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Krátce

Díky zákonu o zpřístupnění svazků
vzniklých činností bývalé Stb jsem
měl možnost nahlédnout do zacho-
vaných fragmentů svazku agentky
Alice. S překvapením jsem sledoval
její zašmodrchaný životní příběh,
který začíná mnohem dříve než
v horkém létě roku 1967.

Martin Šmok

Arnošt Lustig napsal: „Ladislav Fuks
byl artista na vysoko napjatém laně:
při pohledu na něho a jeho dílo jímá
člověka závrať. To, co je vysoko, bylo
pro něho hluboko; jeho dílo se podo-
bá ledové kře, z níž je víc skryto pod
hladinou, než vyčnívá na povrch.“ 

Lubor Falteisek

Nezávisle na Tóře (a snad i nezávisle
na Bohu) byl kašrut tak dlouho
základním kamenem židovství, že to
dokonce ani liberální Židé – právě
jako Židé – nemohli ignorovat.

Tom Kučera

ŽIVOTNÍ IMPROVIZACE
HOUSLOVÉHO VIRTUÓZA

Rozhovor s Alexandrem Shonertem čtěte na straně 8



židovský rok

červenec/srpen 20042

Herzl se narodil v asimilované, i když
židovským tradicím ne zcela odcize-
né rodině. Druhá polovina 19. století

byla v Evropě obdobím rozkvětu vědy, techni-
ky, literatury a umění. Realisté spolu s idealis-
ty považovali toto období za novou epochu,
v níž se myšlenky o svobodné, spravedlivé
a pokrokové společnosti změní ve skutečnost.
Touto nadějí žili také Židé mnoha evropských
zemí. Základem takového optimismu byl vliv
myšlenek francouzské revoluce o svobodě,
rovnosti a bratrství, které již dříve hluboko
zakořenily v evropských liberálních kruzích
a byly hnacím motorem revolučního roku
1848, kdy padla poslední, od středověku se
táhnoucí omezení židovského obyvatelstva.
Začíná emancipace Židů a jejich postupné
vrůstání do evropské společnosti. Rovnopráv-
né postavení dalo možnost evropským Židům
aktivně se účastnit rozvoje průmyslu, hospo-
dářství, vědy a kultury. 

Rychlý a viditelný úspěch Židů ve všech
sférách jejich činnosti vytvořil ovzduší silné
konkurence, kterou do nedávna, díky již
neplatným omezením, ostatní obyvatelstvo
vůbec neznalo. Ve velice krátké době se židov-
ská emancipace stala trnem v oku křesťanské
většiny. Pradávná nenávist a předsudky vůči
Židům, mající své hluboké kořeny v křesťan-
ské náboženské tradici, se rychle transformo-
valy a přijaly na sebe formu „vědeckého“ anti-
semitismu. 

Sama Evropa se nachází v bouřlivém poli-
tickém a národnostním kvasu. Vznikají nové
národní státy, např. Italské království, pod
Pruskem se sjednocují německá knížectví,
Bulhaři a Rumuni se vymaňují z turecké nad-
vlády. Podobně je tomu i v mnohanárodnost-
ních státech, kde menšiny usilují o nezávislost
nebo alespoň o širokou autonomii. Takový
proces probíhá v Uhrách, Čechách, na Sloven-
sku i v sousedním Polsku pod ruskou nadvlá-
dou. Takový národnostní kvas mnohdy ústící
do nacionalistického, nemohl nezanechat
stopy na židovském obyvatelstvu. Potřeba
náboženského, národního a společenského
sebeurčení vedla židovské intelektuální kruhy
k asimilační rozpolcenosti: „My jsme Němci
mojžíšského vyznání“. Touto etapou také pro-
šel i Theodor Herzl, ale brzy došel k závěru, že
to není ona cesta, která Židům přinese
dobro.Vždyť židovské asimilační snahy zavrh-
li sami jejich křesťanští spoluobčané poukazu-
jíce na to, že se nejedná o náboženský nebo
kulturní problém, ale o rasový. Židé jsou
Semité, tudíž cizí a nežádoucí element upro-
střed evropských národů. Mladý Herzl se chtě
nechtě ocitl ve víru národnostního, politického
a společenského dění, které ovlivňovalo
a měnilo jeho postoje. 

Již od dětství projevoval Herzl literární sklo-
ny.Ve třinácti letech psal povídky a básně a ve

čtrnácti založil gymnaziální literární spolek
„Wir-My“, jehož se stal předsedou. Roku 1878
se rodina Herzlových přestěhovala do Vídně,
kde se mladý Theodor zapsal na právnickou
fakultu. Roku l881 Herzl vstoupil do německé-
ho studentského spolku Albia, ale za necelé
dva roky ho opouští na protest proti antisemit-
skému duchu, který v něm vládl. Roku 1884
Herzl ukončil svá studia doktorátem práv
a krátkou dobu se zabýval advokátní praxí,
která ho však nijak neuspokojovala, a proto se
ve svých 25 letech plně oddal literatuře a psaní
divadelních her. Počáteční neúspěch na vídeň-
ském literárním poli ho neodradil, nadání
a houževnatost nakonec přinesly své plody.
Jeho fejetony se začaly objevovat ve vídeň-
ských novinách a jeho hry slavily úspěch na
divadelních scénách rakouských a německých
měst. Na podzim roku 1891 nabídl vydavatel
vídeňských liberálních novin Neue Freie Pres-
se Herzlovi, aby se stal jejich pařížským kores-
pondentem. Herzl nabídku přijal a zanedlouho
odjíždí do francouzského hlavního města. 

Ze spisovatele a dramatika se má stát novi-
nář, který bude rychle, krátce a výstižně rea-
govat na politické, hospodářské, politické
a společenské události Francie a Paříže. Toho-
to úkolu se Herzl zhostil skvěle. V prosinci
1894 se stává Herzl svědkem inscenovaného
soudního procesu s Alfredem Dreyfusem.
Kapitán generálního štábu francouzské armá-
dy A. Dreyfus byl na podkladě podvrženého
obvinění ze špionáže pro Německo odsouzen
jako vlastizrádce k doživotnímu vězení na
Ďábelských ostrovech a k veřejné degradaci.
V celé této soudní frašce byl Dreyfusův židov-
ský původ přitěžující okolností. Zpočátku
Herzl věřil v obvinění vojenské prokuratury,
ale velice rychle došel k logickému závěru, že
Žid z vážené a zámožné rodiny, který si vybral
za povolání vojenskou kariéru, bude úzkostli-

THEODOR HERZL
– prorok židovského státu (k stému výročí úmrtí)

Nedaleko nádherné budapešťské synagógy v Dohány utca (Tabakgasse) stojí dům, v němž 2. května 1860
spatřil světlo světa Theodor Herzl. Tuto událost na tomto místě dodnes připomíná pamětní deska, 

která nebyla odstraněna ani v dobách socialismu. 

Vážení a milí čtenáři,
tentokrát Vám nabízíme rozšířené prázdninové vydání Maskila.

Kromě rozhovoru, vzpomínek Chaima Kleina, povídání o památ-
kách a dalších pravidlených rubrik, v něm najdete například strán-
ky věnované literatuře či programy nejrůznějších kulturních akcí. 

Příštího, dvanáctého, čísla našeho časopisu, které bude již opět
standardní, se tedy dočkáte až koncem měsíce srpna. 

Příjemné počtení a hezké prožití léta Vám přeje
Vaše redakce
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vě dbát na svou čest, aby ji nepošpinil. Proto je vyloučené, aby se stal zrádcem své vlasti. Toto
Herzlovo mínění bylo utvrzeno i tím, že při své degradaci opakoval Dreyfus stále jedna a tatáž
slova: „Jsem nevinen! Ať žije Francie!“ V ulicích Paříže a ostatních francouzských měst křičely
davy lidí: „Smrt zrádci! Smrt Židům!“ Tak se chová lid v demokratické republice, sto let od
vyhlášení Deklarace práv člověka. Herzl je zděšen a rozhořčen. Výzva velké revoluce o rovnos-
ti a bratrství ztratila svou platnost. Samotný proces a reakce na něj utvrdily Herzla v tom, že
židovská otázka není náboženským, společenským nebo pouze čistě lidským problémem, ale že
se jedná o problém národnostní a politický, který je nutno řešit politickými prostředky. Nutnost
vytvoření obrozeného židovského státu je od této chvíle hlavním cílem Herzlova snažení. 

Když se Herzl v červenci 1895 vrátil zpět do Vídně, panovalo v hlavním městě Rakouska-Uher-
ska ještě dusnější antisemitské ovzduší, než když je před čtyřmi lety opouštěl. Herzl se proto roz-
hodl přijmout neodkladná opatření k zabezpečení budoucnosti židovského národa. Ve svém dení-
ku 14.6.1895 píše: „Stát, v němž budeme moci žít s orlím nosem, s černými nebo rezavými vousy...
a při tom nebudeme objektem posměchu. Stát, v němž konečně budeme moci žít jako svobodní
občané ve své zemi. Stát, v němž si nás, tak jako ostatní, budou vážit za naše velké a dobré skutky
a kde budeme žít v míru s ostatním světem... V naší zemi můžeme povznést náš národ k takovým
činům, které se nám dnes zdají nedosažitelnými. Vždyť by Hospodin nezachoval náš národ do
dnešních dnů, kybychom neměli zvláštní poslání v dějinách lidstva“. Ve své knize Židovský stát,
která vyšla roku l896, píše: „Jsme národ – jednotný národ. Upřímně a naivně jsme se snažili při-
způsobit se životu národů, v jejichž středu jsme žili a přitom si zachovat víru našich předků. Marně
jsme oddanými a občas i přemrštěnými vlastenci přinášejícími hmotné i duchovní oběti. Marně se
snažíme uměním a vědou povznést národy, v nichž žijeme, a rozmnožit jejich bohatství obchodem
a styky. V těchto zemích, kde jsme se narodili a po staletí žijeme, nás pronásledují jako cizáky.“ 

Herzl se vrhá do politické a diplomatické činnosti na dosažení svého cíle – vybudování státu
pro židovský národ v jeho historické vlasti. Jedná s britskými, francouzskými a německými poli-
tiky. V Istanbulu se setkává s velkým vezírem. U mnohých politiků a diplomatů získal Herzl
jejich sympatie a porozumění pro své myšlenky a plány, ale podporu prakticky žádnou. Dokon-
ce známý filantrop baron Edmond de Rotschild na pařížském setkání odmítl Herzlovu myšlenku
o hromadném přistěhovalectví Židů do Palestiny jako neuskutečnitelnou. Herzl se nenechal odra-
dit a se svými přáteli a příznivci z řad členů hnutí Chovevej Cijon začal přípravy na první Sio-
nistický kongres. Ten se pak uskutečnil koncem srpna 1897 ve švýcarské Basileji. Účastnilo se
ho 208 delegátů ze šestnácti zemí a stovka pozorovatelů. Herzl pak ve svém deníku napsal:
„V Basileji jsem založil židovský stát. Jestli bych dnes tato slova pronesl veřejně, všichni by se
mi vysmáli. Možná že za pět, ale zcela jistě za padesát let, to všichni uznají.“ Herzl se ve svém
proroctví zmýlil o necelých devět měsíců – 14.května 1948 vznikl Stát Izrael. 

Rok po basilejském kongresu navštívil Herzl Palestinu a setkal se tam v Jeruzalémě s němec-
kým císařem Vilémem II., kterého žádal o podporu svých plánů. Bohužel, tato schůzka byla pro
Herzla neúspěšná. Na druhou stranu se však Herzl na vlastní oči přesvědčil o ohromném a nevy-
užitém potenciálu Erec Jisrael, která čeká na pracovité ruce a intelekt tisíců, ba milionů svých
synů a dcer žijících dosud v antisemitském galutu. Za Herzlova života se uskutečnilo celkem šest
Sionistických kongresů. Šestý, který se konal koncem srpna 1903 taktéž v Basileji, probíhal pod
vlivem následků nedávného krvavého kišiněvského pogromu. Herzl chce ihned zachránit výcho-
doevropské Židy a evakuovat je z ohrožených oblastí do bezpečí, nejlépe mimo Evropu. Proto
přichází s problematickým plánem Ugandy. Kdo razantně vystoupil proti tomuto plánu, byli
právě ti, které chtěl Herzl zachránit – delegáti z Ruska. Všichni začali křičet, že nejsou žádnými
ugandisty, ale sionisty. Šlo zde o politováníhodné vzájemné nepochopení, které téměř vyústilo
v rozkol sionistického hnutí. Na jaře 1904 však dochází k usmíření mezi Herzlem a odpůrci plánu
Ugandy. Herzlovo mnohaleté obrovské pracovní úsilí a napětí, které mělo za následek vyčerpá-
ní jeho organismu a chronická srdeční nemoc zapříčinily jeho předčasnou smrt. Herzl umírá 3.
července 1904, tedy 20. tamuzu 5664. 

Poté, kdy byl založen Izrael, bylo možné vyplnit Herzlovu poslední vůli a převézt jeho tělesné
ostatky z Vídně do Jeruzaléma a pohřbít je na hoře, která nese jeho jméno – Har Herzl. Ne náho-
dou býval Herzl zobrazován jako biblický Mojžíš, jejich osudy byly podobné. Mojžíš, který
vyvedl lid z Egypta, prožil s ním 40 let na poušti a nyní vzhlíží z východního břehu Jordánu
k Erec Kenaan, k staronové vlasti, ale není mu souzeno do ní vejít. Také Herzl zasvětil celý svůj
život myšlence vytvoření židovského státu, ale nebylo mu souzeno se ho dožít. Teprve generace,
které přišly po nich, uskutečnily sen svých duchovních otců.

◗ Rabín Daniel Mayer
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Bejt Simcha
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pátek 2. července od 20 hodin
Kabalat ·abat v Jubilejní (Jeruzalémské)
synagoze s místní komunitou a rabi Abram-
sonem

středa 7. července od 19 hodin
„Diskusní putyka Bejt Simcha“ v hostinci
U PinkasÛ (Jungmannovo nám.)

pátek 9. července od 18 hodin
Kabalat ·abat s reformní americkou rabín-
kou Susan Laemmle

středa 21. července od 19 hodin 
„Diskusní putyka Bejt Simcha“ v restauraci
Dahab (Dlouhá tfi.)

sobota 24. července od 10 hodin
Workshop vûnovan˘ Ti‰a be-av s rabi Ronal-
dem Hoffbergem (od 10 hodin bohosluÏba,
vlastní workshop od 14 hodin)

pátek 30. července od 18 hodin
Kabalat ·abat s rekonstruktivním rabínem
Michaelem Cohenem

středa 4. srpna od 19 hodin 
„Einstein, judaismus a vûda“ – pfiedná‰ka
rekonstruktivního rabína Michaela Cohena

PRAVIDELNÉ AKCE
Kabalat ·abat kaÏd˘ pátek od 18 hodin;
pokud je na programu i pfiedná‰ka, následu-
je vÏdy po skonãení bohosluÏby, od 19 hodin

Brigády na Novém Ïidovském hfibitovû
(u stanice metra Îelivského) kaÏdou druhou
nedûli od 10 hodin (konkrétnû 11. a 25. 7.
a 8. a 22. 8.); náfiadí zaji‰tûno na místû, pfii-
neste si pracovní rukavice, pokud mÛÏete

HODINY PRO VEŘEJNOST
kaÏdé úter˘ a kaÏd˘ pátek od 11 do 14 hodin
(z dÛvodu dovolené se ru‰í 27. a 30. 7.)

tamuz/av 5764

➤



červenec/srpen 2004

Nyní tedy existuje svědectví, že Jordanovo omámené tělo
údajně opustilo hotel Esplanade přes kancelář Egypt-
ských aerolinek, odkud mělo být přes střechu garáží

doneseno do bytu Marie Podloucké ve vedlejším domě. Osoby
akce se účastnící se poté měly skrývat na chatě Podloucké ve
Veselíčku na Moravě. Přítomnost arabských návštěvníků tropí-
cích hluk v bytě Marie Podloucké v den Jordanova zmizení, stej-
ně jako existence spojovací cesty mezi bytem Podloucké a kan-
celáří v hotelu Esplanade, jsou zadokumentovány již od roku
1967.

Ve filmu byla vyřčena teze, že Jordan mohl být vylákán do
Prahy v rámci kombinace, tedy v podstatě řízené provokace, čes-
koslovenské tajné služby Stb, a že Egyptská strana se mohla stát
obětí stejné kombinace. Jednou z osob účastnících se přípravy
této kombinace měla být agentka Alice působící právě v kancelá-
ři Egyptských aerolinek v hotelu Esplanade. Díky zákonu o zpří-
stupnění svazků vzniklých činností bývalé Stb jsem měl možnost
nahlédnout do zachovaných fragmentů svazku agentky Alice.
S překvapením jsem sledoval její zašmodrchaný životní příběh,
který začíná mnohem dříve než v horkém létě roku 1967.

2. února 1954 ve 13.28 zazvonil v pražském bytě Jakuba Gazi-
ta telefon číslo 494-53. Telefon zvedla paní Gazitová. Vola-
jící se představila jako Jiřina, a řekla, že by chtěla
mluvit s panem Gazitem. Poprosila ho,
jestli by mohl přijít. Stb telefonát
poslouchala, neboť vědě-
la, že pan Gazit je
rezidentem izraelské
tajné služby. Gazit pra-
coval pro organizaci
zaměřenou na pomoc
židům za železnou oponou,
kterou s Šaulem Avigurem
a Šajke Danem vybudoval
Charles Jordan. 

Orgán roty R se okamžitě
vypravil sledovat pana Gazita. Ten
vyšel ze svého bydliště v 17:15 a na
Perštýně zašel do prodejny Gramo-

fonových závodů. Ztotožněním osoby, se kterou se setkal, byla
v ženě zjištěna Jiřina Švandová. 

Dalším šetřením bylo zjištěno, že Švandová funguje pro Gazita
coby přepážka. Ze spisu však není jasné, kdy přesně to Stb zjisti-
la. Ve spise se uvádí, že podle výpovědi zatčeného Samuela Vese-
lého je totožná s ženou, která ho navštívila před jeho pokusem
o ilegální přechod hranic. Při této návštěvě mu vyřizovala vzkaz
od Gazita. Další osoby účastnící se zmařeného pokusu o emigra-
ci byli kromě Gazita také Carmon a Herzog z izraelské ambasá-
dy, jakýsi Auský, manželé Kalinovi, a paní Veselá. Byl zachycen
styk Švandové s jakýmsi Klímou, který je dobrým sportovním
lyžařem. 

Jiřina Švandová byla předvenena až 15. dubna 1954, po několi-
kaměsíčním sledování. Pokusila se bránit známostí s dcerou Lud-
víka Svobody, a snažila se zapřít své styky s Gazitem. V závěru
výslechu uvedla pouze styk s jistým Josi Geršonem, pracovníkem
ambasády, který u ní kupoval desky, jeho známou Bartuškovou,
a Zevem Dattnerem s přítelkyní Suranovou. S těmito se měla stý-
kat od podzimu 1951, s Dattnerem intimně. V následujícím pro-

tokolu z téhož dne se Švandová již rozhodla popsat své
aktivity detailněji. Padají další jména: Essor, Kaddar,
Peled, Carmon, Bejkovská, Samková, Schorman,
Šorban, Beck, Mašek, Daněk, Vacek, Provodin,
Hrabinová, Weinar, Steinitz, Fischl, Lánská
a konečně Gazit. Vyslýchaná popisuje, jak ji nav-
štívil Geršon s tím, že skupina s jeho snouben-
kou Bejkovskou byla zadržena na hranicích,
někteří že byli chyceni, a někteří že utekli,
a že potřebuje pomoci někoho ukrýt. Gazit
poté ukryl dotyčné osoby v chatě Švandové.

Švandová v několika dalších protoko-
lech z téhož dne doznala svou účast i na
dalších Gazitových operacích. Pomá-
hala hledat informace o Bejkovské
a jistém Laušerovi, byla vyslána

informovat Veselého, jezdila coby izra-
elská spojka do Brna, Mariánských lázní a Brati-

slavy, pomáhala s výměnou peněz na černém trhu, pomá-
hala s organizací tajné emigrantské lodě z Komárna. 
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Z POMOCNICE MOSSADU MILENKOU
EGYPTSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ

Pohnutý život československé agentky Jiřiny Švandové-Hellimanové 

V srpnu 1967 v Praze zemřel Charles Jordan, víceprezident americké židovské organizace Joint. Smrt muže, po
kterém jsou dnes pojmenovány dva pražské domovy pro seniory, nebyla dodnes objasněna. A to přesto, že ve svět-
le materiálů popisujích Jordanův projekt rehabilitace palestinských uprchlíkůje je jasné, že šlo o politickou vraž-
du s mezinárodním dosahem. Od doby, kdy jsme se tématu Jordan společně s Petrem Bokem naposledy věnovali
filmem Otec Uprchlíků, se podařilo získat značné množství materiálů, které vnášejí do celé věci nové informace.
Značná část z nich se objevila v reakci na výzvu ve filmu, aby žijící svědkové překonali svůj strach a promluvili.



Po obvinění z velezrady a špionáže se Jiřina Švandová zaváza-
la spolupracovat s Stb, aby odčinila toto své počínání. V průběhu
přípravy procesu s většinou výše jmenovaných osob byla z něho
Švandová orgány Stb vyvedena, a unikla tak mnohaletému uvěz-
nění. Jejím úkolem bylo nyní navázat styk s novými izraelskými
představiteli, a předstírat pokračování ve spolupráci. Pod kontro-
lou Stb se pak několikrát schází s Essorem, byla požádána o opě-

tovné zapůjčení chaty izraelskému diplomatu Šamirovi
a chata byla odposlouchávána, ale ve svazku se

žádné výsledky těchto snah nenacházejí.
Po milostné epizodě s jakýmsi

Lucienem se Jiřina Švan-
dová 24. 9.

1 9 5 5

p r o -
vdala za kame-
ramana Václava Helli-
mana. Svého manžela i další
známé zapojuje do kurzu hebrejštiny, kte-
rého se sama již delší dobu účastní. 

Stb nyní Alici úkoluje, aby Šamirovi sdě-
lila, že na základě Essorovy žádosti si zaří-
dila schůzku s panem Zawahirim z Egypt-
ského velvyslanectví, a co že mu má zji-
stit o zbraních dodávaných Českosloven-
skem Egyptu. Podle hodnocení z roku
1962 Alici v roce 1959 „nakontaktoval
bývalý zaměstnanec izraelského
vyslanectví, který byl na krátký čas
v Praze“ a slíbil jí, že se na ní někdo
s něčím obrátí. O celé věci však
není ve svazku žádný jiný záznam. 

V zachovaném zbytku osobního svazku je poté značná
časová prodleva, až 7. 12. 1962 si spolupracovnici Alici přebírá
soudruh Sidorjak, aby ji řídil v nové pozici úřednice v objektu
letecké společnosti Sjednocené Arabské republiky (SAR). Jména
nyní procházející jejím životem a svazkem jsou českými úřední-
ky zkomolená, a dají se číst takto: Razouk, Hassanein, Salah
Bamadik, Saed Abaler, Marsoor, Ali Jousef Tewfik. Nejdůležitěj-
ší z nich však byl důstojník egyptské tajné služby Ihsan Moham-
med Talaat, její zaměstnavatel. 

Stb svou agentku instruuje, aby „rozšířila akci Pavouk z kance-
láře objektu do jeho ložnice“. Hellimanová navazuje intimní kon-
takty s představiteli egyptského režimu v Praze, stává se Talaato-
vou milenkou, dvakrát ročně cestuje do Káhiry. Pro tyto cesty
byla Stb úkolována, výsledky však byly zřejmě nulové. Alice byla
nabádána k nabízení akcí proti Izraeli orgánům egyptské tajné
služby Muchabarat, zárověň však byla úkolována navazovat

v Praze styky s izraelci a nabízet jim informace o egyptských
důstojnících a dodávkách zbraní z ČSSR do Egypta. Zdá se, že na
vrcholu těchto kombinací proti Talaatovi si v roce 1966 Stb polo-
žila otázku, zda Alice ve skutečnosti stále nepracuje pro izraelce,
a nezneužívá svého postavení u Stb k tomu, aby pronikla do agen-
tury SAR. Alice byla dvakrát bezvýsledně sledována, a poté
instruována k rozvíjení kontaktů se svou někdejší učitelkou heb-
rejštiny, Hanou Lionovou, za účelem prohloubení celé kombina-
ce „ke zpravodajské hře mezi ambasádami Izraele a SAR.“ Na
přelomu let 1966 a 1967 Alice měla Talaatovi zdůrazňovat, že
byla kontaktována mužem z minulosti, který jí navrhl obnovení
aktivit pro Izrael. Ze spisu není jasné, zda s tímto nápadem přišla
Alice či Stb.

V létě 1967 kancelář Mohameda Talaata v hotelu Esplanade, ve
které agentka Alice pracovala, údajně sehrála výše popsanou

roli ve smrti Charlese Jordana. Netřeba zdůrazňovat, že Charles
Jordan v té době intenzivně hledal možnosti tajné komunikace

s představiteli egyptského režimu. Egypt kromě jiného právě
uvěznil celou svou zbývající židovskou populaci. Stb se Alice na
Jordana a Talaatovu možnou účast v jeho smrti zeptala až měsíc
po události. Alice sdělila, že si k celé věci kvůli odstupu času již

nic nepamatuje.

Ve svazku nastává další pomlka.
Poté, co Alice roku 1971 ukončila

studia práv, byla převedena z kategorie
agent do kategorie důvěrník. V jejím

závěrečném hodnocení se píše: „Agent-
ka byla získána ke spolupráci 16. 4. 1954

na základě komprmaterálu, a to ze styku
s pracovníky ZÚ Izraele, zvláště s vyslan-

cem Gazitem, pro kterého tvořila přepážku
a tak umožňovala připravované útěky osob

z ČSSR. Toto jednání jmenovaná … odčinila
v plné míře svou spoluprací s orgány MV. Po

dobu spolupráce plnila úkoly svědomitě a peč-
livě.“ Její převedení do kategorie důvěrník je

odůvodněno tím, že „v důsledku politických
změn státu SAR i změnu pracovníků uvedené

letecké společnosti včetně zaměstnanců ZÚ se
značně omezila možnost podávání informací.“

Zde zbytek osobního svazku agentky Alice, Jiřiny Švandové –
Hellimanové, končí. Další možností pro pátrání po pravdě o přes-
ných okolnostech Jordanovy smrti mohl být svazek agentky
Morava, což je krycí jméno Marie Podloucké, do jejíhož bytu
mělo být Jordanovo tělo přeneseno z Talaatovy kanceláře. Bohu-
žel, tento svazek byl stejně jako svazek na Talaata kompletně
skartován v roce 1988. Snad se vyšetřující orgán po čtyřech letech
bezzubého „vyšetřování“ konečně rozhodne oslovit veřejnost
s výzvou případným svědkům. Jinak zůstanou fakta o okolnos-
tech Jordanovy smrti navždy neznámá. Zatím jedinou osobou,
která kdy byla v souvislosti se smrtí Charlese Jordana potrestána,
jsem se po udělení pořádkové pokuty 40 000 korun stal já. Poslal
jsem totiž orgánu nově získané informace k prošetření, a trval
jsem na zachování anonymity svého zdroje.

◗ Martin Šmok, březen 2004

téma
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polemika

červenec/srpen 20046

Maskil je věstníkem programově
oslovujícím nejširší židovskou
veřejnost v České republice. Čte-

nář přirozeně v uveřejněných textech hledá
nějakou analogii s vlastní zkušeností, napří-
klad se situací v Praze, v Česku... V této sou-
vislosti ho může napadnout, že jakkoli je pro-
blematika giuru (konverze) v Izraeli složitá,
v mnohém se zdá výrazně jednodušší než zde
a mimo stát Izrael obecně. Má polemika tedy
nereaguje na text paní Hany v minulém čísle
přímo, ale je jím spíše inspirována.

Izrael jako moderní stát založili a vybudo-
vali příslušníci sionistického hnutí, tedy
nacionalisté a pozdější Izraelští patrioti. Je
úkolem odborné historické diskuse určit, zda
bylo toto hnutí vyvoláno spíše Židům nepřá-
telskými nacionalismy nejen v Evropě, jako
hnutí „etnické“ nebo zda to byla více touha
po „návratu do vlasti“, kde by bylo možno
naplňovat poslání vyvoleného národa
v duchovním a náboženském slova smyslu.
Pohnutky bývají vždy individuální, nicméně,
já se domnívám, že většina zakladatelů
a budovatelů Izraele byli sekularizovaní Židé
s větším či menším respektem k náboženství
jako kulturnímu dědictví. Od samého počát-
ku však byl izraelský stát budován s úctou
k náboženské tradici, což nalezlo své vyjá-
dření v systému všech státní institucích,
zákonech i v praktickém životě nové společ-
nosti. 

Pokud paní Hana píše o problémech
s giury v Izraeli po přistěhovaleckých vlnách
z počátku devadesátých let a všímá si sou-
časného názorového obratu mnoha kritiků
„přísných“ giurů, vnímám tento fenomén
spíše jako izraelské politikum. Je to logická
reakce společnosti (i té sekulární), která neli-
bě nese rozmělňování tradičních společen-
ských hodnot velkou částí přistěhovalců
z bývalého SSSR. Ztížit plnoprávné členství
v izraelské společnosti lidem, kteří se na
upřímné imigranty z nejrůznějších pohnutek
„nabalili“, musí být v Izraeli populární.

Jakkoli se z Česka může jevit ortodoxní
giur v Izraeli těžkým, myslím, že při troše

upřímné snahy, to tak zdaleka nemusí ve
skutečnosti být. Proselyta v Izraeli již jistě
ovládá hebrejštinu slovem i písmem, všude
je k dostání košer strava, synagoga na kaž-
dém rohu – jen si vybrat, o šabatu vás všich-
ni respektují, rabínů spousta, pomocná ruka
na dosah… Reformní giur v Česku se mi
proti tomu jeví jako opravdový a neustálý
boj se sebou i s okolím, a to prožíváme rela-
tivně klidnou dobu. 

Samozřejmě, pokud paní Hana vnímá
ortodoxní giur v Izraeli jako jediný možný za
stávající situace, nemohu s ní polemizovat.
Nežiji v Izraeli a připouštím, že to tam tak
může být.

Většina Židů pohlíží na současný izraelský
stát také jako na místo, kde sídlí hlavní
duchovní a náboženské autority. Nároky
izraelských duchovních autorit však často
vycházejí pouze z tamních potřeb a mož-

ností. Přes (z mého pohledu) 

ideální podmínky se však
dozvídáme i o náboženských rozporech mezi
jednotlivými proudy v židovské ortodoxii.
Co je pro nás v Česku ortodoxie, je pro
mnohé v západní Evropě ultra-ortodoxní
a pro jiné v Izraeli nebo USA zase příliš
reformní a rozvolněné. I Židovská ortodoxie
je tedy v „pohybu“.

Svět se neustále vyvíjí, a ani dnešní orto-
doxní židé nejsou vyznavači judaismu Abra-
háma, ani Mojžíše, dokonce myslím ani ne
Maimonida… Můj dědeček patřil k tzv. neo-
logickým, jako v té době ostatně většina
Židů na Slovensku, respektive v Uhrách. Od
poloviny 19. století, tedy od dob rabína Leo-
polda Löwa, se v židovské liturgii běžně

používal národní jazyk. Podle mých infor-
mací se tehdejší náboženský život neupínal
tolik k formě, ale více reflektoval duchovní
potřeby obcí. Mám pocit, jakoby dnešní
reformní nebo konzervativní směry v judais-
mu byly jakýmsi pokračovatelem této tradi-
ce „praktického“ judaismu mimo stát Izrael.
Upřímně si myslím, že možnost praktikovat
„volnější“ formu judaismu je duchovní
nadějí Židů, žijících mimo Izrael. Jak jsem
poznal, není to „jiný“ judaismus a principiál-
ně se hlásí ke stejným východiskům a vyzná-
vá stejné hodnoty, jako ten ortodoxní. Udržet
si židovskou identitu jako reformní Žid
v Čechách může být v jistém smyslu těžší,
než být ortodoxním Židem v Izraeli.

Dnes je například hnutí Chabadu oficiálně
vnímáno jako součást židovské náboženské
tradice. V době mého dědečka Lubavičský-
mi „slušní“ Židé opovrhovali, jako se opovr-
huje heretiky, sektáři, blouznivci… Jak jsem
nedávno poznal, je Chabad právě tím hnu-
tím, které například v Sasku křísí židovský
náboženský život, a to mezi povětšinou eko-
nomickou emigrací z Ruska. 

Ortodoxní obec nechť mi promine, ale
předpokládám, že to nakonec bude reformní
hnutí, které bude křísit židovský náboženský
život v Čechách.

Mám pocit, že budoucností ortodoxie mimo
stát Izrael budou většinou konvertité, možná,
že jen konvertité. Nakonec, situace v pražské
obci je toho dokladem. Být ortodoxním
Židem v Praze nebo dokonce mimo Prahu, je
opravdová dřina. Drtivá většina členů všech
českých obcí, tím myslím především ty hala-
chické (jak se říká těm po mamince), dávno
rezignovala na jakýkoli judaismus. Stačí jim
být Židem z titulu stanov obce. Zbytek se
odstěhoval nebo časem odstěhuje. 

Tlak na celkovou reformu náboženského
života u nás nastane v době, kdy členové
obcí budou chtít, aby se i jejich děti, které
mají s nežidovskými partnery, mohly stát
členy obcí. A na takovou situaci není česká
židovská ortodoxie vůbec připravena. 

◗ Michal Spevák

NĚKOLIK SUBJEKTIVNÍCH
POSTŘEHŮ KE GIURU V IZRAELI

Velmi si vážím nesmírně cenné spolupráce věstníku Maskil s paní Hanou Mayerovou nejen pro její znalosti,
obětavost, ale i pro moudrý a laskavý přístup k naší reformní komunitě. Doufám proto, že následující text 

přijme jako názor „šťouravého“ žáka, který je stále na začátku a své hledání pravdy myslí upřímně.
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Vážené vedení Židovské obce v Praze,
my, níže podepsaní, rodiče žáků a studen-

tů Lauderových škol se u příležitosti
posledních třídních schůzek v tomto škol-
ním roce obracíme k nově zvolenému vede-
ní ŽOP s pohledem na stav naší školy.

V loňském roce byla škola podrobena
nelehké zkoušce ukončené jmenováním
ředitelky paní Kateřiny Dejmalové.
Základní škola i gymnásium po tomto
jmenování funguje dobře, rodiče, učitelé
i žáci se zklidnili, probíhá kvalitní výuka.
Debaty o různém směřování školy a obavy
o její samotnou existenci tak mohly být
konečně vystřídány společnou prací učite-
lů i žáků školy a jejich zájmem o co nej-
kvalitnější výuku. Dosažení tohoto stavu
znamená pro nás – rodiče žáků a studentů
této školy – velkou úlevu. Dosaženou sta-
bilizaci poměrů velmi oceňujeme a přeje-
me si jí zachovat.

Proto u příležitosti konce školního roku
vyjadřujeme přání, aby tento pozitivní stav
nebyl jen krátkodobým uklidněním rozjitřené
situace, ale stal se naopak trvalým základem
další kvalitní výuky naších dětí v duchu moder-
ních pedagogických zásad a plného respekto-
vání židovských tradic a jejich specifik.

Považujeme za potřebné, abychom – rodi-
če i zřizovatel školy – pracovali k výše uve-
denému cíli společně. Předpokladem této
naší úspěšné spolupráce musí být oboustran-
ný tok nezkreslených informací. 

V tomto smyslu žádáme vedení ŽO
v Praze, aby v co nejkratší době, nejpozději
však do poloviny června, určilo termín ke
společné schůzce rodičů a vedení ŽO Praha,
na které dojde k vzájemné výměně informací
a společnému zamyšlení nad minulostí
a budoucností naší školy. 

Důvodem ke svolání této schůzky je mj.
i snaha rodičů vyloučit v příštím školním

roce recidivu loňských událostí, které by
znamenaly nejen zklamání a definitivní
ztrátu důvěry ve smysluplnost dalšího vývo-
je Lauderových škol, ale i opětnou eskalaci
problému v rozsahu, který by byl pro obě
strany neúnosný. 

Pečlivá výchova a kvalitní výuka naší
mladé židovské generace musí být pro
všechny nejdůležitějším cílem!

Jsme přesvědčeni že nově zvolené vedení
ŽO v Praze tyto naše obavy i naděje sdílí
a bude v tomto duchu – při posuzování
agendy Lauderových škol – postupovat.
Můžeme je ujistit, že v tomto snažení bude
mít ze strany rodičů plnou podporu. 

V novém funkčním období vám přejeme
úspěch. 

V Praze dne 19. května 2004

Dopis podepsalo 103 rodičů žáků a stu-
dentů a zletilých studentů.

Kopie na vědomí: členové reprezentace
ŽO Praha

Říká se v něm, že úmyslem vlády je
likvidovat osady v Gaze do konce
roku 2005, avšak o evakuaci každé

osady se bude ve vládě hlasovat zvlášť, a to
až po dokončení administrativních a hospo-
dářských příprav, nejdříve v březnu 2005.
Takže premiér Šaron může tvrdit, že zásada
evakuace byla schválená, vše ostatní jsou
pouze detaily. Odpůrci plánu argumentují
tím, že už teď bude zmrazena výstavba
v osadách určených pro evakuaci a to je pro
ně „ortel smrti“. Politici, kteří se zpočátku
stavěli proti plánu evakuace, ale nakonec
hlasovali pro její kompromisní znění, říkají,
že vlastně o ničem konkrétním nebylo roz-
hodnuto, rozhodnutí padne až v době hlaso-
vání o konkrétním návrhu likvidovat tu kte-
rou osadu, tedy až za devět měsíců, a to je
strašně dlouhá doba. Připomíná se v této
souvislosti vtip o Židovi v carském Rusku,
odsouzeném k smrti, kterému však guberná-
tor udělil milost, pod podmínkou, že během
roku naučí jeho koně francouzsky. Žid pod-
mínku přijal. Na otázku, jak naučí guberná-
torova koně francouzsky, odpověděl:
„Během roku se může stát všelico. Guber-
nátor může zemřít, kůň může zemřít a třeba

Pánbůh udělá div a kůň se opravdu naučí
francouzsky.“

Celá záležitost ovšem má i vnitropolitické
souvislosti, které do značné míry určovaly
stanovisko různých stran a politiků. Velmi
závažný vliv měly například obavy jistých
ministrů vládní (Šaronovy) strany Likud, že
po odmítnutí plánu se může Šaron pokusit
o vytvoření nové vládní většiny připojením
Strany práce k vládě. V tomto případě by
tito ministři byli nuceni uvolnit své funkce
pro zástupce nové koaliční strany. Proto
vyvinuli velké úsilí vypracovat takový kom-
promis, jenž by umožnil Národní konfesijní
straně (Mafdal) zůstat ve vládě, zajistit tak
vládě většinu v parlamentě, čím by se vstup
Strany práce do vlády stal zbytečným. Zdá
se, že Mafdal se nechala přesvědčit a zůsta-
ne ve vládě „alespoň ještě tři měsíce“. (I tři
měsíce mohou být velmi dlouhou dobou –
viz výše...)

Ponechme stranou tyto vnitropolitické
manévry, které se stejně každým dnem mění
a všimněme si politické a historické dimen-
ze rozhodnutí. Poprvé v dějinách Izraele
rozhodla vláda o likvidaci židovských osad
na území historické Palestiny (po uzavření

míru s Egyptem byly vyklizeny pouze osady
na území Sinajského polostrova). A rozhod-
la o tom nejpravicovější a nejnacionalistič-
tější vláda v dějinách Izraele. Šaron je vůd-
cem strany, která kdysi usilovala o židov-
skou nadvládu na obou březích Jordánu.
Ještě před dvěma lety, když Strana práce
navrhovala symbolické vyklizení osady
Necarim v Gaze, Šaron to rezolutně odmítl
slovy: „Necarim je pro bezpečnost Izraele
stejně důležitá jako Tel-Aviv“. A nyní navr-
huje vyklidit spolu s Necarim dalších dvacet
osad v Gaze a ještě čtyři v Předjordánsku.

Je pravda, že jeho úmysl je obětovat osady
v Gaze, aby pro Izrael zachránil většinu
osad v Předjordánsku. A je jasné, ze se
Šaron obává, že neudělá-li Izrael nyní jím
navrhovaný krok, bude mu v budoucnosti
vnuceno mnohem nevýhodnější řešení. A je
dokonce možné, že v hloubi srdce věří, že se
stane div a nakonec z celého plánu nic nebu-
de. Ale ať jsou jeho úmysly jakékoli, roz-
hodnutí o vyklizení židovských osad v Gaze
je historické, protože vytváří precedent. Už
nikdy žádná izraelská vláda nebude moci od
tohoto rozhodnutí odhlédnout. 

◗ Yehuda Lahav, Tel-Aviv

V JISTÉM SMYSLU HISTORICKÉ ROZHODNUTÍ
Rozhodnutí izraelské vlády o likvidaci židovských osad v oblasti Gazy je výsledkem několika kompromisů

a každý z účastníků jednání si jeho význam vysvětluje po svém.

Výzva rodičů žáků Lauderových škol
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Asi nejsem zdaleka originální, ale když jsem se na
vás při koncertu dívala, muselo mne i ostatní diváky
napadnout srovnání s jiným houslovým virtuózem –
jistě tušíte s kým.

S Paganinim? No, to je dáno jednak mou hubeností a podobným
temperamentem a jednak nástrojem, na který hraji. Výkon asi srov-
návat nelze – kdo ze současníků slyšel hrát Paganiniho?

Někteří ale slyšeli Shonerta hrát Paganiniho a byli
maximálně spokojeni. Kteří skladatelé ještě patří do
vašeho repertoáru?

Bach, Mozart, Beethoven, Čajkovskij, Dvořák, Brahms, Bloch,
Frank, Laub, Chačaturjan, Rachmaninov, Šostakovič, Suk… A do
mého repertoáru také patří interpretace národní hudby, především
židovské.

Málokterý kluk je nadšený, když dostane poprvé do
ruky housle. Jak jste s nimi začínal vy?

U mě to bylo trochu jiné. Měl jsem hudební zázemí přímo v rodi-
ně a hudební sklony jsem projevoval od raného dětství. Už ve třech
letech jsem se prý pokoušel komponovat vlastní melodie. Takže
když jsem v šesti letech začínal s houslemi, bylo to jen přirozené
rozvíjení mých dětských zájmů. 

A nebylo vám líto, že musíte z klukovských zábav
leccos oželet? Sport například?

Já měl vždycky raději hudbu. A ten fotbal s kluky jsem si občas
taky dopřál. 

Vaše rodina má židovské kořeny. V Rusku, odkud
pocházíte, to Židé neměli a nemají lehké. Pocítil jste
to sám na sobě?

Pocházím z Ruska, z Novosibirska, ale můj dědeček kdysi utekl
před 2. světovou vákou z Rakouska – až na Sibiř. Samozřejmě netu-
šil, co ho tu čeká. No a k tomu pocítil… Dám příklad: Když půjdou
v Rusku na konkurs do orchestru dva houslisté, Bronštejn a Ivanov,
vyhraje vždycky Ivanov, i když Bronštejn je lepší. Proto, aby dosá-
hl co nejvyšších cílů, musí být Bronštejn ne jednou, ale desetkrát
lepší, nejlepší. To už je motivace. 

Jste z ortodoxní rodiny?
Dodržovat ortodoxní tradice nebylo v Rusku úplně možné. A děde-

ček byl navíc komunista, takže i když babička chtěla židovské tradi-
ce dodržovat, zakazoval jí to. Jedna z tradic ale zůstala dodnes – kluci
z rodiny se museli učit na housle, děvčata na klavír. Spíš jsme židov-

Na začátku byl koncert. Pochopitelně, kde jinde se máte setkat s houslistou. Vzápětí po koncertu následoval
rozhovor. A to možná byla z mé strany chyba – přetvrvávající zážitek způsobil, že předem přichystané otázky

byly nakonec položeny docela jinak. Ale to podstatné zůstalo – o houslích a o životě jsem si povídala
s houslovým virtuózem Alexandrem Shonertem. Při rozhovoru nám sekundovala, i když jen málo zasahovala,

jeho maminka, vynikající klavíristka Natalie Shonert.

Alexander Shonert se narodil v roce 1972 v ruském
Irkutsku. Vystudoval Novosibirskou státní akademii, obor

housle, a v roce 1999 tu získal i aspiranturu. Vystupoval jako sólis-
ta s Novosibirskou státní filharmonií a koncertoval nejen v Rusku,
ale i v Německu, Švýcarsku, Španělsku, Izraeli, ve Francii
a samozřejmě i v České republice, kde od roku 1999 trvale žije. 

Je laureátem Evropské ceny Gustava Mahlera (2001), Světo-
vé ceny Antonína Dvořáka (2001) a Mezinárodní ceny Zlatá
chanukija Světového kongresu rusky mluvících Židů (2003).
Natočil několik CD a na letošní rok chystá své profilové album.
Na koncertech židovské hudby vystupuje spolu se svou mamin-
kou, klavírní virtuózkou Natalií Shonert.

CD: Tajemství černého plátna (2000 – soundtrack k filmu,
autorská spoluúčast), Katrína (2000 – zpěv Kateřina Tlustá),
NIGUN (2001 – zpěv Věra Nerušilová, klavír Natalie Sho-
nert), Live Music (2001 – klavír Markéta Procházková),
Baruch hašem č. 5 (2001 – Virtuose Pragensis), Tak to chodí
(2003 – šanson Doktore, text M. Horáček)

➤
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ství skrývali. Já jsem například jako malý odposlouchal židovský pří-
zvuk a abych se ho zbavil, musel jsem dokonce chodit k logopedovi. 

Vy sám jste věřící?
Věřící ano, ortodoxní ne. V Izraeli jsem měl vynikajícího učitele,

rabína, který mi dal základy judaismu a umožnil leccos pochopit.
Myslím, že Žid si má pamatovat své kořeny, vracet se k nim, aby
mohl přežít. Znám ale i fanatiky mezi Židy, a to je špatné, vždycky
a všude. 

Troufnete si srovnat život Židů v Rusku a tady, kde už
čtvrtým rokem žijete?

Mám v Rusku hodně přátel mezi Židy a myslím, že si tam mno-
hem víc vzájemně pomáhají. Tady vidím hodně rozporů. Je nepří-
jemné, když se Židi mezi sebou hádají. Vždyť jsme jeden národ
a přežijeme, jen když jsme jednotní. Ale musím říci, že projevy
antisemitismu jsou tu mnohem mírnější než nejen v Rusku, ale
i v mnohých západních zemích, například ve Francii.

Cítíte se tady jako cizinec?
Ten rozdíl cítím, například ve své profesi. Je mi líto, že třeba kon-

certuji víc pro křesťanské organizaca, které podporují židovskou
kulturu, než pro Židy.

V Rusku jste se angažoval v židovském hnutí,
dokonce jste byl jeho zástupcem na konferencích
v Izraeli. Říká se, že touhou každého Žida by měl být
život v Izraeli. Jak je to u vás?

V Izraeli jsem strávil něco přes měsíc, taky jsem tam koncertoval.
Chtěl bych tam samozřejmě jednou žít, ale ta válka mě děsí, nesná-

ším ji. A pak, je tam moc velká konkurence – příliš mnoho vynika-
jících houslistů.

Vraťme se k vaší hudbě. Skvělě interpretujete díla
světových skladatelů, vaše síla je ale i v něčem
jiném, v improvizaci. Už několikrát jste dokázal na
vernisážích doprovázet díla vystavujících výtvarníků
svými improvizovanými variacemi.

Ano, třeba obrazy Jiřího Andrleho. Chvíli jsem se díval a pak se
mi barvy a nálada transformovaly do tónů. Vůbec mi to nepřipa-
dalo těžké. A posluchači mi pak říkali, že jsem tu atmosféru vysti-
hl přesně. 

Hrajete židovskou hudbu – variace na židovské lidové
či zlidovělé písně. Jak ji posluchači přijímají?

Myslím, že tenhle repertoár má úspěch. Snažím se i v rámci klasic-
kých koncertů vždycky zařadit židovskou skladbu nebo improvizaci.
To se mi podařilo třeba v Barceloně, kdy jsem při koncertu v tamní
katedrále zahrál variaci na židovskou píseň. Bylo to trošku riskantní,
katolické Španělsko, katolická katedrála… Ale vyšlo to. Nebo jindy
při koncertu skladeb J. S. Bacha jsem jako přídavek hrál variace na
sefardskou píseň – a ta nakonec měla větší úspěch než samotný Bach. 

Jste rád, že lidé židovskou hudbu takhle berou?
Hudba přece má lidi spojovat a já to cítím tak, že když dělám

židovskou hudbu, bojuji svým způsobem proti antisemitismu. Pro-
tože krásná hudba může názory lidí změnit.

Děkuji za rozhovor.
◗ Ptala se Magda Tománková

◗ Foto: Michal Spevák

➤



Ve Vajikra, Třetí Knize Mojžíšově
čteme v paraše Šemini o dietních
zákonech (kašrutu). Ty existují na

dvou úrovních:
1. Biblický kašrut, který spočívá vpod-

statě na dvou větách z Tóry: 
a) Ze čtyřnohých zvířat jsou dovolena jen

ta, která mají rozdělená kopyta a pře-
žvykují (Lv 11:3). Zajíc je přežvýka-
vec, ale nemá rozdělené pracky; vepř
má rozdělená kopyta, ale nepřežvykuje.

b) Z ryb se může jíst všechno, co má
ploutve a šupiny (Lv 11:9). Proto žádný
úhoř, sumec, humr, ráčci.

2. Rabínský kašrut, který můžeme
najít v Šulchan aruchu: 

a) Hovězí a kuřecí maso musí být speciál-
ně zařezáno a zpracováno (šechita).

b) Mléko a maso se nikdy nesmějí vařit
a jíst společně.

c) Speciální požadavky pro víno a sýr.
Dá se říct, že se liberální Židé řídí vcelku

přesně biblickým kašrutem a vcelku nepřes-
ně rabínským kašrutem (hovězí kupované
v tureckém krámu, a tedy rituálně připrave-
né podle islámu, jedna sada nádobí pro
maso a mléko, normální sýr). 

Ze všech těchto požadavků vyniká zvláště
jeden: vepřové maso. Často jsme tázáni, proč-
pak nejíme vepřové. Nejjednodušší odpověď
je, že je to psáno v Bibli (tato skutečnost je
pro mnohé tazatele často neznámá!). Rabíni
Talmudu hovoří o chukim, zákonech, které
nemůžeme logicky vysvětlit (na rozdíl od
pochopitelných mišpatim: nekrást, nezabíjet,
netrápit zvířata...) Proto byla vždy vynakládá-

na snaha najít jakékoliv důvody pro (vepřové
se rychleji kazí, má vysoký obsah cholestero-
lu) nebo proti (neaktuální hygienická pravi-
dla, seznam stejně neznámých zvířat). A tak
přijde pan Kohen do řeznictví a ptá se: „Mohu
dostat tu rybu?“ „Jistě, ale to je vepřové.“
„Ptal jsem se Vás snad na jméno té ryby?“ 

V roce 1885 můžeme číst v principech
liberálního židovství: „Jsme moderní Židé
a dietní zákony už neopovídají naší spiri-
tualitě.“ Po sto letech čteme v principech
téhož liberálního židovství: „Každý by
měl uvážit, nakolik kašrut přispívá ke

k e d u š a
( s v a -

tosti) vlastního
domu.“ Proč tako-
vá zásadní názorová
změna, bez jakéhokoliv nátlaku zvenčí? 

Existuje jen jediná odpověď: tradice!
Nezávisle na Tóře (a snad i nezávisle na
Bohu) byl kašrut tak dlouho základním
kamenem židovství, že to dokonce ani libe-
rální Židé – právě jako Židé – nemohli igno-
rovat. I liberální židovská praxe spočívá na
historickém židovství, které nabízí pro
kašrut následují důvody:

1. Masoret (tradice): identifikace se sou-
časnou a historickou židovskou zkušeností.

2. Chavrutiut (sociální kontakt): co nej-
více Židů může jíst pospolu.

3. Keduša (svatost), kterou je potřeba defi-
novat, například jako posun běžného úkonu
jezení na vyšší úroveň nebo jako výraz etic-
ké zodpovědnosti vůči přírodě nebo… (jaká
je vaše osobní představa svatosti?)

Progresivní židovství neposuzuje kvalitu
člověka podle toho, co kdo jí, ale podle toho,
jak se kdo chová. Naproti tomu existuje názor,
že nezáleží na tom, co do úst vchází, ale co
z nich vychází. Přesto, že to zní velmi pře-
svědčivě, není to to pravé židovské. Židovství
bylo vždy zaměstnáno tím, co jíme, a vždy
vymezovalo určité hranice. Na druhé straně
pouze slepé dodržování pravidel nestačí.
Následování zákona by mělo stát v širším
kontextu. Proto přináší progresivní židovství
do kašrutu i nové aspekty tím, že tvrdí: ne
všechno, co je halachicky košer, je také
morálně košer, například vajíčka slepic, která
jsou držena jen ve tmě, maso telat, která jsou
živena jen umělými tekutinami, které dělají
tučnými, ale nenasycují, maso krav, které jsou
chovány za ubohých, stísněných podmínek...

Progresivní židovství má co do činění se
vzdělanou volbou. Jsme pozváni studovat
kašrut a pak učinit osobní rozhodnutí, co
dělat a co ne. Volba? Ano, ale vzdělaná
volba! Nikdy bych netvrdil, že Židé, kteří
nejí vepřové, jsou lepší než ti druzí. Ale
jsem přesvědčen, že kašrut v jakékoliv
podobě je výrazem autentické židovské
identity a chtěného židovského povědomí.

◗ Tom Kučera

LIBERÁLNÍ KAŠRUT

červenec/srpen 200410

Většina „delegací“ z různých evrop-
ských zemí dorazila na místo ve čtvrtek.
Já byla jako zástupkyně České republiky
jediná, ostatní, kteří chtěli podpořit čes-
kou komunitu, přijeli do Budapešti až
o den později. Pravděpodobně to byla
výhoda, alespoň jsem měla možnost dřív
navázat větší množství mezinárodních

kontaktů. Komunikačním jazykem byla
angličtina, kterou každý, většinou plynně,
ovládal. Po celkem nenáročné registraci
následoval už poněkud náročnější pro-
gram. Je třeba ocenit, že všechno šlo
opravdu přesně podle rozvrhu, který
každý při registraci obdržel. Kam se
vytratila židovská nespořádanost? 

Prvním bodem programu byly „hry“,
jejichž účelem bylo hlavně seznámit se
a začít blíže komunikovat s lidmi kolem
sebe. Ačkoli bylo zúčastněným převážně od
20 do 30 let, mělo to veliký úspěch. Nebo
možná právě proto. Následovaly workshopy,
kterých bylo celkem 7(umění, historie, počí-
tače, fotografie, media, tance a hudba). Čin-

BUDAPEŠŤSKÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Ve dnech 20.–23. května se v Budapešti konalo setkání mladých lidí z různých židovských komunit střední a východní

Evropy. Díky Bejt Simcha jsem i já získala možnost se zúčastnit. Akce tohoto druhu se konala již potřetí, komunita
v Maďarsku se projevila jako vysoce organizačně schopná a spokojenost sponzorů byla poměrně veliká. O tom však později. 

➤
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VE DNECH 20.–23. KVĚTNA PROBĚHLO V BUDAPEŠTI 3.VALNÉ
SHROMÁŽDĚNÍ EVROPSKÉ RADY ŽIDOVSKÝCH KOMUNIT
Své reprezentanty tu, díky podpoře JOINTu, měla i Česká republika. JOINT hradil českým účastníkům
účastnické poplatky a ubytování. Přijeli zástupci Federace židovských obcí, Bejt Praha, ŽO Brno,
Terezínské iniciativy. Nejpočetnější, pětičlennou, výpravu vyslala Bejt Simcha.

Konference probíhala převážně v hotelu Intercontinental a zpra-
vidla běželo paralelně několik programů, rozdělených do tema-

tických sekcí. Myslím, že skutečně každý si mohl vybrat podle
svého gusta, jen namátkou: problematika malých a středních komu-
nit, sociální služby, příprava programů pro dospělé, ochrana židov-
ských památek, obraz Izraele a židovské komunity v médiích, anti-
semitismus v Evropě, sionismus, smíšená manželství atd. 

Vybírat se dalo i v pátek večer – sobotu bylo možné přivítat v orto-
doxní či neologické synagoze. Anebo bylo možné zůstat v hotelu,
kde Kabalat šabat zajišťovala místní reformní komunita Szim Salom
s rabínkou Katalin Kelemen. 

Samozřejmě, některé programy se povedly více, jiné méně, tak už
to bývá. Nicméně tím hlavním na podobných akcích asi je možnost
vzájemně se setkávat a vyměňovat si zkušenosti a nápady. A tak jsou
někdy obědy, přestávky „na kávu“ a večerní kulturní programy
možná důležitější, než přednášky a formální diskuse. Rozhodně je
třeba JOINTu poděkovat, že nám umožnil účast na této akci. 

- kwe -

Rabínka Katalin Kelemen se svým bývalým spolužákem z Leo Baeck College, ukra-
jinským reformním rabínem Oleksandrem Duchovnym

Veselé vítání šabatu se členy Szim Salom a jejich mládežnické skupiny Szimchaz

nost každého workshopu směřovala k závě-
rečné prezentaci v předvečer odjezdu. Poté
večeře v jídelně hotelu, jídlo bylo samozřej-
mě košer, což umožnilo i pobyt tří ortodox-
ních mladíků z Vídně. Po večeři jsme se
vydali poznávat město a kolem desáté jsme
se dostali do předem určeného klubu, kde se
konala uvítací party. V některých chvílích to
opravdu vypadalo, že jsme se do Budapešti
přijeli jen pobavit, ale brzké vstávání druhé-
ho dne každého vyvedlo z omylu. 

Součástí našeho rozvrhu bylo několik
přednášek na židovská témata. Ty první,
z nichž jsme si mohli vybrat, se konaly
v hotelu Intercontinental, kde v tu samou
dobu probíhalo setkání lidí z různých
židovských komunit z celého světa. Před-
náška, kterou jsem navštívila já, se týkala
smíšených manželství a rozhodně měl
každý možnost dozvědět se více o tom, jak
na takovéto věci nahlíží rozličné státy ve
světě. Další přednášky byly opět v našem
hotelu, v průběhu následujících dní. Zabý-
valy se např. propojením denního života
a judaismu, Tórou, divadlem, poezií, židov-
stvem jako vyvoleným národem, problé-

mem sebevraždy v židovství a sexuální eti-
kou. Přednášky byly většinou koncipovány
tak, že se zapojovali i posluchači a každý
měl možnost vyjádřit se k tématu. To ale
občas vedlo k neskutečným hádkám, inu,
jiný kraj, jiný mrav…

Večery byly asi tou nejvíce vyčerpávající
částí programu, i když se to zřejmě nedá tvr-
dit o improvizované bohoslužbě na šabat,
o následující velkolepé večeři a oslavě pří-
chodu šabatu rozhodně ano. Protože zatím
nejsem příliš zvyklá pohybovat se v židov-
ském prostředí, překvapilo mě, jak se všich-

ni dokázali bavit nekonečným omíláním
židovských písniček, a to ve všemožných
řečech, jak dokázali tancovat do rána s košer
slivovicí na hlavě a probudit tím vším prav-
děpodobně celý hotel. Ten večer jsem si
doopravdy pomyslela, že někam patřím.
Dalšího dne nás čekala prezentace worksho-
pů a večeře s lidmi, kteří náš pobyt v Buda-
pešti sponzorovali. Většinou byli z JDC, milí
postarší Američané, kteří byli z našich prací
doufejme upřímně nadšení. Večer pokračo-
val obrovskou party na obrovské lodi, kte-
rou jsme opět sdíleli s návštěvníky akce
konající se pod záštitou JDC. Téměř každý
vypadal spokojeně, i když na tvářích lidí
z našeho setkání se už třídenní únava znač-
ně podepsala. Stálo to za to. 

V životě jsem nepotkala najednou tolik
mladých, skvělých a nadšených lidí, kteří
jsou zdravě hrdí na svůj židovský původ.
Nedělá jim problém ctít tradice a učit se
nové věci. Jestli budu moci, rozhodně si
něco podobného vyzkouším znovu.

◗ Amálie Němcová

◗ Foto: Kateřina Weberová

Povídání o sexu a judaismu s Markem Lazarem
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VRábí je židovské osídlení doloženo
od konce 15. století, v polovině 17.
století tu žily tři židovské rodiny,

roku 1727 sedm rodin, v polovině 19. stole-
tí 10 rodin, roku 1880 – 36 Židů, poslední
rodina se odstěhovala před rokem 1900.

Židovské sídelní okrsky byly dva: jeden
západně od náměstí – mezi náměstím a hřbi-
tovem stály čtyři obytné domy včetně mod-
litebny a školy, další 4 čtyři domy stávaly
západně od hřbitova. Některé z nich jsou
v přestavbách dochovány. 

Synagoga čp. 102 stojí v židovské sídelním
okrsku mezi náměstím a hřbitovem. Není

známo, kdy byla postavena, bohoslužebným
účelům sloužila do 90. let 19. století, roku
1897 byla adaptována k obytným účelům,
díky tomu její interiér byl zcela zničen, exte-
riér zůstal zachován. Dodnes je obydlena.

Hřbitov se nachází na západním okraji
městečka, na severozápadním svahu hradní-
ho vrchu. Založen byl před rokem 1724
a užíván byl do počátku 20. století. Je na
něm dochováno kolem 120 náhrobků od 18.
století do počátku 20. století a vstupní brána
s kamenným portálem datovaným rokem
1883. Většina náhrobků je z bílého vápence,
zdobená rostlinnými motivy. 

V Podmoklech u Sušice je židovské osíd-
lení doloženo od poslední čtvrtiny 17. stole-
tí, zaniklo počátkem 20. století.

Židovské domy byly rozptýleny po celé
obci mezi domy křesťanů, ale většina židov-
ských domů byla soustředěna v ulici vedou-
cí z obce k severu a tvořila židovský sídelní
okrsek. Před polovinou 19. století doloženo
v obci osm domů ve vlastnictví Židů, větši-

na z nich je v přestavbách dochována. Syna-
goga stojí na severním okraji obce, na
východní straně ulice vedoucí z obce k seve-
ru. Není známo, kdy byla postavena, boho-
služebným účelům sloužila do konce 19.
století, později byla přestavěna na dodnes
obývaný obytný dům. Z vnitřního vybavení
ani výzdoby se nic nedochovalo, vnější ráz
synagogy s některými stavebními prvky je
částečně dochován. 

Hřbitov se nachází 1 km severozápadně od
návsi, ve svahu vrchu Kalovy, na hranici
lesa a louky, asi 300 metrů od objektu kraví-
na. Založen byl zřejmě kolem roku 1724, ve

20. století byl devastován. Je na něm docho-
váno asi 10 viditelných stél, z nichž nejstar-
ší pochází z roku 1732 (mnoho náhrobků je
pravděpodobně zapadlých v zemi), torzo
průchozí kamenné márnice a část ohradní
zdi z lomového kamene.

V Sušici je židovské osídlení doloženo
od poloviny 16. století, v průběhu 18. sto-
letí tu žilo většinou 70 až 90 Židů, početně
nejsilnější komunita existovala po polovině
19. století (roku 1860 kolem 300 Židů),
poté jejich počet klesal: roku 1890 – 171
Židů, roku 1930 – 112 Židů. narodil se tu
malíř Robert Guttmann (1880–1942 Lodž,
Polsko).

Židovská ulice – dnes Vodní ulice se
nachází jihozápadně od náměstí. Židovské
domy v ní byly soustředěny snad od první
poloviny 17. století, před polovinou 19. sto-
letí v ní stálo 19 domů, po požáru roku 1823
byly nahrazeny novostavbami, malá část
z nich je v přestavbách dochována. Synago-
ga ve Vodní ulici, postavená v letech

1857–1859 v novorománském slohu jako
náhrada za dvě starší synagogy (první dře-
věná byla zřízena v letech 1659–1660, po
jejím požáru roku 1707 byla postavena
druhá zděná). Poslední synagoga byla zbo-
řena roku 1963, na jejím místě stojí obchod
a obytný dům.

Starý hřbitov v ulici Příkopy, jihozápadně
od náměstí, přiléhá k hradbám, neboť
v minulosti ležel uvnitř hrazeného města.
Založen byl roku 1626 a v 17., 18. i 19. sto-
letí byl rozšířen. V letech 1987–1988 byl
opraven. Je na něm dochováno přibližně 140
náhrobních kamenů z let 1660–1875, včetně
barokních a klasicistních stél.

Nový hřbitov byl založen roku 1876 na
předměstí v Křičkově ulici, nad silnicí
vedoucí do osady Červené Dvorce, 900
metrů jihozápadně od starého hřbitova.
Nachází se na něm 112 náhrobních kamenů
od doby založení do roku 1946 a památník
obětem nacismu z roku 2000. Hrobnický
dům čp. 185/12 je využíván k bydlení.

červenec/srpen 200412

Synagoga v Hartmanicích

Rábí – hřbitov z 18. století

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY V POŠUMAVÍ II.
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Ve Dlouhé Vsi je židovské osídlení doloženo od počátku 18. sto-
letí, nejsilnější bývalo asi v polovině 19. století – tehdy tu žilo kolem
37 židovských rodin, později počet Židů v obci klesal: roku 1921 tu
bylo usazeno již jen 13 Židů.

Židovská čtvrť se nachází v centru obce, mezi kostelem a hospo-
dářským dvorem. Vznikla zřejmě v první polovině 18. století. Před
polovinou 19. století se skládala ze 24 domů, většina z nich v pře-
stavbách dochována. Klasicistní synagoga vyhořela roku 1937
a následně byla zbořena.

Hřbitov se nachází 300 metrů jihovýchodně od katolického kos-
tela, mezi loukami, založen byl nejpozději v první čtvrtině 18. sto-
letí, pohřbívalo se na něm do 30. let 20. století. Na neohrazené ploše
hřbitova je dochováno 49 náhrobků z let 1742–1893, mezi nimi
cenné náhrobky barokního a klasicistního typu. Nacisty byl hřbitov
zničen a náhrobky odvezeny, takže mladší náhrobky se nedochova-
ly. Roku 1945 ale byly historické stély vráceny a areál částečně
rekonstruován. 

V Hartmanicích je židovské osídlení doloženo od poloviny 19.
století, tehdy sem bylo přemístěno sídlo židovské náboženské obce
ze sousedních Kundratic, roku 1921 byla zdejší židovská nábožen-
ská obec spojena se židovskou náboženskou obcí sušickou. Nejsil-
nější židovské osídlení bývalo v Hartmanicích na konci 19. století:
roku 1880 – 102 Židů, roku 1890 – 119 Židů, roku 1900 – 104 Židů
a roku 1930 – 26 Židů.

Synagoga při hlavní silnici, 150 metrů jihovýchodně od náměstí,
byla postavena kolem roku 1883, bohoslužebným účelům sloužila
snad až do nacistické okupace. Během světové války i po ní byla
využita jako skladiště, roku 2003 byla zahájena soukromým majite-
lem její obnova. Z vnitřní výzdoby se nic nedochovalo, poškozený
exteriér synagogy zůstal zachován v původní podobě, plánuje se její
využití ke kulturním účelům.

Hřbitov se nachází na hranici katastru obce Kundratice, na okraji
lesa, 1 km severně od Kundratic a 1 km jižně od Hartmanic, 100 m
jižně od silnice vedoucí z Hartmanic do Nového Městečka. Založen
byl po roce 1870 na ploše 539 m2, bohužel byl ale zlikvidován
nacisty. Na hřbitově se nalézá hromadný hrob žen, obětí pochodu
smrti z počátku roku 1945, označený atypickým dřevěným náhrob-
kem. Na ploše hřbitova je několik neidentifikovatelných zbytků ná-
hrobků, z ohradní zdi zůstal jen val.

V Kolinci je židovské osídlení doloženo od poloviny 17. století,
ale je spíše starší, nejsilnější bývalo zřejmě v průběhu 19. století
(kolem 16 židovských rodin), přetrvávalo do nacistické okupace i po
spojení zdejší židovské náboženské obce se židovskou náboženskou
obcí klatovskou po roce 1918; roku 1880 – v městečku bydlelo 46
Židů, roku 1921 – 20 Židů a roku 1930 čtyři Židé. 

Sídelní okrsek vznikl nejpozději v 18. století a zahrnoval domy
v ulici vedoucí z náměstí k jihovýchodu (do Mokrosuk), dále domy
v ulici vedoucí z náměstí z k západu (do Ujčína) a dvůr mezi těmi-
to ulicemi. Roku 1837 se skládal ze sedmi domů a synagogy, po
roce 1970 část těchto domů byla zbořena a nahrazena zástavbou
obchodního střediska, ale přesto většina z nich zůstala v přestav-
bách zachována. Menší klasicistní synagoga byla postavena snad
roku 1815, roku 1931 vyhořela a následně byla zbořena; na jejím
místě je obchodní dům. 

Hřbitov se nachází na jihovýchodním okraji městečka, ve velmi
příkrém svahu nad silnicí do Hrádku. Údajně byl založen ve 14. sto-
letí (traduje se rok 1339), poprvé je doložen v první čtvrtině 18. sto-
letí, roku 1803 a 1834 byl rozšířen. Je na něm dochováno kolem 130

náhrobků z let 1727–1939. Z márnice v západním rohu hřbitova
zůstalo jen obvodové zdivo. 

Ve Velharticích je židovské osídlení doloženo od první poloviny
18. století, roku 1723 tu bydlely tři židovské rodiny, roku 1880 – 53
Židů, roku 1900 – 40 Židů a roku 1930 – 18 Židů.

Synagoga stojí 100 metrů jižně od náměstí, postavena byla roku
1845, bohoslužebným účelům sloužila až do nacistické okupace,
roku 1950 byla adaptována na hasičskou zbrojnici a tímto způsobem
je využívána dodnes.

Hřbitov se nachází 1 km jihozápadně od městečka, v blízkosti cha-
tové osady, na okraji lesa zvaného Kouklovna, v těsné blízkosti
modře značené turistické stezky. Založen byl roku 1858, je ohrazen
vysokou zdí a nachází se na něm celkem 59 náhrobních kamenů od
doby založení do roku 1934. Ve východní části hřbitova zůstaly stát
jako pozůstatek zaniklé márnice dva kamenné pilíře a byl tu instalo-
ván památník se 24 jmény osob umučených během II. světové války.

V Chlístově je židovské osídlení doloženo od počátku 19. století.
Židovské domy byly rozptýleny po celé obci mezi domy křesťanů,
v původní podobě zůstal zachován židovský dům čp. 38–39 v sever-
ní části obce. Synagoga postavená roku 1834 byla zbořena v letech
1965–1966.

Hřbitov se nachází 1 km severovýchodně od obce, na temeni zales-
něného vrchu, založen byl roku 1869. Je na něm dochováno 15 ná-
hrobků od doby založení do roku 1923 a rozvaliny márnice.

◗ Blanka Rozkošná

◗ Foto: archív autorky

Synagoga ve Velharticích byla přestavěna na požární zbrojnici

Z márnice na hřbitově v Kolinci zůstalo jen obvodové zdivo
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Když by tak stál opřen o plot
a pozoroval čilý ruch
pozorněji, začal by pomalu

odhalovat detaily, které by mu zača-
ly myšlenku o zcela běžném kon-
certu bořit. Nejdřív by si asi všiml
velké židovské hvězdy a křesťanské-
ho kříže za podiem – „Hm, zvláštní
dekorace...“, pomyslel by si. Pak by
si však začal podrobněji prohlížet
i přítomné hosty a účinkující.
„Zvláštní směsice! Tamhleten pán
je oblečen do bílého mnišského
řádového roucha, tenhle má zase na sobě
černý rabínský klobouk a tamhleten v krát-
kých šortkách a tričku zase vypadá, jako by
právě doběhl maraton. Ta muzika je zajíma-
vá! Chvíli se linou molové tóny starých cha-
sidských písní skupiny Mišpacha, chvíli
hraje Vladimír Merta a chvíli entuziastický
Svatopluk Karásek. Z kostela vedle zahrady
se před tím linuly gregoriánské chorály
v podání souboru Schola Gregoriana Pra-
gensis.“ Čím déle by se díval, tím by nachá-
zel více lidí s jarmulkou na hlavě, jak si živě
povídají tu s ortodoxním rabínem Dushin-
ským, tu s masorti rabínem Hoffbergem, tu
s katolickým knězem Bubeníčkem, tu
s evangelickým farářem Vymětalem. „No
tolik lidí najednou jsem u nás v Libčicích
nad Vltavou snad viděl naposledy před
rokem, to přišlo na tuhle akci prý čtyřista

lidí... To za bolševika by měli utrum! Ta paní
Andrtová-Voňková ale zpívá docela hezky...
a vůbec je to takový harmonický...“ 

Na panelovou diskuzi „Co mohu udělat pro
pokoj ve Svaté zemi?“ náhodný kolemjdoucí
také vydržel. Chtěl se totiž dozvědět, jak by
i on mohl napomoci k zlepšení situace v Izra-
eli. Hosté v panelové diskuzi odpovídali, že
je třeba se snažit dostávat (např. přes internet)
i k pozitivním informacím, které se ve
veřejnoprávních médiích nenajdou – jako
jsou třeba společné arabsko-židovské vesnice
a školy. Bylo slyšet i pozvání do Izraele, pro-
tože každý, kdo má možnost tamní realitu
vidět na vlastní oči, setkat se s místními
lidmi, hovořit s nimi a něco s nimi prožít, vidí
po té celou problematiku jinak. Mnohým
začne ten kousek země ležet na srdci a to je
nejlepší začátek pomoci. 

Každoročně se opakující hudební
festival „Tichý hlas pro Svatou
zemi“, spoluorganizovaný Společ-
ností křesťanů a Židů, je setkáním
lidí, kterým na zlepšení situace
v Izraeli záleží. Brána na zahradu
této i podobných akcí je otevřená,
stačí jen vstoupit.

Více info: www.etf.cuni.cz/skz.

◗ Robert Řehák, 

Společnost křesťanů a Židů

◗ Foto: Michal Spevák
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TICHÝ HLAS 
PRO SVATOU ZEMI

Příjemná a pohodová happeningová atmosféra, plno spokojeně se
tvářících lidí, červnovým odpoledním sluncem prozářená zahrada. 

Na dřevěném podiu se střídají hudební skupiny a před muzikanty běhají
děti. Náhodný kolemjdoucí by mohl nabýt dojmu, že se jedná o běžný,

a snad docela vydařený festival. 

DER HIML VEJNT (v jidiš)
NEBE PLÁČE (česky)

Naši sousedé, žijící s námi po více než
tisíc let v této zemi, byli před šedesáti lety
vyvražděni. Spolu s nimi zmizela ze středo-
východní Evropy i živá židovská kultura.
Zůstalo množství hmotných památek, ale
nepřežili ti, kteří by se o ně postarali…

Mezinárodní projekt práce dobrovolníkÛ
na Ïidovském hfibitovû 

5.–18. 7. 2004, Krnov, české Slezsko

Organizátoři: 
Federace židovských obcí v ČR – http:

//www.fedzid.czweb.org
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit –

http://www.inexsda.cz
Občanské sdružení Krnovská synagoga –

http://mujweb.cz/www/synagoga
Towarzystwo Nadzieja-Hatikvah Wro-

cław – http://www.hatikvah.of.pl
Účastníci: přes 20
Projektu se zúčastní asi 20 dobrovolníků

(z těchto zemí: Česko, Polsko, Francie, Itá-
lie, Kanada, Korea, Polsko, Německo
a Velká Británie), jedná se většinou o vyso-
koškolské studenty. Společně budeme za
jídlo a nocleh spravovat hřbitov v ulici
V Osadě, který lidé svým barbarstvím v 80.
letech 20. století téměř zničili. 

Dorozumívacími řečmi jsou angličtina,
ruce a nohy.

PŘIJĎTE MEZI NÁS! (Třeba jen posedět
a popovídat večer u piva)

Práce: Posekání kopřiv, vyřezání nových
náletů keřů, zvedání povalených náhrobních
kamenů, jejich čištění a usazování. V přípa-
dě deštivého počasí práce v synagoze.

Studijní část: 
Rozhovory s člověkem, který zaznamená-

vá nápisy na židovských hřbitovech (Jaro-
slav Achab Haidler – projekt Kešet:
http://www.chewra.com).

Beseda se členy Slezského německého
svazu o problematice Sudet.

Večírek s romskou hudbou a kuchyní
(Jozef Baláž).

Exkurze do výroby varhan (firma Rieger-
Kloss).

Volný čas: výroba batikovaných triček,
kreslení obrázků s dojmy z workcampu, fot-
bal, představení jednotlivých zemí samotný-
mi dobrovolníky formou písně, tance, jídla
atp., výlety spolu se zájemci z řad krnovské
mládeže.

KONTAKT: Pavel Kuča, +420737880936,
pavel.kuca@centrum.cz.
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Mladí Němci, většinou studenti po maturitě, každoročně
přicházejí do zemí, kterým nacistické Německo ublížilo.

Vysílá je především organizace Aktion Sühnezeichen
(ASF), tedy „akce pro usmíření (odčinění)“. Podílí se

i ekumenická organizace pro dobrovolníky „Servitus“.
V České republice jich letos působí sedm. Dobrovolníci

pracují v sociální oblasti a také se u nás vzdělávají.
Obvykle zde pobývají jeden až dva roky, někdy i déle.

Vloňském roce se jich pro dobrovolnickou činnost v zemích
poškozených hitlerovským Německem přihlásilo přibliženě
150. Ti, kteří si opatřili alespoň 15 lidí, ochotných jim přispět

nejméně 150 EUR na pobyt v cizině, absolvovali pak přípravné školení
pořádané ASF. Také veškeré další náklady na dobrovolnickou činnost
pocházejí z darů. ASF v rámci přípravy rovněž zprostředkovává setkání
s lidmi, kteří již v různých zemích dobrovolnickou činnost absolvovali.
Tak nastávající adepti předem získávají informace do čeho půjdou
a mohou se rozhodnout, ve které, z kdysi okupovaných zemí, by rádi
pracovali. Vybrat si mohou nejen stát, ale také práci, kterou by rádi vyko-
návali. Jazyková příprava, která následuje, trvá prý pouhé dva týdny. Po
letních prázdninách, vyzbrojeni odvahou a odhodláním, němčinou, ang-
ličtinou a dalšími neslovanskými jazyky, se tihle devatenácti- a dvaceti-
letí vydávají také do slovanské jazykové oblasti: Česka, Polska, Ruska.

Ve školním roce 2002-2003 jsem prostřednictvím ŽO v Brně měla
možnost poznat dva z nich, v následujícím roce další dva – jmenují se
Angela a Niels. Angela mne navštěvuje každý týden a učíme se přitom
správně česky, její kolega Niels dosahuje pěkných pokroků v češtině
hojnou konverzací s lidmi. Říká, že nejvíc se člověk naučí v hospodě.
Oba zvládají češtinu obdivuhodně rychle, zřejmě především díky své
silné motivaci. Záludné složitosti české mluvnice a výslovnosti, hlavně
akcent, jsou ovšem úskalí, která se nadají za necelý rok překonat. Oba
pěkně vyslovují české ř, na jakékoliv téma se domluví a dovedou
pochopit texty v novinách. 
A co je vlastně přimělo přijet pracovat jako dobrovolníci
do České republiky?

Shodný životní postoj – pomáhat a být užitečný jiným lidem, třeba sta-
rým židovským občanům nebo tělesně či duševně handicapovaným.
Niels je ateista a antimilitarista. Rozhodně by nechtěl sloužit na vojně.
Dril, nesvoboda a výcvik pro válku (jakoukoliv) se mu protiví. V Němec-
ku má volbu: buď jít na 8 měsíců do armády nebo 10 měsíců vykonávat
civilní službu doma či rok v zahraničí. Vybral si civilní službu v ČR. 

Angela nám vstupuje do řeči a říká, že ženy teď v rámci rovnopráv-
nosti mohou v Německu rovněž vykonávat civilní službu, ačkoliv
vojenská služba pro ně povinná není, jako třeba pro ženy v Izraeli.
Smysl takové civilky jsem nepochopila a asi jej neznají ani Angela
a Niels. Ona je v Česku, především proto, že se chtěla naučit česky.
Bude to její čtvrtý jazyk, pro Nielse je čeština šestým jazykem. Angela
chce pomáhat a nikdy ji nenapadlo, že by mohla mít nějaké rasové či
jiné předsudky vůči komukoliv. Všichni staříci a stařenky, kterým ona
a Niels při pravidlených návštěvách jednou až dvakrát týdně uklízejí,
pomáhají při osobní hygieně, doprovází je na procházky a třeba jim
i předčítají, jsou Židé, kteří přežili holocaust. Všichni mluví německy.

Jak to? Angela už o tom ví z našich hodin češtiny. Vysvětlovala jsem jí,
kde se u nás vzaly početné německé menšiny v pohraničí a v některých
městech, například právě v Brně, které bylo před válkou z velké části
německé. Většinou se s Nielsem u klientů střídají, ale mají také jenom
„své“. Ne víc, než pět. Žádný z klientů ovšem není odkázán pouze na
služby dobrovolníků, starají se o ně sociální pracovnice a samozřejmě
také vlastní příbuzní. Poprosila jsem Angelu o krátký rozhovor.

Druhá část Vašeho úvazku se týká Charity v Gorkého
ulici, v čem spočívá Vaše práce tam? 

Tam se oba staráme o tělesně i duševně postižené klienty. Ráno je
doprovázíme do Effety, to je jejich dílna, dobře třičtvrtě hodiny veřej-
nými dopravními prostředky vzdálená od Charity. Odpoledne je zase
vodíme domů. Často tam mívám i noční služby. Máme stanovený urči-
tý počet hodin týdně, které musíme odpracovat. Většinou však pracuje-
me déle, než musíme. Pomáháme také na Židovském hřbitově při zís-
kávání údajů pro archív. 

Jak se Vám tu žije, a co plánujete, až Vaše dobrovolnická
služba skončí?

Máme kapesné 170 Euro měsíčně a s tím se dá vyjít. Platíme si z toho
podnájem, stravu, kulturu, cestování. Už jsem byla s přáteli lyžovat
v Krkonoších a také na Slovensku. Zpívám v evangelickém sboru, na-
vštěvuji nejrůznější kulturní akce... 

Také Niels si našel české kamarády, až zde skončí, půjde asi studo-
vat na univerzitu do Francie. Francouzsky umí dobře. Já se rozhoduji
mezi studiem bohemistiky v Brně a vysokoškolskou přípravou na povo-
lání evangelické farářky v Německu. Ale ještě bližší budoucností je pro
nás pro oba absolvování několika školení a exkurzí, vesměs zaměře-
ných na období holocaustu. Potom, o prázdninách, povedeme letní
tábory pro mládež – já v Olomouci, Niels ve Frýdku-Místku. 

Pocházíte z městečka poblíž holandských hranic, jak to
podle Vašeho názoru vypadá v současnosti v Německu
s rasismem?

Myslím, že v Německu sílí protižidovské nálady. Lidé mají zato, že
Židé okradli Palestince o právo na území a že je moc utlačují. Niels si
myslí, že k protižidovským náladám přispívají také vystoupení nesym-
patického předsedy Židovské rady, která se stará o záležitosti přibližně
60.000 německých Židů. Niels pochází z Hamburku, kde odjakživa žije
směs neněmeckých národností. Tam se vyskytují jak protižidovské, tak
i jiné xenofobní nálady. Němci říkají: Die Juden schon wieder! Volně:
Židé už zase vystrkují hlavu. A například averze vůči Polákům je ještě
silnější než vůči Turkům. Německé obyvatelstvo má pocit, že jejich pří-
tomnost zvyšuje nezaměstnanost Němců, že jim ubírají práci. 

Myslíte, že jsou lepší a horší lidé podle etnika, národnosti
či náboženství?

Samozřejmě, že ne. Lidé jsou různí, mají různé zvyky, rozdílnou kul-
turu, jiný vzhled, někteří jsou třeba „méně ekonomicky vyspělí“, tedy
chudí a ani nemají potřebu tolik se honit za materiálním blahobytem.
Mně jsou svým postojem nejen k lidem, ale i k ostatním živým tvorům,
sympatičtí zejména budhisté. Soutěživé usilování o majetek a o tech-
nické vymoženosti je jim vzdálené. Shoduji se s nimi v názoru, že země
patří všem živým tvorům, nejen lidem, a už vůbec ne jen některým –
těm mocným.

◗ Eva Dobšíková, Brno
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Vúvodu je třeba říct, že německá vláda vytváří systematicky
podmínky pro rozvoj spolupráce mezi relativně izolovaný-
mi skupinami menšin žijících v Německu, a nově i v rámci

Evropské unie. Proto má také placené úředníky, kteří napomáhají
vytváření kontaktů menšin. Když se děčínské obci přihlásil
z Německa takový „úředník“, pan Peter Malec, byli jsme trochu
zaskočeni. Když se však ukázalo, že nám chce pomoct navázat spo-
lupráci s židovskou komunitou v Sasku, byli jsme velmi rádi. Tím
spíše, že jsme si právě navázání těchto kontaktů naplánovali na
tento rok, po vstupu naší země do EU.

K jednání do děčínské obce přijel pan Malec dohodnout podrob-
nosti v doprovodu pana rabína hnutí Chabad Lubavitch, Shneora
Havlina. Zde jsme se také domluvili, že naše kontakty nebudeme
dlouze plánovat a navštívíme drážďanskou obec při první možné
příležitosti. pak se uvidí… 

První příležitostí k návštěvě se tak stalo pozvání Chabad Luba-
vitch na „Rodinnou gril-party“ u příležitosti Lag Ba-Omer 5764
v neděli 9. května. V pozvánce byla uvedena i účast „bratří a sester
z Polska a Česka“, bylo by tedy neslušné nepřijet.

Děčínská obec vypravila velmi reprezentativní delegaci, v níž
kromě předsedy děčínské obce, Vladimíra Poskočila a jeho místop-
ředsedů, nechyběl ani náš pan rabín Ronald Hoffberg. V naší počet-
né skupině byla i pěvecká skupina Bejt Simcha, jejíž členové jsou
většinou i členy ŽOD, a nechyběl ani jejich sbormistr, extatický

rabín Michael Dushinsky. Skupina „pražských členů“ se spojila se
skupinou vypravenou z Děčína a po obědě jsme dorazili na hrani-
ce, odkud nás vedl již pan Malec až do Drážďan.

K původně plánované návštěvě nově postavené drážďanské syna-
gogy bohužel nedošlo, ale občerstvili jsme se alespoň kávou v při-
lehlé Café Shoshana. Moderní styl stavby z roku 2001 v „izrael-
ském stylu“ jsme tak mohli obdivovat jen z venku. Na plánovanou
párty dorazila naše pětadvacetičlenná skupina lehce po čtvrté hodi-
ně a to už byla zahrada židovské školky zcela zaplněna. Přivítaly
nás bohatě prostřené stoly, spousta dětí a družně se bavící lidé,
a trochu rozpačití funkcionáři. Myslím, že nevěřili v náš příjezd. Po
troše organizačního rozruchu jsme již byli všichni zcela vtaženi do
účasti na této milé akci. Došlo i na oficiální slova jak hostitelů, tak
nás, hostí. Po předání našich pozdravů i nezbytného dárku jsme
mohli přispět k programu chladného odpoledne vystoupením naše-
ho souboru. Sbor měl velký úspěch, a dokladem toho byl přede-

vším fakt, že jinak švitořivá společnost poslouchala. A na závěr se
dokonce připojili k našim zpěvákům svými hlasy… Kdo zná našin-
ce, ví že ztišit stovku lidí na takové akci není prakticky možné,
pokud nepodáte opravdu dobrý výkon. Pro velký chlad jsem já
i osádka mého auta opustili „rozjetou“ akci ještě před skončením.

Mnoho hezkých dojmů i nevyřčených otázek jsme si odvezli
sebou. Nevím, proč Chabad je v Drážďanech garantem židovské
komunity vůči státu (jak jsem pochopil). Nevím, jak spolu vychází
90% většina ruskojazyčných členů s těmi ostatními. Nevím, jak řeší
v Drážďanech liturgické problémy ortodoxních a liberálních směrů.
Nevím, jakou roli hraje Židovská obec při zajištění sociálních a dal-
ších potřeb svých členů. Nevím, nevím,… Také nevím, proč mají
v nové synagoze elektrické varhany. Snad by i Maskil mohl přinést
svou reportáží jasno do mnoha specifických problémů a projevů
saské židovské komunity.

Prostě je tu mnoho důvodů se s novými přáteli ze Saska sejít.
A Sasko je také opravdu krásný kout světa…

◗ Michal Spevák

DĚČÍN V SASKU…
…ne, není to zeměpisná chyba, ale informace

o přátelském setkání členů děčínské židovské obce
s Židovskou obcí v Drážďanech.
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NADAČNÍ FOND OBĚTEM HOLOCAUSTU
h l e d á  p r a c o v n í k a / p r a c o v n i c i  n a  p o z i c i :

Finanční manažer/ka 
Nadačního fondu obětem holocaustu

NÁPLŇ PRÁCE:
Hospodaření nadačního fondu:
• příprava podkladů pro účetnictví, komunikace s bankou, příprava podkladů pro

audit, příprava podkladů pro výroční zprávu, příprava a kontrola plnění rozpočtu
NFOH, příprava zpráv a komunikace se správní radou.

Grantová činnost: 
• spolupráce na přípravě a realizaci grantových programů nadačního fondu

v oblasti sociální, zdravotní, kulturní, vzdělávací, obnovy židovských památek,
odškodnění fyzických osob,

• příprava písemných materiálů – rozpočtových formulářů pro žadatele, 
• komunikace a finanční konzultace se žadateli i příjemci nadačních příspěvků,

kontrola čerpání nadačních příspěvků v jednotlivých projektech (kontrola vy-
účtování + průběžných/závěrečných zpráv),

• příprava zpráv o čerpání nadačních příspěvků pro správní radu, výroční zprávu,
Fond národního majetku,

• úzká spolupráce s grantovými pracovníky – koordinátory jednotlivých programů
ve všech etapách grantového procesu,

• spolupráce na tvorbě grantové politiky nadačního fondu. 
Fundraising:
• spolupráce při komunikaci s dárci, při tvorbě žádostí o finanční podporu z dalších

zdrojů, vyúčtování finančních darů a spolupráce při tvorbě zpráv o čerpání daru.

POŽADUJEME:
• SŠ/VŠ vzdělání, dobrá znalost PC (MS Office), znalost anglického jazyka, zku-

šenost s prací v neziskovém/nadačním sektoru, dobrou orientaci v daňových,
účetních a pracovněprávních předpisech

• samostatnost, dobré komunikační schopnosti, schopnost spolupráce v týmu.

VÍTÁME:
• zájem o problematiku v rámci poslání NFOH, otevřenost a schopnost se rychle

učit nové věci, flexibilitu.

NABÍZÍME:
• zajímavou práci, příjemný kolektiv spolupracovníků, odpovídající finanční

ohodnocení, možnost dalšího vzdělávání.

V případě zájmu kontaktujte NFOH: Jarmila Neumannová, ředitelka, 
Tel: 224 261 615; Fax: 224 262 563

E-mail: neumannova@fondholocaust.cz
Nadační fond obětem holocaustu, Legerova 22/1854, 120 00, Praha 2.

Profil NFOH:
Posláním Nadačního fondu obětem holocaustu je podpora projektů v oblasti sociálně zdra-
votní péče se zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust, vzdělávacích aktivit v oblas-
ti judaismu, projektů sloužících k důstojné připomínce obětí holocaustu, podpora obnovy
židovských památek na území ČR; prvním, časově omezeným projektem, je program na
odškodnění fyzických osob. Nadační fond obětem holocaustu byl založen v červenci 2000,
jeho zřizovatelem je Federace židovských obcí v ČR. Více viz www. fondholocaust.cz

Židovská obec Děčín

ÎiÏkova 4, 405 02 Dûãín IV 
Tel/fax: 412 531 095
e-mail: zidovska.obec.decin@volny.cz
www.zidovskaobecdecin.wz.cz

Výstava „Historie židovského sportu
v Československé republice“ bude zahájena
v pondělí 28. června a potrvá do 22. prosin-
ce. ŽO Děčín ji pořádá ve spolupráci s praž-
ským Židovským muzeem.

Od 16. srpna do 10. září pořádá ŽO Děčín
společně s děčínskou pedagogicko-psycho-
logickou poradnou v prostorách synagogy
výstavu s protidrogovou tematikou „Cesta ke
svobodě“, jejímž autorem je Jindřich Štreit.

Po dohodě s panem Yechielem Bar-
Chaimem (JOINT DC) bylo stanove-

no nové datum 3. cyklistické „Cesty ke
svobodě Terezín-Praha“, a to na neděli 
5. září 2004, kdy tuto akci můžeme spo-
jit s Evropským dnem židovské kultury.

Nezapomeňte si rezervovat druhý ví-
kend v září, kdy se konají tradiční letní
sportovní hry Hakoach, tentokrát v Tep-
licích. Přijeďte překonat sami sebe.

BEJT SIMCHA 
Vás srdečně zve na seminář 

s rabi Michaelem M. Cohenem

Koná se na chalupě ve Žďáru u Doks 
od pátku 30. 7. do neděle 1. 8.

Rabi Michael M. Cohen je bývalým
presidentem Federace rekonstruktivního
judaismu, nyní rabínem v Kibucu Ketura.

PROGRAM: 
Sobota: Ranní bohoslužba, odpoledne

přednášky na téma: Rozmanitost v židov-
ské tradici, Judaismus jako vyvíjející se
náboženská civilizace.

Neděle: Dopoledne – Judaismus a život-
ní prostředí. Arava Institut, odpoledne –
příprava na vysoké svátky – pohled rekon-
struktivního judaismu. Dále vycházky,
výlety a možná i koupání (v okolí lesy,
hrady Houska a Bezděz., Máchovo jezero).

Závazné přihlášky a bližší informace
v Bejt Simcha (chevra@bejtsimcha.cz,

telefon 222 251 641, 
mobil 724 027 929) do pátku 23. 7.
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Mûstská knihovna Krnov
Îidovské muzeum v Praze

Obãanské sdruÏení Krnovská synagoga

p o ř á d a j í  v ý s t a v u  
p o d  n á z v e m

Zmizelí sousedé
„Vzdělání a znalost dějin spojené s lid-

skostí a obyčejnou schopností soucitu nám
snad umožní rozpoznat zárodky starono-
vých nebezpečí a spoutat démony nená-
visti a zla dříve, než se nás opět zmocní.“
(Václav Havel)

Výstava se uskuteční od 7. června do
17. července 2004 v prostorách budovy
Městské knihovny Krnov, Soukenická 29.

Projekt vybízí mladé lidi ve věku 12–18
let k pátrání po sousedech, kteří z jejich
nejbližšího okolí zmizeli převážně
v období 2. světové války. Jde o samostat-
ný literárně-dokumentační projekt, vyhlá-
šený oficiálně pod záštitou Kanceláře pre-
zidenta republiky v rámci konference
FENOMÉN HOLOCAUST Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy
v roce 1999.

Webové stránky výstavy: www.zmizeli-
-sousede.cz a www.jewishmuseum.cz

5.–18. července 2004 zároveň probíhá
pásmo kulturních akcí v synagoze v Krno-
vě a práce mladých dobrovolníků na
židovském hřbitově v Krnově. Kontakt:
pavel.kuca@centrum.cz

Kulturní léto
V SYNAGOZE V KRNOVĚ

Soukenická 28 
(za budovou po‰ty)

Úterý 6. 7.
• 17.30 h – představení a uvítání mladých
dobrovolníků z 8 zemí světa
• 18 h – koncert: klezmer (el. kytary, kla-
rinet) – Létající rabín (Prostějov)
Pátek 9. 7.
• 18 h – koncert: ruské písně (bardské,
blatnyje) – Máša Kubátová (Brno)
• 19 h – diskuze: vztahy židů a křesťanů
v dějinách – dr. Rijksenová (Nizozemí)
• 20 h – promítání filmu Schindlerův
seznam 
Sobota 10. 7.
• M. Prokůpková (K. Hora) – 10 h žid.
pohádky a kreslení, 14.30 výuka izrael.
tanců
• 17 h – přednáška: Nový zákon v kontextu
dobového žid. myšlení – P. A. Tesař
• 18 h – koncert: středověké hebrejské
duchovní písně – Weytora (Brno)
Neděle 11. 7.
• 8 h – sraz na železniční stanici Krnov-
Cvilín, výlet vlakem do Osoblahy, kde nás
po židovském hřbitově provede odborník
Jaroslav Achab Haidler 

Pondělí 12. 7.
• 17 h – přednáška: židovské památky
Slezska – dr. Wodziński (Wrocław) 
Čtvrtek 15. 7.
• 17 h – prohlídka krnovského žid. hřb.
v ul. V Osadě se správcem P. A. Tesařem

Pátek 16. 7.
• 19 h – přednáška: kabala a symbolika
judaizmu – J.A.Haidler (Ústí n. L.)
• 20 h – promítání filmu Život je krásný
Sobota 17. 7.
• 19 h – přednáška: Osudy krnovských
Židů – J. Stejskal
• 20 h – divadelní hra Pan Theodor Mund-
stock – Činoherního studia Ústí n. L.
Neděle 18. 7.
• 10 h – na hřišti na Žižkově ul. fotbal dob-
rovolníků s mladými Romy
• 14 h – představení zemí dobrovolníků
formou jídla, písně, tance atp.

Občanské sdružení Krnovská synagoga 
Webové stránky:

http://mujweb.cz/www/synagoga
kontakt: 

pavel.kuca@centrum.cz, tel.: 737880936.

Vstupné je DOBROVOLNÉ,
na filmy zdarma.

Akce se koná v synagoze, 
není-li uvedeno jinak.

PODPORUJÍ NÁS: 
FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ

V ČR, MĚSTO KRNOV, MIKS,
KOFOLA A.S., JANA TESÁRKOVÁ –

JÍDELNA RACEK, ČAJOVNA NINIVE, 
JIŘÍ SZÁSZKA – MOVISON, PEACH

PIT LINHARTOVY, SLEZSKÝ
NĚMECKÝ SVAZ A DALŠÍ.

VYHLAŠUJE 

SOUTùÎ O NEJKRÁSNùJ·Í OBRÁZEK
S ÎIDOVSK¯M NÁMùTEM

Podmínky soutěže: Do soutěže se může
přihlásit každý amatérský výtvarník zaslá-
ním 1 ks obrázku, vytvořeného libovolnou
technikou ve formátu A4 na adresu: Zadní
Synagoga, Subakova 1/44, Třebíč 674 01.
Na zadní straně soutěžní práce je třeba
uvést osobní údaje, tj.: jméno, věk, adresu,
telefon a název práce. 

Uzávěrka soutěže: 18. července 2004
Po uzávěrce soutěže vybere odborná

porota reprezentativní kolekci prací. Tato
kolekce bude vystavena v prostorách Zadní
Synagogy v době od 2. do 8. srpna 2004,
během konání Festivalu židovské kultury
Šamajim. Konečný výběr vítězných prací
pak provedou sami návštěvníci festivalu.
Výsledky budou vyhlášeny v závěrečný
den akce – v neděli 8. srpna 2004. 

Těšíme se na všechny příspěvky.

Vyhlašovatel soutěže: KVIZ Třebíč –
www.kviztrebic.cz

Informace:
Zadní Synagoga, tel. číslo: 568 823 005, 
e-mail: d.juranova@kviztrebic.cz
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POŘADATEL: 

KVIZ TŘEBÍČ 
– KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ 
A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ

ŠAMAJIM – 1. ročník festivalu židovské kultury 
od 2. srpna 2004 do 8. srpna 2004

Festival vzniká na podporu a oživení židovské čtvrti a zároveň
připomenutí židovské kultury v našem městě. V Třebíči dříve
existovala velká židovská obec, která je dnes již bohužel zaniklá.
Dnes jde pořadatelům o představení nejen židovské kultury, ale
i zvyků, tradičního náboženského a každodenního života. 

PRO VEŘEJNOST PŘIPRAVUJEME:

■ vystoupení kapel prezentujících židovskou hudbu
2. 8. 2004, pondělí: Katryna Kolcová – židovská hudba
4. 8. 2004, úterý: Létající Rabín – klezmer Prostějov
6. 8. 2004, pátek: Chesed veEMET – tradiční židovské

a lidové písně z celého světa
7. 8. 2004, sobota: Marion – jidiš a české písně
8. 8. 2004, neděle: Tiferet – zpívající rodinka ze Znojma

■ ukázky židovských tanců spojených s výukou pro nejširší
veřejnost

3. 8. 2004, úterý: Yocheved – třebíčský taneční soubor
5. 8. 2004, čtvrtek: Rut – taneční skupina z Prostějova
8. 8. 2004, neděle: Besamim – taneční soubor z Prahy

■ přednášky, autorská čtení 

■ divadelní představení

■ ochutnávky a prodej tradičních výrobků firmy R. Jelínek
z Vizovic

■ promítání filmů, vždy od 22:00 hodin
Obchod na Korze, Dita Saxová, Spalovač mrtvol, Všichni moji blízcí

■ prohlídky židovského hřbitova a židovské čtvrti

■ výstava – celý program bude dokreslovat výstava básní Nely
Hanelové s fotografiemi ze židovské čtvrti MVDr. Pavla Heřmana

■ výtvarná soutěž

■ doprovodný program:
– noční prohlídky městské věže
– projížďky po řece Jihlavě – tel.: 737 285 396, 608 334 148, 

e-mail: jarka@abahoa.cz, www.abahoa.cz
– návštěva památek a zajímavých míst v našem městě

Celý festival se bude konat v prostorách Zadní synagogy
a Židovské čtvrti, která byla v červenci roku 2003 spolu s třebíč-
skou bazilikou Sv. Prokopa zapsána na seznam UNESCO.

UBYTOVÁNÍ: 
■ Penzion U Synagogy: (v areálu židovské čtvrti), 568 823 005,

568 821 665, www.kviztrebic.cz, odkaz penzion u synagogy
■ Ubytování v Třebíči a okolí: www.kviztrebic.cz, odkaz cestov-

ní ruch
■ Žlutá ponorka – další ubytování pro případné zájemce

a návštěvníky festivalu nabídne skautský oddíl přímo v areá-
lu židovské čtvrti. 737 285 396, 608 334 148

informace o festivalu 568 823 005 Zadní synagoga Třebíč,
www.kviztrebic.cz

Martin Martinček – Môj Liptov

Výstava fotografií
ve Velké synagoze v Plzni

V synagoze je vystaveno 182 fotografií
z několika monotématických souborů.

Výstavu obsahově, koncepčně a technic-
ky zajišťuje Občanské sdružení Pro Photo
se sídlem v Plzni. Na přípravě výstavy se
podílely Slovenská národní galerie v Bra-
tislavě a Galerie P. M. Bohúňa v Liptov-
ském Mikuláši, organizačně ji zajišťuje
Židovská obec v Plzni.

Finanční podpora projektu:
Ministerstvo kultury České republiky,

Město Plzeň, Nadace Rudolfa Löwyho

a plzeňských židů na záchranu plzeňských
synagog, Nadace Český fond umění

Výstava potrvá do konce listopadu 2004
a bude otevřena denně kromě sobot
a židovských svátků od 10 do 18 hodin
(v zimních měsících do 16 hodin)

Martin Martinček
Narozen 30. ledna 1913, s manželkou,

malířkou Ester Šimerovou-Martinčeko-
vou, žije v Liptovském Mikuláši.

Jeden z nejvýznamnějších slovenských
fotografů, spolu s Karolem Kallayem
a Magdalénou Robinsonovou v r. 1970
prvním slovenským držitelem titulu Excel-
lence FIAP (Mezinárodní federace umě-
leckých fotografů) se sídlem v Ženevě.

Představitel výtvarné ale též humanis-
tické fotografie. Tvůrce monotématických

souborů s tématikou přírodních motivů
(Nezbadaný svet, Svetlo na vlnách. Svetlo
na veciach země, Kamene vstali z mŕtvych
aj), s tématikou krajiny, architektonických
a řemeslných detailů (Zátišia a zákutia
Liptova) a mnoha souborů fotografií ze
života a prostředí liptovských horalů
(Česť odvážnym, ktorí umierajú v sedle,
Rozhovor o živote a smrti Adama Kuru,
Ľudia v horách, Najťažšie je vydržať aj.). 

Výstavy od počátku 60. let, mj. na
EXPO 67’ v Montrealu a v Metropolitním
muzeu umění v New Yorku (1967),
v Praze (1963, 1968, 1973, 1979, 1986),
v Brně (1963, 1969, 1973), Bratislavě
(1967, 1978, 1988, 1989, 2000) a např.
ještě v Hamburku, Mexico City, Sao
Paolu, Benátkách, Vídni, Varšavě, Bonnu,
Erfurtu, Stockholmu, Kodani.
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Na území deseti okresů bývalého Západočeského kraje je
v minulosti na více než sto padesáti místech doložena exi-
stence židovských náboženských komunit. Každá vlastni-

la synagogu či modlitebnu; z nich se dochovalo pouze několik.
Mnoho synagog bylo vypáleno a zničeno nacisty včetně velkých
synagog v Karlových Varech, v Chebu, Sokolově, v Mariánských
i Františkových Lázních, v Kynžvartě, v Tachově, mnohé byly zni-
čeny či zcela přestavěny po válce. V dobře identifikovatelné podo-
bě se dochovaly dvě synagógy v Plzni (Velká synagóga, částečně
opravená v l. 1995-1998 a tzv. Stará synagóga), synagógy v Kase-
jovicích, v Radnicích, ve Kdyni a ve Slatině u Horažďovic, částeč-
ně identifikovatelné jsou synagógy v Bezdružicích, v Meclově
a v Janovicích nad Úhlavou. Ostatních dochovaných 27 synagóg
a asi 20 modliteben v obytných domech bylo zcela přestavěno. 

Dalšími více či méně dochovanými nemovitými památkami jsou
židovské uličky nebo čtvrti (např. v Kasejovicích, v Podmoklech
u Sušice, Kynžvartě, Chýších, Hroznětíně, Rábí, Nýrsku, Spáleném
Poříčí, Hřešihlavech, Podhůří, Oseku u Rokycan, Chodové Plané,
Stráži u Tachova), školy a rabínské domy (např. Plzeň, Hartmanice,
Janovice nad Úhlavou, Strážov, Kdyně, Meclov, Lomnička u Ples-
né, Dlažov, Klatovy) a domy židovských obchodníků (např. Město
Touškov, Spálené Poříčí, Skupeč, Štědrá, Potvorov, Svojšín ). Uni-
kátní je ve středověké podobě dochovaná rituální lázeň (mikve)
v domě „New York“ v Kynžvartě; na několika místech (Spálené
Poříčí, Město Touškov, Kynžvart, Bečov) lze nalézt stopy po mezu-
ze – schránce s pergamenovým svitkem s citátem z Tóry upevňova-
né na ostění vstupních dveří obytných místností. V r. 1998 bylo
v bývalém domě židovského řezníka a obchodníka v Dobré Vodě
u Hartmanic zřízeno Muzeum dr. Šimona Adlera s judaistickou
expozicí, jedinou svého druhu v plzeňském i karlovarském regionu. 

Svým způsobem jedinečný je soubor sedmdesáti pěti více či
méně dochovaných židovských hřbitovů, z nichž nejstarší je ve
Stráži u Tachova, doložený v r. 1330, a nejmladší nový hřbitov
v Tachově založený v r. 1933.

V současné době fungují v západních Čechách pouze dvě židov-
ské obce, v Plzni a v Karlových Varech. Před válkou obě patřily
k nejpočetnějším mimopražským židovským obcím v Čechách –
plzeňská měla téměř tři tisíce a karlovarská více než dva tisíce
členů – dnes čítají každá několik desítek osob. Plzeňští židé užíva-
jí v r. 1998 částečně opravenou Velkou synagógu, karlovarští mají
modlitebnu zřízenou v polovině 90.let 20. stol. v budově bývalého
židovského špitálu.

Ve dnech
19.–25.
července

se uskuteční v Ho-
lešově již tradič-
ní festival židov-
ské kultury. Za-
hájení festivalu
v pondělí 19. čer-
vence se zúčastní
i velvyslanec stá-
tu Izrael, Jeho
Excelence Arthur
Avnon. Pan vel-
vyslanec přijede
na pozvání hejt-
mana zlínského
kraje a mimo ji-
né navštíví firmy
Jelínek a Barum – Continental, dva naše nejvýznamnější spon-
zory. Festival bude pokračovat i v následujících dnech pásmem
přednášek a filmů. Začátky přednášek budou od 18 hodin, pro-
mítání filmů od 21 hodiny, vše v Šachově synagoze. V pátek 23.
července se budou moci všichni návštěvníci holešovských
židovských slavností seznámit s historií místního ghetta, syna-
gogy a hřbitova. Následovat bude přednáška o židovské mysti-
ce. Té bude i věnován páteční koncert houslového virtuosa Ale-
xandra Shonerta s podmanivým názvem „Noční koncert
při svíčkách v Šachově synagoze“.

Vyvrcholením festivalu bude sobota 24. července. Již od
dopoledních hodin bude na náměstí Dr. Edvarda Beneše tančit
prostějovská skupina Rut tradiční izraelské tance. Součástí
tohoto vystoupení bude i ochutnávka košer slivovice firmy
Jelínek.

Odpoledne se uskuteční v synagoze pásmo přednášek věnova-
ných jak židovské mystice, tak i historii židovského páleničář-
ství na Valašsku. Závěr festivalu bude patřit klezmerovým kape-
lám – „Létajícímu rabínovi“ z Prostějova a bratislavskému Pre-
ßburger klezmer band. Úplně nakonec bude v místní „čajovně
u Pythona“ diskotéka židovské hudby.

Festival pořádáme jak pro místní obyvatele, tak i pro všechny,
kteří do Holešova zavítají. Možnost přespání ve vlastních spa-
cích pytlích v místní sokolovně. Holešov se nachází v samém
srdci Moravy, spojení vlakem po trati Kojetín – Ostrava, auto-
busem z Brna, Olomouce, Kroměříže nebo Zlína.

V době konání festivalu na židovském hřbitově proběhne bri-
gáda dobrovolníků. Tito mladí lidé přijíždějí z několika zemí,
včetně zámoří, poznávat kraj, lidi a zvyklosti. Samozřejmě
pomáhají při údržbě hřbitova, dokumentaci náhrobků, při orga-
nizaci festivalu. Proto jim touto cestou patří naše poděkování.

◗ Jiří Richter Olam – Společnost judaica a Bejt Holešov, www.olam.cz

TADY ŽILI ŽIDÉ TÝDEN ŽIDOVSKÉ
KULTURY V HOLEŠOVĚ

Historie a současnost židovských památek 
Plzeňského kraje ve fotografiích

Výstava historických a současných fotografií, reprodukcí,
kreseb, plánků a dokumentů

Stará synagoga v Plzni (Smetanovy sady 5)
30. května – 30. září 2004

Výstava je pořádána díky finanční podpoře Města Plzně
a Nadačního fondu obětem holocaustu
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Michaela Vidláková
Ruth Bondy, Edelstein – Není to jen životo-

pis obětavého „Judeneltestra“ z Terezína,
zachycuje i mnoho málo známých historic-
kých okolností ze židovského života před 2. sv.
válkou a na jejím počátku, přitom velmi čtivé.

Ruth Bondy, Mezi námi řečeno – slova
a úsloví používaná převážně v židovské
komunikaci, slovník, který bohužel byl také
do značné míry vyhuben spolu s jeho nositeli.

Ota Pavel, Povídky z šuplíku – méně
známé než „Srnci“, neméně půvabné, ostat-
ně tohoto autora snad netřeba komentovat.

Leo Pavlát
Některé beletristické knížky na židovské

téma (bez stanovení pořadí), které mi utkvě-
ly v paměti jako silné bez ohledu na dobu,
kdy jsem je četl: H. Grynberg: Židovská
válka, Vítězství; I. Babel: Rudá jízda, Dení-
ky; A. Schwarz-Bart: Poslední spravedlivý;
I. Bashevis Singer: Stará láska (výbor povídek);
I. Kertész: Človek bez osudu; A. Spiegelman:
Maus; Rozinky a mandle (výbor povídek); M.
Buber – Chasidské příběhy; P. Levi: Je-li toto
člověk; J. Langer – Devět bran; J. Weil: Život
s hvězdou; Deník Anny Frankové; K. Sidon:
Sen o mém otci; J. Škvorecký: Sedmiramenný
svícen; L. Fuks: Pan Theodor Mundstock

Dále (např.): F. Kafka, E. Wiesel, K. Polá-
ček, A. Oz, R. Weiner, L. Aškenázy, I. Klíma,
V. Fischl, O. Pavel, A. Lustig, P. Roth, 
N. Mailer, B. Malamud, W. Allen, atd. atd.

Julius Müller
Doporučuji tři knihy od Nikolaje Akselro-

da (nar. 1946 v Petrohradu, jeho prarodiče
zahynuli v Surazi, blizko Brodu, na Ukraji-
ně. Nikolaj, pseudonym A. Nik, žije od
r.1974 v Praze. Je dramatik, básník, malíř. 

Hodiny češtiny. Nakl. Postizdat, Praha
1994.

Soubor aforismů a drobných textů
Na začátku bylo slovo a to slovo bylo

Mukačevo.
Každý mozeček má svůj domeček. Když

má malý, tak zabíjí lidi, když velký, tak duši.

Sen
Ruce byly úplně černé, a nohy taky.
Díval se na ně s hrůzou a pomalu umíral.

Umíral načerno...
Jednou se trojice ufonů coby vysádkařů

z vesmíru ocitla v Mukačevu. A aby je nikdo
nepoznal, vzali na sebe podoby medvěda,
vlka a lišky. A tak cupitaj po hlavní třídě.
A potkaj Akselroda. Akselrod se zastaví,
podívá se na tu divnou trojici, přimhouří
levé oko a povídá si: Ajns, zvajn, drajn, ale
Nazaretský to není. Že by to byli ufoni ?

Učitel a žák. Nakl. V. Munk, Praha 1994.

Čas pro zen.
Učitel a žák měli k obědu rýži. „Jo, jo,“

povídá žák. „Ba jo,“ zasněně opakuje učitel
a znenadání chytil v tom průzračným vzdu-
chu tyčinkami mouchu.

Jednou šel učitel k potoku pro vodu na čaj.
Na břehu seděl žák a chytal ryby. Učitel se
otočil a pomalu se vracel k domovu. Žák to
pochopitelně zpozoroval a rychle si pospíšil
za ním. Celý udýchaný ho dohonil a ptá se
učitele: „Proč jste, drahý mistře, nenabral
vodu ?“ „Kdybych nabral vodu, co by zbylo
rybám?“ odpověděl otázkou učitel.

Cukrovka
V čajové místnosti seděl učitel a žák.

Učitel nalil do misky žákovi a sobě vařící
vodu, usrknul si a povídá: „Dobrý čaj, moc
dobrý čaj.“ Labužnicky přitom zamlaskal.

Žák také bere do rukou misku, podívá se do
ní a překvapeně povídá: „Ale to je jen
horká voda !“ „Když se chceš napít čaje,
tak moc nepřemýšlej, jinak se napiješ horké
vody.“ A s těmi slovy popíjel učitel dál svůj
imaginární čaj. „No vida,“ diví se žák.
A druhého dne vzal džbánek vody a uvele-
bil se s ním pod stromem. Chvilku tam
meditoval, a pak si nalil do kalíšku vody.
Nepřemýšlí, napije se a povídá: „Dobrý
saké, moc dobrý saké.“ Teplo se mu rozlét-
lo po celém těle a on ochutnával vodu
znovu a znovu. Odpoledne zahlédl učitel
spícího žáka pod stromem. Šel k němu,
uklonil se spícímu a vtom ho z chrápajících
úst udeřila vůně acetonu. „Ten je nenapra-
vitelný,“ pomyslel si učitel. „Kolikrát jsem
mu říkal, aby ten čaj nesladil.“

Akselrodovy toulky krajinami. Nakl.
V. Munk 1994.

Nízké Tibety
Na vrcholu Chopku v bufetu stál šálek

kafe nekřesťanské peníze. Bylo mi líto dát za
ně tolik peněz, ale nic jiného nezbývalo.
Čekal mě neméně náročný sestup.

Český Krumlov
V Českém Krumlově mi asistent režie se

slováckým přízvukerm a vysílačkou v ruce
nabízel práci v komparsu na místním tržišti.
Díval jsem se do jeho naivních slovanských
očí a divil se; copak nejsme všichni jeden
vesmírný kompars ?

Nelahozeves
Od baráku, ve kterém žil A. Dvořák, se

táhla pěšinka. Prý se po ní skladatel rád pro-
cházel. Myslím, že tam někde na stromě
byla cedulka, že to je Dvořákova pěšinka. 

Po řece se v kalné vodě na své cestě do
Hamburku táhl pomalý hausbot. 

Na nádraží na zemi seděli muklové
a obědvali z ešusů. Nad nimi se líně tyčili
bachaři s obušky. 

Orlické hory
Hezký baráček, ve kterém naposledy pře-

nocoval Komenský, než přešel přes čáru do
Polska. Náš kočár fičel dál; já jsem taky
pořád na útěku.

◗ Ilustrace: Lucie Lomová

V rámci přípravy tohoto letního dvojčísla jsme uspořádali minianketu a vy-
zvali několik stálých spolupracovníků či čtenářů, aby se s námi podělili o své
oblíbené tituly s židovskou tematikou či z pera židovských autorů.
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LITERATURA S DAVIDOVOU HVĚZDOU
V češtině vychází spousta knih s židovskou tematikou nebo od židovských autorů – ne každý je stihne sledovat.

Děláme to za vás s přesvědčením, že většina z nich nepochybně stojí za to, abyste o nich věděli.

Mezi odbornou literaturou zabývají-
cí se historií vyniká dílo kolektivu
francouzských autorů vydané ve

slovenštině: Tisíc rokov aškenázskej kul-
túry (Kalligram, Bratislava, vydavatel Lász-
ló Szigeti). Obsáhlá 600stránková publikace
zachycuje klíčové body z dějin dnes již zani-
kající aškenázské kultury střední a východní
kultury od jejího zrodu resp. rozšíření až po
situaci po druhé světové válce. S někdy až
překvapivou podrobností se zabývá životem
Židů v jednotlivých zemích, jejich migrací,
filosofií a náboženstvím, jazykem a jidiš
literaturou, ale i jiným uměleckými obory
jako je malířství, hudba, divadlo, film. Vro-
čení knihy je sice 2002, poprvé jsem ji však
viděl až letos na pražském knižním veletrhu,
kde byl mimochodem k mání i její maďarský
překlad. Stálo by jistě za to vydat tuhle roz-
sáhlou studii i v češtině.

Úctyhodná obrazová publikace Židé ve
20. století (vydali Baset a Arista) je z dneš-
ní nabídky nejdražší (990 Kč) a co do for-
mátu také největší knihou. Autorem textu je
britský historik Martin Gilbert, který se
věnuje studiu židovských dějin a publikoval
několik významných knih o holokaustu či
dějinách Izraele (jeho souhrnné dějiny Izra-
ele před dvěma lety vyšly i v češtině).
Poslední století zde zachycuje 400 výmluv-
ných snímků pocházejících z bohatých sbí-
rek fotografií v Hulton Getty Archives.
Mnoho autentických snímků je věnováno
stěhování do zaslíbené země, jsou zde por-
tréty významných umělců či politiků – i lidí
zcela neznámých. Fotografie nemají jen
dokumentární, ale i uměleckou hodnotu.
Zaznamenávají atmosféru, dořeknou to, co
slovy lze vylíčit jen nepřesně. Škoda, že je
zde tak málo o českých židech, krátký text
v závěru je navíc převzatý z publikace vyšlé
před devíti lety.

Encyklopedie náboženských směrů
v České republice (Portál) z pera známého
religionisty a znalce sekt Zdeňka Vojtíška je
pro nás zajímavá tím, že je zde pasáž věno-
vaná současnému judaismu a na 15 řádcích
(str. 138-139) se píše i o Bejt Simcha, což je
mimochodem výrazně víc než o Bejt Praha
či o Chabad Lubavič. Je zde zmínka i o exi-
stenci Maskilu – takže informaci oplácíme.

Spoustu užitečných znalostí o judaismu
přináší druhé vydání slovníkové publikace
Judaismus – Křesťanství – Islám (Nakla-
datelství Olomouc). Na tvorbě hesel se podí-
lel rozsáhlý kolektiv autorů pod vedením
Heleny Pavlincové a Břetislava Horyny.
Oproti prvnímu vydání v Mladé frontě r.
1994 je zde zcela nově zpracovaná pasáž
(téměř 200 stran) právě o judaismu. Nejen
že se rozrostla na dvojnásobek, ale napsali ji
i jiní autoři (v čele s doc. B. Noskem), takže
jde vlastně o zcela novou část knihy, což je
při reedicích značně nezvyklé. V jednom
svazku zde můžete nalézt srovnání, co a jak

je ve všech třech monoteistických nábožen-
stvích shodné či rozdílné, takže jako „první
pomoc“ je tahle informacemi nahuštěná
kniha vynikající – i přes cenu 600 Kč.

Trošku kuriózní je knížka Charlese Szlak-
manna Judaismus pro začátečníky (vyda-
la Togga), neboť jde o – v této tematice –
nevídaný komiks s promluvami postav
v klasických bublinách, který má svou hra-
vou, veselou formou zapůsobit na děti
a mládež a učinit jim stravitelné to, co by si
jinak možná nepřečetly. Není třeba se
pohoršovat, že vážnou tematiku zlehčují.
Mnozí tuhle z francouzštiny přeloženou
knihu asi znají, vždyť vyšla ve spolupráci se
„školičkou“ Bejt Elend.

Velmi specifickou oblast židovského
umění zachycuje kniha Rity Ottensové
a Joela Rubina, jejíž název prozrazuje obsah
– Klezmeři (H&H). Vědecká pracovnice
a etnomuzikolog (a zároveň i aktivní klari-
netista a interpret klezmeru) nás provázejí
dějinami této hudby od středověku až po
současnost, i když právě té současné by se
kniha mohla věnovat hlouběji a mohla být
doplněna i poznámkou o situaci u nás. I my
totiž máme řadu dobrých kapel hrajících
tuto hudbu, jistě by nebyl problém přidat
aspoň přehled diskografie. Popularita klez-
meru v posledních letech stoupá v celé
Evropě i v USA. I u nás vystupuje spousta
dobrých kapel počínaje polskými Kroke či
slovenským Pressburger Klezmer Bandem
a konče americkými Di Naye Kapelye či
Klezmatics. Řada jich bývá k vidění napří-
klad na pražském festivalu 9 bran. Oba auto-
ři vydali také množství CD antologií klez-
meru, a tak je škoda, že jedno cédéčko není
přiloženo i k této knize.

Z moderní izraelské literatury stojí za pře-
čtení román Gilada Atzmona Průvodce
zbloudilých (Argo, původní vydání Lon-
dýn, 2002), i když jde o satiru realizovanou
pomocí utopie, která každému sedět nemusí.
Jde vlastně o skrytou polemiku s dílem stej-
ného jména, které napsal známý středověký
židovský učenec Maimonides již v roce
1190. Děj Atzmonova románu se ovšem
odehrává v budoucnu, v roce 2052, v době,
kdy už stát Izrael delší dobu neexistuje, pro-
tože většina Židů uprchla do Ameriky poté,
co Erec podlehl hromadnému intelektuální-
mu úpadku. Zato existuje Německý ústav
pro dokumentaci Sionu, který se snaží
památku Izraele důstojně uctít a rozluštit
příčiny jeho pádu. V archivu se nalézají
i nedokončené autobiografické zápisky rodi-
lého Izraelce, profesora Günthera Wünkera,
tvořící obsah této knihy. S nezvykle ostrým
černým humorem, přičemž na své si přijde
i erotika, míří autor svůj sarkastický osten
do vlastních řad. Gilad Atzmon dnes žije
v Londýně, je známým jazzovým saxofonis-
tou a při uvedení své knihy na český trh se
na jaře objevil – a se svou kapelou i zahrál –
v jednom pražském klubu.

◗ Lubor Falteisek
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Říká se, že každý člověk může
napsat alespoň jednu knihu –
o svém vlastním životě. Život

Ruth Bondyové (1923) by však vydal
nejméně na deset románů. Přesto autorka
napsala několik knížek o cizím osudu
(česky: Jakob Edelstein, Praha 2001), než
se pustila do autobiografie. Ta vyšla pod
názvem Celistvé střepy v hebrejštině 
(r. 1999 za ni dostala Shapirovu cenu
určenou pro 5 nejlepších izraelských knih
roku), jako Whole fragments v Tel Avivu
v angličtině, ale pod názvem Mehr Glück
als Verstand r. 1999 v Gerlingenu němec-
ky. Stejný název, Víc štěstí než rozumu,
zvolila autorka i pro české vydání (Argo,
přel. Jindřiška Zajíčková).

Bondyová knihu otvírá rokem 1989
svým příjezdem po čtyřiceti letech do
Prahy, čímž jako by otevřela Pandořinu
skřínku zasutých událostí a útržkovitých
příběhů a odstartovala kaleidoskop těkají-
cí paměti. Vzpomínky na Prahu svého
mládí mísí s reflexí Prahy současné. Přije-
la do Čech hledat své kořeny, a tak pátrá
po hrobu svého pradědečka, prochází se
ulicemi, kde žily její tety, a přitom listuje
nepsanou kronikou své rodiny. V červnu
1942 ji transport odvezl do terezínského

ghetta – jako první z tří desítek židov-
ských příbuzných, z nichž se pětadvacet
nevrátilo. Dvakrát jen o vlas unikla smrti –
při selekcích v Birkenau a v dubnu 1945
v Bergen-Belsenu, kde onemocněla skvr-
nitým tyfem. Po osvobození vážila 35
kilogramů… Ale na život si přitom nikdy
nestěžovala.

Velmi věcně, bez snahy o patos, který
tak často doprovází vzpomínky s tragic-
kým vyzněním, líčí Bondyová osudy
svých nejbližších příbuzných, jejichž život
předčasně ukončil holocaust. Někteří
z rodiny zmizeli beze stopy, nejčastějším
místem jejich odchodu ze světa však byla
Osvětim-Březinka. Jako zázrakem přežila
77letá babička autorky Rosa Hermannová.
Tato vitální žena, která pila pivo a hrála
mariáš, během tří válečných let přišla
o manžela, pět děti a tři z pěti vnoučat.
Takovou podobu měl holocaust! Paradox-
ně zemřela rok po osvobození během
léčebné kúry v lázních. 

Bondyová se ještě coby československá
občanka přihlásila na podzim 1948 jako
dobrovolnice do vojenské jednotky jedou-
cí na pomoc Izraeli, odrážejícímu útoky
sousedních agresorů. Hodně stránek knihy
je věnováno životu v nové vlasti, prolínají
je střípky zážitků z lágru i evokace vzpo-
mínek na předválečnou Prahu a české sio-
nistické hnutí. Je bystrou, nezaujatou
pozorovatelkou, a tak líčí i potíže s vrůstá-
ním do života v nové vlasti, nadřazenost
starousedlíků a nepochopení, jehož se
dostávalo novým přistěhovalcům, kteří
většinou prošli mlýnicí holocaustu. Tex-
tem se mihne i Franz Kafka a zejména
Max Brod, s nímž se autorka setkávala
v Tel Avivu, kde žil od r. 1939, dojde i na
zajímavosti kolem překládání českých
autorů – Bondyová má „na svědomí“ pře-
klady do ivritu klíčových knih Hrabala,
Wericha, Kundery, Škvoreckého, Oty
Pavla, Václava Havla a dokonce i Haškova
Švejka(!). 

Autobiografie psaná v živém publicistic-
kém stylu není vystavěna chronologicky,
ale četnými odbočkami a časovými smyč-
kami vytváří zvláštní bezčasí, vzbuzuje
pocit kontinuálního trvání navzdory indivi-
duálnímu pozemskému osudu. Autorka
nalézá své osobní vědomí souvislostí, které
zároveň vytváří plastický, mnoha podrob-
nostmi zabydlený obraz života jedné před-
válečné pražské židovské rodiny, kroniku
éry doosidlování Izraele i paletu osobních
názorů autorky. Bondyová přitom naprosto
netrpí sentimentem, necítí se být svazová-
na minulostí tak, aby už nechtěla žít pro
budoucnost. Naopak. Dva roky po emigra-
ci do Izraele si nechala odstranit z paže
vězeňské osvětimské číslo… 

Místy však autorka již neuhlídala rozbí-
havost časových a dějových linií a přeska-
kováním z jednoho tématu na druhý až
příliš drobí čtenářovu pozornost – jeden
odstavec je o Osvětimi, pak přijde pasáž
o současné Praze, další líčí Izrael v pade-
sátých letech, následuje vzpomínka na
bombardování Hamburku… Při pečlivější

VÍC ŠTĚSTÍ NEŽ ROZUMU
Recenze knih Ruth Bondyové

V plné síle se 81letá izraelská spisovatelka a novinářka českého původu Ruth Bondyová objevila počátkem
května v Praze. Uvedla zde (zdráhám si říci pokřtila) dvě své knihy vydané v češtině: 

první je její autobiografie přeložená z hebrejštiny, druhá původní český slovníček, napsaný „na
objednávku“ redaktorky Kafkova nakladatelství Mileny Masákové.

➤
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redakční práci mohly být také opraveny
některé drobné nepřesnosti a omyly, jichž
se autorka mimoděk dopustila. Např. asa-
nace pražské židovské čtvrti nezačala
počátkem 20. století, ale už roku 1895,
německé město Mönchengladbach nejsou
dvě slova, ale jedno, hlavní představitelka
slavného filmu Extase nebyla Hedi Lama-
rová, ale Hedy Lamarrová apod. V druhém
vydání se omyly dají snadno opravit.

Pozoruhodná je i další kniha Bondyové
– Mezi námi řečeno, s vysvětlujícím pod-
titulem Jak mluvili Židé v Čechách a na
Moravě, kterou vydalo Nakladatelství
Franze Kafky. Jde o jakýsi slovníček

téměř vymřelého jazyka, tedy výrazů, jež
u nás používala židovská komunita
v posledních sto padesáti letech a z nichž
některá zůstala zapomenuta, jiná vplynula
do různých vrstev češtiny – slova jako
póvl, pajzl, epesní, mešuge, golem, gábl,
šem… Autorka vždy uvádí, kde bylo slovo
zachyceno (zde pomohly dopisy pamětní-
ků, kteří odpověděli na výzvu r. 2002
v Roš Chodeš), vysvětluje jeho význam
a etymologii. Jak onu českými Židy užíva-
nou řeč nazvat? – Základem byla stará
němčina smíšená s hebrejštinou a s český-
mi prvky, a tak se objevují označení jako
západní jidiš, pemiš-tajč či tajč-meriš. Jisté

je, že už ve 30. letech 20. století zbyla jen
malá skupinka starých Židů na Moravě,
kteří ji používali. Slovenskem procházela
pomyslná dělící čára mezi jazykem
východním Židů, mluvících jidiš, a západ-
ních, užívajících meriš-tajč, přičemž se
lišila jak slova, tak jejich výslovnost. Jazyk
je pozůstatkem mizejících židovských
komunit, jež měly ostatně asimilační ten-
dence už dávno před holocaustem. 

Kniha plná vtipných ilustrací Jiřího
Slívy je nesmírně cenná už proto, že
zachycuje nenávratně mizející svět.

◗ Lubor Falteisek

Arnošt Lustig o něm napsal: „Ladislav
Fuks byl artista na vysoko napjatém
laně: při pohledu na něho a jeho dílo

jímá člověka závrať. To, co je vysoko, bylo
pro něho hluboko; jeho dílo se podobá ledo-
vé kře, z níž je víc skryto pod hladinou, než
vyčnívá na povrch.“ 

Ladislav Fuks (nar. 24. 9. 1923), muž od
Maďarska až po Japonsko překládaný tak
hojně, až je to šokující i pro literární histori-
ky, opravdu není doma prorokem. Devadesá-
tá léta se k tomuto literárnímu mágovi chova-
jí macešsky. Autor, který byl podle informace
publikované ve slovenském tisku (1991)
navržen po srpnu 1968 skupinou západních
literátů do širšího okruhu kandidátů na Nobe-
lovu cenu za literaturu, nejenže se nominace
z domácích luhů a hájů nikdy nedočkal, ale
vycházejí jen ojedinělé reedice jeho díla
(nyní Odeon – Knižní klub), a tak je dnes
znám spíše jen okruhu zasvěcenců. Ti ostatní
si vybaví nanejvýš zfilmovanou podobu Spa-
lovače mrtvol, kterou však považují za autor-
ské dílo režiséra Juraje Herze.

U Fukse hraje ústřední roli smrt. Fascino-
vala jej nejen sama o sobě, ale také pompa
kolem ní – pohřby a všechno to ostatní,
mistrně popsané ve Vévodkyni a kuchařce.
Uměleckým zobrazením lidských tragédií
však bojuje o život těch budoucích, apeluje

na humanistické hodnoty, na něž lidská civi-
lizace tak ráda zapomíná. Byl uhranut utrpe-
ním, jež při svém dospívání za války zažil
kolem sebe, i když bezprostředně jeho rodinu
zřejmě nepostihlo. Při studiu na žižkovském
klasickém gymnáziu chodil tenhle milovník
češtiny, dějepisu a latiny dost často i za školu
a vzpomíná, jak mu to oblíbený kantor bla-
hosklonně promíjel – vždyť proč být v době
války malicherný. Ladislav však nechodil na
hřiště či k řece jako ostatní, jeho kroky se
zastavily většinou na hřbitově na Olšanech či
na sousedním Novém židovském hřbitově,
kde měl klid ke čtení knížek i k rozjímání.

Věřím, že historie si Ladislava Fukse ještě
najde a zařadí ho po právu po bok fantaskní-
ho, mnohovýznamového Kafky, vrcholného
stylisty Vančury či právě Arnošta Lustiga,
mistrovského diagnostika židovského osudu.
Není náhoda, že Pan Theodor Mundstock,
Variace pro temnou stunu, Spalovač mrtvol,
Případ kriminálního rady, Myši Natalie
Mooshabrové, Obraz Martina Blaskowitze
a další romány se dočkaly všude po světě toli-
ka vydání, některé byly – v cizině! – i zfil-
movány. Ladislav měl doma plnou knihovnu
svých překladů, a to i v jazycích, které i přes
své rozsáhlé vzdělání nepochybně neovládal,
jako je finština či dánština. Byl znám mezi
zahraničními literáty i čtenáři a bossové ze

svazu spisovatelů mu nemohli neudělit – byť
významově již značně vyprázdněný – titul
zasloužilého umělce, ale umělce národního,
o kterého by plaše působící a reálnému světu
se čím dál víc vzdalující Ladislav snad
opravdu stál, mu stále dokola jen slibovali.
A tak Fuks při oficiálních spisovatelských
jednáních marně vystupoval se svými až
komicky pochvalnými proslovy – mnozí
však v nich ovšem četli dvojsmyslnost a uta-
jenou recesi. Hrál nejspíš podobnou hru jako
některá z postav jeho románu. Možná do-
opravdy věřil v reálnost svého tvora Arjeha
nebo vládce Albína Rappeschlunda víc než
v reálnost pánů Skály a Kozáka. 

Jen málokterý poválečný český autor
dokázal utkat literární látku s tak osobitými
vzory, plnými šifer, které vnímáme podpra-
hově lépe než rozumem. Připomeňme jen
stvoření „smíšeného“ minulo-budoucího
času v Myších, záhadných stejně, jako je
záhadný náš život, absurdní konání na tran-
sport se cvičícího pana Mundstocka, který
chce přelstít osud a rád by natrénoval i svou
vlastní smrt, vzpomeňme na dějové vstupy
a dialogy neživých osob se živými ve Varia-
cích, neuchopitelně se přelévající tok příběhů
ve Vévodkyni, fabulační gejzíry, kde vedlejší
prameny se mění v hlavní a ústřední řečiště
náhle vysychá, aniž by došlo svého cíle.

Spisovatel, jehož knihy patří k těm nejpřesvědčivějším dílům o židovském osudu 

LADISLAV FUKS, 
mág smrti a čaroděj literatury

Zemřel před deseti lety, 19. srpna 1994, ve svém dejvickém bytě a dva dny o tom nikdo nevěděl. 
Všichni, i ti nejbližší přátelé, si mysleli, že ještě žije. Byla to další – už poslední – mistrná morbidní hra 

Ladislava Fukse, spisovatele, který žil v několika světech najednou.

➤
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S psaním skončil vlastně už v roce 1983, když poprvé vyšla Vévod-
kyně a kuchařka a napsal náčrtek, vlastně jen pár stran románu
o Lucy Fehrové. Měl obavu z duševní choroby, která postihla před
lety jeho matku. Po listopadu 1989 měl v nakladatelství Českoslo-
venský spisovatel před vydáním reedici Myší Natálie Mooshabrové.
Už ale nevyšla, tenkrát museli dostat přednost jiní, kteří na vydává-
ní dvacet let čekali. Fuks to však cítil jako osobní křivdu. Opět dostal
strach, že nebude vydáván, že ho budou odstrkovat na vedlejší kolej.
Nevěřil, že v tom nebylo nic osobního. Cítil se, možná i vinou svého
stáří, vyřazen. Pak už jen pracoval s Jiřím Tušlem na pamětech, které
vyšly pod názvem Moje Zrcadlo po jeho smrti.

Některé věci ve Fuksově literárním životě jsou dodnes záhadné.
Jak mohl debutovat tak absolutně skvělým románem beze stop začá-
tečnictví, jako se to stalo v případě Pana Theodora Mundstocka?
Jakou roli hrály v jeho spisovatelském postoji i v konkrétních textech
jeho homosexuální sklony? A odkud pramení nejen jeho hluboký
zájem o židovskou tematiku, ale i obrovská erudice v této oblasti?

Ačkoliv sám uváděl, že nepochází z židovské rodiny a není znám
mezi jeho předky nikdo židovské víry (ovšem – jen namátkou – napří-
klad na náhrobcích židovského hřbitova ve Vamberku je jméno Fuks
několikrát uvedeno), v šedesátých letech jezdil dokonce po Itálii
a přednášel o judaismu! V rozhovorech pak občas přiznával, že z chla-
peckého gymnázia na rohu Truhlářské ulice v centru Prahy, kde končil
svá středoškolská studia, mizeli v průběhu války jeho židovští spolužá-
ci, s nimiž se velmi přátelil, což senzitivního Fukse osobně velmi hlu-
boce zasáhlo. Odtud je ovšem ještě hodně daleko k dokonalému pře-
vtělení do pocitů židovského úředníčka Mundstocka, k prožitku Mých
černovlasých bratrů či k bravurnímu líčení osudového průběhu Cesty
do zaslíbené země, jakési novodobé verzi starozákonního putování
židovského lidu, novely, jež je v kontextu autorovy tvorby neprávem

zapomínána. Je malou záhadou, kde se ve znalostech judaismu vyško-
lil Fuks, publikující v 60. letech pravidelně v Židovské ročence a Věst-
níku ŽNO, když na dotaz v rozhovoru pro Nové knihy roku 1992 sám
uvádí: „…v naší rodině se židovská krev nevyskytla.“ Stojí snad na
prahu jeho zájmu tajuplná a fantazii probouzející orientální stavba
Jubilejní synagogy v Jeruzalémské ulici, kudy chodíval jako prvňáček
do školy při cestě z bydliště v Opletalově (tehdy Lützowově) ulici a po
jejíž návštěvě toužil, ale nikdy do ní v dětském věku, jak tvrdil,
nevstoupil? Anebo bylo psychologicky tak věrné zobrazování osudo-
vého utrpení židovské menšiny trpící za svou odlišnost jen trefnou
paralelou k vlastnímu pocitu životní vyčleněnosti z majoritní heterose-
xuální společnosti, celoživotnímu pocitu handicapu, který nedokázal
ve svém díle ne konkrétně pojmenovat, ale ani jen diskrétně zmínit?

Už v jeho první publikované povídce v roce 1959 Kchonyho cesta do
světa je exponováno téma židovského chlapce, chce odjet na vysněnou
dalekou cestu, ale všichni se doma otráví svítiplynem, čímž se vyhnou
obdobnému konci za otřesnějších okolností v nacistické plynové komo-
ře. V povídce jsou mnohé motivy, které pak při vřazení do souboru
povídek Smrt morčete vydaného o deset let později autor eliminoval.
Tato povídka byla podruhé otištěna v Židovské ročence na rok 5723
(1962/3), tedy o tři roky později než debut v časopise Květen, vydaný
překvapivě pod jménem Ladislav Fuchs s „ch“!! Šlo o záměrný pokus
o pseudonym, anebo o omyl redaktora, pro něhož byl Fuks zcela nezná-
mým autorem? Zde a ve Věstníku ŽNO pak nacházíme neznámou
povídku Športovec – vzpomínku na koncentrační tábor Oederau, ze
Spalovače mrtvol vyjmutý úryvek Týnský žebrák, dvě varianty povídky
Setkání resp. Podivuhodné setkání, které známe později ze Smrti mor-
čete, a některé další texty, jako je například krátký básnivý text Hodiny
na židovské radnici pražské, který je uvozen jako úryvek z Obrázků
matky v Jizraeli, o němž však není nic dalšího známo.

Ladislav Fuks v sobě skrýval i osobně mnohé významy, které není
snadné dešifrovat. Žil se svými postavami, vnímal je jako realitu:
když jsem se jednou objednával na návštěvu (od roku 1952 bydlel
v Dejvicích ve 4. patře činžáku), jak bylo u něj zvykem, do telefonu
mi řekl, jestli bych mohl zavolat později, že teď čeká návštěvu –
jednu hraběnku z Vídně. Tenkrát jsem přirozeně netušil, že pracuje
na rozsáhlém románu Vévodkyně a kuchařka...

V jeho knihovně pod překlady i českými vydáními jeho děl, na
čestném místě v dolní řadě uprostřed hned vedle Schopenhauera
a Goethova Fausta, stála jedna formátem nevelká kniha – židov-
ský Talmud. Kupodivu v němčině. Jako by chtěl návštěvníkům
naznačit, odkud jeho dílo vyvěrá...

◗ Lubor Falteisek

➤
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Já a kuchař vyslanectví Hary Weidman, jsme
oba dostali předvolání na vojenské výjimečné
cvičení na neomezenou dobu. Bylo to zrovna
asi 6 týdnů po mé svatbě a rázem se ze mne,
bývalého zahraničního vojáka ve Svobodově
armádě v SSSR, stal „Černý baron“. Dva dny
po té, co mně manželka oznámila radostnou
novinu, že je v jiném stavu, jsem narukoval do
Dolních Životic na Moravě. Bylo to dne 1. 12.
1952 a musel jsem čekat na smrt Stalina
a Gottwalda, abych byl až dne 30. 5. 1954, tj.
po 18 měsících, propuštěn na svobodu.

O otrockých nucených pracích černých baro-
nů, tzv. PTP, bylo již napsáno hodně knih, takže
o této ušlechtilé komunistické akci je skoro
každý dostatečně informován. Uvedu přesto
několik poznámek. Nikomu z nás nebyl ozná-
men důvod, proč byl zařazen do PTP a ani na
jak dlouhou dobu. Dělali jsme často nejtěžší
práce a to jen za vojenský žold. Dovolená ne-
existovala a když, tak jen v opravdu výjimeč-
ných případech, jako úmrtí rodiče apod. Náš
velitel – poručík Fikejz, byl zuřivý pes a hrozně
neoblomný, žádné argumenty u něho neplatily. 

Na dokreslení tehdejší politické a společen-
ské situace, jakož i na důkaz proradnosti a lži-
vosti komunistické propagandy, uvedu následu-
jící příklad. V té době probíhala v malajské
anglické kolonii revoluce a boje za osamostat-
nění. Nad našimi hlavami byl namontován
reproduktor státního rozhlasu a když jsme se
vrátili z práce, unavení a špinaví, z reprodukto-
ru hřměly následující věty: „Soudruzi a sou-
družky, vážení občané! Ze zpráv se dozvídáme,
že Angličané v Malajsii zavírají malajské
bojovníky do pracovních táborů. Ptáme se, je to
vůbec myslitelné ještě teď, ve dvacátém století,
aby si Angličané troufali zavírat lidi do pracov-
ních táborů jen za to, že bojovali se zbraní
v ruce za svobodu své země?“ V tom je právě
největší síla a úspěch komunistické propagan-
dy, naprostá a úplná bezohlednost a cynismus.
Chtělo se nám křičet: „My jsme vůbec nebojo-
vali, ani se zbraní v ruce a ani bez ní. Proč jste
nás zavřeli do tábora nucených prací?“ Vzpo-
mněl jsem si při tom na jednu pěknou a zají-
mavou sovětskou písničku, která se do neko-
nečna zpívala, a to i v době, kdy skoro denně
byly v Sovětském svazu odváženy plné vlaky

zatčených vězňů do sibiřských gulagů. Jedna
věta té písničky zní: „Já drugoju taku stranu
něznaju, gdě tak voľno dešet čelověk (Já jinou
takovou zemi neznám, kde tak svobodně dýchá
člověk)“. Takže i naši komunisté měli báječné-
ho učitele a vzor, jak se má dělat propaganda.

Teprve těsně před rozpuštěním těchto táborů,
asi v dubnu 1954, byl každému z nás oznámen
důvod, proč je v táboře a na základě jakého
udání a na čí rozhodnutí. Jen neřekli, kdo to
udal. Mně například bylo řečeno několik bodů
udání. Že jsem organizoval židovskou mládež
k vystěhování do Izraele, napomáhal tomu,
aby velký počet – více než 20 000 – Židů
z ČSR se vystěhoval do Izraele, že jsem pořá-
dal tajné noční schůze židovské mládeže, že
jsem propagoval protisocialistické myšlenky
a nepřátelství ke komunistickému režimu.
Samozřejmě to byly samé nepravdivé smyš-
lenky, protože jsem dělal jen to, co bylo úřed-
ně povoleno a hlášeno v rámci mojí pracovní
náplně v KKL. Pravý důvod však neřekli a sice
to, že jsem byl zaměstnán na Izraelském vysla-
nectví. To nemohli proto, že jsem byl řádně
hlášen jako zaměstnanec.

V domě, kde jsem bydlel, v Praze 1, Malé
náměstí č. 13, byl domovním důvěrníkem
a zároveň komunistickým tzv. desítkářem starý
pán, nebo soudruh Vrána. Domnívám se, že on
mě udal proto, že potřeboval můj byt pro svoji
dceru a chtěl se mě zbavit. Na to však byl pří-
liš primitivní, aby věděl, že byt, který patří
Ministerstvu zahraničí, nemůže dostat. Dodnes
nevím, zda a kdo ten byt dostal, když moje
manželka se před mým návratem domů odstě-
hovala do Teplic ke svým rodičům.

Koncem července 1953 se narodila naše
dcera a já jsem krátce na to dostal týden dovo-
lené. Již při jedné procházce v parku s manžel-
kou s kočárkem a spolu s jednou naší soused-
kou jsem zpozoroval, že v parku sedí 3 muži,
každý na jiné lavičce. Měli před sebou rozlo-
žené noviny a pozorovali nás. Mrknutím si
dávali vzájemně jeden druhému znamení. Bylo
mi to velice divné, ale manželce jsem nic neře-
kl, abych ji neznervózňoval. 

Za dva dny, po nástupu do vlaku na zpáteční
cestu, ke mně přistoupil nějaký muž a pozdra-
vil mě, jakoby přátelsky: „Ahoj Kleine, jak se

máš? Ty mne neznáš?“ Řekl jsem: „Ne,
neznám a vůbec si nepamatuji, že bych vás
někdy viděl.“ On na to řekl: „Pojď do vedlejší-
ho kupé, tam jsou kamarádi a určitě si vzpo-
meneš.“ Odmítl jsem jít a on na to vytáhl legi-
timaci – bezpečnost. Na chodbě už stáli další
dva. Musel jsem si vzít kufřík a jít s nimi. Auto
stálo od nádraží dosti daleko. Na cestě k autu
šli se mnou z každé strany jeden a třetí šel
vzadu za námi a ten měl stále takové poznám-
ky: „Zase jeden kapr, jeden pořádný kapřík, he,
he.“ Jeli jsme, ale rozčilením jsem ani nevěděl,
kudy a kam jedeme. V nějaké uličce jsme zpo-
malili a oni mně zavázali oči šátkem tak, že
jsem vůbec neviděl. Jeli jsme ještě dosti dlou-
ho a různě zatáčeli, takže jsem naprosto nevě-
děl kam mně vezou. 

Po zastavení mě vedli jako slepou bábu něja-
kou chodbou a po schodech a potom mi rozvá-
zali oči. Ocitl jsem se v nějaké místnosti, kde
byl jen stůl a asi tři židle. Muž, který mě přive-
dl, hned začal psát protokol: Data narození,
kde, kdy, bytem a celý životopis. Zazvonil
a hned přišli další dva a musel jsem vyprázdnit
a odevzdat veškerý obsah kapes a zavedli mě
do tzv. koupelny. Přikázali mi svléknout se
a osprchovat. Potom mě důkladně prohlídli
a jeden přinesl vězeňské oblečení: kalhoty bez
řemenu a z bot vytáhli tkaničky. Nařídili,
abych se rychle oblékl a potom mě zavedli do
jedné malé cely – samotky. Byla to dosti malá,
ale hodně vysoká cela bez oken, jen nějaká
díra vysoko pod stropem. Na zemi, na straně
u stěny byla matrace, jinak jen v koutě byl pri-
mitivní záchod.

Asi za půl hodiny se otevřely dveře a vedli
mě k výslechu. Znovu, jméno, datum narození,
kdy a kde jsem pracoval, co jsem v práci dělal
atd. Po asi hodinovém vyptávání a sepisování
se mě vyšetřovatel ptal, zda jsem si vědom,
z čeho jsem obviňován. Samozřejmě jsem řekl,
že si nejsem ničeho závažného vědom, že jsem
nikdy neprováděl žádný černý obchod, všude,
kde jsem pracoval, jsem byl řádně přihlášen,
a také během své služby v Československé
armádě v SSSR jsem nikdy neměl žádné nedo-
rozumění, takže opravdu nevím, proč jsem
zavřený. Je pravdou, že jsem byl šest měsíců
ve vyšetřovací vazbě z podezření, že jsem chtěl ➤

ŽIVOTOPIS A ŽIVOTNÍ PROŽITKY
před válkou, během války, jakož i po válce 

až do revoluce v roce 1989

Vzpomínky člena a kantora Židovské obce v Teplicích, pana Chaima Kleina (1919–2004) 
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ilegálně vycestovat do zahraničí. To se však vysvětlilo, že to byl omyl
a u soudu jsem byl viny zproštěn. Chtěl bych proto vědět, z čeho jsem
obviňován teď. Po chvíli mlčení zněla odpověď takto: „Vy nejste jen
obyčejný lhář, ale naopak pořádně drzý lhář. Všechno jste nám řekl, ale
to, že jste byl spolupracovníkem ilegální organizace Bricha, a že jste
pomohl mnoha tisícům Židů opustit Československou socialistickou
republiku a vycestovat do Izraele, čímž jste velmi vážně poškodil naši
socialistickou republiku, a to se rovná velezradě, to jste neřekl!“ Odpo-
věděl jsem mu takto: „To, že se hodně Židů z naší republiky do Izraele
odstěhovalo, je pravdou, ale bylo to naší vládou a úřady povoleno
a žádný z nich neodcestoval ilegálně. Já jsem během svého zaměstnání
v Ústředním svazu sionistickém a u Židovského národního fondu jen
v rámci své pracovní náplně vybíral od lidí doklady a tyto odvážel do
Prahy do Palestinského úřadu k vyřízení. To vše bylo úředně povoleno
a nic ilegálního jsem nedělal. Vaše tvrzení, že jsem byl členem a spolu-
pracovníkem ilegální organizace Bricha – což byla sionistická organiza-
ce po celé Evropě, která měla za úkol pomáhat ilegálnímu výjezdu Židů
do Izraele z těch států, kde bylo legální vystěhování zakázáno – taktéž
neodpovídá pravdě. Nikdy jsem nebyl ani členem ani spolupracovníkem
organizace Bricha.“ Vyšetřovatel mi na to ostře odpověděl: „Tak já vám
hned dokážu, že jste byl spolupracovníkem Bricha. Přečtu vám protokol,
doznání jednoho vašeho spolupracovníka, který doznal, že on za vaší
pomoci umožnil vašim třem sestrám ilegální vycestování z Budapešti
a odjezd do Izraele. Nebo budete chtít, abych vás s ním konfrontoval?“

Byl jsem tímto tvrzením zaskočen, protože tato
skutečnost byla pravdivá. Moje tři sestry skutečně
odcestovaly z Maďarska ilegálně za pomoci Bri-
cha, a to na základě mojí žádosti. Nevěděl jsem
v tom okamžiku, jak se mám zachovat a byl jsem
velice zmaten. Odpověděl jsem, že je sice pravda,
že jsem vyprávěl některým svým známým, že
mám tři sestry v Budapešti a ty by se chtěly vystě-
hovat do Izraele. Nevím však kdo a jakým způso-
bem jim k tomu dopomohl. Já sám jsem se v tom
nijak nezúčastnil a nic nedělal. Mimo to se
domnívám, že chtít pomoci svým vlastním sest-
rám není žádný hřích a pochybuji, že by bylo to, že jsem se s tím svěřil
svým známým, trestným činem. On však trval na svém a prohlásil: „My
vám dokážeme, že vy nejste žádné neviňátko a že jste spolupracoval s Bri-
chou velmi aktivně, za což, spolu s vaší sionistickou činností, při níž jste
pomáhal vystěhovat tisíce Židů do Izraele a tím vážně poškodil naši soci-
alistickou republiku, vás čeká zasloužený trest. Je vám známo, že váš před-
stavený na Izraelském vyslanectví, Dr. Sobel, byl odsouzen za podobnou
činnost na 20 let? Domníváte se, že vy dostanete mnohem míň?“

Nevím už, jak dlouho tento výslech trval. Poté ještě začalo zdlouhavé
sepisování protokolu, který jsem však odmítl podepsat proto, že tam
byly věty, které jsem vůbec neřekl. Nakonec jsem už byl úplně vyčerpán
a protokol jsem podepsal. Odhaduji, že ten výslech trval asi 4 hodiny.
Potom mě odvedli do cely, kam za nějaký čas přinesli večeři. Nemohl
jsem vůbec jíst, ale násilím jsem se nutil do jídla, ani se již nepamatuji,
co to bylo. Řekl jsem si jen, že musím za každou cenu jíst, abych vydr-
žel a nezeslábl, a abych měl sílu přemýšlet. Po večeři přinesli deku
a poučili mne, že při spaní musím ležet jen na zádech, obě ruce polože-
né na dece, jinak že mě okamžitě přijdou probudit. Já jsem však dodnes
zvyklý ležet na levé straně a jakmile jsem usnul, automaticky jsem se
otočil na levou stranu, načež ihned zarachotily klíče ve dveřích a probu-
dili mne. Bál jsem se proto usnout a skoro vůbec jsem nespal. Žárovka
na stropě stále svítila takže ze špehýrky na mě bylo dobře vidět .

Ráno přinesli snídani, šálek černé kávy a kus chleba. Za nějaký čas
zase pro mne přišli k výslechu. Znovu všechna moje data a zdlouhavé
vyptávání, co bych jim mohl sám o sobě říci. Když jsem mlčel, vybafli
na mne: „No, řekněte nám třeba, jak to bylo s vaším útěkem do Rakous-
ka ve vlaku s polskými vystěhovalci.“ Řekl jsem, že tato záležitost už
byla vysvětlena a soudem potvrzeno, že to bylo nedorozumění. On však
řekl: „Tak my vám dokážeme, že to nebyl žádný omyl a že jste skuteč-
ně chtěl ilegálně opustit republiku tak, že jste se chtěl zamíchat mezi pol-
ské vystěhovalce a s nimi přejít hranice do Rakouska. Máme totiž výpo-
věď polských bezpečnostních orgánů, které vlak doprovázely. Tomu
nasvědčuje také to, že jste měl s sebou aktovku s osobním prádlem
a věcmi na cestu.“ Odpověděl jsem tak, jak jsem to vysvětlil u soudu, že
jsem už před tím měl odeslané veškeré svoje věci do Izraele, a jelikož
mně povolili jen málo košil, chtěl jsem poprosit vedoucího polského
transportu, aby moji aktovku s prádlem odeslal na adresu mých sester
v Izraeli. On však trval na svém, že jsem chtěl vycestovat tímto vlakem.

Byl jsem už zase velice vyčerpán, znovu sepsali dlouhý protokol a já
jsem byl už rád, když jsem ho mohl podepsat. Byl jsem zase na cele, ale
pro změnu byla žárovka zhasnuta a v cele byla skoro úplná tma. Chodil
jsem v cele od zdi ke zdi a počítal kroky, ale nevím jak dlouho trvalo, než
přinesli oběd ve vojenském šálku. Na tu chvíli, co jsem jedl, nechali tro-
chu pootevřené dveře, abych viděl na jídlo. Na moji otázku, proč nesvítí
žárovka, mně bachař odpověděl: „To vydržíte“. Celé odpoledne až do
večera jsem chodil po cele a usilovně přemýšlel o tom, jaký osud mě

čeká. Věděl jsem, že můj spolupracovník, Dr.
Sobel, dostal 20 let a také někteří jiní kamarádi
z Ústředního sionistického svazu byli odsouzeni
na hodně let. Chvílemi jsem propadal panice,
hlavně když jsem myslel na manželku a právě
narozenou dceru, a v duchu jsem se loučil se
životem. Přiznám se, že i když jsem v té době byl
míň pobožný, než jsem teď, šeptal jsem si poti-
chu všechny modlitby, které jsem si pamatoval.

Během dopoledního výslechu, asi dvakrát,
vešel na chvíli další člen STB, jeden z těch, kteří
mě zatkli ve vlaku. Poznal jsem, že tohoto člo-

věka odněkud znám, ale nemohl jsem si vzpomenout odkud. Až potom,
zase při pochodu v cele, jsem přemýšlel a vzpomněl jsem si na to, že
jsem tohoto člověka párkrát viděl na vyslanectví, jako číšníka při růz-
ných recepcích a oslavách. V hlavě se mi motala taková nereálná myš-
lenka, že kéž by se stal zázrak a mohl bych na tuto skutečnost upozornit
a tak zabránil eventuálním odporným a nebezpečným provokacím.

Večer proběhl stejně jako předešlý a zase jsem celou noc nespal, pro-
tože mě párkrát velmi hrubým způsobem probudili a já jsem se bál
usnout. Další den, během dopoledne, jsem byl zase u dlouhého a neko-
nečného výslechu. Vyšetřovatel se mě .ptal, proč jsem se hlásil a vstu-
poval do Československé Svobodovy armády v SSSR, když nemám rád
naší socialistickou republiku. Řekl jsem, že jsem vstupoval do armády
proto, že jsem chtěl bojovat za svobodnou československou vlast, a že se
cítím být československým vlastencem. Další otázka zněla: „Víte o tom,
že Izraelské vyslanectví provokuje a chtělo by svrhnout náš socialistic-
ký režim?“ Odpověděl jsem, že jsem si nikdy nevšiml, že by někdo
z vyslanectví něco podnikl proti československému režimu. Naopak
jsem nabyl dojmu, že dělají vše pro utužení přátelských vztahů s Česko-
slovenskou republikou. Ptal se dále: „Co byste dělal v případě, že by jste
zjistil, že někdo dělá něco proti nám?“ Odpověděl jsem: „Nevěřím sice,
že by se něco takového mohlo stát, ale kdyby, tak bych se samozřejmě
snažil tomu všemožně zabránit“.

➤

Děti na cestě organizované Brichou, Československo,
1946 (z knihy Na křižovatce kultur)
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Aškenázové jedí pouze přední část
zvířete, asi znáte tak zvanou
židovskou svíčkovou, protože

dle jejich autorit je zadní část nevyžilko-
vatelná. Sefardé si tu práci se zadní částí
dají, stejně tak jako Mizrachim či horští
Židé. Nikdo ale nejí bok na památku
poranění na boku praotce Jákoba, když
zápasil s Bohem.

V žádném případě se nesmí konzumo-
vat masitá potravina s potravinou mléč-
nou. Tradiční rodiny mají zvláštní nádobí
na masitá jídla a jiné nádobí na jídla mléč-
ná. Velmi ortodoxní, včetně různých cha-
sidských sekt, mají dvoje dřezy na mytí
nádobí a dokonce dvoje ledničky. To vše
vychází z prostého biblického příkazu:
„Nepovaříš kůzle v mléce jeho matky.“

Tento hluboký etický příkaz – nespojo-
vat smrt se životem – byl rozvinut ad
absurdum až ke dvojím lednicím. Vývoj
lze vystopovat následovně. Nejprve je
neetické spojit mléko a maso stejného
druhu a pěkně se tím nabaštit, pak jakých-
koli druhů, tedy i savce a drůbeže. Drůbež
sice nekojí ani nerodí, o nějaké pupeční
šňůře spojující mládě s matkou nemůže
být ani řeči, přesto vizuelně připomíná
maso. Tak rabíni zakázali směšovat mléč-
né potraviny s drůbeží. Tento zákaz se set-
kal v Galilei s velkým odporem, trvalo
mnoho let, než galilejští upustili od své
oblíbené pochoutky – kuřete s mléčnou
omáčkou. Drůbež musí být též zaříznuta
košer způsobem. Vyškolený zařezávač
drůbeže však nemusí být šochetem v pra-
vém slova smyslu.

No jo, ale co rybka? Musí mít šupiny
a ploutve a papat je ji možno s čímkoliv,
neboť je potravinou neutrální. Pro mne věc
poněkud nepochopitelná. Drůbež se sice
nevyžilkovává (ono to fakt moc nejde), ale
nesmí před škubáním projít spařením,
nemohla by se totiž odkrvit, neboť spaře-
ním krev ztuhne a neodplaví se. Ryba krev
má, žilkovat ji nelze, lze ji jen pořádně
umýt, fajn, ale rozhodně na talíři mnohdy

vyhlíží jako maso. Někdy jako drůbež,
jindy jako telecí. Ve smetanovém zálivu si
ji dá každý rabín. Když vím, že ryba je
ryba, nekojí nerodí (živorodky nesmíme),
stejně tak jako slepice či husa, tak snad
také vím, že kuře není vepř, ač jsou si oba
na talíři podobní s teletem...

Takže, rybičky, zeleninky a ovoce, obil-
niny jsou neutrální, kobylky tady moc
nejíme, nemáme ten správný druh, ale byl
by také neutrální. Dravé ryby ale také nejí-
me. Mají sice šupiny i ploutve, ale živí se
životem jiných, už jsme zase u etiky rabí-
nů a jejich učení.

Co takhle vzít slanečky, namočit je přes
noc do studené vody, pak je očistit, nakrá-
jet na kousky, smíchat s nasekanou cibul-
kou, vejci na tvrdo a s houskou namoče-
nou v octě, přidat cukr a pepř. Byla to
jedna dlouhá věta, jako báseň. Zkusím
jinou.

Kůži z krku košer husy, kachny, či krůty
naplníme směsí na tuku zasmahnuté cibu-
le s moukou, solí, pepřem, česnekem
a libečkem, konce kůže sešijeme a váleč-
ky notně podlité dáme péct s kousky drů-
bežího tuku. Zase jedna věta jako báseň.
Dokořenit si tu větu můžete, jak chcete,
jenom na salát nedávejte jogurtovou záliv-

ku a na brambory máslo. To až jindy.
Třeba až použijete třetí větu.

Na silnější kolečka nakrájenou mrkev
dusíme na oleji s cibulkou, solí, trochou
kari, sušenými švestkami, skořicí a česne-
kem. Věta celkem krátká, báseň dlouhá,
jmenuje se cimes. Nerozduste, pak je to
matli-patli nic moc.

Konzervativní, reformní, liberální, neo-
logičtí a rekonstruktivní většinou nemají
dvoje nádobí, dřezy a lednice. Považují, až
na výjimky, takové věci za exaltovanost
a plýtvání. Většinou nemísí masité a mléč-
né potraviny v procesu konzumace. Dvoje
lednice by považovali za absurditu. Ušet-
řené peníze raději dají na charitu či pom-
pézní oslavu bar/bat micve.

Neologové kupují maso u běžných řez-
níků, vyžilkovávají ho a macerují. Konzer-
vativní a reformní drží doma vegetarián-
skou kuchyni, venku jedí v běžných res-
tauracích ryby, někteří i drůbež. Většina
britských tzv. ortodoxních (United Syna-
gogue) činí stejně. Obecně můžeme říci, že
se více Židů vyhýbá vepřovému než třeba
mořským plodům, o štice ani nemluvě.

Váš přístup ke kašrutu je vaší věcí, jen
nikdy nesmíte záměrně uvádět jiné v omyl.
V restauraci C. bylo vše košer. Ale o Šaba-
tu se nesmí přijímat ani vydávat peníze
a pracovníci oné restaurace peníze o Šaba-
tu přijímali. Taková restaurace má košer
kuchyni, ale není košer restaurací. Přesto
byla na seznamu pražských košer restaura-
cí na webu nejmenované tzv. ortodoxní
skupiny. Věřící byli přesvědčeni,že jedí
v košer restauraci. Když jsem na tento fakt
upozornila rebecin oné skupiny, bylo mi
odpovězeno, že kuchyň je košer, maso je
košer...Inu, zasáhl pražský rabinát a dohled
nad onou restaurací měl rabi Ješarim.

Tedy ještě jednou. Co a jak jím já, je
moje věc, vydávat však něco za to, co to
není, je neetické.

Hezké léto.
◗ Sylvie Wittmannová

◗ Foto: www.marxists.org

ŽENSKÉ A MUŽSKÉ MICVOT X.
Kašrut v praxi

Už víme, že přežvýkaví sudokopytníci, poražení šochetem, jsou pro nás kašer. 
Zopakujeme si, že jejich maso však můžeme konzumovat pouze tehdy, bylo-li řádně vyžilkováno

a vymacerováno ve slané vodě pro co nejdokonalejší odkrvení.

Drůbež musí být též zaříznuta košer způsobem.
Vyškolený zařezávač drůbeže však nemusí být
šochetem v pravém slova smyslu.


