle. Vždyť
ani Izrael dnes není takový, jaký byl v pade-
sátých, šedesátých letech, nebo v době
našeho příjezdu. Ale to je vývoj a my
musíme usilovat, aby směřoval k lepšímu.

DANIEL M.: Mládež se scházela s Artu-
rem Radvanským, každou neděli jsme měli
slezinu nahoře ve třetím patře, hráli jsme
ping-pong, jezdili na tábory. Mnoho z toho
ovšem skončilo v roce 1974, to mi bylo
sedmnáct let. Když jsme pak, o deset let
později, přišli my, museli jsme znovu začít

především s prací pro děti. V té „nedělní
škole“ bylo asi třináct dětí.

I dnes pečlivě sledujete, co se tady

v Čechách děje. Která událost vás

v roce 2007 příjemně překvapila

a která naopak byla zklamáním?

DANIEL M.: Mě, jako člověka, který se
zajímá o historii, velice potěšila současná
výstava o Valdštejnovi. A zklamání…? Snad
události okolo 10. listopadu, kdy měl vypuk-
nout ohlášený pochod neonacistů. Velice si
vážím postoje pražského magistrátu a pana
primátora, ale nejde mi do hlavy, že jsme se
dostali tak daleko, že demokracie musí být
demokratická za každou cenu. A já jsem
v tomto ohledu zřejmě nemoderní, všechny
neonacistické skupiny bych zakázal…

Paní Hano, jste optimistka?

HANA M.: Ano, protože to je micva.
Zapomíná se, že jednou z velmi důležitých
micvot je služba Bohu v radosti nebo
radostně, protože smutek a zatrpklost při-
spívá k tomu, aby se hřích rozmohl v lidské
hlavě, těle a činech. Dnes se složitě učí pozi-
tivní myšlení a moderní psychologické
metody, my Židé to už máme pár tisíc let.
Tím je samozřejmě myšleno, že Bohu slou-
žíme i službou svému okolí. To je způsob
života, a myslím, že i jediný recept na pře-
žití. A tady v Čechách bohužel panuje stís-
něná, pesimistická atmosféra, to asi patří
k české mentalitě. Tu mají čeští Židé také,
znám to od sebe. Proti tomu se musí bojovat.

� Text a foto Kateřina Weberová, 
Milan Kalina

Hana Mayerová
Pochází z Mariánských
lázní, kde maminka pra-
covala v sociálním ústa-
vu, malou Haničku tam
lidé rozmazlovali, pro-
tože byla židovské dítě
a oni své děti ztratili.

Tam poznala rabína Davidoviče, který přijel
se svou ženou v roce 1967. Ta na Hanku udě-
lala ohromný dojem a tento vliv, jak ostatně
Hanka přiznává, trvá dodnes. Hanka také
vzpomíná na rabína Federa, kterého si ne-
smírně váží. V šedesátých letech jí vyprávěl,
jak v roce 1912 oddával její prarodiče. Měl
skvělou paměť a jeho vyprávění byla jediná
autentická vzpomínka na prarodiče, které
nikdy nepoznala. Hanka o sobě říká, že
dostala výchovu 19. století, nikoliv dvacá-
tého. To proto, že všichni lidé kolem ní byli
o hodně starší.
Hana Mayerová před odchodem z Prahy pra-
covala v Židovském muzeu, v Izraeli se zpo-
čátku živila i jako uklízečka, ale později vyu-
čovala v kurzech konverze, dnes hlavně
překládá z češtiny a němčiny do hebrejštiny.

Daniel Mayer
Narodil se v roce 1957
v Městci Králové, v devíti
letech se přestěhoval do
Prahy, kde později vystudo-
val gymnázium. V letech
1977–1984 studoval v Bu-
dapešti na rabínském semi-
náři a po své ordinaci se stal

rabínem pro Prahu a ČSSR. V roce 1990 se
funkce rabína vzdává a o rok později odjíždí
s celou rodinou do Izraele, kde se usídlil
v Kfar ha-noar ha-dati (Vesnice náboženské
mládeže) nedaleko Haify. Současně přiváží
třináct československých dětí, které přijely
studovat tamější Střední zemědělskou školu.
Od roku 1992 je zaměstnancem izraelského
ministerstva školství, vyučuje judaismus
v ulpanech pro nové přistěhovalce a jedenác-
tým rokem přednáší v ulpanech gijur (kurzy
přípravy na konverzi). Od roku 1994 žije
přímo v Haifě. Rabín Mayer je ženatý, má
dvě dcery a sedm vnoučat.
Zvláštní znamení: Pravidelně píše do měsíč-
níku MASKIL.

Tevet 5768
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Takové veličiny se vesměs těší respektu
veřejnosti a končí pohřbem se státními poc-
tami. V diktaturách to vypadá jinak, kdy
pokojná smrt doma ve vlastní posteli je spíš
výjimkou než pravidlem. Takovou byl napří-
klad Francisco Franco a nedávno i Augusto
Pinochet, jemuž ale hrozil trestní postih až
do poslední chvíle.

Násilným likvidacím bez velkých
cavyků se dostává ve světě různé mediální
pozornosti. Například v roce 1980 jsme si
dobře povšimli spektáklu v Libérii, veřejné
popravy prezidenta Williama R. Tolberta
a většího počtu jeho ministrů. Ti byli přivá-
záni ke kůlům a vojáci popravčí čety se
nepříliš zručně strefovali, své terče pak
mnohonásobně proděravěli, než se jim dílo
zdařilo. Revoluční radě národní spásy (Peo-
ple‘s Redemption Council) předsedal polo-
gramotný poddůstojník Samuel Doe, který
pak rovněž skončil neblaze (před popravou
mu vyloupli oči a rozpárali břicho). Teprve
s velkým zpožděním jsem se dočetl (New
York Time Digest, 13. 12. 2006, na lodi
plující směrem k Patagonii) o neblahém,
potupném konci habešského císaře: Haile
Selasie, miláček Ligy národů v Ženevě,
hrdý exulant v posledním letadle před vpá-
dem italských agresorů, válku přežil v Ang-
lii, na trůn se vrátil, v ČSSR dekoroval
Antonína Novotného řádem královny ze
Sáby či čeho. Doma byl pak v roce 1974
svržen a rok poté vlastnoručně uškrcen
marxistou-leninistou, hlavním vůdcem jmé-
nem Mengistu Haile Mariam. Chudák uškr-
cený císař se nedočkal místa věčného
spánku v národním památníku, ale v díře
pod záchodem.

Jeho někdejší přemožitel Benito Musso-
lini byl v závěru druhé světové války odstře-
len partyzány a spolu se svou milenkou
pověšen za nohy na náměstí v Miláně, kaž-
dému na odiv. Pod váhou takového prece-
dentu věru nepřekvapilo, že Hitler, Himmler,
Goebbels a mnozí další volili řešení sebe-
vraždou. Tak v prezidentském paláci v San-

tiagu v roce 1973 údajně skončil i Salvador
Allende.

Na kdysi lahodném ostrově Srí Lanka
dochází k občasnému, značně třeskutému
explozivnímu zabíjení předáků. Atentáty
jsou v oblibě i v sousední Indii, kde takto
zahynula (1984) předsedkyně vlády Indira
Gandhiová a po ní – v téže funkci – i její syn
Rajiv (1991). Rovněž si připomeňme
zavraždění legendárního Mahatmy Gan-
dhiho (1948), který se mohutně zasloužil
o zrod indické nezávislosti, ale bez příbu-
zenského vztahu s rodinou Indiry. Leckdo se
pak podivuje nad takovými násilnostmi,
opakovanými tragédiemi v zemi dominant-
ního hinduismu, kde se mnozí věřící vyhý-
bají ublížit i mouše.

V muslimském Pákistánu, té druhé části
bývalé britské koloniální říše, zachází
s vládci neméně nešetrně. Na mezinárodním
politickém fóru velmi známý, populární pre-
miér, elegán Zulfikar Ali Bhutto byl (1979)
šupitopresto oběšen. Postaral se o to
zejména generál Mohammad Zia, který pro
změnu (1988) vyletěl do povětří s celým
letadlem. 

V sobotu 30. prosince 2006, těsně před
svítáním jednoho z četných náboženských
svátků v tolik pobožném, ale též krvelačném
Iráku, došlo k oběšení Saddáma Husseina,
jež vyvolalo značnou nelibost u mnoha
humanistických ochránců lidských práv ve
světě. Leč v porovnání s tradicí země, Sad-
dám nedopadl tak špatně. Král Fajsal II. byl
dost nešetrně připraven o život (1958)
v puči, který vedl generál Al-Karim Kassem.
Ten byl zabit o pět let později (1963),
a pokud si dobře pamatuji, mrtvého krále
přivázali k automobilu a jásajícím davem byl
vláčen ulicemi.

Saddáma, jenž na rozdíl od Hitlera si
neváhal ruce potřísnit občasnými vraždami,
v poslední den jeho života probudili pět
minut před čtvrtou hodinou ranní. Vydal se
na desetiminutový rutinní let helikoptérou.
Tak jako tomu bylo v předchozích čtrnácti

měsících. K soudu, ale už nikoliv zpět. Do
poslední chvíle však věřil ve svou důležitost
a právníkům se svěřil s návrhem vyjednávat
s Američany. Výměnou za svůj život by zaji-
stil ukončení povstání v zemi. Po přistání ve
staré věznici Istikhbarat v severním Bagdádu
jej ale Američané předali do péče Íráčanům
a někdejší neomezený vládce nad životem
a smrtí mnoha milionů si uvědomil nevy-
hnutelnost svého osudu. Zásluhou tajně
natočeného záznamu, který pak viděl celý
svět, se Saddám choval důstojně, jeho černě
zakuklení popravčí s ním vyměnili pár zášti-
plných kleteb a Saddam s posledními slovy
prokletí Američanů a Peršanů zmizel v pro-
padlišti, do pekla tak expedován. A opět
došlo k předpokládané bouři morálního roz-
hořčení v řadách oněch humanistů. Ochotně
bych naslouchal kterémukoliv z nich za
předpokladu, že oni by se kdy byli pohoršo-
vali, slovem se vyjádřili, protestně si zade-
monstrovali proti někdejšímu počínání
tohoto veletyrana, který si nejen uložil
v zahraničních bankách mnohé nakradené
miliony, vystavěl si padesát paláců, zatímco
národ živořil, ale neváhal mordovat spousty
vlastního obyvatelstva, zplynovat celé ves-
nice. Statisíce zabitých a umučených ani
nelze dopočítat…

Valnou většinou však zlosyni a zlodcery
unikají potrestání. Tristním příkladem nám
poslouží kolaps světového komunismu, kdy
byl budovatelům zářných zítřků předložen
poctivý účet za jejich celoživotní zkázo-
nosné počínání. Erich Honecker, východo-
německý budovatel Zdi míru v Berlíně, na
níž zahynul nejeden zájemce o svobodu, si
odseděl pár měsíců vazby a řádného soudu
se nedočkal. Jedinou, nikoliv však chvály-
hodnou výjimkou byla spěšně uspořádaná
šaráda (v angličtině známa jako kangoroo
court), kdy po pár hodinách Nicolae Ceau-
sesca a jeho příšernou choť Elenu popravčí
četa mnoha kulemi proděravěla. Jejich velmi
pravděpodobně nepříjemné svědectví bylo
tak navždy umlčeno. �

Leden 2008

Nezřídka neveselé

KONCE PŘEDÁKŮ
Zejména konce tyranů, hlav nehodných. V demokraciích tohle nebývá problém: dožívají pohodlně, mírumilovně.
Churchill maloval, nucen se smířit s vrtkavostí nevděčných voličů, Reagan se na svém kalifornském ranči proháněl
v sedle bujných ořů…
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Ony sladké pomstychtivé vize o komu-
nistech pověšených na kandelábry se tuze
rychle rozplynuly a rozhostila se realita
velmi potupná. V českém případě může
bývalý estébácký konfident zastávat funkci
místopředsedy vrcholného zákonodárného
sboru a oběti bývalého režimu mají menší
penze než jejich někdejší mučitelé.

Nejhlasitějšího výsměchu spravedlnosti
dějin se nám však dostává z Kambodže, země
vědeckými marxisty-leninisty zasažené
s přímo apokalyptickou vehemencí. Snad celá
třetina národa byla vyvražděna v režii nejzna-
menitějšího velkořezníka Pol Pota, který stu-
doval ve Francii. Soudu se nedočkal ani on
ani nikdo z jeho krvelačných soudruhů.

Nezřídka se stává, že svržení předáci
prchají ze země získat azyl v příznivém

prostředí. Fidelem Castrem smetený diktá-
tor Fulgencio Batista zamířil na Floridu
a poté, co tam s žádostí neuspěl, odjel do
pohostinného Španělska, což byla v době
Francova režimu oblíbená adresa. Klepto-
krat Baby Doc Duvalier, vypuzený z Haiti,
probendil na Riviéře nakradené miliony.
Ugandský kanibal Idi Dada Amin se svým
harémem mnoha družek a dětí získal azyl
v Saúdské Arábii a dříve již zmíněný
bývalý etiopský diktátor Mengistu Haile
Mariam, úspěšný škrtič něguše, uniká trest-
nímu postihu zásluhou azylu, který mu
poskytl Robert Mugabe v Zimbabwe. Svr-
žený íránský vládce, šáh Reza Pahlavi, neu-
spěl u svého někdejšího příznivce Jimmy
Cartera a s žádostí o azyl se potupně ode-
bral do Panamy a Egypta, kde zemřel pod

ochranou posléze zavražděného prezidenta
Anwara Sadata.

Žádostem o vydání (extradice) se jen
zřídka kdy vyhovuje. Příkladem výjimky
z pravidla nám poslouží vydání upláchnuv-
šího diktátora, proslulého nemravy Pepe
Jimeneze z USA zpět do Venezuely, kde si
odseděl deset krušných let. Washington usi-
loval o lapení panamského diktátora Manu-
ela Noriegy, čilého obchodníka s omamnými
jedy. To se uskutečnilo vojenskou expedicí
a Noriega se pak dostal za americké mříže,
kde, pokud vím, dosud dlí. 

Zbývá nám povědět si ještě něco o mezi-
národních tribunálech a mezinárodním soud-
nictví, ale to až v jiné kapitole.

� Ota Ulč
Ilustrace: Lucie Lomová

�

Tevet 5768
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Po radostném chanukovém týdnu přichází smutný malý půst,
na který se v diaspoře někdy možná zapomíná. I když by

tomu tak nemělo být, protože kromě historického významu
tohoto půstu je tu i jeden význam z nedávné minulosti.

Desátý tevet byl totiž ustanoven izraelským rabinátem jako den
všeobecného kadiše za všechny oběti šoa, jejichž datum smrti není
známé. Výročí úmrtí v judaismu má velký význam, nelze nepřipo-
menout datum úmrtí zesnulých příbuzných. Je to asi nejsilnější spo-
jení mezi námi a našimi předky anebo příbuznými. A právě datum je
velmi důležité, snad je to součást onoho duchovního dědictví, kdy si
i velmi sekulární židé připomínají, že máme jiný kalendář, který se
od gregoriánského liší. Je třeba vejít ve spojení s místní židovskou
obcí, dohodnout modlitbu v minjanu a postarat se o pohoštění pro
modlící se. Tímto způso-
bem je uchováno jakési
pouto s židovstvím,
které bylo tím anebo
jiným způsobem přeru-
šeno. Nejednou se stává,
že právě tato tenká nit
kontaktu se přemění
v silné pouto, pokud
židovská pospolitost ví,
jak právě na tyto lidi,
kteří se k ní obracejí
jako ke strážci tradice
rodiny, působit. Toto
křehké pouto je velice
důležité a je třeba ho
velmi citlivě posilovat.
Jediná netaktní poz-
námka je může přerušit
na velmi dlouho anebo
nedej Bože zcela.

Dříve nebýval takový
problém zjistit datum
úmrtí, ovšem druhá světová válka vytvořila takové situace, kdy jsou
tísíce lidí, o nichž nevíme, kdy a kde zahynuli, a po nichž nezůstal
nikdo, kdo by za ně pronesl modlitbu kadiš. Proto bylo stanoveno
toto datum, které je jaksi na okraji pozornosti v Izraeli i v diaspoře,
protože v Izraeli byl jako památný den později ustanoven Jom ha-šoa
– Den katastrofy, který se připomíná při výročí povstání ve varšav-
ském ghettu. 10. tevet má ovšem jiný, intimnější charakter, kdy je
třeba splnit vůči předkům a příbuzným povinnost, která byla vytržena
ze svého řádu. V českých obcích je poněkud zvláštní situace, kdy
ubývá rodinných příslušníků přeživších, ale naopak přibývá těch, kdo
si judaismus zvolili jako svoji cestu životem. Protože tito nemají
židovské předky, mohou jako micvu „adoptovat“ právě zahynulé
oběti a modlit se kadiš za ty, po nichž nezbyl nikdo, kdo by se za ně
modlil. Možná že právě v tom spočívá smysl této celkem nepochopi-
telné situace, kdy k judaismu přestupují lidé, kteří nemají žádné
anebo velmi daleké židovské předky. A jak to souvisí se situací
v rodině? Děti uvidí, že rodina plní jakousi povinnost, která se neváže
k ničemu, co si mohou ohmatat, ale doma se zapaluje svíčka, která

hoří 24 hodin a pronáší se v minjanu ve stoje modlitba, která zní tro-
chu jinak než hebrejské modlitby, protože je v aramejštině. Je dobré
také vzpomenout zahynulých při nějaké přednášce, kterou je možné
toho dne uspořádat. Třeba doma, několik rodin pospolu. V Čechách
se někdy považuje úmrtí za cosi nepříjemného, až trapného, o čem se
mluví jaksi na okraji a jistě ne s dětmi. Ovšem děti vědí, že všechno,
co se v jejich životě děje, má určitý řád, a proto jsou schopny přijí-
mat smrt jako něco přirozeného, stejně jako narození či svatbu.
Nemají ten pocit definitivního konce, který si dospělí vykonstruovali.
Konec života není vždy tragédií, i když je to někdy velmi těžké, ale
proto máme přesně stanovených sedm dní těžkého smutku a třicet
dní smutku, který je již lehčí, a rok, kdy si zvykáme na to, že člověk,
kterého jsme měli tolik rádi, s námi již není. Děti se tohoto všeho

účastní jaksi nepřímo
a možná nemají vždy
dost informací o tom,
jak se postavit k této
nové situaci, kdy někdo
zemřel. Pro děti, které
vědí, že ten, kdo zemřel,
je v jiném světě, ale pře-
sto s námi, je situace
lehčí. Nevidí to jako
neštěstí, že ten či onen
s námi fyzicky není, pře-
sto je pro ně přítomen
jaksi nepřímo a „dívá se
na nás z nebe“. Pokud to
i malým dětem ve věku
3–4 let takto vysvětlíme,
tak je vyzbrojíme do
života jistotou, že slova,
která se pronášejí, když
slyšíme, že někdo zem-
řel – Baruch dajan emet
(Budiž požehnán spra-

vedlivý soudce) jsou nejen určitou frází, ale také realitou, kterou při-
jímáme tak, jak ji vyslovujeme. Přestože je pro nás mnohdy situace
nepochopitelná a skoro nepřijatelná, zejména pokud mluvíme o obě-
tech šoa, platí stejně a nemáme právo o ní pochybovat, přestože
nejsme schopni ji pochopit. Modlitba kadiš se pronáší v minjanu –
pospolitosti, a proto je třeba tuto pospolitost za každou cenu udržo-
vat, aby i na nás bylo jednou vzpomenuto v pospolitosti, protože
jedině pospolitost je zárukou pokračování, a pokračovat v tradici
těch, kterým nebylo dáno ji naplnit, je naše povinnost vůči nim
a obrovské privilegium pro nás samé. 

Půst trvá od východu slunce do východu hvězd, je tedy
poměrně krátký. Malé děti a nemocní se pochopitelně nepostí, ale
přesto je důležité, jako i během jiných postů, děti naučit, že jsou
určitá omezení, že se nejedí různé dobrůtky, ale jí a pije se jenom
to, co je nezbytně nutné proto, aby nevznikly zdravotní potíže.
Nedělá se pochopitelně seuda mafseket – hostina před začátkem
půstu.

� Hana Mayerová, foto: www.vecip.com

Na 10. TEVET nevaříme

8 Leden 2008

Hala jmen v jeruzalémském památníku Jad va-šem – u mnohých obětí šoa není známo přesné datum smrti.
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� Připravila K
ateřina W

eberová

Tevet 5768

Starý rabín se vzbudil s bolestí v boku.
Odříkal ranní požehnání, oblékl se a zavolal
si gabaje, svého pomocníka. „Prosím, pošli
dva silné muže na horskou stezku. Ať
s sebou vezmou vozík. A přijď mi potom
říct, co tam našli.“

O několik hodin později se gabaj vrátil se
zprávou: „Rabi, prý tam jen tak ležel, schou-
lený u stromu. Podívali se do jeho rance
a neměl s sebou nic než sazenici stromu! Teď
musím nějak sehnat dalších devět mužů do
pohřebního průvodu. To je vždycky těžké
u vandráka, kterého nikdo neznal.“

Rabín řekl: „Sám povedu pohřební prů-
vod.“

Následujícího rána přišly stovky vesni-
čanů, aby se zapojily do průvodu, který
v čele se starým rabínem směřoval ke hřbi-
tovu. Mezi lidmi to tiše hučelo: „Kdo byl
ten tulák, že mu rabi prokazuje takovou
čest?“

Když byl hrob zaházen hlínou a byla
odříkána všechna požehnání, gabaj se obrá-
til k rabínovi: „Svatý rabi, všichni chceme
vědět: kdo byl ten muž?“

Rabi odpověděl: „Jsem už starý. Nech
mě usednout tady pod stromem a já ti ten
příběh povím.“

Před třiceti šesti lety mě jednoho rána
probudila velká bolest v boku. Bylo to, jako
by mi někdo zaťal do těla sekeru. A moje
první myšlenka byla: „Svatý les!“

Zchromený bolestí, vydal jsem se po
stezce vzhůru do hor. Několikrát jsem se
musel zastavit a odpočinout si. Ale ta bolest
mě hnala dál. Nakonec jsem došel až na
hřeben, odkud jsem mohl vidět údolí na
druhé straně a les, do nějž se chodil modlit
sám svatý Baal šem tov… kde rozmlouval
s dušemi dávných cadikim, spravedlivých
minulých generací, kteří přišli, aby jej učili.

Ten pohled mi vyrazil dech. Někdo
vyčistil velký úsek lesa. Tam, kde předtím
stály stromy, požehnané samotným Baal
šem tovem, nemluvě o ptácích, květinách
a popínavých rostlinách, bylo teď jen bahno.

A pak jsem z údolí zaslechl rány. V tom
okamžiku jsem zároveň pocítil strašnou
bolest v útrobách. Upadl jsem na zem a při-
tom vší silou vykřikl: „Zastavte! Musíte
s tím kácením přestat!“

Když jsem se trochu sebral a mohl se
vydat na cestu do údolí, viděl jsem, jak mi
jde naproti muž se sekerou. „Rabi, co se
děje?“ Byl to reb Aharon, obchodník s dří-
vím – někteří si tu na něj určitě budou
pamatovat.

Řekl jsem: „Nesmíte ublížit ani jedi-
nému stromu v tom lese!“

„Ale rabi,“ řekl Aharon, „koupil jsem
práva od hraběte, kterému ten pozemek
patří.“

„Reb Aharone, víš, jak svaté je to místo?
Po této horské stezce chodíval sám Baal
šem tov. Tady býval ponořen do svých sva-
tých meditací. Někdy byl tak zamyšlený, že
si ani nevšiml, že je na kraji srázu, z nějž by
už už vykročil do prázdna. Ale hory jej
viděly. Jak udělal krok, další hora se přiblí-
žila, aby se mu rozprostřela pod nohy. Krá-
čel z jedné hory na druhou, ale nikdy si toho
ani nevšiml.“

„Rabi, to je moc pěkný příběh, ale tyto
stromy jsou staré a měly by být poraženy.“
Obchodník se obrátil ke stromům.

„Počkej, reb Aharone, nerad ti odhaluji
taková tajemství, ale nic jiného mi
nezbývá. Víš, co je to za stromy? Sám Baal
šem tov jim požehnal. A to požehnání je
spojuje s dávnými cadikim! Baal šem tov
věděl, jak moc potřebujeme v našem světě
velké duše. Ale velké duše žijí v Ráji,
v Paláci duší. Studují tam, procházejí se,
společně se modlí. Jen málokterá duše se
chce vrátit do našeho světa, znovu se zrodit
na tomto světě. Vědí, že by se jim každičký
den stýskalo po společnosti ostatních vel-
kých duší a po blízkosti B-ží. A tak Baal
šem tov požehnal těmto stromům tak, aby
do nich mohly vstupovat duše nebeských
cadikim. A tak, když některá z těchto duší
opustila Ráj a zrodila se znovu v našem
světě, mohla v novém těle přicházet do
tohoto lesa a být tak nablízku ostatním vel-
kým duším, které dlí v nebi. Tím kácením
už jste dnes způsobili mnoho škody
a mnoho bolesti.“

„Rabi, to je pro mě příliš, abych mohl
uvěřit a pochopit. Vidím stromy, můžu vzít
do rukou kus dřeva a představit si, kolik za
něj dostanu peněz. Ale ty po mně žádáš,
abych uvěřil, že stromy mohou cítit bolest
a že v nich mohou sídlit duše dávno zemře-
lých lidí?“

„Opravdu jen nerad ti to všechno říkám,
vím, že nejsi hluboce zbožný muž. Ale
musíš pochopit, jakou bolest působíš.“
Dlouze jsem se na obchodníka zadíval.
„Kdybys mohl sám pocítit tu bolest, uvěřil
bys? Uvěřil bys tomu, co jsem ti řekl?“

Reb Aharon odložil sekeru. „Ano, rabi,
kdybych ji sám pocítil.“

„Pojď sem.“ Vzal jsem jeho ruce do
svých a položil si je na břicho. „Připrav se,
ucítíš něco z té bolesti.“

„Áááá!“ vykřikl reb Aharon bolestí
a zvedl ruce. „Co jsi mi udělal? Podívej se
na mé ruce!“

Jeho ruce byly spálené a rozpraskané.
„Omlouvám se,“ řekl jsem. „Nevěděl jsem,
že to budeš pociťovat tak silně. To je bolest,
kterou cítí cadikim, když je něco vzdaluje
od B-ha.“

Reb Aharon se rozplakal. „Rabi, já jsem
neměl ani tušení! Co jsem to jen udělal
světu?“

„Kvůli tobě zmizelo ze světa něco z jeho
svatosti. Já již teď cítím, že jsem ztratil část
své síly. I jiní po celém světě pocítí odlou-
čení, které jsi tu zapříčinil.“

„Rabi, co mohu dělat?“ Reb Aharon
pohlédl na své ruce a naříkal: „Co jen mám
dělat?“

Vzal jsem ho do náručí a nechal vypla-
kat. Nakonec jsem řekl: „Chceš vědět, jak
obnovit něco ze svatých spojení tohoto
světa?“

„Je-li to možné, rabi.“
„Víš toho hodně o stromech, že?“

Dlouho se na mě díval, než, jak se zdálo,
pochopil.

Starý rabi se zvedl z místa poblíž hrobu,
kde seděl. „A to bylo naposled, co jsem
viděl muže, kterého jsme dnes pochovali.“

„Ale rabi, co udělal, když jste se tehdy
rozloučili?“

„Sázel stromy. Všude.“
„A zhojilo to rány, které způsobil?“
Rabi se na chvíli zamyslel. „Svým způ-

sobem. Les Baal šem tova už nikdy nebude
jako dřív. Ale reb Aharon zasázel mnoho
stromů všude po světě. A sázel je s takovým
svatým zanícením, že duše spravedlivých
mohou opět sídlit v těchto stromech.“

„Rabi,“ řekl gabaj, „je to opravdu tak
velký čin? Skutečně si zasloužil tak ohrom-
nou poctu, jakou jsi mu prokázal, když jsi
vedl pohřební průvod? Vždyť ty jsi velký
a proslulý rabín!“

Rabi sklonil hlavu. „Já se jen sám sebe
ptám, zda jsem dost velký na to, abych si
zasloužil tu čest jít v čele jeho pohřebního
průvodu.“

A pak starý rabi došel k vozíku, na němž
přivezli mrtvé tělo reba Aharona. Vzal z něj
ranec mrtvého a vytáhl z něj jednu jedinou
sazenici. Sám pak šel k hrobu obchodníka se
dřevem, padl na kolena a holýma rukama
začal hrabat v hlíně v hlavách hrobu. Tam pak
zasadil poslední semenáček reba Aharona.

� Doug Lipman, www.hasidicstories.com
Foto: artgnome.org

TULÁKŮV POHŘEB
čtení pro děti a jejich rodiče
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Jsme si vědomi výsadního postavení, které
po celé věky zaujímala země izraelská – erec
Jisrael – v historii, modlitbách a nadějích
našeho lidu. Jsme rovněž přesvědčeni, že
diskriminace a pronásledování, které byly po
dlouhá století rozptýlení údělem
našeho národa, a které vyvrcho-
lily v období šoa (holocaust),
učinily znovuvybudování samo-
statné židovské komunity v naší
domovině naprosto nezbytným.
Vzdáváme proto hold průkopní-
kům sionismu, zakladatelům
a obráncům Státu Izrael, jejichž
moudrost a odvaha proměnila
tento sen ve skutečnost.
Zdůrazňujeme svou lásku k erec
Jisrael, svoji solidaritu s bratry
a sestrami, kteří v ní sídlí, a svou
oddanost Státu Izrael. Radujeme
se z jeho existence, radostně
vzhlížíme k jeho budoucnosti a doufáme
ve stále větší naplňování ideálů spravedl-
nosti a rovnosti pro všechny jeho občany, jak
je vyhlásil ve své Deklaraci nezávislosti, aby
se stával stále silnějším nositelem dobra pro
židovský lid, pro blízkovýchodní region
i celé lidstvo.
Rovněž však zdůrazňujeme svou víru v dia-
sporu. Navzdory všemu utrpení, které v ní
náš národ zažil, existují státy, které vítaly
a vítají Židy jako své občany, a zažili jsme
i období, kdy židovská náboženská a kul-
turní kreativita byla stimulována blízkými
kontakty s jinými náboženstvími a kultu-
rami. Navíc, judaismus jakožto univerzální
náboženství je v zásadě doma kdekoliv na
Boží zemi, a jelikož je jedním z jeho úkolů
přispívat k vykoupení lidstva (má být „svět-
lem národů“), je dokonce žádoucí, aby Židé
žili v různých zemích po celém světě.
Hlásíme se k představě rabína Leo Baecka
o židovském lidu jakožto elipse se dvěma
ohnisky. Izrael a diaspora hrají odlišné role,
ale existence obojího má ten samý cíl,
vycházející z podstaty židovství, a obě mož-
nosti by proto měly být nahlíženy jako rov-
nocenní partneři ve společné práci.
Toužíme po konstruktivních vztazích, vzá-
jemném respektu, podpoře a obohacování
mezi Izraelem a diasporou. Věříme, že je

povinností Židů žijících v diaspoře podílet se
na rozvoji Izraele jako bezpečného přístavu
a společnosti, kde mohou Židé žít důstojně
a být příkladem pro lidstvo. Apelujeme proto
na naše komunity, aby v zájmu naplnění

tohoto cíle pokračovaly
a byly ještě aktivnější ve
všech vhodných snahách,
včetně kulturních aktivit,
finanční podpory na huma-
nitární účely v Izraeli,
a podpory individuálních
i organizovaných návštěv
Izraele.
Věříme, že mezi tyto akti-
vity by měla patřit i propa-
gace alija (imigrace do Izra-
ele) jako krásné volby, která
se nabízí diasporním
Židům, a podpora těch, kteří
se tímto způsobem snaží

dosáhnout plné seberealizace a přispět
k židovskému životu. Nicméně znovu potvr-
zujeme naši víru, že plná účast na židovském
životě v diaspoře a podíl na zajištění jejího

pokračování, je stejně dobrou volbou.
Požadujeme plné přijetí principu nábožen-
ského pluralismu, se všemi jeho důsledky,
jak v izraelském zákonodárství, tak i v sio-
nistických a veřejných organizacích v dia-
spoře. Je nutné, aby se progresivnímu, stejně
jako konzervativnímu judaismu dostalo
plného uznání, respektu, práv a možností,
jako má směr ortodoxní. Považujeme to za
otázku principiální spravedlnosti, která je
jako taková nezávislá na statistických
počtech a neoddiskutovatelná.
Věříme, že partnerství mezi Izraelem a dia-
sporou vyžaduje vzájemný respekt, stejně
jako otevřenou, upřímnou a intenzivní dis-
kuzi o tématech, která jsou pro oba partnery
dohromady i pro každého zvlášť důležitá.
Taková diskuze by neměla vylučovat odpo-
vědnou kritiku určitých aspektů vládní poli-
tiky či některých jevů izraelské společnosti,
vyjadřovanou s láskyplnou ohleduplností
a náležitou rozvahou.
Jsou všechny důvody, včetně jeho vlastního
dlouhodobého přežití, aby hlavním zájmem
Izraele bylo „vyhledávat mír a snažit se

SIONISMUS A IZRAEL
V nadcházejícím roce oslaví Stát Izrael šedesát let od svého vzniku. Z edice Rabínské konference liberálního
judaismu dnes vybíráme text vyjadřující postoj liberálního židovství k sionismu a Izraeli.

Zdůrazňujeme
svou lásku
k erec Jisrael,
svoji
solidaritu
s bratry
a sestrami,
kteří v ní sídlí,
a svou
oddanost
Státu Izrael. 

Leden 2008

�
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� o něj“ (Žalm 34:15). Uznáváme, že na nej-
lepší způsob dosažení tohoto cíle může být
řada různých názorů, ale zdá se nám zřejmé,
že celý ethos judaismu jako celku, a liberál-
ního judaismu speciálně, by nás měl vést
k tomu, abychom se přiklonili k těm, kteří
jsou pro odstoupení území výměnou za trvalý
mír. Usmíření mezi Židy a Araby je cílem,
k němuž směřujeme. Snaha o zajištění bez-
pečných hranic a politické a vojenské stabi-
lity musí být slučitelná se zajištěním sprave-
dlnosti pro všechny. Legitimní bezpečnostní
nároky Izraele mohou – a musí být – v sou-
ladu s lidskými a politickými právy Pales-
tinců. To všechno jsou důvody, že podporu-
jeme koncept teritoriálních kompromisů.
Jsme přesvědčeni, že máme jako Židé nábo-
ženskou povinnost přispívat v našich vlastních
zemích k vytváření názorové vstřícnosti
a podpory vůči mírovým snahám. To vyža-
duje, abychom byli neustále dobře informo-
váni, snažili se o objektivní chápání problémů
a podporovali umírněné síly proti fanatismu.
Tleskáme všem upřímným mírovým iniciati-
vám, směřujícím jak k vytvoření palestin-
ského státu vedle Státu Izrael, tak i k zajiš-
tění podmínek pro mírovou koexistenci mezi
oběma národy. Podobně vítáme veškeré kon-
takty a diskuze mezi protagonisty konfliktu
na Blízkém východě a jejich stoupenci
v jiných zemích, které mohou přispět ke
zmírňování napětí a neznalosti, překonání
nedůvěry a budování mostů porozumění.
Vyzýváme všechny státy, které tak ještě neu-
činily, aby uznaly Stát Izrael a nastolily nor-
mální vzájemné vztahy. Žádáme všechny
náboženské komunity, aby pochopily
význam Státu Izrael pro židovský lid. Zava-
zujeme se pracovat společně se všemi
národy a příslušníky všech náboženství
k dosažení míru na Blízkém východě, ukon-
čení války, terorismu a všech forem násilí,
k odstranění utrpení a nastolení spravedl-
nosti ve všech společnostech po celém světě.

� Rabínská konference liberálního judaismu,
přeložila Kateřina Weberová

Foto:  www.ahphotostudios.com

Tevet 5768

Tisková zpráva Abraham Geiger Kolleg,

Berlín

Cena Abrahama Geigera pro rok 2008
byla udělena Jeho Výsosti jordánskému
princi Hassanovi bin Talal, který se
zasazuje o globální udržitelnost, smír
a mezináboženské porozumění. Jeho
Výsost převezme cenu udělovanou na
památku velkého židovského liberálního
myslitele Abrahama Geigera
(1810–1874). Slavnostní předání ceny
proběhne v Berlíně 4. března 2008.

Abraham Geiger prosazoval tři základ-
ní principy: svobodu svědomí a přesvědče-
ní, akademickou svobodu a politickou svo-
bodu pro celé lidstvo. Je rovněž považován
za zakladatele moderních studií Koránu.

Ocenění emeritního prezidenta Římské-
ho klubu jde ve stopách této vznešené tra-
dice a vyzdvihuje odvahu prince Hassana
při obhajobě pluralismu, podpoře porozu-
mění mezi kulturami a prosazování dialogu
mezi židy, muslimy a křesťany.

Jeho úsilí o podporu vzájemného poro-
zumění mezi islámským a západním svě-
tem je zásadní právě v době, kdy se zdá, že
se tyto světy vzdalují, a kdy se zdá, že
zjevné rozdíly zastiňují vše, co je nám spo-
lečné, ať již v kultuře nebo v náboženství.

Abraham Geiger Kolleg byla založena
v roce 1999 jako první rabínský seminář na
evropském kontinentě od doby šoa. Cenu
Abraham Geigera uděluje jako připomínku
vskutku výjimečného učitele a vykladače
judaismu.

• • •
Princ El Hassan bin Talal se narodil

roku 1947 v Ammanu v hašemitské rodině,
která svůj původ odvozuje přímo od proro-
ka Mohameda. Je nejmladším synem krále
Talala a královny Zein el Sharaf a bratrem
zesnulého jordánského krále Hussaina.

Vzdělání se mu dostalo na elitních brit-
ských školách, na Oxfordské univerzitě
absolvoval obor orientálních studií. Je
držitelem zhruba dvaceti čestných doktorá-
tů z univerzit celého světa, od Japonska,
přes Rusko, Turecko, Británii, USA až po
Brazílii, a celé řady dalších ocenění.

Ve své vlasti založil a podílí se na čin-
nosti celé řady institucí, například Králov-
ské vědecké společnosti (1970), Arabského

myšlenkového fóra (1981), Vyšší rady pro
vědu a technologii (1987), Královského
institutu pro mezináboženská studia
(1994).

Významnou měrou se podílí i na čin-
nosti mnoha mezinárodních institucí, půso-
bících v oblasti vědy, vzdělávání, kultury
a náboženského dialogu. Od roku 1999 je
prezidentem Římského klubu.

Často publikuje v novinách a časopi-
sech a je rovněž autorem sedmi knih, mj.
Studie o Jeruzalému (1979, vyšlo v anglič-
tině), Palestinské sebeurčení (1981, ang-

licky a arabsky), Křesťanství v arabském
světě (1994, v osmi jazycích).

Princ Talal je rovněž velkým sportov-
cem, je držitelem černého pásku v taek-
wondu a kapitánem jordánského králov-
ského pólo týmu, věnuje se lyžování, horo-
lezectví, potápění, plavání a vodnímu
lyžování.

Hovoří plynně arabsky, anglicky a fran-
couzsky, částečně ovládá také němčinu,
španělštinu a turečtinu, v rámci svých stu-
dií se věnoval i biblické hebrejštině.

V roce 1968 se oženil s princeznou Sar-
vath, která pochází z prominentní indické,
respektive pákistánské rodiny (její otec byl
diplomatem a matka se stala první ženou
v pákistánském parlamentu) a je rovněž
veřejně činná, zejména v oblasti zdravot-
nictví a vzdělávání. Mají tři dcery, jednoho
syna a šest vnoučat.

� red
foto: www.wmdcommission.org

CENA ABRAHAMA GEIGERA 
PRO JORDÁNSKÉHO PRINCE
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Hudebnice, básnířka a prozaička by
mohlo být napsáno na pomyslné vizitce Evy
Frantinové (1956), pražské rodačky žijící
stále na Královských Vinohradech. Eva stu-
dovala na státní konzervatoři houslovou hru,
ale záhy se začala věnovat poezii, kterou pub-
likuje od roku 1975 časopisecky a od roku
1979 knižně. Do roku 1989 se věnovala pře-
vážně poezii, od roku 1992 i básnické próze.
V roce 2000 jí byla udělena Masarykovou
akademií cena K. H. Máchy za poezii.

Do české literatury vstoupila sbírkou Noci
bez krajnic (1979), námětově inspirovanou
všedními motivy. Využívá vzpomínkových
reflexí podporujících věrohodnost obrazu
a navozujících zdání autobiografičnosti: „ od
umaštěných cípů slabikáře až k nábojnici
nalezené v půdním stohu.“. Následující kniha
čtyřverší Brýle pro jestřába (1992) předsta-
vuje předěl, od jejího vydání se Frantinová
orientuje na lyrické prózy Kosti jsou vrženy,
(2000) aj. K roku 1999 se datuje sbírka Vzkaz
bosé stopy, tématicky zaměřená na reminis-
cence z cest, kde se malebnost zlomkovitých
cizokrajných obrazů prudce střídá s průhledy
do osobních a intimních vzpomínek nebo je
konfrontována s bolestnými sociálními
momenty (pětiletý stín-čistič bot) tamního
života, takže text evokuje působivě a plas-
ticky cestovatelské imprese. Bibliofilsky
vydaný soubor Beseda pro jeden hlas (2000)
se soustřeďuje na tragické osudy a životní
situace diskriminovaných a bezmocných.
V kontrastu k všednodenním detailům stojí

dramatické výjevy holocaustu, balkánských
transportů, vyjádření pocitů vykořenění

a osamocení v nemoci. Nejpůsobivějším
výrazovým prostředkem je opět deziluzivní
detail, na kterém se zakládá bezútěšná mo-
zaika reality právě uplynulého dvacátého sto-
letí. Z autorčiných prozaických počinů nej-
provokativněji ční soubor erotických básní
v próze Prstem po mapě těla (1999, 2003),
kde Frantinová odvážně rozkrývá nejintim-
nější momenty milostného života a navazuje

v jiné kvalitě na rannou intimní tvorbu. Další
verše jsou publikovány v četných sbornících
a almanaších – Peřeje (1980), Granátové
jablko (1986), Kletba (1999), Modrá holínka
(2000) atd.

Eva Frantinová je magickou silou přitaho-
vána do biblických krajin, navštívila snad
desetkrát Izrael, který jí poskytuje stále nové
a nové inspirační výzvy. Eva slyší hlasy
svých židovských předků, kteří ji vyzývají
k podržení paměti, návštěvami Izraele při-
kládá pomyslné kamínky na jejich hroby.

Přinášíme některé básně, které si přivezla
Eva Frantinová ze svého jarního pobytu
v Izraeli v roce 2006 a dvě básně ze sbírky
Azbestové mosty (2005).

Zvonek na Maud
Mít život kamenů
já nespěchala bych
ulicí Smuel Hanagit
a ještě k tomu s básní
co pokouší se držet stráž
před vchodem Věčnost

Zastávka autobusu
Samopal na zadku
a vlasy nakrátko
možná jde z diskotéky
holka jak černé etiopské zrcátko…

Leden 2008

VINOHRADSKÁ SAPFÓ
Eva Frantinová mezi Prahou a Jeruzalémem

�

Básnířka Eva Frantinová podepisuje svou novou knihu (červen 2000). Foto Karel Mevald

Stejně jako její slavná
předchůdkyně, řecká lyrická
básnířka z Mytilénu na Lesbu,
která dokázala vášnivě vyjádřit
vlastní pocity a vědomě formulovat
vlastní hodnotové normy na okraji
konvence tehdejšího světa, i Eva
Frantinová prokázala svými
básnickými sbírkami  nejen
uměleckou svébytnost, 
ale i společenskou odvahu, 
a to zejména svou rannou,
eroticky zaměřenou tvorbou.

Maskil_leden_2008.qxd  19.12.2007  15:42  Str. 12



literatura

Konec šábesu
Zapaluješ tu pletený cop svíce
Rve černý žíněný cop: Raus!
Od té chvíle máš pas na cestu
o které věříš že je výlet
z něhož se i vlak třetí třídy vrací
a ještě stihneš mezi dveřmi
zakopnout dlaní o psa: Dobře hlídej!
Pravnuci jeho štěnátek žijí

Vinné listy na trhu v Jeruzalémě
Dřepíš tu na zemi
v dlouhých šatech
a s rouškou přes obličej
vinnými listy obklopena
/jen ony mohou
do otýpek svázat maso/
a vážíš na dvou miskách škvíry
pod ebenovou
řasou…

Zjasněná noc v osadě kam nikdo nejezdí
Vidím tatínka: pumpuje lampu s punčoškou

světla
Až zralá hruška ozáří naše tváře – chatu
Stavěnou z prostoty čtyř zdí
Arnolde Schönbergu
po sousedově švestce šplhá veverka
však bez obdivu
a samou svobodou byl vzat nám
praskot pospolité slasti
když v sobotách se připozdí…

(Azbestové mosty, 2005)

Pyžamo
Mí drazí prarodiče Fuchsovi
s vámi tisíce hlav
zmizelo za ostnatým drátem
anebo už cestou
a já dnes
/nad novým pyžamem s pruhy
které nechce nosit nikdo z rodiny
volám na apelplatz své duše otázky
Prázdné lžíce co vyčkávají jídlo odpovědí
Svůj příděl z věčně dýmajících kotlíků
co nestačí

(Azbestové mosty, 2005)

NA BĚLEHRADSKÉ
Tuhle neděli si dva muži před supermarketem
přehazovali z kontejneru bochníky a rohlíky
do tašek. Tužky mají stupnici tvrdosti, chleba
ne. Tenhle se asi dal ještě skousnout.
A my museli překousnout chvíli, když jsme
vcházeli i vycházeli z Delvity. Dívej se do
stěny!, zní příkaz horolezců, který je chrání
před pádem do propasti. S pohledem, jenž
uhnul jenom na vteřinu, přešla jsem i já
kolem obou mužů. Přesto se skála pod
nohama zachvěla trhnutím řetězu v rukou
mrazivé otázky: Co když jednou i tobě selže
jištění?

(Vteřinové romány, 2002)

BRÝLE
„Co je to Evo platný, co je to platný, že lidi
voperovaný na voči můžou doma místo práce
marodit jak dlouho chtěj, co je to platný, když
neviděj!“ řekla mi Hermínka a svým ukazo-
váčkem jemně, jemně jakoby šlo o celuloido-
vou květinu s dvěma namodralými poupaty
silných dioptrií, přejela obroučky.

(Vteřinové romány, 2002)

Možná budou někteří čtenáři z této dvou-
strany překvapeni, opravdu se v našem
měsíčníku poezii nevěnujeme a nehodláme
naše zaměření ani do budoucna v tomto
smyslu měnit. Poezii rádi necháváme reno-
movaným literárním časopisům. V tomto pří-
padě však činíme výjimku. To proto, že
chceme upozornit na verše, které mohou
právě naše čtenáře oslovit. Jsou poctivým
poselstvím, které je třeba vyslechnout.

� Milan Kalina

Tevet 5768 13
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KURZ SYNAGOGÁLNÍ LITURGIE A KANTORSKÉHO ZPĚVU

Federace židovských obcí v ČR vyhlašuje tato kritéria pro kandidáty
a studenty:

A. Pro pozici „Šaliach cibur“, předříkávače modliteb:
1. Musí být Žid,
2. musí být muž,
3. musí prokázat zkušenost, anebo mít alespoň tříletou pravidelnou účast na šabatových a svátečních modlitbách v synagoze, 

a to nejméně jako pasivní kahal nebo cibur,
4. musí být připraven k tomu, že studiu hebrejských textů tefilot věnuje všední dny a šabaty, dokud nezíská „šagur befiv“,

plynulost úst (Mišna, Berachot 4,3 a 5,5),
5. musí být připraven ke studiu hebrejských textů o Jamim Nora’im, tří poutních svátcích, Roš Chodeš, Chol-ha Moed

a půstech,
6. musí se připravovat tak, aby mohl po absolvování kurzu vést bohoslužby ve své obci,
7. musí získat doporučení své obce, a to současné nebo té, kde bude působit.

B. Pro obecný kurz liturgie a zpěvu:
Tento kurz mohou pravidelně každý týden navštěvovat muži i ženy, kteří se zajímají o stavbu tefily, její význam a obsah, její
praktikování, o to, jak se jí účastní kahal a cibur, jaká jsou responza obce (minjanu) a jak se zpívá.

Elektronické pomůcky pro kurz:
1. Nahrávací zařízení, které umožní pořídit zvukový záznam zpěvu učitele (kantora), které má možnost posunu záznamu vpřed

a vzad a které je možné připojit k reprosoustavě.
2. Studenti budou mít možnost pořízení kopií těchto záznamů do jiného média, které jim umožní studium a cvičení zpěvu.
3. Student by měl mít vlastní nahrávací zařízení, které mu umožní poslech a nahrávání sama sebe.

Michael Dushinky, midushy@gmail.com

Židovská obec v Praze
společenský sál, Maiselova 18

středa 30. ledna v 15 hodin

PODVEČER YVONNE
PŘENOSILOVÉ

MICHAL PAVLATA 
herec Činoherního klubu

Hraje v divadle, ve filmu, dabuje, píše sloupky do novin, vydává knížky 

a Bolek Polívka o něm prohlásil, že je nejlepším z neznámých 

herců, co zná.

SRDEČNĚ ZVEME 
NA SLAVNOSTNÍ

VEČER 
VE ŠPANĚLSKÉ

SYNAGOZE 

u příležitosti Mezinárodního 

dne památky obětí holocaustu

v neděli
27. ledna 2008 

v 18 hodin.

Na koncertě zazní skladby českých

autorů v podání předních sólistů,

barytonistů I. Kusnjera, R. Janála,

V. Sibery za doprovodu varhanice

I. Chřibkové, klavíristy J. Marcola

a Smyčcového kvarteta B. Martinů.
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Česká pobočka KKL-JNF srdečně zve 

TU BI-ŠVAT – oslava Svátku stromů

pondělí 21. 1. 2008 v 18 hodin, Maiselova 18, Praha 1

Bude vás čekat Tu Bi-Švatová večeře s izraelským vínem 
a příjemné posezení s přáteli. 

Vstupenky budou jako obvykle k dostání v pokladně na ŽOP, Maiselova 18, 
v kanceláři Bejt Praha nebo KKL–Sochnut, Jáchymova 3.

BEJT ELEND – GOLŠÍM 5768

TÝDEN NA LYŽÍCH

Albrechtice v Jizerských horách – 
chata Sněženka

26. ledna–2. února 2008

ODJEZD: 18 h, PŘÍJEZD: 20.30 h
parkoviště u Hlavního nádraží

Cena 3500 Kč zahrnuje permanentky pro skiareál Špičák, ubytování
a plnou penzi včetně celodenního výletu (podle počasí). Platbu poukazujte

na účet u KB 86-8962750247/0100, do variabilního symbolu dosaďte
rodné číslo dítěte. Splatnost do 15. ledna 2008. Vyplněné přihlášky 

zašlete nejpozději do 5. ledna 2008 mailem na elende@volny.cz. 

Kapacita je omezená.

Těšíme se na vás Jitka (603 163 427) 
a Vráťa (608 383 876)

ODPOLEDNÍ
ŽIDOVSKÁ

ŠKOLA BEJT
ELEND

zve všechny zájemce a zvědavce
do nového kroužku

SIPURIM
aneb

Literární dílna 
pro tvořivé duše.

Nechť příběhy a vyprávění, které už
svět zažil, promlouvají... a nás malinko
inspirují!
Budeme si číst, kreslit i malovat, poví-
dat a naslouchat. Slova do veršů sklá-
dat, zkrátka hlavinky si lámat!
Co jedna paní povídala, naučíme se
hádat. Pusťme fantazii na špacír! 
Vymyslíme a sepíšeme naše vlastní pří-
běhy, pohádky, komiksy, anekdoty,
verše…
Máte-li chuť hrát si se slovy, dobrou
náladu i splín, sny, přání a taky trochu
času, pak už si vystačíme s čímkoli, co
nám přijde pod ruku. Postačí knihy,
staré i nové fotografie, pohlednice,
zbytečnosti ze šuplíků i haraburdí
z půdy. Úspěch i zábavu můžeme
zaručit.

Přihlášky a dotazy posí-
lejte do 15. ledna 2008

na: elende@volny.cz

KURZ PRO ŽENY ZAČÍNÁ!
Chcete vědět, jak žít s vaším vyvoleným v klidu a harmonii? Jak zvládat každodenní „kolotoč“
bez ztráty úsměvu? Jak se vypořádat se ctí s mateřskými radostmi i starostmi, a přitom najít
trpělivost pro svého unaveného muže? O tom a o mnoha dalších životních situacích budeme
společně hovořit v nově otevřeném kurzu pro ženy a dívky. První setkání se uskuteční

v pondělí 14. ledna v 16 hodin
v malé zasedací síni židovské radnice (2. p.)

Srdečně zve a na všechny se těší PhDr. Zuzana Peterová,
psychoterapeutka (tel. 606 859 223)
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KULTURNÍ PROGRAM LEDEN 2008

čtvrtek 1. 11. v 18 h
Projevy neonacismu u nás a legislativní
a represivní možnosti jejich omezení. Deba-
tují PhDr. Kateřina Jacques (poslankyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR),
JUDr. Pavel Kučera (místopředseda Nej-
vyššího soudu), plk. JUDr. Jiří Houba
(náměstek policejního prezidenta pro trestní
řízení), Mgr. Klára Kalibová (občanské
sdružení Tolerance a občanská společnost),
Mgr. Rudolf Blažek (náměstek primátora
pro oblast právní a bezpečnostní a oblast
legislativní činnosti). Moderuje Petr Brod.

úterý 6. 11. v 18 h
Daniel Boušek, Ph.D.: Právní postavení
židovských komunit v islámských zemích ve
středověku. Postavení Židů v rámci muslim-
ské obce v Muhammadově medínském
období a jejich obrazu v Koránu. Mezi izo-
lací a integrací: Dialog myšlenkových
proudů judaismu 11.–18. století. Cyklus
přednášek pedagogů a doktorandů z Ústavu
Blízkého východu a Afriky a Ústavu filoso-
fie a religionistiky Filozofické fakulty UK
v Praze.

středa 7. 11. v 18 h
Stopy po hvězdách – režisérka Olga Strus-
ková uvádí další díly nového dokumentár-
ního cyklu, který se věnuje současným
způsobům výuky o holocaustu. Projekce
sestřihu předchozích dílů opatřeného ang-
lickými titulky a šestého dílu základní
řady.

čtvrtek 8. 11. v 18 h
Maimonidových třináct článků víry. Cyklus
přednášek vrchního zemského a pražského
rabína Karola Efraima Sidona. Článek
třetí: V naprosté věrnosti věřím, že Stvoři-

tel, jeho jméno buď požehnáno, není
tělesný, nelze jej obsáhnout tělesnými atri-
buty a nemá vůbec žádnou podobu.

pondělí 12. 11. v 18 h
Večer s písněmi z nového CD Hany Frej-
kové a Michala Hromka Dire-gelt. Hana
Frejková – zpěv, Michal Hromek – kytara.

Vstupné 60 Kč

úterý 13. 11. v 18 h
Dita Rukriglová, Ph.D.: Ibn Gabirol, Avi-
cebrol a náboženská poezie v Andalusii.
Dvě tváře výjimečného španělského básníka
a obtížně pochopitelného filozofa. Cyklus
přednášek Mezi izolací a integrací.

úterý 20. 11. v 18 h
Pavel Sládek, Ph.D.: Širší kontext židovské
renesance v Praze. Byla židovská Praha
manýrismu izolovanou laboratoří, nebo
bychom ji měli vnímat v širším kontextu
střední a východní Evropy? Cyklus předná-
šek Mezi izolací a integrací.

středa 21. 11. v 18 h
Výuka o holocaustu v Čechách a v okol-
ních zemích. Debatují Miloš Pojar (zmoc-
něnec MZV pro české předsednictví v Mezi-
národním výboru o holocaustu), Martin
Šmok (filmový režisér a scénárista), Marie
Zahradníková (lektorka pro otázky antise-
mitismu a šoa ve Vzdělávacím a kulturním
centru ŽMP). Moderuje Petr Brod.

úterý 27. 11. v 18 h
Mgr. Pavel Čech: Spinoza a židovský
Amsterodam. Příčiny konfliktů v židovském
Amsterodamu, obci s neobyčejně bohatými
vztahy s křesťanským okolím, symbolizova-
nými jmény jako Spinoza či Rembrandt.

Cyklus přednášek FF UK v Praze Mezi izo-
lací a integrací.

středa 28. 11. v 18 h
Ženy v Bibli, ženy dnes. Díl IX. – Píseň
písní. Hrdinky Tanachu v podání tradičních
rabínských komentátorů a současných femi-
nistických komentátorek. Jak se změní vní-
mání hrdinky a jejího příběhu, když do pro-
cesu interpretace vstoupí ženy? A jaký
dopad má tato skutečnost na životy dneš-
ních žen a mužů, příslušníků židokřesťanské
kultury? Cyklus přednášek hebraistky Tere-
zie Dubinové, Ph.D.

čtvrtek 29. 11. v 18 h
Blízký východ včera a dnes. Jeruzalém.
Město jako rukojmí – politiky, nebo tří
náboženství? Pojďme si spolu položit
tyto i další otázky o městě, o které se
bojuje už celá staletí. Pohled z úhlu tří
náboženství. Kotel – Omarova mešita –
Chrám božího hrobu. Cyklus přednášek
Ing. Jana Neubauera představuje
oblasti Blízkého východu bez falešného
pozlátka i černého rámu. Doplněno foto-
grafickou projekcí.
Není-li uvedeno jinak, vstupné je 20 Kč.

VÝSTAVY VE VKC:
Nathan Moskowitz: Illuminated Synesthe-
tic Symphonies – pastely a oleje s náměty
biblickými i s motivy židovských svátků. Od
19. října do 30. listopadu 2007. 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima
židovských dětí a Zmizelí sousedé/Pocta
dětským obětem holocaustu – stálá expo-
zice kopií putovních výstav VKC. Výstavy
jsou otevřeny pro veřejnost Po–Čt 10–16 h, 
Pá 10–15 h.
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(Spojení: metro A, tram 18 – stanice Staroměstská; tram 17, bus 133 – stanice Právnická fakulta)

čtvrtek 3. 1. v 17 h: Tanec s ďáblem –
vernisáž výstavy fotografií Radomíra
Škody. Cyklus těchto fotografií je poctou
Simonu Wiesenthalovi. Autor zde využívá
především dokumentární moci fotografie.
Výstava je pořádána v měsíci, kdy si 27. 1.
připomeneme Den památky obětí holocau-
stu a předcházení zločinům proti lidskosti,
ve spolupráci se Židovskou obcí v Brně. 

Vstup volný

středa 9. 1. v 19 h: „George Gershwin –
kulatý rok 1930“, ve kterém tento skladatel
slavil úspěch s muzikály Strike Up the Band
(Ať kapela spustí) a Girl Crazy (Bláznivá
holka). Další díl poslechových pořadů
z cyklu „Hudebníci z diaspory“ uvede Jan
Beránek.

neděle 13. 1. v 15 h: „Hebrejská abe-
ceda aneb Příběh písmen“ – nedělní pro-

gram v rámci cyklu „Rozinky a mandle“,
kde se děti naučí písmena hebrejské abe-
cedy, vyzkouší si přepsat své jméno, pří-
padně napsat krátký vzkaz, šikovnější si
mohou zahrát hebrejské pexeso. Dílna pro
rodiče s dětmi od 9 let. Vstupné 30 Kč

úterý 15. 1. v 19 h: To by se psychiatrovi
stát nemělo (1998) – poslechový pořad uvádí
Mgr. Přemysl Hnilička. Carey Harrison.

VKC Židovského muzea v Praze, pobočka Brno ttřř..  KKpptt..  JJaarrooššee  33,,  660022  0000  BBrrnnoo,,  tteell..::  554444  550099  665511,,  ffaaxx::  554444  550099  665522
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Rozhlasová černá komedie o psychiatrovi,
jeho obtížném pacientovi a překvapivém
nočním telefonátu. Překlad a režie Josef Čer-
vinka. Osoby a obsazení: psychiatr (V. Bra-
bec), Paddy, pacient (J. Lábus), psychiatrova
žena (D. Syslová), reverend Nev (J. Kepka),
vypravěč (J. Červinka).

úterý 29. 1. v 18 h: „Tradice židovské
literatury v díle Nicole Kraussové Dějiny

lásky“ – komentované ukázky z knihy, která
vyšla v nakladatelství Argo. Dějiny lásky
jsou druhým románem mladé americké spi-
sovatelky N. Kraussové. Děj této knihy ve
zkratce pojednává o paralelní existenci
několika verzí ztraceného rukopisu stejného
názvu, jako má tato kniha. Další večer
z cyklu „Americká židovská literatura“
uvádí překladatelka této knihy PhDr. Hana
Ulmanová, Ph.D., M. A.

Není-li uvedeno jinak, vstupné je 20 Kč.

Výstavy:
Celý leden probíhá v sále výstava fotografií
Radomíra Škody nazvaná Tanec s ďáblem.

Oba sály jsou přístupny vždy 20 minut
před zahájením programu. 15 minut po
začátku programu není vstup do Vzděláva-
cího a kulturního centra povolen.

VKC Židovského muzea v Praze, pobočka Brno ttřř..  KKpptt..  JJaarrooššee  33,,  660022  0000  BBrrnnoo,,  tteell..::  554444  550099  665511,,  ffaaxx::  554444  550099  665522
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Tevet 5768

Ačkoli Bedřich Feigl patřil k zakladatel-
ské generaci pražských moderních
umělců a byl iniciátorem řady jejich
uměleckých vystoupení, jeho dílo je dnes
u nás skoro neznámé. Ani česká historie
umění zatím Feiglovi nevěnovala mnoho
pozornosti. Příčiny malého zájmu o Bedři-
cha Feigla jsou obvykle vysvětlovány pou-
kazem na jeho odchod do Berlína, který jej
brzy vzdálil z české kulturní scény. To je
však pravda pouze částečně. Ve skutečnosti
byl Feigl v trvalém styku s Prahou a svými
přáteli z Osmy; i v cizině pomáhal českým
umělcům navazovat spojení s evropskou
uměleckou scénou. Výstava v Galerii
Roberta Guttmanna připomíná Bedřicha
Feigla v roce 100. výročí první výstavy
Osmy a 70 let po umělcově poslední
výstavě v Praze v roce 1937.

Bedřich Feigl studoval v letech
1904–1905 na pražské Akademii u profe-
sorů Bukovance a Roubalíka, byl  však na
jaře 1905 vyloučen pro své protesty proti
tradiční výuce. Po dalších studiích v Ant-
werpách a v Paříži se vrátil do Prahy, kde
se spolu s dalšími mladými malíři scházel
v kavárně Union. Zde padlo rozhodnutí
uspořádat společnou výstavu pod názvem
Osma. „Mladí malíři chtěli vystoupit proti
dogmatu napodobení přírody a potýkali se
s novými problémy formy a barvy. První
výstava Osmy se konala v dubnu 1907.
Kromě Feigla se jí účastnili Max Horb,
Willy Nowak, Emil Filla, Arnošt Pro-
cházka, Bohumil Kubišta, Otakar Kubín
a Emil Pittermann. Výstava vzbudila skan-

dál, kladně o ní jako jediný referoval Max
Brod,“ říká kurátor výstavy Arno Pařík.

V roce 1910 se Feigl oženil a usadil se
v Berlíně, kde se v letech 1911 a 1912
účastnil výstav Neue Sezession. První
samostatnou výstavu měl roku 1912 v Gra-
fickém kabinetu J. B. Neumanna. Feigl se

tehdy věnoval především grafické tvorbě:
ilustroval díla F. M. Dostojevského nebo
výbor židovských autorů Das Ghettobuch.
V roce 1921 vydal cyklus litografií Praž-
ské ghetto; v únoru 1922 byl významně
zastoupen na Výstavě židovských grafiků
v paláci Lucerna v Praze a ilustroval Bal-
zakův román Gobseck. Vedle litografií
vytvořil také neobyčejně zdařilé suché
jehly a lepty na biblické náměty, které patří
k jeho nejlepším grafickým listům vůbec.
V únoru 1930 se účastnil ojedinělé Výstavy
židovských umělců 19. a 20. století, kterou
uspořádal jeho bratr Hugo Feigl v paláci
Fénix na Václavském náměstí v Praze.

V prosinci 1932 Feigl navštívil Pales-
tinu, kde pracoval na ilustracích pro nové
vydání pražských židovských pověstí.
„Památná židovská místa a jejich současný
život na něj hluboce zapůsobily, jeho
malířský výraz se uvolnil a získal na
živosti. Do Prahy si ze Svaté země přivezl
řadu obrazů, akvarelů a studií, jejichž
motivy z jeho tvorby již nikdy zcela
nezmizely. Původně byl Feigl především
grafik, po své návštěvě Palestiny a během
pobytu v Praze se ale projevil zejména jako
malíř,“ dodává Pařík. Poslední pražskou
výstavu uspořádal v roce 1937 v galerii
Hugo Feigla, kde vystavil 34 obrazů pře-
vážně palestinských a pražských motivů.

Feiglovy v březnu 1939 zastihla
v Praze německá okupace. Snažili se
dostat do Anglie, ale byli cestou přes
Německo internováni v koncentračním
táboře. Do Londýna dorazili až díky inter-
venci Artist’s Refugee Committee a brit-
ského konzulátu. V londýnském exilu se
Feigl od počátku podílel na uměleckém
životě československé emigrace a dál
vytrvale maloval, nejčastěji anglickou
krajinu a náměty z mytologie, ale také své
oblíbené biblické motivy a výjevy z pou-
ličních kaváren. Pravidelně se účastnil
skupinových výstav v Ben Uri Art Gallery
v Londýně, která mu v roce 1959 a 1964
uspořádala přehlídky tvorby k jeho
75. a 80. narozeninám. Bedřich Feigl
zemřel 17. prosince 1965 v Londýně ve
věku nedožitých 82 let.

red

Výstava: BEDŘICH FEIGL (1884–1965)
Obrazy, kresby, grafika

Galerie Roberta Guttmanna – Židovské muzeum v Praze
U Staré školy 3, Praha 1 (zadní trakt Španělské synagogy), tel. 221 711 553

Výstava je otevřena do 20. ledna 2008,
denně mimo soboty a židovské svátky 9–16.30 h.
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Přečetl jsem ji na
jeden „zátah“. Ani to
jinak nešlo, čtenář je vta-
žen do jednoduchého
děje (který však cudně
skrývá opravdové svíze-
le, kterými autor musel
projít). Knížka je vlastně

zaznamenaným rozhovorem, který vedl
Erhard Roy Wiehn s pražským rodákem
Janem Wienerem, jenž pro svůj židovský
původ musel opustit domov a vydat se, spolu
s otcem, hledat záchranu v cizině. Jeho otec,
aby nepadl nacistům do rukou, na útěku dob-
rovolně umírá, matka za svou odbojovou čin-
nost přichází o život v terezínské Malé pev-
nosti. Mladý Jan se rozhoduje bojovat
s nacisty a po komplikované cestě, mnoha-
měsíční samovazbě, pokusu o útěk a interna-
ci v italském zajateckém táboře se konečně
připojuje k americké armádě, která se vylodi-
la v létě roku 1943 na Sicílii. Dostává se do
Anglie, kde vstupuje do Royal Air Force.

Poválečná historie Jana Wienera není
o nic méně dramatická. Jako západní voják,
letec, Žid nemá v nových poměrech šanci.
V roce 1950 je zatčen, obviněn a jako an-
glický špion odsouzen. Propuštěn domů je
sice v roce 1955, ale domov už nemá. Po
deseti letech se mu podaří vycestovat do
USA, kde se rozhodne zůstat.

Jan Wiener, emeritní plukovník, je ele-
gantní muž s bílým vlasem a šviháckým kní-
rem britského aristokrata. Je skutečný gent-
leman a jeho knížka to dosvědčuje. Vyprávě-
ní je strohé, úzkostlivě se drží faktů, nezabý-
vá se detaily (i když by byly jistě čtenářsky
atraktivní), o sobě mluví spíše nerad, a pokud
ano, pak je to vždy jen v tom nejskromnějším
tónu. Knížka je to jednoduchá a připomíná
svou čistotou horský pramen. Čtenář není
rušen nepatřičnými odbočkami, popisem
jevů a dějů, které dávno zná. Zůstává pouze
dojem z velice silné osobnosti, která odmítá
přistoupit na jakékoliv kompromisy se zlem.
Je zcela lhostejné, zda je to zlo nacistické
nebo komunistické. Knížka je doplněna
několika stránkami, které připojila jeho žena
Zuzana. O lásce na první pohled, o společ-
ném životě, o vzájemném poznávání…

Jan Wiener se v doslovu hlásí k slovům
Ellie Wiesela, který řekl: „Musíme dělat vše
pro to, aby naše minulost nebyla budouc-
ností našich dětí.“ To Jan Wiener naplnil

beze zbytku. Knížka je dočtena a v duchu
plukovníku Wienerovi salutuji…
Jan Wiener, BOJOVNÍK, VŽDY PROTI

PROUDU, 147 str., Nakladatelství
Lidové noviny, Praha 2007

Jak je poznáme? To je název drobné
edice, ve které Knižní klub přináší přehledné
publikace o umění. V listopadu jsme doporu-
čovali svazek Umění gotiky a nyní mohu
doporučit další knihu téhož autora – němec-
kého kunsthistorika Thomase R. Hoff-
manna – Umění baroka. Hoffmann nachází
leitmotiv barokního umění ve starozákonním
bědování Omnia est vanitas neboli Všechno
je marnost (pomíjivé), které zřejmě nejlépe
vystihuje rozporuplnost barokního pohledu

na svět. Radosti tohoto
světa a současně i touha
po onom světě byly dvě
stránky jedné mince.
Tento zdánlivý antago-
nismus se odráží v celé
epoše barokního umění.
Hoffmann se v tomto
svazku zaměřuje na nej-

podstatnější znaky slohu, vysvětluje je jasně
a demonstruje na konkrétních příkladech.
Členění na architekturu, malířství a sochař-
ství je praktické a jednotlivé zákonitosti
slohu jsou odkrývány bez nadměrného teore-
tizování. Například vedle reprodukcí obrazů
jsou umístěny jejich schematické kresby
s vyznačením vysvětlované techniky nebo
zákonitostí kompozice. I v umění nezkušený
nováček se tak naučí vnímat obrazy mnohem
lépe a s větším porozuměním.

Thomas R. Hoffmann, UMĚNÍ
BAROKA – JAK JE POZNÁME?, 128

str., Knižní klub, Praha 2006

Dějiny, i ty nedávné, jsou plné mýtů. Tam,
kde chybí informace, si lidé jejich nedostatek
kompenzují vlastní „lidovou“ historií, která
ovšem nemá se skutečností pranic společné-
ho. Jeden takový, mezi lidem často frekven-
tovaný blud praví, že kdyby žil prezident
Masaryk, nedošlo by k Mnichovu. Tento
mylný názor vychází z podstatných rozdílů
mezi oběma muži. Masaryk byl vysoce cha-
rismatickou osobností, dokázal se pohybovat
v každé společnosti, byl vnímán jako demo-
krat. Beneš byl naopak upjatý, v jednání
výkonný, ale chladný a neosobní úředník.

Jeho řeč i chování byly
poměrně fádní. Příčiny
pozdějších konfliktů byly
zasety dávno předtím
a zřejmě musely být tak
či onak ventilovány.
TGM by osudovému
konfliktu také nezabránil,
ale zřejmě by některé
okolnosti vypadaly jinak.

Kniha Igora Lukeše (1950), profesora
Bostonské univerzity, se zabývá dramatem
Československého státu v nejistém prostoru
mezi východem a západem od konce první
světové války až do mnichovské dohody
v roce 1938. Lukeš pozorně sleduje počátky
československé politiky vůči nově vzniklé-
mu sovětskému Rusku a důraz klade na
dosud neznámé aspekty československo-
sovětského spojenectví od poloviny třicátých
let. Líčí nesnáze středoevropského státu
a Benešovu zahraniční politiku v mantine-
lech daných aktivním ruským přístupem,
poněkud apatickým postojem západu, nacis-
tickým ohrožením a tlakem komunismu.
Seznámí nás také s aférou maršála Tuchačev-
ského, s československou reakcí na anšlus
Rakouska i s atmosférou květnové mobiliza-
ce v roce 1938. Ukončením česko-německé
krize je samozřejmě Mnichovská dohoda,
která také tvoří i závěr publikace. Kniha je
mimo jiné cenná i tím, že se opírá o doku-
menty zpřístupněné až v devadesátých
letech. S novými, dosud neznámými fakty se
formují i nové pohledy na zdánlivě známou
kapitolu novodobých dějin této země.

Igor Lukeš, ČESKOSLOVENSKO
MEZI STALINEM A HITLEREM, 

376 str., Nakladatelství Prostor, Praha

Kniha Henry Kissingera, kterou mám před
sebou, pojednává o nejdůležitějších politic-
kých záležitostech, které určovaly meziná-
rodní dění v posledních tři sta padesáti letech.
Hlavním těžištěm obsáhlé publikace je obdo-
bí studené války. Autor, dlouholetý šéf ame-
rické zahraniční politiky, provádí čtenáře
s rutinou zkušeného diplomata všemi nejdů-
ležitějšími událostmi světové politiky. Zabý-
vá se politickou koncepcí raison d´etat kardi-
nála Richelieua, jejímž nejvyšším cílem
a motivem byl národní zájem, později –
v osmnáctém století – praktikovala Velká Bri-
tánie pojetí mocenské rovnováhy, které �

LITERATURA NEJEN S DAVIDOVOU HVĚZDOU
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� v devatenáctém století zre-
konstruovalo Metterni-
chovo Rakousko v podobě
tzv. evropského koncertu.
Bismarkovo Německo pak
proměnilo evropský pořá-
dek v chladnokrevnou hru
politiky síly.

V dalších dvaceti devíti kapitolách probírá
velmi podrobně klíčové události, myšlenky
a osobnosti na cestě „od Richelieua k pádu
Berlínské zdi“. Kapitoly – Nacisticko sovět-
ský pakt, Počátek studené války, Dilema zadr-
žování komunismu: korejská válka, Impérium
se otřásá: Maďarsko, Berlínská krize, Konec
studené války: Reagan a Gorbačov – jsou pro
nás velmi důležité, neboť ukazují část historie,
kterou jsme prožili na opačné straně, vystave-
ni masivním dezinformacím. I po letech je
důležité podívat se na některé události z jiné-
ho úhlu, než který nám byl vnucován.

Kniha „Umění diplomacie“ je především
knihou o Americe, o jejích hlubokých mrav-
ně-politických dilematech, o její velikosti
a síle i jejích slabostech a limitech. Svým
způsobem tak přibližuje zemi, která se v prů-
běhu dvacátého století třikrát – do značné
míry z nezištných podmínek – zásadně anga-
žovala ve prospěch těch Evropanů, kteří
milují svobodu.

Kdo si tuto knihu přečte, bude mít mno-
hem snadnější orientaci i v současném pro-
blému, který se týká sporu o umístění ame-
rického radarového systému v Čechách.

Henry Kissinger, UMĚNÍ
DIPLOMACIE, 946 str., 

Nakladatelství Prostor, Praha

Dějiny evropské civilizace začínají
v Řecku, neboť zde se od druhého tisíciletí
př.o.l. rodil „zázrak“, který určil vývoj antic-
kého Středomoří a celého starověkého světa.
V tzv. archaické (rané) době vytvořili Řekové
základy materiální a duchovní kultury: archi-
tekturu, sochařství, vázové malířství, homér-
ské eposy, lyriku, divadlo, počátky filozofie

a vědních disciplín, záko-
nodárství, olympijské
hry… stvořili fenomén
zvaný antika.

Prof. PhDr. Pavel
Oliva, DrSc, přední
odborník na dějiny staro-
věku, líčí v této knize
civilizační vývoj v řec-

kém prostoru od neolitu a doby bronzové
s vrcholy v mínojské kultuře na Krétě
a mykénské kultuře v Řecku, kolonizační

expanzi Řeků až po vznik prvních států ve
Spartě a Athénách 8.–6. stol. př. o.l.

Na tuto publikaci navazují svazky
Kolébka demokracie, Dějiny a kultura kla-
sického Řecka a Svět helénismu. Dohromady
tvoří výjimečnou trilogii o dějinách a kultu-
ře antického Řecka.

Pavel Oliva, ZROZENÍ EVROPSKÉ
CIVILIZACE, 159 str., Nakladatelství

Arista/Epocha

„Ty mi chceš vybudovat dům, abych
v něm sídlil? …Hospodin ti oznamuje, že on
vybuduje dům tobě.“ (2 Sam 7,4-29)

Velká mediální aféra loňského podzimu
„vybuchla“ těsně poté, kdy mezinárodně
uznávaný architekt Kaplický vyhrál soutěž
na zástavbu části Letné super moderní
knihovnou. Smělý návrh doslova rozdělil

zemi na dvě poloviny,
do celé záležitosti se
začali nešťastně plést
politici včetně hlavy
státu. V podstatě však
nejde o nic jiného než
o spor mezi skupinou,
která se domnívá, že sta-
vební vývoj Prahy byl

ukončen funkcionalistickými stavbami třicá-
tých let minulého století a všechno, co bylo
postaveno po těchto letech, je k neprospěchu
Prahy. Ti druzí namítají, logicky, že pokud
by podobný – quasi konzervativní přístup
platil v minulosti, byla by Praha dosud
románská.

Že lze stavět moderně, šetřit kozervativní
hodnoty a neopustit spirituální charakter
stavby dokazuje skvěle reprezentativní pub-
likace Nové kostely a kaple z konce dvacáté-
ho století v České republice. Odpověď, kte-
rou dostává král David na svůj záměr, aby
vybudoval Hospodinovi chrám, je velmi pře-
kvapivá a upozorňuje na to, že Bůh Izraelitů
je univerzální a neviditelný, že ho „ani nebe-
sa nemohou pojmout“ (IKr 8,27). Jediný sta-
rozákonní chrám se tak podstatně liší od
množství kultovních míst jiných nábožen-
ství, které božstvo, většinou v podobě kon-
krétního obrazu, přímo prezentují.

Publikace složená z příspěvků celé řady
renomovaných autorů vedených prof. Ing. Ji-
řím Vaverkou, DrSc., nás v úvodních kapito-
lách seznámí s tím nejlepším, co bylo v této
oblasti postaveno v zahraničí, aby tyto trendy
konfrontovala s naší domácí architektonickou
produkcí. Publikace obsahuje mnohem více
než jen taxativní výčet jednotlivých objektů,
zabývá se širokým okruhem otázek, např.

fenoménem a symbolikou světla v architektu-
ře, výtvarným dílem a jeho místem v sakrál-
ním prostoru, urbanistickými souvislostmi
a vztahy, technickými aspekty interiérů atd.

Důležitým pomocníkem každého zájemce
je i kvalitní terminologický slovník, seznam
použité literatury a fotodokumentace.

Jiří Vaverka, NOVÉ KOSTELY
A KAPLE Z KONCE 20. STOLETÍ

V ČESKÉ REPUBLICE, 435 str.,
Karmelitánské nakl. Kostelní Vydří

Mnoho lidí se domnívá, že poker, americ-
ká karetní hra, je kratochvílí drsných kovbojů,
kteří v krátkých přestávkách mezi vzájem-
ným vražděním holdují hře, ve které není
nouze o falešné hráče. Ti, arci, jsou neohrože-
ným hrdinou včas odhaleni a je jim na výstra-
hu vydlážděn žaludek poctivým olovem.

Není tomu tak už proto, že tato hra vyža-
duje velmi dobré soustředění, paměť, znalost
psychologie, kombinační
schopnosti a jiné vlastnosti
mozku nezkaleného zápla-
vou laciné whisky. Je to
opravdu hra náročná, zábav-
ná a řekněme rovnou –
i sportovní. Existují totiž
i soutěže, a to velmi reno-
mované, kde můžete vyhrát
statisíce dolarů. Ke všemu dobrému lze
o pokeru říci, že je to hra, která vám, budete-li
to umět, může i finančně prospět.

Pro všechny, kteří touží proniknout do
tajů této hry, připravil Phil Hellmuth Jr., deví-
tinásobný vítěz světové série v pokeru a vítěz
dalších více než čtyřiceti turnajů, překvapení
v podobě dokonalé učebnice. Autor je milio-
nář, který celé své jmění získal v této hře.
Kniha začíná popisem pravidel a rozdáním
a poté rozvíjí snadno srozumitelným stylem
jak základní, tak pokročilé strategie. Učí
přesně, která rozdání hrát, kdy blufovat a kdy
zvyšovat sázky a kdy karty složit. Navíc
poskytuje techniky umožňující odhalovat hru
protivníků a zachovat chladnou hlavu pod
tlakem hry. Jsou zde i návody na turnajová
klání. V Praze je možné hrát kvalitní poker
v Banco Casino v ulici na Příkopech.

Budete-li umět dobře poker, nebudete
potřebovat v USA pracovní povolení. Vydě-
láte spoustu peněz jen jako obyčejní turisté.
Tak panstvo, rozdáváme…

Phil Hellmuth Jr., JAK HRAJÍ POKER
PROFESIONÁLOVÉ, 448 str.,

Nakladatelství Baronet, Praha 2006

� Milan Kalina

Tevet 5768
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Deník Právo přinesl ve středu
28. listopadu 2007 zprávu o návštěvě
prezidenta Václava Klause v úterý
27. listopadu na Ekonomicko-správní

fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V odpovědi na otázku
jednoho ze studentů ohledně Jana Švejnara řekl Václav Klaus:
„Na webové stránce pana doktora Švejnara je první věta
v angličtině, že byl jeden z hlavních architektů české ekono-
mické reformy na počátku 90. let minulého století. Tato první
věta v jeho životopise je nepravdivá. On se na ekonomické
transformaci u nás prostě nepodílel, ani milimetrem se toho
nezúčastnil. To říkám s plnou zodpovědností, protože jsem
tehdy byl ve všech orgánech a komisích, které to řešily.“

Toto prohlášení je nepravdivé.
Termínem „architect of reforms“ se všeobecně myslí ideový

tvůrce reforem, nikoli výkonný inženýr. Na konci roku 1989
jsem přišel s jedním z hlavních návrhů ekonomické reformy,

který vyšel pod názvem
Strategie ekonomické
přeměny Českosloven-
ska nejdřív v PlanEcon
reportu (v prosinci
1989) a pak v edici
Archy Lidových novin
(1990). Tento návrh
jsem předložil česko-
slovenské akademické
obci v lednu 1990
a ministrům federální
a české vlády a guver-
nérovi Národní banky
na víkendovém zase-
dání na zámku v Kolo-
dějích 2.–4. února 1990.
Na rozdíl od Vladimíra

Dlouhého, Tomáše Ježka, Dušana Třísky, Jana Vrby, Josefa
Tošovského, Jana Vaňouse a Josefa Zieleniece se Václav Klaus
těchto jednání neúčastnil. Můj návrh významně ovlivnil
následnou diskuzi a koncepční vývoj transformace, ale metoda

doporučená mnou a kuponová privatizace provedená pod vede-
ním Václava Klause se lišily převážně v tom, že já jsem dával
velký důraz na přednostní vytvoření silného právního systému,
aby nemohlo docházet k rozkrádání majetku a jiným nelegál-
ním činům. Též jsem důsledně navrhoval, aby občané dostali
silné minoritní podíly akcií podniků, avšak aby většina akcií
zůstala pro financování důchodů, zdravotnictví a vstup strate-
gických partnerů.

Pokud Václav Klaus sepsal nějaký seriózní koncept ekono-
mické transformace, rád bych si jej přečetl. Zásluhy za realizaci
kupónové privatizace, která mimo jiné obohatila světový slov-
ník o pojem „tunelování", ale Václavu Klausovi samozřejmě
upřít nelze.

� Jan Švejnar
(Text návrhu J. Švejnara je přístupný na www.jansvejnar.cz,
v sekci Akademické působení, Publikace.)
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VÁCLAV KLAUS NEMLUVÍ
PRAVDU
Jan Švejnar reaguje 
na prohlášení prezidenta

PREZIDENTSKÉ VOLBY ZA DVEŘMI: PŘEDVOLEBNÍ BOJ ZAČÍNÁ
Udrží si Václav Klaus svou pozici a bude zvolen i pro další funkční období? Kdo bude jeho protikandidátem? Existuje

reálná šance, aby opoziční kandidát zvítězil? A co si přejí obyčejní lidé?
To jsou dozajista horká témata, kterým se denní tisk neustále věnuje. Ale ani HYDE PARK nechce zůstat pozadu a vybral

pro své čtenáře méně známou předvolební „přestřelku“ mezi stávajícím prezidentem a jeho případným protikandidátem.

Posuďte sami:
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