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ÚVODNÍK

Podzim je zde a říjen přinesl několik 
smutných událostí a několik spíše 
smutných výročí. Pokusím se shrnout 
v krátkosti některé z nich.

16. října se uskutečnilo už téměř 
tradiční Bubnování pro Bubny na místě 
budoucího památníku a zatím stále ještě 
Nádraží Praha-Bubny, odkud v tento den 
roku 1941 odjel první pražský transport 
do Lodže. Z tisíce židovských mužů, 
žen a dětí jich přežilo jen čtyřiadvacet… 
22. října se v Minsku připomnělo 
75. výročí zničení místního ghetta, kam 
byli transportováni i čeští židé. Během 
dvou let prošlo ghettem 100 000 lidí. 
Památník se nachází na místě zvaném 
„jáma“, kde bylo v březnu 1942 zavražděno 
5000 lidí. 26. října tragicky zemřel výrobce 
košer vína z Chrámců u Mostu Moše 
Váňa. 27. října zastřelil antisemitský „bílý 
Američan“ během sobotní bohoslužby 
v pittsburské konzervativní synagoze 11 
lidí. Vrah byl již dopaden. Zde je nutno 
zmínit diskuse, které se nešťastně rozvi-
nuly kolem celé tragédie, kdy někteří orto-
doxní představitelé izraelského vrchního 
rabinátu začali polemizovat o židovství 
konzervativní synagogy, což vyvolalo 
nesouhlasnou odezvu u představitelů 
neortodoxního judaismu. Politicko-nábo-
ženské diskuse by neměly zastínit fakt 
samotného útoku.

K pozitivním (ačkoliv monarchisté 
nebudou souhlasit) výročím patří 100 let 
od vzniku Československa. 28. října 
bylo počasí ošklivé, vojenská přehlídka 
velkolepá, prezidentský proslov ani jiné 
proslovy nepřekvapily, na Slovensku 
se výročí ten den neslaví. Oslava státu, 
který již zanikl, ve mně vždy vyvolává 
poněkud zmatené pocity. Nicméně díky 
Masarykovi a dalším představitelům 
Československa se můžeme odkazovat na 
důstojnou minulost státu.

V listopadu máme další smutné výročí, 
o kterém najdete více v tomto čísle – Křiš-
ťálovou noc. Ničení židovských obchodů, 
synagog i osobní útoky se odehrály 
v Německu v noci z 9. na 10. listopadu 
1938.

Světlo v temnotě neveselých podzim-
ních událostí nabízí, doufejme, blížící 
se chanuka. Začíná 3. prosince, proto už 
pomalu oprašte chanukije. Světlo poráží 
tmu.

KATEŘINA MIKULCOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

RABÍNSKÉ SLOVO

Jákobův žebřík, sen a slib
Na šabat 17. listopadu budeme v synagogách 
číst týdenní oddíl – parašu Vajece (1. Mojží-
šova 28‚10–32‚3). Předchozí paraša Vaješev 
končí tím, že Jákob utíká z Kena‘ánu před 
rozzuřeným Ezauem, který zjistil, že otcovo 
požehnání, namísto aby se dostalo jemu, 
lstivě získal jeho bratr Jákob. Jákob však měl 
na ně právo, neboť Ezau pohrdl svým prvo-
rozenstvím a přenechal je za čočkovou krmi 
svému bratrovi.

Začátek paraši je i počátkem Jákobovy 
cesty, kdy se vydal z Beer-ševy směrem do 
severomezopotámského Cháranu, kde si měl 
vybrat ženu z dcer svého strýce, matčina 
bratra Lábana.

K večeru došel na jedno místo a poté tam 
ulehl a usnul. Ve spánku se mu zdál sen, 
že vidí žebřík stojící na zemi, jehož vrchol 
dosahuje k nebesům. Po něm vystupují 
a sestupují Boží andělé. Andělé vystupující 
po žebříku na nebesa splnili svůj úkol – 
střežili Jákoba na cestě v kena‘ánské zemi. 
Andělé sestupující po žebříku z nebes, ti 
budou střežit Jákoba mimo zaslíbenou zemi, 
v Mezopotámii. Nad ním stojí Hospodin 
a říká:

 ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ָאִביָך, ֵואלֵֹהי ִיְצָחק;
ה, ּוְלַזְרֶעָך. ֶנּנָ ה ׁשֵֹכב ָעֶליָה – ְלָך ֶאּתְ ר ַאּתָ ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ

Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama 
a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě 
a tvému potomstvu.

Hospodin Jákobovi předpovídá, že se 
rozmůže na západ i na východ, na sever 
i na jih (1. Moj. 28, 13–14). Samozřejmě Bůh 
již v minulosti zaslíbil celou kena‘ánskou 
zemi Abrahámovi a jeho potomkům, tudíž 
i Jákobovi. Nehledě však na tuto skutečnost, 
leckdo se může zeptat, jak velký kus země dá 
Hospodin Jákobovi a jeho potomstvu. Ten, 
na němž právě leží, nebo celou zemi Izraele? 
Traktát Chulin 91b a podobně též midraš 
Berešit Raba 69:4 uvádějí, že Hospodin srolo-
val celou zemi Izraele a položil ji pod spícího 
Jákoba, aby jeho potomci ji mohli snadněji 
opanovat.

Podívejme se na gematrii, tj. číselnou 
hodnotu písmen tvořících slovo žebřík – סלם 
 Shodnou .(celkem 130 – 60 = ס ,30 = ל ,40 = מ)
gematrii má i Sinaj – 50 = נ ,10 = י ,60 = ס) יניס, 
 .(celkem 130 – 10 = י

Z tohoto lze vyvodit, že jak žebřík, který 
viděl Jákob ve snu, tak hora Sinaj mají něco 
společného. Jákobův žebřík si můžeme 
představit jako pomyslný trojúhelník, nad 
jehož vrcholem se vznáší Boží imanence – 
 dole vlevo se nachází národ Izraele ,שכינה
(Jákoba) – עם ישראל a vpravo je země Izra-
ele – ארץ ישראל. Podobně je tomu i s horou 
Sinaj, kterou si také můžeme představit jako 
trojúhelník, nad jehož vrcholem se vznáší 
Boží imanence – שכינה, dole vlevo je národ 
Izraele – עם ישראל a vpravo je Tóra Izraele – 
.תורת ישראל

Jákobův žebřík i hora Sinaj spojují Boha 
Izraele, národ Izraele, zemi Izraele a Tóru 
Izraele v jeden jediný nerozdělitelný celek. 
Židovský národ nemůže žít plnohodnotným 
životem bez víry v Hospodina, bez země, kte-
rou Bůh zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jáko-
bovi a jejich potomkům, a bez Tóry, kterou 
Všemohoucí prostřednictvím Mojžíše daroval 
svému vyvolenému lidu na hoře Sinaj.

Hospodin poté ve snu Jákobovi slibuje:
ֵלְך, ַוֲהׁשִ ר-ּתֵ ֹכל ֲאׁשֶ יָך ּבְ ַמְרּתִ ְך, ּוׁשְ ה ָאֹנִכי ִעּמָ ־ְוִהּנֵ

ר י, לֹא ֶאֱעָזְבָך, ַעד ֲאׁשֶ  ֹבִתיָך, ֶאל-ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת: ּכִ
י ָלְך ְרּתִ ּבַ ר-ּדִ יִתי, ֵאת ֲאׁשֶ ִאם-ָעשִׂ

Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam 
půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy 
tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. 
(1. Moj. 28, 15).

Když Jákob procitl ze spánku, dal tomuto 
místu, na kterém spal, jméno Bejt-El neboli 
Dům Boží. Jákob se tam také zavázal slibem:

ר ה ֲאׁשֶ ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ָמַרִני ּבַ ִדי, ּוׁשְ  ִאם-ִיְהֶיה ֱאלִֹהים ִעּמָ
י ְבּתִ  ָאֹנִכי הֹוֵלְך, ְוָנַתן-ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל, ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש. ְוׁשַ

ית ָאִבי; ְוָהָיה ְיהָוה ִלי, ֵלאלִֹהים. לֹום, ֶאל-ּבֵ ְבׁשָ
Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na 
cestě, na niž jsem se vydal, dá-li mi chléb 
k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v míru 
do domu svého otce, bude mi Hospodin 
Bohem… (1. Moj. 28, 20–21).

Co nás však zarazí, je skutečnost, že Jákob 
nedůvěřuje v Boží pomoc, byť mu ji ve snu 
Hospodin jednoznačně přislibil. Jak vysvětlit 
tuto Jákobovu nedůvěřivost? Na tuto otázku 
hledal odpověď také rabi Jehuda, který objas-
nil, že se nejedná o Jákobovu nedůvěřivost 
vůči Bohu, že by tento nesplnil svůj slib mu 
pomoci, ale že šlo o Jákobovu pochybnost, 
zda sen, v němž mu Bůh slibuje pomoc, je 
pravdivý nebo nikoliv. Neboť jsou sny vyja-
dřující pravdivou skutečnost, ale také sny 
vyjadřující fikci. (Zohar, Vajece 75).

Dalším zvláštními obraty v Jákobově 
slibu jsou slova ֶלֶחם ֶלֱאֹכל, ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש – chléb 
k jídlu a šat k odívání. Proč je to tak zdůraz-
něno? Vždyť je samozřejmé, že chléb jíme, je 
určen k jídlu, a šat je určen k odívání. Mohlo 
být prostě uvedeno „…dá-li mi chléb a šat…“ 
a smysl by zůstal stejný. V Tóře však není 
ani o písmeno či slovo více a ani o písmeno 
či slovo méně. Každé písmeno a slovo v Tóře 
má své místo a svůj smysl, i když na první 
pohled je tento hlubší smysl člověku skryt.

Jak vysvětlit obraty chléb k jídlu a šat 
k odívání v Jákobově slibu?

Zde bych rád vzpomenul slov mého 
učitele vrchního budapešťského rabína 
dr. Lászla Salgó, z.l. Když jsme se učili tuto 
parašu, říkal nám, že my, kteří jsme se naro-
dili po válečné katastrofě, nejsme schopni 
těmto obratům dokonale porozumět, ale 
všichni, kdo zažili období holokaustu vědí, co 
tyto obraty

 chléb k jídlu a šat – ֶלֶחם ֶלֱאֹכל, ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש
k odívání znamenají v reálném životě. 
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V době míru a za normálních poměrů jsou 
samozřejmě chléb k jídlu a šat k odívání. Pro 
statisíce a miliony vězňů ghett a nacistic-
kých koncentračních táborů to tak jedno-
značné již nebylo. Kousek chleba byl určen 
k výměně za oděv a naopak. Vyměněný krajíc 
chleba za kus oděvu zachránil jednoho vězně 
od umrznutí a druhého od smrti hladem. 
Chléb a oděv se staly důležitými směnnými 
předměty, jež dávaly v nelidských podmín-
kách naději na prodloužení života vězňů 
nebo v lepším případě přispěly k jejich pře-
žití a dočkání se osvobození. Ve světle tohoto 
komentáře můžeme pochopit i Jákobův slib. 
Nedostane-li se Jákob během své cesty do tak 
extrémní situace, kdy by musel měnit chléb 
za oděv nebo oděv za chléb, aby si zachránil 
holý život, a navrátí-li se v míru do domu 
svého otce, bude mu Hospodin Bohem. Tak 
začíná Jákobova cesta k strýci Lábanovi do 
Cháranu.

Ani Jákob však netuší, že u Lábana prožije 
plných dvacet let, že jej vlastní strýc oklame, 
když mu místo slibované mladší dcery 
Ráchel dá za manželku starší Leu, že se jej 
bude snažit desetkrát okrást o mzdu, kterou 
mu slíbil za pomoc při obhospodařování 
svých ovcí a koz. Nakonec se však Jákob vrací 
z Cháranu s Ráchel i Leou, jejich otrokyněmi 
Bilhou a Zilpou, s jedenácti syny a dcerou 
Dínou a s velkými stády bravu do své vlasti, 
do kena‘ánské země.

Jákobovi pak Hospodin změní jméno na 
-Izrael a on se stává opravdovým pra – ישראל
otcem dvanácti izraelských kmenů, z nichž 
povstal národ Izraele – עם ישראל.

Jákobův život nebyl jednoduchý a ani jed-
notvárný. Dvacet let prožil v cizině u Lábana, 
ihned při návratu do vlasti jej zachvátí strach 
a nejistota, jak se k němu zachová jeho bratr 
Ezau. Když se pak usadil u města Šchemu, 
tak mu Šimon a Levi svým činem pomsty nad 
šchemskými radosti nepřidali. Nakonec se 
musí smířit i s tím, co mu sdělili jeho synové, 
že jeho milovaný syn Josef již není mezi 
živými. Teprve v pokročilém věku se doví 
celou pravdu o tom, co Josefa potkalo. Jákob 
pak na Josefovo pozvání přijíždí s rodinami 
svých synů do Egypta, kde prožil posledních 
sedmnáct let svého života. Toto období též 
nazýváme počátkem egyptského galutu, kde 
naši předci žili více než čtyři staletí.

 Závěrem ještě jednu gematrii: číselná hod-
nota slov חכם ונבון – moudrý a rozumný je 182. 
Shodnou gematrii má i jméno יעקב – Jákob.

Tyto Jákobovy vlastnosti byl nucen uznat 
i pohanský věštec Bileam, když blahořečil 
Jákobovy potomky, syny Izraele slovy:

ָרֵאל. ֹנֶתיָך, ִישְׂ ּכְ ַמה-ּטֹבּו ֹאָהֶליָך, ַיֲעֹקב; ִמׁשְ
Jak krásné jsou tvé stany Jákobe, tvé příbytky, 
Izraeli! (4. Moj. 24, 5).

RABÍN DANIEL MAYER

Bejt Simcha
Maiselova 4, 110 00 Praha 1
telefon: 603 393 558
e-mail: kehila@bejtsimcha.cz
web: www.bejtsimcha.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?

a) v elektronické podobě na www.maskil.cz

b) v tištěné podobě za cenu poštovného a bal-
ného; pošlete, prosím, svoji žádost na adresu 
Bejt Simcha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1, tele-
fon: 603 393 558, e-mail: redakce@maskil.cz; 
výše poštovného a balného je v ČR minimálně 
250 Kč ročně; uvedený obnos nám laskavě 
zašlete složenkou nebo na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční banky, vari-
abilní symbol je 88888 (5×8), v popisu platby 
uveďte, prosím, své jméno.

   Listopad–prosinec 
2018

Náboženské akce – bohoslužby:
Rodinná bohoslužba: Kabalat Šabat pro děti 
i dospělé 30. listopadu
V pátek 30. 11. od 18.30 hod. v Bejt Simcha 
(Maiselova 4, Praha 1).
Pro děti bude připravena zkrácená bohoslužba 
a následný program a pohoštění.
 
Kabalat Šabat
každý pátek od 18.30

Oslavy svátků, kulturní 
a společenské akce:
Gut šábes 23. listopadu
Již druhé setkání naváže v pátek 23. 11. 
na Kabalat šabat v Bejt Simcha (od 18.30).
Téma: Svět neziskovek – host Libor Marek

Filmový klub Bejt Simcha 28. listopadu 
Filmový klub Bejt Simcha zve své členy 
na  promítání izraelského filmu „Jana a její 
přátelé“ (Ha-chaverim šel Jana).

Příběh mladé emigrantky Jany z Ruska se 
odehrává v Tel Avivu na počátku 90. let. 
Z počátku se ocitá v obtížné osobní situaci, 
bydlí v rozděleném bytě, v domě žijí vychytralí 
lidé…
Režie a scénář: Arik Kaplun
Film je v hebrejštině se slovenskými titulky. 

Promítání proběhne 28. 11. od 18.00 v Bejt 
Simcha (Maiselova 4, 
Praha 1) 

Chanuka společně 9. prosince
(Od 14.00 v budově ŽO Praha – Maiselova 
18, Praha 1 a od 16.00 v DSP Hagibor – 
Vinohradská 159, Praha 10)
Přesnější program zašleme e-mailem, umístíme 
na webu a na našem FB profilu.

Vzdělávací akce – kurzy:
Ivrit – hodiny hebrejštiny pro mírně pokročilé 
v úterý od 18.00
kurz pro pokročilé ve čtvrtek od 18.00 a pro 
středně pokročilé od 19.30

Úvod do judaismu každé úterý od 19.45
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Chanuka  
a víra v nové začátky
Klasický chanukový příběh, který si kaž-
doročně připomínáme ve stejném čase, 
se vztahuje k znovuzasvěcení Chrámu 
v Jeruzalémě po jeho vyplenění vojsky 
Antiocha IV. Epifana v 2. století př. o. l. Po 
znovudobytí Chrámu Makabejskými ho Židé 
nalezli znesvěcený. Díky nesmírnému úsilí 
mnohých se podařilo Chrám opravit a jediné, 
co scházelo k tomu, aby byl znovuzasvěcen, 
bylo zapálit chrámovou menoru. Nalezené 
množství oleje však stačilo na pouhý jediný 
den a vyrobit nový olej by trvalo celých osm 
dní. Lidé tedy stáli před volbou mezi logic-
kým odložením zasvěcení Chrámu o osm dní 
a okamžitým, avšak iracionálním zapálením 
menory bez jistoty, jak vše vlastně dopadne. 
Zvítězila druhá možnost, což vyústilo 
v zázrak, v jehož důsledku troška oleje pro 
chrámovou menoru vydržela místo jednoho 
dne na celých osm dní, dokud nebyl vyroben 
nový olej.

Zajímavé je, že leitmotiv zázraku s olejem 
se v židovské tradici objevuje vícekrát. 
Tanach například traduje příběh staršího 
data, který se nápadně podobá tomu cha-
nukovému. Druhá kniha královská vypráví 
o manželce jednoho z učedníků proroka 
Elíši, která náhle ovdověla. Kvůli dluhům 
ženě hrozí, že věřitel odvede její dva syny do 
otroctví. Proto jde žena za Elíšou, svěří se 
mu se svým trápením a ten se ptá: „Co pro 
tebe mohu udělat?“ Vzápětí podivně dodává: 
„Pověz mi, co máš doma?“ Žena odpovídá: 
„Tvá služebnice nemá doma nic než lahvičku 
oleje.“ Elíša ženě přikazuje: „Jdi ven a vypůjč 
si od všech sousedů prázdné džbány. Ať jich 
není málo! Pak se vrať, zavři za sebou i za 
svými syny dveře a lij do všech těch džbánů 
olej. Plné dávej stranou.“ Žena poslechla Elíšu 
a skutečně naplnila ono nepřeberné množ-
ství džbánů olejem, který všechen vytekl 
z malé lahvičky. Olej došel teprve tehdy, když 
žena neměla k dispozici více džbánů. Šla 
to povědět Elíšovi a ten jí řekl: „Jdi ten olej 
prodat a vyrovnej svůj dluh. Z toho, co zbude, 
pak budeš se svými syny žít.“ (Druhá kniha 
královská 4:1–7)

Pokud se pozorně podíváme na příběh 
o chudé vdově, zjistíme, že má velmi po-
dobnou strukturu jako klasické chanukové 
vyprávění. Na začátku se setkáváme s bez-
nadějnou situací, která koresponduje se 
znesvěcením chrámu Antiochovými vojsky 
či úmrtím manžela dotyčné ženy. V obou 
případech je ohrožena kontinuita následující 
generace. Zatímco v případě chanukového 
příběhu je ohrožení způsobeno Antiochovým 
zákazem provádět rituální obřízku, která 
je nezbytná k předávání židovské identity, 
a znemožněním rituální funkce Chrámu, 
vdově hrozí, že jí její dva syny sebere věřitel 
do otroctví. Tak nastane konec.

V příběhu o chudé vdově se objevuje 
prorok Elíša, který se podivně ptá, co má 
doma. Jako by na tom záleželo, když ženě 
hrozí, že její děti se stanou otroky! Vzápětí 
se však ukazuje důvod Elíšova tázání, 
neboť z malé lahvičky zázrakem vyteče 
takové množství oleje, jehož prodej stačí 
na zaplacení všech dluhů, a ještě zbude na 
životní náklady. Stejně jako bylo v Chrámu 
nutné, aby na sebe lidé nejprve vzali riziko 
neúspěchu a zapálili menoru bez toho, aby 
si byli jistí, jak to vlastně vše dopadne, musel 
Elíša zjistit, co měla vdova doma, od čeho by 
mohla začít. Následně v sobě musela najít 
dostatek naděje, aby vůbec uvěřila Elíšovým 
slovům. To vše také nese znaky podobnosti 
s chanukovým příběhem.

Rabínští učenci se správně tázali, proč 
vlastně oslavujeme osmidenní zázrak, když 
striktně vzato trval pouhých sedm dní. Olej 
v nalezené nádobě přece stačil na jeden celý 
den, tak jakých osm dní zázraku? Americko-
-izraelský rabín a filosof David Hartman 
(1931–2013) toto vysvětloval následovně: 
„Zázrak prvního dne byl vyjádřen v ochotě 
komunity zapálit malý džbánek oleje bez 
rozumné jistoty, že jejich snaha bude dosta-
tečná k dokončení znovuzasvěcení Chrámu. 
Chanuka neoslavuje jen zázrak nepřetržitého 
světla menory po dobu osmi dní, ale také 
zázrak vyjádřený těmi, kteří menoru zapálili.“ 
(David Hartman: Trusting in a New Begi-
nning)

Hluboká moudrost obou dvou příběhů 
nás učí, že zázrak nikdy nevznikne z ničeho. 
První krok musíme učinit my a musíme začít 
tam, kde se nacházíme, a s prostředky, které 
máme k dispozici. Je nesmyslné čekat na 
zázračné řešení v podobě „deus ex-machina“. 
Musíme sami zjistit, kde můžeme začít, 
a nebát se vykročit do neznáma. A věřím, 
že přesně to měl taky na mysli David Ben 
Gurion (1886–1973), když řekl: „Kdo nevěří na 
zázraky, není realista.“

DAVID MAXA

MINIRECENZE

Gramatika 
současné 
hebrejštiny

Nakladatelství Lingea vydalo milou, 
stručnou a aktuální Gramatiku současné 
hebrejštiny s praktickými příklady.

Nacházíme v ní přehled všech 
nejdůležitějších gramatických jevů 
současné hebrejštiny a jistě potěší zvláště 
ty zájemce o hebrejštinu, kteří nejsou 
schopni používat gramatiku v některém 
ze světových jazyků.

Tato knížečka obsahuje řadu dobrých 
postřehů z používání tohoto jazyka v kaž-
dodenním životě. V tom je cenná a jistě 
užitečná i pro ty, kteří hebrejskou gra-
matiku v podstatě znají, nebo studovali 
gramatiku klasické biblické hebrejštiny.

Velkým neštěstím této publikace je 
však obrovské množství zcela zbytečných 
až školáckých chyb, a to především 
v samohláskách. Ostatní gramatické 
chyby by snad bylo možné považovat za 
překlepy.

V případě, že se tedy některý z učitelů 
hebrejštiny rozhodne tuto gramatiku pou-
žívat při výuce, doporučil bych, aby vždy – 
dříve, než studentům zadá k naučení 
jakýkoli gramatický jev – příslušný oddíl 
pečlivě prošel a na dané chyby upozornil.

Další zbytečnou nedokonalostí této 
gramatiky je to, že v hebrejštině neozna-
čuje přízvuk. Přitom je možné toto velice 
jednoduše vyřešit buď označením čárkou, 
nebo prostým zvýrazněním přízvučné 
slabiky.

Věřím, že i přes tyto výhrady však 
může nová gramatika pomoci mnohým ve 
studiu tohoto úžasného jazyka.

TOMÁŠ NOVOTNÝ
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ANKETA

Blíží se chanuka a anketa míří tentokrát 
na rodiče menších dětí a na to, jak se 
na svátky připravují
Jak slavíte s dětmi chanuku? 
Dáváte dárky každý z osmi 
chanukových večerů?

S dětmi slavíme chanuku tak, že zapa-
lujeme svíčky každý chanukový večer 
a nějakým způsobem je obdarovávám 

každý večer – většinou penězi a jeden večer 
(nejčastěji na konci chanuky) jim dávám 
nějaký „větší“ dárek (ostatní večery jsou to 
spíš drobnosti). Snažím se, abych vzal vítr 
z plachet těm, kteří se mě snaží obvinit 
z krutosti, že nedržím „Ježíška aspoň kvůli 
dětem“. Snažím se, aby to moje děti viděly 
spíš tak, že ostatní, když nejsou Židé, mají 
místo našich osmi večerů aspoň jeden, kdy 
se musí stihnout všichni vším obdarovat, aby 
jim nebylo líto, že nemají chanuku.
Daniel Vaněk, kantor Federace židovských 
obcí

S dětmi doma zapalujeme svíčky na 
chanukii, zpíváme a každý večer dosta-
nou drobný dárek. Minulé dva roky 

jsem večery tematicky zaměřovala – jeden 
večer knížka pro každého, další pastelky, 
pak čokoláda, hračka, oblečení, společenská 
hra, něco z drogerie (barvy do koupele atd.). 

Jeden z večerů 
pak byla dárková 
smršť od praro-
dičů. Přestože 
jsme se snažili, 
aby dárků nebylo 
moc a děti 
ještě zažívaly 
tu radost, že je 
dostanou, mys-

lím, že toho bylo příliš mnoho. Možná tento 
rok vymyslím jiný „systém“.

Přiznám se, že smažená jídla jsem doma 
nevařila, protože koblih a bramboráků při 
všech akcích na židovské obci, ve škole 
a na Hagiboru bylo tolik, že oslavení svátku 
z tohoto hlediska bylo více než dostatečné.
Hana Králová, ředitelka předškolního zaří-
zení a koordinátorka spolku Bejachad

Dcera dostávala až do dospělosti 
jednorázově chanukageld. Jeden den 
jsme slavili s babičkami doma se 

sladkostmi a drejdlem. Druhý den v syna-
goze, do které děláme bramboráky nebo 
koblížky. Také rozdáváme oříšky, bonbóny 
a čokoládové mince (ty dodávají pro ostatní 
Šimonovi) jako vklad do hraní drejdlu. 
Připravujeme dárky pro souvěrce a také 

je dostáváme. Tento rok máme v úmyslu 
pokračovat, ale zásadně rozšíříme domácí 
oslavy u maminky, dcery a u mne s manže-
lem, protože vnoučata už budou skoro dva 
a tři roky stará. Dárečky by tedy mohly vyjít 
čtyřikrát. Kromě toho také oslavy v synagoze 
jako v předešlých letech, a pokud bude dost 
dětí, tak ještě připravíme nějakou zábavu pro 
ně. (Stále zvažuji chanukového klauna, jen 
jsem ještě nesebrala odvahu…)
Lucie Idel Nachtigalová, lektorka ve vzdělá-
vací agentuře

Chanuku slavíme rozsvícením cha-
nukie, zpěvem chanukových písní 
a povídáním o tomto svátku. Děti 

z celých oslav chanuky nejvíc milují hraní 
drejdlu. Kromě čokoládových penízků 
a sladkostí (aby bylo o co hrát s drejdlem) 
sobě ani dětem dárky nedáváme. Nechceme 
napodobovat Vánoce a dárky máme spojené 
s oslavami narozenin. S dětmi vždycky mlu-
víme o rozdílech mezi chanukou a Vánocemi, 
které slaví mnoho jejich kamarádů. Snažíme 
se jim ukazovat tolerantní přístup k jiným 
tradicím, což je i pro nás někdy těžké – 
obzvlášť o Vánocích.
Channa a David Šimonovi

Co k tomu napsat? Všichni jsme 
smutní, všem nám bude Moše 
Váňa chybět. A samozřejmě nejvíc 
jeho rodině. Málokdo je tak ote-
vřeně a přiznaně milujícím man-
želem a tátou, jako byl Moše. Moše 
byl člověk velké postavy a velkého 
srdce, člověk s obrovským smys-
lem pro humor a legraci, velkorysý 
po všech stránkách, nadšený 
a někdy zběsilý tanečník i zpěvák 
na všech obecních i soukromých 
oslavách a večírcích, milovník 
punku, dobrého jídla, přírody 
a samozřejmě vína, o kterém 
dokázal krásně vyprávět. Rád 
všem zájemcům ukazoval vinice 
i výrobu vína. Milovaná práce se 
mu stala osudnou. Snad má vše 
svůj skrytý smysl.

Baruch dajan ha-emet. František Moše Váňa 1972–2018

NEKROLOG
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ROZHOVOR

Sestra Franze Kafky vstoupila 
do literatury
V září naši literární scénu obohatila útlá 
knížka nazvaná krátce Ottla. Spisovatel 
Petr Balajka, již renomovaný autor detek-
tivek, který v posledních třech knihách 
zachytil autentické židovské prostředí 
současné Prahy, se tentokrát pustil do 
beletrizace životního příběhu nejmladší 
sestry Franze Kafky, podomácky zvané 
Ottla. Otilie Kafková, provdaná Davi-
dová, se narodila v Praze 29. října 1892 
a nespravedlivý konec ji potkal v Osvětimi-
-Březince 7. října 1943.

Podle Markéty Mališové, bývalé ředitelky 
pražského Centra Franze Kafky, byl na 
počátku zrodu této knihy tvůj rozhovor 
s Věrou Saudkovou, dcerou Ottly. Rozhovor 
se Markétě líbil a navrhla ti, abys o paní Věře 
napsal celou knihu. Nakonec z toho však 
vzešla novela s dokumentárními prvky, 
která pojednává o její matce Ottle. Probíhala 
geneze knihy opravdu takto?

Je to trochu složitější. Na začátku byla 
rozhlasová hra o Ottle, kterou jsem připravo-
val docela dlouho a několikrát přepracovával. 
Poprosil jsem Markétu Mališovou, jestli by 
mi nezprostředkovala setkání s paní Věrou 
Saudkovou. Sešel jsem se s ní v domě v Bíl-
kově ulici asi třikrát nebo čtyřikrát, a vždy 
to bylo mimořádně příjemné. Výsledkem byl 
nejen rozhovor, který jsem otiskl v Obecních 
novinách, doplnění některých pasáží do 
rozhlasové hry, ale i Markétin nápad zpra-
covat téma Ottly a jejích dcer Věry a Heleny 
do knižní podoby. Nejprve jsem ale musel 
dokončit hru. Mimochodem rukopis hry 
přečetla Anna Třeštíková své matce Věře 
Saudkové a moc se jí to líbilo.

Věra Saudková zemřela před třemi lety ve 
věku 94 let. V tak vysokém věku už paměť 
bývá poněkud výběrová…

Samozřejmě, ale řadu věcí si stále dobře 
vybavovala. Je to dané i tím, že v minulosti 
poskytla o své matce několik rozhovorů, což 
její vzpomínky oživilo. Otázka výběrovosti 
paměti a vůbec její věrohodnost je ovšem 
specifický problém… Někdy mě napadá, jestli 
nakonec není stejně důležité nebo dokonce 

důležitější to, jak určitou událost po letech 
interpretujeme, než jak se ve skutečnosti 
odehrála. To by ale bylo na složitější diskusi.

Zdá se, že nejmladší ze tři sester Franze 
Kafky na sebe vždycky poutala největší 
pozornost. Proto o ní také nejvíc víme. Čím 
si to lze vysvětlit?

Ottla se od sester Elli a Valli dost lišila. 
Byla kurážná, tvrdohlavá, dokázala se posta-
vit poněkud despotickému otci, čímž velmi 
imponovala svému bratrovi. Zatímco její 
sestry se vdaly za dobře situované židovské 
ženichy a vedly do začátku druhé světové 
války běžný středostavovský rodinný život, 
což znamená, že se staraly o domácnost 
s děti, Ottla se třeba za první války odstěho-
vala na švagrův statek do Siřemi, kde vedla 
celé hospodářství (a několik měsíců tam 
s ní pobyl i Franz), což bylo na tehdejší dobu 
nezvyklé. Je zajímavé, že Ottla absolvovala 
zemědělský kurz ve Frýdlantu a docela vážně 
uvažovala s bratrem o aliji do Palestiny. 

Franz Kafka se 
sestrou Ottlou

Ottla s manželem 
Josefem Davidem
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Hodně toho o ní víme, aspoň co se týká 
předválečných roků, i proto, že se zachovala 
a byla vydaná korespondence, kterou Franz 
své sestře poslal. Ovšem ohledně let 1942 
až 1943, kdy byla Ottla v Terezíně, bohužel 
neznáme takřka nic.

Ottla si s bratrem Franzem v roce 1916 prona-
jala malý modrý domek ve Zlaté uličce čp. 22 
na Pražském hradě. Je i tohle potvrzením, že 
tito dva sourozenci měli k sobě nejblíže?

Zdá se, že ano, Franz o ní také sám hovořil 
jako o své nejmilejší sestře, ale to nezna-
mená, že by k ostatním sestrám neměl blízký 
vztah. Ottla mu však jistě svou povahou 
imponovala nejvíc.

V knize je spousta citací, zejména z dopisů 
a deníku Franze Kafky, ale i samotné Ottly. 
Jak kniha vznikala? Vypadá to, že jsi předem 
musel nastudovat celou plejádu kafkovské 
literatury…

Už při přípravě rozhlasové hry jsem 
nastudoval množství literatury týkající se jak 
Kafky, tak především terezínského ghetta, 
života v kinderheimech. Pátral jsem po Ott-
liných stopách, prošel záznamy vzpomínek 
přeživších v archivu orální historie Židov-
ského muzea v Praze, byl jsem v kontaktu 
s Památníkem Terezín, Institutem Terezín-
ské iniciativy a tak dále. Zjistil jsem třeba, 
jak se obvykle uvádí, že Ottla se s manželem 
Josefem Davidem nechala za války rozvést, 
ale z dokumentů vyplynulo, že nešlo o roz-
vod, ale tzv. rozloučení. Každopádně důsle-
dek byl pro ni tragický; zatímco ženy byly ve 
smíšených rodinách dlouho chráněny před 
transporty a většinou válku přežily, Ottla 
byla deportovaná už v roce 1942 a o rok poz-
ději byla zavražděna v Auschwitzu.

Díky „vsuvkám“ citací z autentických dopisů 
dostává i fabulovaná část knihy jakýsi punc 
reálnosti. Byl to tvůj záměr, aby čtenář 
nepocítil zřetelný šev mezi smyšleným 
a skutečným příběhem?

Řada fabulovaných částí vychází ze vzpo-
mínek Věry Saudkové, třeba jen z jedné věty, 
z drobné události, kterou jsem beletristicky 
rozvedl. To mě bavilo a doufám, že tím kníž-
ka dostává čtivější rovinu. Terezínská část 
je fabulovaná více, protože, jak jsem už  řekl, 
moc toho neznáme. Ottla sice posílala ne-
bo nechala pašovat z Terezína hodně dopisů 
a motáků dcerám, ale týkají se až posledních 
měsíců jejího života, kdy se přihlásila jako 
ošetřovatelka k internovaným dětem z pol-
ského Białystoku. Spíš než o faktech její do-
pisy hovoří o její úžasné povaze, lásce k dce-
rám. Aby jim nepůsobila starosti, líčila svůj 
život v ghettu v těch nejrůžovějších barvách.

Jsou autentické i některé další postavy, 
které v knize vystupují? – Doktor Felix Herš-
kovic, jak přiznáváš v závěru, je vymyšlený, 
nevytvořil jsi ho ale podle nějaké skutečné 
postavy?

Prakticky všechny terezínské postavy 
včetně Felixe Herškovice jsou vymyšlené. 

Bylo to nezbytné, vždyť my dokonce ani 
přesně nevíme, v jakém heimu Ottla praco-
vala. Díky tomu, že znám stovky osudů pře-
živších, není až tak obtížné stvořit nějakou 
postavu tak, aby působila věrohodně.

Fabulovat detektivní příběh je něco docela 
jiného než beletrizovat příběh skutečné 
postavy, kde je prostor na „vymýšlení“ rela-
tivně omezený. Která tvůrčí metoda je pro 
tebe snazší?
To je zajímavá otázka, na kterou se ale těžko 
odpovídá. U detektivky musím skutečně 
své postavy a děj stvořit, i když se v průběhu 
psaní dál vyvíjejí a někdy dokonce jednají 
jinak, než jsem původně zamýšlel. To 
u reálné postavy, jakou byla Ottla, až natolik 
nejde. Určitě by šlo si i u ní vymýšlet ještě víc, 
ale nechtěl jsem se příliš pouštět na tenký 
led. Už tak bylo dost problémů při interpre-
taci jejích činů. Jak se třeba dívat na to, že 
se přihlásila dobrovolně jako ošetřovatelka 
k oněm polským dětem. Doufala, že si tím 
zachrání život a dostane se z Terezína do 
Švýcarska nebo Švédska, jak Němci slibovali? 
Nebo jim chtěla především pomoci, i když 
tušila, co se může stát?

Zjišťoval jsi, zda se některá ze sester už dříve 
nestala „románovou“ postavou v díle jiného 
autora? Jejich bratr Franz je celosvětově 
proslulý, všechny knihy, které byly o něm 
napsány, lze jen těžko přečíst…

Že by některá z Franzových sester byla 
nějakou románovou postavou, mi není 

známo, ale existují divadelní hry o Kafkovi, 
kde se i ony objevují. Je zajímavé, že studenti 
jednoho lycea v Bruselu sami napsali o Ottle 
školní divadelní hru, která se ovšem nedo-
čkala veřejné produkce.

Neměla některá z Franzových sester nebo 
někdo jiný z jejich potomků také literární 
nadání?

Ottlina dcera Věra Saudková působila 
dlouho jako nakladatelská redaktorka, takže 
vztah k literatuře mít musela. Že by ale 
někdo z potomků psal beletrii, to mi není 
známo.

Je stále ještě možné objevit něco nového 
o životě Kafky a jeho rodiny? Po důkladně 
zpracované životopisné trilogii Reinera 
Stacha, kterou vydává Argo, bychom o tom 
mohli pochybovat.

Upřesňující střípky z Kafkova života 
se jistě budou stále objevovat, ale sotva už 
přinesou něco podstatnějšího. Jiná věc je 
interpretace jeho díla, každá doba a dokonce 
každý čtenář si bude Kafku vykládat po 
svém. Ovšem co se týká Ottly, tak v jejím 
případě Stach nepřišel s ničím novým, co by 
nebylo známo.

Tvoje kniha je velmi čtivá, má šanci zau-
jmout i běžného čtenáře. Plánuješ nějaké 
pokračování, další dílo v kafkovském 
„oboru“?

Znělo by to sice lákavě, ale nenapadá mě 
zatím žádný motiv, který by se dal zpracovat. 
Takže se zas vracím se svým detektivkám…

PTAL SE LUBOR FALTEISEK 
Foto archv a Martin Balajka

Autor Petr Balajka se svým psem Adamem 
Jonsdorfem von Tahlspere

a Obálka nové knihy Petra Balajky, kterou vydalo 
Nakladatelství Franze Kafky
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OSOBNOST

Osud člověka
Půjčím si název filmu Sergeje 
Fedoroviče Bondarčuka, 
abych převyprávěl osud 
německého matematika Otto 
Blumenthala (1876–1944)¹, 
který zahynul v terezínském 
ghettu. O jeho matematice 
se zmíním jen okrajově, 
byl to především velmi 
vzdělaný a vzácný člověk. 
Jeho osud byl mezi nacisty 
perzekvovanými německy 
mluvícími matematiky jeden 
z nejtragičtějších.

Život
Oto Blumenthal se narodil v lékařské rodině 
dne 20. července 1876 ve Frankfurtu nad 
Mohanem, kde také absolvoval Goethovo 
gymnázium. Již zde se projevil jeho výrazný 
jazykový talent. Později mluvil plynule 
francouzsky, anglicky a rusky a četl latinské 
a řecké texty, zejména teologického charak-
teru. Češtinu se začal učit v Terezíně jako 
svůj desátý jazyk.

Začal studovat medicínu na univerzitě 
v Göttingenu, ale záhy se vlivem svých 
učitelů počal věnovat matematice. V roce 
1899 složil zkoušky učitelské způsobilosti 
a získal kvalifikaci středoškolského profe-
sora matematiky, fyziky a chemie. Zimu roku 
1899/1900 strávil v Paříži a roku 1901 se habi-
litoval na univerzitě v Göttingenu, kde také 
v letech 1901 až 1905 učil. V říjnu 1905 se stal 
řádným profesorem matematiky na Rhei-
nisch-Westfälische Technische Hochschule 
Aachen (RWTH Aachen, Cáchy), což je dnes 

největší německá technická vysoká škola.
Profesorské místo zastával až do nástupu 

nacistů k moci v roce 1933. Bylo to šťastné 
období jeho života. V roce 1908 se oženil 
s Amalií „Mali“ Ebstein (1871–1943), dcerou 
göttingenského profesora medicíny a ředitele 
univerzitní nemocnice Wilhelma Ebsteina 
(1836–1912). Z jejich manželství se narodily 
dvě děti, dcera Margarete (1911–1980) 
a syn Ernest (1914–1974). V Aachenu byl 
Blumenthal vedoucím katedry matematiky, 
členem univerzitního senátu a také děka-
nem. Přes třicet let byl redaktorem časopisu 
Mathematische Annalen, jednoho z nejlep-
ších matematických časopisů na světě, který 
vychází od roku 1868. V poslední době zájem 
o jeho matematické práce vzrostl a někteří 
autoři na ně navázali. Pomineme však jeho 
další zásluhy o matematiku a všimneme si 
běhu jeho života.

Nacistická éra
Krátce po příchodu nacistů k moci dne 
18. března 1933 zaslali zástupci Studentské 
asociace RWTH ministrovi pro vědu a vzdě-
lání Bernhardu Rustovi (1883–1945) udavač-
ský dopis, v němž označili Blumenthala za 
komunistu. Nebyl však jediným pedagogem, 
který si takovou studentskou pozornost 
zasloužil, dopis se týkal i některých jeho 
kolegů. Proto byl 27. dubna 1933 zatčen gesta-
pem a dne 10. května zbaven univerzitních 

funkcí i místa profesora. Poznamenejme, že 
ač byl jedním z prvních diskriminovaných 
matematiků, bylo to pro jeho členství 
v mezinárodních, mírových a prorusky 
orientovaných organizacích, ne pro rasový 
původ. V dotazníku, který musel podle 
Zákona o obnově zaměstnaneckého poměru 
předložit, uvedl 7. dubna 1933, že jeho rodiče 
i prarodiče byli členy frankfurtské židovské 
kongregace. Blumenthal sám se již roku 1895 
stal protestantem, na to však později přijaté 
Norimberské rasové zákony nebraly ohled.

Jedním z mála světlých bodů tohoto 
období byl fakt, že se Blumenthalovi podařilo 
dopravit do bezpečí děti. Syn Ernest studoval 
již od roku 1933 v Manchesteru a dcera, která 
vystudovala anglickou literaturu a získala 
roku 1934 na kolínské univerzitě doktorát, 
emigrovala do Anglie roku 1936. Manželé 
Blumenthalovi odešli z Cách 13. června 
1939 a uchýlili se do Nizozemí. Poněkud 
překvapivě – v té době již Angličané s vízy pro 
Němce šetřili – získali 20. srpna 1939 britská 
víza k návštěvě dětí. Pak však došlo k tragic-
kému omylu. Jako rodina vyhodnotili chybně 
současnou situaci a vrátili se pět dnů před 
vypuknutím války zpět do Nizozemí (to už 
bylo Rakousko, Čechy a Morava okupovány!). 
Snažili se potom za pomoci přátel odejít do 
bezpečnější země (ve hře byla Anglie, USA 
a Argentina), ale Blumenthalovi se nepoda-
řilo získat příslib žádného pracovního místa.

Jeho osud byl mezi 
nacisty perzekvo-
vanými německy 
mluvícími matema-
tiky jeden z nejtra-
gičtějších

Pamětní deska L. O. Blumenthala na hlavní 
budově RWTH Aachen. Foto RWTH

Blumenthalův portrét.  
Foto RWTH
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Výstava Dějiny Malešova
V nově otevřeném rekonstruovaném 
malešovském zámečku

Dne 20. října se v nově zrekonstruovaných 
prostorách zámečku v Malešově konala 
vernisáž výstavy Dějiny Malešova. Výstava, 
koncipovaná jako interaktivní procházka po 
dějinách Malešova, mapuje dějiny i historii 
tohoto městečka, které hrálo důležitou roli 
v různých obdobích vývoje středoevrop-
ského prostoru.

Mimo jiné také proto je část panelů věno-
vána dějinám místní židovské komunity, 
jejím památkám a významným osobnostem. 
A mezi nimi si samozřejmě největší pozor-
nost zaslouží Hugo Meisl, tvůrce moderního 
fotbalu a trenér legendárního rakouského 
národního mužstva, tzv. Wunderteamu, 
které bylo ve 30. letech 20. století téměř 
neporazitelné. Dnes je zařazen do světové 
sítě slávy FIFA, která jej považuje za jednoho 
z deseti nejvýznamnějších trenérů fotbalové 
historie. Na výstavě se ovšem dozvíte nejen 

o něm, ale také o významu místního židov-
ského hřbitova a seznámíte se s příběhem 
oděvní továrny pana Duschenese.

To vše v prostorách krásného, nově opra-
veného zámečku, který právem aspiruje na 
to, být dalším kulturním magnetem blízkého 
okolí.

MAREK LAUERMANN 
Foto Wikimedia

Terezín
Když na jaře roku 1940 nacisté obsadili Nizo-
zemí, museli Blumenthalovi sdílet stejný 
osud jako Židé v Německu. Dne 22. dubna 
1943 byli internováni v táboře ve Vughtu, 
odkud byli po osmnácti dnech přemístěni do 
Westerborku. Zde pro Mali utrpení skončilo – 
zemřela 21. května 1943. Blumenthal o tom 
napsal svému příteli: „Děkuji Bohu, že mi dal 
snesitelný život, ale také, že vysvobodil moji 
ženu tak brzy. To, co já jsem tiše snášel, bylo 
pro ni nesnesitelné.“

V létě roku 1943 se dozvěděl, že jeho ses-
tra Anna byla poslána do ghetta v Terezíně. 
Z deníku, který si psal, víme, že po smrti man-
želky byl na vlastní žádost také poslán 18. led-
na 1944 transportem XXIV/2 do Terezína. 
Nepatřil k prominentním vězňům, kteří tvo-
řili část tohoto 870členného transportu, a byl 
patrně jediným, kdo si tento osud zvolil dob-
rovolně. Ostatní se naopak snažili ve Wester-
borku udržet kvůli lepším životním podmín-
kám (z tohoto transportu přežilo 132 lidí).

Blumenthalova sestra Anna Bettina 
Storm se narodila 3. února 1880. Dne 29. pro-
since 1912 se v Göttingenu vdala za dětského 
lékaře Hanse Storma (1886–1962), v roce 1936 
se rozvedli. Před deportací žila v Essenu 
a do Terezína se dostala transportem VII/1 
z Düsseldorfu 22. července 1942. Zde zemřela 
12. června 1943, Blumenthal se to však dozvě-
děl teprve po příjezdu do Terezína. Anna mu 
byla blízká, při odchodu z Německa na ni pře-
vedl zasílání jemu náležejících finančních 
částek. Jistě to byla pro něj další rána, on 
však byl neobyčejný člověk. Podle svědectví 
jednoho z jeho kolegů při debatě o perzekuci 
překvapivě řekl: „Ne, my nemůžeme nenávi-
dět ani své nepřátele.“ Když mu v Nizozemí 

přátelé nabízeli, že ho schovají, odvětil, že 
„nechce přivádět přátele do nebezpečí“.

Je téměř neuvěřitelné, že v Terezíně neu-
hasl kulturní život a že se zde mj. dokonce 
i přednášelo. Bývá někdy označován jako 
„univerzita nad propastí“. V letech 1942 
až 1944 zde 489 přednášejících vykonalo 
2309 přednášek². Do této aktivity se zapojil 
i Blumenthal. S osmi různými přednáškami 
o zajímavých matematických tématech 
vystoupil celkem jedenáctkrát, i když kvůli 
zdravotním problémům musel na čas před-
nášení přerušit.

Osud byl k němu milosrdný alespoň v tom 
ohledu, že v Terezíně našel nové přátele. Byli 
jimi manželé Jílovští, kteří se mu maximál-
ním způsobem snažili usnadnit těžký osud. 
Ing. Jílovský (1882–1962) i jeho žena Marie 
(1884–1958) Terezín přežili a díky nim víme 
o Blumenthalově konci i některé podrob-
nosti. Zemřel 13. listopadu 1944 v terezínské 
nemocnici, kam se ho s pomocí Jílovských 
podařilo umístit. Podle pitevního nálezu 
trpěl tuberkulózou a měl edém mozku, takže 
zřejmě zemřel přirozenou smrtí. Každodenní 
utrpení, strach, hrůzy, hlad a zima jeho 
odchod jen uspíšily.

Blumenthal byl člověk, který se celý život 
rozdával jiným a který mnoho vytrpěl, a tak 
je snad jen dobře, že jeho konec byl rychlý. 
Příští rok od jeho smrti uplynul již 75 let.³

JIŘÍ VESELÝ 
je docentem na MFF UK a dlouhodobě se zajímá 
o historii matematiky

Poznámky 
1. Zkoumání osudu Otto Ludwiga Blumenthala je 
podpořeno grantem GAČR č. 18-00449S.
2. Přednáškám v Terezíně je věnována mj. kniha Elena 
Makarova, Sergei Makarov, Victor Kuperman: Univer-
sita přežití – Osvětová a kulturní činnost v terezínském 
ghettu 1941–1945, kterou vydalo nakladatelství G plus 
G v Praze roku 2002. Tam uvedený počet přednášek je 
ještě vyšší.
3. Životu a zásluhám O. Blumenthala je věnován 
obsáhlý článek Paula Butzlera a Lutze Volkmanna: 
Otto Blumenthal (1876–1944) in retrospect, který 
vyšel v Journal of Approximation Theory 138 (2006), 
str. 1–36. Důležitá data jsou převzata převážně z tohoto 
článku.

Fotografie celé rodiny Blumenthalových (foto 
udělal kdysi dávno kolega LOB Prof. O. Toeplitz). 
Foto Technion
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Osmdesát let nás dělí od Křišťálové noci
Prvním ze závažných kroků NSDAP poté, 
co byl 30. ledna 1933 její vůdce Adolf 
Hitler jmenován říšským kancléřem a stal 
se tak prakticky neomezeným vládcem 
Německa, byl 1. dubna bojkot židovských 
obchodníků a živnostníků, ale též 
advokátů a lékařů. Jednalo se vlastně 
o počátek vyčleňování Židů z německé 
společnosti a z hospodářského 
života Říše. Před židovskými obchody 
a živnostmi stáli členové SA a SS a bránili 
Němcům, aby v nich nakupovali.

15. září 1935 byly během sjezdu NSDAP 
v Norimberku vydány tzv. norimberské 
rasové zákony, které se staly právním 
základem pro vyloučení Židů z veřejného 
života v Německu. Zákon o říšském občanství 
a Zákon na ochranu německé krve a německé 
cti udělal z Židů druhořadé občany žijící (či 
spíše živořící) na okraji německé společ-
nosti.

Bohužel, mnozí němečtí Židé si mysleli, 
že Hitlerův režim je schopen se udržet 
několik málo měsíců, maximálně rok dva. 
Podobně uvažovali i mnozí evropští politici. 
Téměř nikoho nenapadlo, že to bude krva-
vých dvanáct let, z nichž posledních šest 
let – doba druhé světové války – se zapíše do 
historie jako období jedné z nejhroznějších 
genocid v dějinách lidstva, kterou nazýváme 
holokaust či šoa.

Některé ještě neopustil optimismus 
a domnívali se, že kulturní německý národ 
Goetheho a Schillera neklesne až na bahnité 
dno rasové nenávisti. Opak byl však pravdou, 
což se jednoznačně potvrdilo v Německu, 
k němu připojeném Rakousku a v Sudetech 
v noci z 9. na 10. listopadu 1938. Tehdy se 
uskutečnil jeden z největších protižidov-
ských pogromů zvaný Kristallnacht – Křišťá-
lová noc.

Tento název byl odvozen od skleněných 
střepů z rozbitých výloh židovských obchodů 
a oken židovských domů, bytů a synagog. 
Nezůstalo však jen při rozbitých výlohách 
a oknech. Během jedné noci bylo nacisty 
vypáleno více než tisíc synagog a zničeno 
sedm tisíc židovských obchodů. Kromě toho 
bylo zničeno a vyrabováno mnoho židov-
ských domovů, nemocnic a škol. Během 
pogromu bylo zavražděno okolo stovky 
nevinných Židů. Poté nacisté zatkli na třicet 
tisíc Židů, kteří byli deportováni do koncent-
račních táborů.

Oficiálním důvodem tohoto říšského 
pogromu byl prý „spontánní a spravedlivý 
hněv“, kterým německý lid reagoval na aten-
tát na tajemníka německého velvyslanectví 
v Paříži Ernsta von Ratha. Atentátníkem byl 
sedmnáctiletý židovský mladík Herschel 
Grynszpan, který se tak chtěl pomstít za 
utrpení své rodiny a za utrpení dalších tisíců 
polských Židů. Těm bylo jako cizincům 

německými úřady v srpnu 1938 odebráno 
povolení k trvalému pobytu v Říši.

Koncem října je pak nacistické úřady 
deportovaly na „území nikoho“ mezi pohra-
ničními železničními stanicemi Bentschen 
na německé straně a Zbąszyń na straně 
polské. Polsko je však nepřijalo, neboť již 
v březnu toho roku schválilo zákon zbavující 
občanství všechny osoby, které posledních 
pět let nežily na polském území. Tito židovští 
uprchlíci, bez státní příslušnosti pobývající 
na „území nikoho“, pak dlouho strádali – 
v zimě, bez potravin, léků a bez dostatečné 
hygieny.

Není pochyb, že Křišťálová noc zahájila 
tzv. konečné řešení židovské otázky. Kdo si 
dosud myslel, že nacistická politika skončí 
arizací židovského majetku a vyloučením 
židovských zaměstnanců ze státní služby 
a některých dalších profesí, tak se fatálně 
mýlil. Po Křišťálové noci byla nacisty 
razantně omezena emigrace německých 
Židů (nehledě na skutečnost, že jen velmi 
málo států, a to ještě v omezené míře, bylo 
ochotno židovské emigranty přijmout).

Nyní vzpomínáme na osmdesáté výročí 
Křišťálové noci a v květnu jsme si připomněli 
třiasedmdesát let od konce druhé světové 
války spojené s holokaustem. Když válka 
skončila, lidé se zapřísahali, že se již nikdy 
něco podobného se nesmí opakovat. Mezitím 
se narodily tři čtyři generace a již druhé 
desetiletí žijeme v 21. století. Změnilo se 
mnoho. Skončilo období studené války, svět 
se stal „globální vesnicí“, v mnoha zemích 
se oproti diktaturám prosadila demokracie. 
Technologický pokrok letí přímo kosmickou 
rychlostí. Mohli bychom říci, že vše směřuje 
k lepší a humánnější budoucnosti a že 
se lidstvo z tragedie druhé světové války 
a holokaustu poučilo. Do určité míry tomu 
tak je, i když máme stále co dělat s popírači 
holokaustu a s neonacistickými skupinami 
adorujícími Hitlera, propagujícími antise-
mitismus a panství bílé árijské rasy. Jejich 
negativní vliv na okolí se postupně zmenšuje 
a snad s výjimkou některých oblastí USA se 
s nimi setkáváme velmi sporadicky. Nelze je 
však v žádném případě podceňovat. Početně 
snad nejsou veliké, ale jsou velmi halasné 
a mohou negativně ovlivňovat mínění dosud 
neindoktrinovaných lidí. Mnozí odborníci 
tato neonacistická hnutí považují za okra-
jová.

Problémem 21. století se však stal mezi-
národní terorismus islamistických radikálů. 
Židé a židovští obyvatelé Izraele jsou již více 
než sedmdesát let terčem různých pales-
tinských teroristických organizací. Dříve 
fedaínů, Organizace pro osvobození Pales-
tiny, skupiny Černé září, která zavraždila 
roku 1972 jedenáct izraelských sportovců 
na olympiádě v Mnichově, nebo Lidové 
fronty pro osvobození Palestiny a Hamásu. 

Víme, že hlavním cílem těchto uskupení je 
zničení Izraele, což je politický cíl, který však 
nepostrádá náboženský náboj. Vždyť podle 
mnohých muslimských teologů je Izrael, 
tedy území Palestiny, věčným vlastnictvím 
náležejícím Alláhovi (Waqf) a vlastnictvím 
arabské muslimské ummy. Izrael se logicky 
brání proti takové myšlence, která nejen 
motivuje fanatické stoupence islámu 
k teroristickým činům, ale v zásadě popírá 
právo Izraele na existenci, a to v jakýchkoli 
hranicích.

Midraš Bemidbar Raba 21:4 a midraš 
Tanchuma, Pinchas 3 uvádí slova našich 
učenců: בא להרגך, השכם והרגו – Jde-li tě zabít, 
vstaň a zab jej. Není třeba zdůrazňovat, že 
se jedná o případ, kdy je zcela jednoznačně 
znám vražedný záměr takového nepřítele či 
skupiny nepřátel.

Bohužel, až na světlé výjimky nás všechny 
osvícené a demokratické země během let 
1938–1945 „hodily přes palubu“. Když se 
teď Izrael brání vražedným teroristickým 
útokům, tyto osvícené a demokratické země, 
které nebyly schopny či ochotny v období šoa 
zachránit před nacisty své židovské spoluob-
čany, nás kárají za to, že jsme vůči teroristům 
tvrdí a nelidští. V OSN schvalují protiizra-
elské rezoluce jako na běžícím pásu, aniž 
by se slovem zmínili o hrubém porušování 
základních lidských práv v mnoha arabských 
a muslimských zemích (o Palestinské auto-
nomii nemluvě). Podobně, jako tomu bylo 
v Německu ve třicátých letech minulého 
století, jsou dnes Izrael a jeho židovští oby-
vatelé vystaveni bojkotu Hnutí BDS (Boycott, 
Divestment and Sanctions Movement – Hnutí 
Bojkot, Stažení investic a Sankce). Antise-
mitismus, jak jsme byli svědky v docela 
nedávné minulosti, se dovede halit do hávu 
antisionismu. Teroristické činy proti Židům 
se vysvětlují jako činy zoufalých jedinců žijí-
cích pod sionistickou okupací a jako boj proti 
světovému imperialismu a sionismu.

Čím více se v čase vzdalujeme od tragic-
kých let nacistické nadvlády v Německu 
a období holokaustu, tím méně je přímých 
pamětníků této hrůzostrašné doby. Proto 
musí být morální povinností našeho dru-
hého a třetího pokolení nemnoha přeživších 
neustále připomínat tzv. Křišťálovou noc, 
která zcela jasně ukázala směr ničivých 
a vražedných záměrů nacistů všude tam, 
kam jejich vojska vstoupila.

Památku našich mučedníků uctíme i tím, 
že budeme vystupovat kdykoli a kdekoli 
proti zlehčování nacistických zločinů a proti 
relativizaci a popírání holokaustu a současně 
se postavíme protižidovským a protiizrael-
ským záměrům BDS. To by však nemělo být 
pouze doménou Židů, ale všech slušných lidí 
na světě.

RABÍN DANIEL MAYER
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FILM

Film Toman se drží historických faktů
Některé příběhy prostě dobrý 
konec nemají. Dokonce ani 
nemají kladné hrdiny a neza-
hřejí nás u srdíčka laskavým 
humorem a člověčinou. Přesto 
je dobré tyto příběhy znát 
a případně se z nich poučit. 
Kdo ještě neviděl, nechť se 
jde podívat na film Ondřeje 
Trojana Toman. Před nebo poté 
shlédněte ještě dokumentární 
film Bricha ze série Praha mezi 
hvězdou a půlměsícem autorů 
Martina Šmoka a Petra Boka. 
I když je to dílo z roku 2003, 
dohromady tyto dva filmy sklá-
dají mozaiku českých, židov-
ských, izraelských a sovět-
ských dějin druhé poloviny 
čtyřicátých let.
Film Toman na rozdíl od mnoha českých 
filmů s válečnou, historickou a zejména 
židovskou problematikou není sentimen-
tální a striktně se drží historických faktů. 
Osobně to považuji za jeho největší přínos, 
ačkoliv je díky úvodním dějepisným pasážím 
začátek trochu delší a pomalejší. Období třetí 
republiky, tedy let 1945–1948, není v široké 
veřejnosti příliš známé. Mnoho lidí nezná 
okolnosti vzniku Izraele a roli Českosloven-
ska v něm, ve školách není čas učit o proudu 
více než 200 000 židovských uprchlíků z Pol-
ska i Zakarpatí, kteří přešli přes české území, 
o anexi dříve československého Zakarpatí 
Sovětským svazem, o pobytu mnoha židov-
ských uprchlíků v gulazích, o poválečných 
pogromech v Polsku a o předehrách procesů 
50. let nejen s Rudolfem Slánským.

Toman ani Slánský netančí horu, nevo-
lají v každé větě ojojoj ani se nezdraví na 
ministerstvu vnitra šalom. Hurá! Konečně si 
český divák uvědomí, že situace židovských 
rodin neskončila osvobozením Osvětimi 
a závěrečnými titulky Schindlerova seznamu 
a židé nejsou exotickou figurkou s golemem 
v zádech. Zde mají v zádech Stalina a NKVD, 
ale mnozí dobrovolně a s nadšením. V sou-
časném nahlížení na dějiny se komunisté 
jeví jako pachatelé. V případě Tomana a lidí 
z jeho okolí se však musíme ptát, kdy se 
z pachatele stala oběť a obráceně. Kdy touha 
po moci a penězích je jen převlečena za dobré 
úmysly. Většina Tomanových kolegů a přátel 
pochází ze židovských rodin východního 
Slovenska nebo Zakarpatské Ukrajiny. Hoši 
z převážně chudých rodin, od dětství uvyklí 
na všemožné ústrky, mnohdy mající orto-
doxní výchovu, se ještě před válkou nadchli 

pro myšlenku komunismu, vystudovali jako 
nikdo z rodiny před nimi. Díky těmto aktivi-
tám se jim podařilo přežít válku v emigraci. 
V případě těch, kteří odešli v rámci nadšení 
na východ do Sovětského svazu, je zkušenost 
ještě složitější. Někteří projdou gulagy, které 
si nijak nezadají s nacistickými koncentrač-
ními tábory. Slánskému v Moskvě unesou 
ani ne roční dceru a nikdy se její zmizení 
nevysvětlí. Například Karel Vaš se v gulagu 
stane agentem NKVD. Každý reaguje jinak, 
ale temná tajemství si nesou všichni s sebou.

Právě snaha o změnu identity a o nový 
život, naplnění obrovských ambicí, touha 
být mocný a teď všem ukázat, to je jim všem 
společné. Nová jména, zapomenout na to, 
odkud pocházejí, přestože to jde těžko, když 
většina příbuzných zahynula. Když Toman 
sykne na Slánského „Už mi nikdy neříkej 
Zoltáne. Jsi stejný židák jako já,“ je to jeden 
z nejmrazivějších okamžiků filmu.

Proč pomáhá Toman uprchlíkům 
mířících z lágrů, z Polska, z Ukrajiny, do 
budoucího Izraele? Je to ambice ukázat 
soudruhům, že dokáže z JOINTU a jiných 
zdrojů vyrazit ještě víc peněz? Je to touha 
po penězích, které samozřejmě krade i pro 
sebe? Věří skutečně v komunismus, nebo 
jen využívá systém? Je mu líto židovských 
přeživších a cítí se s nimi spojen? Toman 
byl významným donátorem Ben Gurionovy 
univerzity i v emigraci ve Venezuele. Proč to 
dělal? Proč se ale současně nikdy do Izraele 
sám nevystěhoval? Bál se? Styděl? Z Toma-
nových sedmi sourozenců přežili válku tři, 
sestra má ostatně roli i ve filmovém příběhu.

Pýcha předchází pád a nenažranost se 
nevyplácí. Sovětský svaz přestává věřit 
v komunistický Izrael a role židů ve vládě se 
stává nežádoucí. Toman je první obětí, aniž 
ostatní tuší, že dojde i na ně. Rádi se svého 
kolegy zbaví, věděl na každého něco. Role 

obětí a pachatelů se mísí. Díky procesu se 
Slánským a spol. jsme uvykli vnímat je jako 
oběti, obdobně jako Miladu Horákovou. Je 
ovšem nutné si přiznat, že to žádní sympa-
tičtí chlapíci a dobráci od kosti nebyli a bez 
mrknutí oka poslali bývalého přítele na smrt.

Film Toman je skvěle odvedená práce 
scénáristická a rešeršistická. Jiří Macháček 
překvapuje v nečekané roli. Kostýmy 
i dobové interiéry jsou výborné stejně jako 
kamera a zvuk i střih. Po skončení filmu, ale 
diváci sedí ztuhle dál a přemýšlejí, jak to tedy 
vlastně bylo.

Zdeněk Zoltán Asher Zelig Goldberger 
Toman se narodil 2. března 1909 ve výcho-
doslovenských Sobrancích. Odmaturoval 
v Užhorodu a vystudoval práva na Karlově 
univerzitě v Praze. Už během studií se 
aktivně zajímal o komunismus. Spolu 
s manželkou Peslou emigrovali do Velké Bri-
tánie, kde působil u československé exilové 
vlády. Po jejím přesunu do osvobozených 
Košic zastával funkci vedoucího repatriační 
komise. Po osvobození ČSR se JUDr. Zdeněk 
Toman stal zástupcem přednosty zpravodaj-
ského odboru ministerstva vnitra. A později 
převzal vedení odboru pro politické (zahra-
niční) zpravodajství.

Pýcha předchází pád – a Tomanův osud 
předešel osudy Slánského a dalších kolegů 
a současně rivalů. Z vězení se mu podařilo 
uprchnout a emigrovat do Venezuely. 
Manželka v Praze spáchala sebevraždu 
a sedmiměsíční syn byl po konspiracích 
vnitra a dalších složek svěřen do péče ado-
ptivním rodičům coby neznámý nalezenec 
a ve třinácti letech zemřel následkem úrazu. 
Životopisná data kontroverzního Zdeňka 
Tomana si ostatně můžete snadno najít.

KATEŘINA MIKULCOVÁ 
Foto Maxmilian Denkr, zdroj Total Helpart T.H.A.
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BEJT SIMCHA

Gut šábes no. 1
Na první listopadový šabat se 
v Bejt Simcha odehrálo první 
setkání pod názvem Gut šábes. 
Jde o novou sérii diskusních 
večerů pořádaných Hanou 
Šikovou (mimo jiné autorkou 
našich investigativních článků 
o problematice kašrutu). 
Prvním Hančiným hostem 
byla Kamila Kohoutová, 
doktorandka oboru judaistika 
na Husitské teologické 
fakultě UK, a společně si 
povídaly na téma judaismu 
a vegetariánství.

Kamila je vegetariánkou již zhruba deset let 
a podle vlastních slov byla vegetariánkou 
dřív, než se stala židovkou. Když pak začala 
žít podle židovských zásad, přišla jí cesta 
vegetariánství snazší například ve způsobu 
dodržování kašrutu. Zároveň jí nový způsob 
života korespondoval s příkazem neubližovat 
živým tvorům. Doklady pro své přesvědčení 
Kamila nachází u některých reformních 
rabínských autorit, které odsuzují velko-
chovy jako „nekošer“. Na námitky, že součástí 
svátečního jídla by mělo být také maso, 
cituje talmudický text, který povoluje oslavit 
svátek třeba i jen vínem, vzpouzí-li se duše 
člověka jíst maso.

Mnohé z nás samozřejmě napadá otázka, 
zda není v etické rovině například mléčný 
průmysl mnohdy stejně problematický 
jako masný. Kamila, která je vegetariánkou, 
osobně hodnotí veganství jako ideální cestu 
a popisuje je dokonce jako „kašrut 21. století“. 
Avšak zdůrazňuje, že každý si musí vybrat 
ten svůj nejvhodnější a nejschůdnější 
způsob, a v tomto smyslu hodnotí například 
pozitivně také bio a eko chovy, případně 
domácí chovy zvířat apod.

Tyto a podobné myšlenky samozřejmě 
nejsou zcela nové a otázka vegetariánství 
byla v judaismu vždy živá. Připomeňme 
v tomto směru například košer vegetarián-
skou kuchařku Fani Lewando, o níž jsme 
se mohli dočíst v minulém čísle Maskilu 
(5779/2, str. 12). Celá problematika také 
otvírá mnohé další otázky a problémy, a to 
jak v praktickém životě, tak i v náboženství, 
z nichž některé byly mezi účastníky Gut 
šábes živě diskutovány: Jak je to s vegetari-
ánstvím na cestách? Jak dodržovat vegeta-
riánskou a košer stravu u dětí ve škole nebo 
na táborech? A dokáže něco změnit jeden 
člověk?

Společným jmenovatelem diskusních 
večerů Gut šábes je Tikun olam – tedy princip 
nápravy světa. Pro Hanu Šikovou, která stojí 

za vznikem nového projektu, je prý právě 
Tikun olam jakousi přidanou hodnotou 
progresivního judaismu. Skrze svá setkání 
by chtěla sobě i ostatním nabídnout odpověď 
na onu poslední otázku (Co může změnit 
jeden člověk?) a při diskusích poskytnout 
inspiraci různými smysluplnými projekty 
a zajímavými lidmi. Obecně Hana podle 
svých slov považuje za důležité začít se více 
bavit nejen o Tikun olam, ale i o dalších 
reformních židovských hodnotách, rozvířit 
diskusi a podělit se navzájem o své myšlenky 
s dalšími členy komunity i lidmi mimo ni.

A proč se večery nazývají zrovna Gut 
šábes? „Je to taková hříčka – chceme přinášet 
dobro a zároveň mít tak dobrý (gut) šábes,“ 
vysvětluje Hana Šiková.

Diskuse Gut šábes budou probíhat pravi-
delně zhruba jednou za měsíc a stejně jako 
ta první navážou vždy svým začátkem na 

reformní bohoslužbu kabalat šabat v Bejt 
Simcha, která začíná v 18.30. Už nyní se tedy 
můžete těšit na pátek 23. listopadu a na téma 
„Neziskovky“. Hostem tohoto večera bude 
Libor Marek z Nadace Neziskovky.cz, který 
je zároveň předsedou správní rady Amnesty 
International Česká republika.

RÁCHEL POLOHOVÁ 
Foto Michal Spevák

Neděle 9. prosince
od 14.00 v budově ŽO Praha – Maiselova 18, Praha 1
od 16.00 v DSP Hagibor – Vinohradská 159, Praha 10

Chanuka se blíží a s ní opět naše akce 
„Chanuka společně“.
Užijeme si hodně radosti a naše děti, rodiny a přátelé s námi. Můžete se těšit na 
odpolední divadélko Faigele na ŽO, dále na sváteční dílny a Makabiádu pro děti 
na Hagiboru. V neposlední řadě vás čekají tradiční chanuková jídla a pití i skvělá 
romská kapela Bengas v podvečer na Hagiboru.
(O děti bude postaráno – program pro děti a dospělejší poběží na Hagiboru 
paralelně).

Zúčastněné organizace Třígenerační centrum Hagibor, Bejt Simcha, 
Chinuch, Bejachad a Vida Neuwirthová se na Vás těší!

Vstup je po registraci volný. Registraci provádějte prostřednictvím uvedených organizací.  
Sledujte další možnosti a změny na webu a FB profilu, případně e-mailem.

d Kamila Kohoutová 
(vlevo) a Hana 
Šiková při diskusi 
o vegetariánství 
v judaismu
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HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejského jazyka  
pro samouky (14. lekce)
V této lekci se naučíme jedno známé a potřebné slovíčko – a spoustu 
dalších…

Hebrejské slovíčko pro „dům“ je ִית .ּבַ
Zajímavostí tohoto slovíčka je, že existuje v mnoha vazbách s kon-

krétními slovy, s nimiž pak tvoří názvy různých veřejných budov. 
V těchto případech se však mění vokalizace z původního [bajit] na 
složený tvar, tzv. status constructus, [bejt] ית  psány bez punktace) – ּבֵ
samozřejmě vypadají obě slova stejně – jen je třeba dbát na správnou 
výslovnost)

Příklad:

Kniha ֵסֶפר

Škola ית ֵסֶפר ּבֵ

Zde je potřebná slovní zásoba pro další vazby (slovíčka jsou uvedena 
v množném/jednotném čísle, podle toho, jak jsou užívána v konkrét-
ních vazbách). Zkuste se zamyslet a s pomocí uvedených slovíček 
vytvořte správné názvy konkrétních budov ve vazbě se slovem „bejt“. 
Jistě na mnohé přijdete sami – až si nebudete vědět rady, nápovědu 
najdete na straně 17.

Otcové ָאבֹות ז

Blázniví ִעים ּגָ ְמׁשֻ

Káva ָקֶפה ז

Nemocní חֹוִלים

Mast ִמְרַקַחת נ

Hroby ְקָברֹות ז

Sirotci ְיתֹוִמים ז

Shromáždění ֶנֶסת נ ּכְ

Policie ָטָרה נ ִמׁשְ

Produkce ת נ ֲחֹרׁשֶ

Vězení ֶלא ז ּכֶ

Soudní proces ט ז ּפָ ִמׁשְ

V Izraeli je poměrně mnoho měst, která mají ve svém názvu slovíčko 
 ve vazbě s jiným slovem. Patrně jedno z nejznámějších je město בית
ית ֶלֶחם  doslova „Dům chleba“. V tajence najdete ,(tedy česky Betlém) ּבֵ
název města, jež je úzce spjato se vznikem Mišny a se jménem jejího 
kompilátora Jehudy ha-Nasiho.

Řešení tajenky najdete na straně 17.
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PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ 
Ilustrace Rebeka Zaorálková
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JEWS NEWS www.lauderky.cz

Helena Valíková
Rozhovor s Helenou Valíkovou 
jsem měl možnost pořídit 
v rámci loňské projektové 
dílny Jew’s News. Paní Helena 
Valíková je důchodkyně, která 
žije v židovském Domově 
sociální péče Hagibor. Hovořili 
jsme o jejím životě, o tom, co 
za strasti jí přinesla 2. světová 
válka, a o nástupu komunismu.

Pracovala jste na ministerstvu zahraničí. 
Mohla byste našim čtenářům nějak přiblížit 
funkci, kterou jste tam vykonávala?
Nejprve jsem tam pracovala jako taková 
písařka, následně jako sekretářka šéfa 
zahraničního výboru. Takto jsem pracovala 
asi jen půl roku, následně mě poslali na 
velvyslanectví do Kodaně. Tam jsem dělala 
snad všechno, byl to malý úřad, dělala jsem 
to, co bylo třeba.

K žádným větším záležitostem jste se nedo-
stávala?
Patrně ne. Vždy na 1. a 8. května se konala 
velká recepce, sezval se celý diplomatický 
sbor. Jelikož se tehdy šetřilo, manželky 
kolegů vždycky napekly občerstvení, jakési 
sušenky nebo něco… Zkrátka takové pohoš-
tění. Podobná recepce byla i na 28. října. 
Jinak to byl malý úřad, moc se tam toho 
neudálo.

V jakých letech jste v Dánsku přesně byla?
Odjela jsem tam roku 1949 a vrátila se kon-
cem roku 1952.

Vyslali vás ještě někam?
To už ne, ale každý měsíc jsem jezdila na 
tzv. kurýrku. Z Prahy jezdil vlakem kurýr 
s diplomatickými záležitostmi, a aby se 
nemusel zdržovat cestou do Kodaně, čekala 
jsem na něj v Malmö a dělala takovou spojku 
mezi Malmö a Kodaní. Jednou se stalo, že 
k předání nedošlo a já na nádraží tvrdla až 
do noci, byl to průšvih. Vždycky to dopadlo 
dobře, až na tenhle případ, kdy dotyčný 
zaspal a tvrdil, že jsem na nádraží nebyla.

Takže jste kromě Kodaně už nikam na delší 
dobu vyslaná nebyla?
Ne, kromě Kodaně ne. Pak jsem ještě jeden 
čas zastupovala paní Švecovou ve Stock-
holmu. Tam jsem byla pouze jako záskok, 
jednalo se asi jen o čtrnáct dní. Byla to ta 
Skandinávie, takže jsme si vzájemně pomá-
hali.

Změnilo se nějak ministerstvo zahraničí po 
vašem návratu z Kodaně?
Změnilo. Nejprve byl ministrem Vladimír 

Clementis, pak ho odstranili, byl popraven. 
Nahradil ho ministr David. Už si přesně 
nepamatuji proč, ale vím, že se mi na minis-
terstvu během jeho působení moc nelíbilo. 
Potkala jsem kolegu od vodohospodářů, 
který říkal, že potřebují lidi. Já jsem byla na 
ministerstvu zahraničí otrávená, takže jsem 
tehdy ráda šla jinam. Nechtěli mě pustit, 
když už měl člověk nějaké zahraniční zkuše-
nosti, tak si ho drželi. Spousta lidí ale tehdy 

odešla, já jsem odešla také. Dostala jsem se 
k vodohospodářům, což byli bezvadní lidé, 
takže jsem až do důchodu byla ve vodním 
hospodářství. Takhle jsem utekla z minister-
stva zahraničí.

Jak vás zasáhla 2. světová válka?
Maminka byla Židovka, zatímco tatínek ári-
jec. Nicméně oba byli za války zavření. Tatí-
nek v Bystřici u Benešova a maminka v Tere-
zíně. Pak jsme byli samozřejmě šťastní, když 
to všechno přežila. Zbytek rodiny z máminy 
strany válku nepřežil. Za války o mě pečovala 
tetička, když byli oba rodiče zavření, nikoho 
kromě ní jsem neměla.

Na život s tetičkou máte dobré vzpomínky?
Dalo by se říct. Bydleli jsme na rohu Spálené 
ulice a život mi zpestřilo, že tetička pracovala 
u pana Adolfa Hoffmeistera jako sekretářka, 

občas i jako kuchařka, takže jsme ji pode-
zřívali, že spolu mají víc než jen pracovní 
poměr. Tehdy to byl slavný literát a karika-
turista. Často v tom velkém bytě na rohu 
Spálené pořádal večírky a byl velice činný 
v kultuře, mezi hosty byl třeba i Voskovec 
a Werich nebo Vítězslav Nezval, prostě umě-
lecká esa. S tetičkou jsem ještě zažila několik 
náletů na konci války. Potom, co byl nálet na 
Prahu, jsme se přesunuli do bytu po rodičích 
do Počernic, hned nato byl nálet na fabriky 
v Letňanech, Čakovicích a Vysočanech. 
Takže jsme to měli z bláta do louže…

Jak jste vnímala nástup komunistů?
No, tak normálně, jako se to tenkrát vnímalo. 
Docela jsme to brali, byli jsme svazáci 

všichni, a tak jsme tomu fandili. Osvobodili 
nás Rusové, takže jsme byli na jejich straně. 
Dokonce jsme se sami považovali, že 
jsme takoví pokrokoví. Ale… člověk přišel 
k rozumu až mnohem později. V té době to 
zkrátka tak bylo. Byl Československý svaz 
mládeže (ČSM), a tak jsme to prožívali, 1. máj 
a všechno, co známe z literatury.

Byla jste režimem později nějak postižena?
Ne, nemyslím si, že bych byla nějak posti-
žena.

Které události vás vedly k tomu, že jste „při-
šla k rozumu“?
Rozhodně to, co se dělo v únoru 1948 a po 
něm.

HUGO MARX

Komunismu jsem zpočátku 
věřila, k rozumu přišel 
člověk až později
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Bo Hai: Myslí jako Češi, mluví jako Češi
Studenti FAMU vyprodukovali 
další krátkometrážní 
dokumentární film. Snímek 
Dužana Duonga a Jana 
Syručeka, který natočili 
roku 2017 pod názvem Bo 
Hai – tedy Táta Hai, referuje 
o postavení vietnamské 
rodiny v generacemi odlišně 
přijímaném českém prostředí.

V zátiší
Ve svitu migrantské krize se část české 
společnosti obrnila vůči „odlišným“ 
minoritám a současně začala sama sebe 
litovat, že nemá v dnešní přebujelé Evropě 
právo na sebevyjádření. Než ovšem spočine 
bříško našich prstů na capslocku, kde začne 
bázlivá pouť líbivé fráze „Nejsem rasista, 
ale…“, podívejme se trochu kriticky na náš 
vztah vůči stávajícím menšinám v České 
republice.

Pod záštitou vznešených ideálů garanto-
vaných ústavou se tyčí tolerance národnost-
ních menšin, etnik a náboženských skupin. 
Pod slůvko tolerance patrně nespadá soužití 
či respekt. Neboť v bizarních žebříčcích 
menšinové oblíbenosti, ve kterých zvítězili 
Řekové s Vietnamci a Židy, vítězí více než 
konkrétní příhody s konkrétními lidmi 
nejasné nálepky generalizující definitivy 
a historická stigmata.

Postupně se české menšiny potkávají 
s naprostým nezájmem, jenž čiší z nepo-
chopení cizí kultury. Bez potenciálního 
rozvoje zbývají dvě možnosti – uzavřít se 
do soběstačné komunity, nebo se okolí 
přizpůsobit a odhodit starousedlické zvyky. 
Tímto dilematem se zabývá film Bo Hai, dílo 
debutujícího režiséra Dužana Duonga, které 
poukazuje na to, že hranice dvou rozlišných 
světů nemusí tvořit zdi a ghetta, ale i čas 
a generace.

Bez společného jazyka
Otec se narodil ve Vietnamu. Byl tam vycho-
ván, tam vyrostl. Dostal povolení k vycesto-
vání do ČSSR za prací. Po revoluci si otevřel 
večerku, pomocí ní zaopatřuje příbuzné ve 
Vietnamu. Jeho nejbližší příbuzenstvo žije 
v Česku též. S manželkou pracuje v rodinném 
podniku. Synové své dětství prožili u chův 
a u kamarádů na chatách. Své rodiče vídávali 
jen k večeru krátce před spaním.

Se školou přišlo odlišně založené vzdě-
lávání a jinak stanovený žebříček hodnot. 
Postupem času se začne propast napříč jed-
ním jídelním stolem čím dál víc rozšiřovat. 
Synové umějí lépe česky než vietnamsky, 
semknutost jedné rodiny najednou není 
klíčová, řeč často vázne.

„Myslím si, že u nás doma máme takový malý 
problém. Já s bráchou jsme Češi“
Dužan Duong

Děj filmu je sice fiktivní, zato střípky kon-
krétních scén a rysy postav jsou založeny na 
jednotlivých vzpomínkách z rutiny proda-
vačů z večerky a autentických situacích ze 
života.

Jsou to Češi. Ale i Vietnamci
Generační rozdíly, které jsou příčinou 
nedorozumění, postihnou v dlouhodobějším 
výhledu generaci přistěhovalců 80. let. Oče-
kávat od mladší generace, že se bude o své 
rodiče starat s takovou vehemencí, jakou 
prokázali jejich předci, je v těchto podmín-
kách minimálně sporné. Na druhou stranu 
vybírat dceři partnera podle vietnamských 
zvyků – tj. podle kontroly horoskopu, data 
narození – je problematické úplně stejně.

„Museli jsme k tomu tátu dlouho přemlou-
vat,“ řekl Viet Anh Duong, bratr režiséra 

a herec v hlavní roli, pro Aktualne.cz. Oba se 
ale nakonec shodli, že natáčení filmu, ačkoli 
trvalo jen devět dní, pro ně znamenalo víc. 
Kromě odbourání dlouhých chvílí u společ-
ných večeří přineslo natáčení něco nového – 
porozumění stylu života té druhé generace. 
A o tom měl film koneckonců být. O úctě.

JAKUB KUTHAN

Jews News je časopisem studentů Lauderových škol. 
Tato dvoustrana vychází jako příloha měsíčníku Maskil 
laskavou péčí Bejt Simcha. 
Redakce: Albertina Čížková – šéfredaktorka, Hugo 
Marx – zástupce šéfredaktorky, Matěj Knop – editor, 
Eliáš Gaydečka – korektor a další.  
Kontakt: www.lauderky.cz,  
e-mail: redakce@lauder.cz
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CESTOVÁNÍ

Moje cesta do USA (1)
Než začnu psát, co jsem 
všechno prožila a viděla na své 
cestě po USA, napíšu, jak to 
všechno začalo a jak jsem se 
tam vůbec dostala.
Můj otec byl Žid a narodil se ve slovenské 
vesnici Hliník nad Váhom, dnes to je součást 
městečka Bytča u Žiliny. Narodil se v roce 
1921 a jeho život nezačal zrovna růžově. Jeho 
matka Elsa z velké rodiny se sedmi souro-
zenci byla znásilněna židovským mužem 
Valérem Flaxem, jehož rodina hospodařila na 
statku nedaleko Bytče. Ti poté poslali svého 
nezdárného syna pryč z domu.

Moje babička následkem znásilnění 
utrpěla šok a až do druhé světové války byla 
v ústavu na Moravě. O mého otce Aladára 
se starala jeho teta René, nejmladší ze 
sourozenců, která ještě žila doma a také 
se starala o svou starou matku. Chodila do 
práce a vdala se až v roce 1937 do Maďarska 
za majitele pily ve městě Szentes, kdy se můj 
otec odešel učit do ostravských Vítkovických 
železáren soustružníkem. Musel složit 
náročné zkoušky, aby se do učení k Rotschil-
dovi dostal. Tehdy v Ostravě studovali a učili 
se mladí Židé, kteří měli odejít do Palestiny 
posílit komunitu právníků, lékařů a umělců 
o tolik potřebná řemesla. Můj otec byl velmi 
pilný učeň a dostával jen samé jedničky.

Učení ukončil v roce 1939 v období Pro-
tektorátu a Slovenského štátu. Jeho matka 
jako neárijka byla hned po příchodu nacistů 
z ústavu propuštěna. Později jsem se dozvě-
děla, že moje babička zřejmě trpěla posttrau-
matickým syndromem. Můj otec v období 
Slovenského štátu měl výjimku, protože byl 
tolik potřebným řemeslníkem a pracoval 
na různých místech v Žilině. Nebyl tudíž 
odeslán transporty do koncentráku v roce 
1942. Otcova matka tolik štěstí neměla a jako 
duševně slabá byla zlikvidována jako jedna 
z prvních po příjezdu transportu na místo 
určení.

Otcova babička naštěstí zemřela jště 
v roce 1939, takže byla ušetřena v pozdním 
věku všech hrůz druhé světové války. Můj 
otec pak žil v ghettu, které bylo v Bytči 
zřízeno v tamním zámku. Zjistila jsem, že 
otec už před válkou rád a hodně fotil. Zřejmě 
pak musel odevzdat fotoaparát arizátorům 
a po válce se už ke své zálibě nevrátil. Nejspíš 
z finančních důvodů. Otec pak bojoval ve 
Slovenském národním povstání. Po jeho 
ukončení 28. října 1944 se skrýval, ale 24. lis-
topadu byl chycen a po měsíčním věznění 
v Sabinově poslán do Osvětimi.

Měl však štěstí: v té době první otázka po 
příjezdu transportu do Osvětimi zněla: Kdo 
je soustružník? Otec se tedy podle informací 
z Arolsenu dostal poté do vzorového tábora 
v Sachsenhausenu u Berlína někdy v lednu 

1945. V Sachsenhausenu ale probíhaly 
pokusy na vězních a dodnes je tam zacho-
vána cesta s různými povrchy, kde vězni 
testovali obuv pro Wehrmacht. S 20kilo-
gramovým batohem na zádech naplněným 
pískem museli poklusem běhat celý den po 
této dráze. V Sachsenhausenu také fungovala 
cihelna, kde vězni téměř holýma rukama 
vyráběli cihly pro stavbu Hitlerova hlavního 
města Germanie.

V Oranienburgu se nacházel obrovský 
tovární komplex, kde můj otec otročil jako 
soustružník pro leteckou firmu Heinkel. 
I přes krátkou dobu, kterou v táboře strávil, 
a přesto, že nemusel dřít venku v zimě, konce 
války se málem nedožil. V době, kdy z lágru 
odcházeli vězni na pochody smrti, měl na 
těle vředy z podvýživy a nemohl chodit. To 
mu asi zachránilo život.

Hned po válce se začal učit anglicky 
a nevím, proč tehdy neodešel jako spousta 
dalších mladých Židů do Palestiny.

Můj otec zemřel následkem úrazu, jehož 
příčinu policie nikdy nezjistila. Mně bylo 
tehdy, v roce 1967, třináct let, takže jsem 
o rodině mého otce věděla jen velmi málo. 

Jako v jiných rodinách, kde žili přeživší holo-
kaust, ani u nás se o tom vůbec nemluvilo. 
Můj otec prý říkal, že mu zachránilo život 
řemeslo a znalost němčiny, kterou se nerad 
učil, nejprve v židovské škole v Bytči. Teta 
mu prý dala kapesné na dobroty jen tehdy, 
když ji o to požádal německy. To samé pak 
prováděla se mnou, když jsem u ní odmítala 
jako velká vlastenka mluvit maďarsky. Zna-
lost tohoto jazyka se mi pak velmi hodila.

Můj otec si v roce 1953 vzal rozvedenou 
ženu se dvěma dětmi, mými staršími 
sourozenci, a já jsem v té době již byla na 
cestě. Když mi bylo šest let, jeli jsme s otcem 
poprvé k jeho tetě a mojí pratetě do Maďar-
ska. Teta byla úplně u vytržení, protože už 
nikdo z jejich velké rodiny nežil. Její první 
manžel zahynul v Dachau. Po válce v Maďar-
sku, kde zahynulo půl milionu Židů, se ti, 
co zůstali, snažili založit rodiny a mít děti. 
Teta nikdy děti neměla. V létě 1944 v době, 
kdy Maďarsko obsadil Wehrmacht a začaly 
transporty, se ocitla v Osvětimi. Byla to velmi 
silná žena, přestože měla velmi špatný zrak. 
Nutila své spoluvězenkyně v Osvětimi mýt 
si hlavu v ledové vodě, aby neměly vši, které 
přenášely tyfus.

Po smrti otce jsem se svou matkou žila 
sama. Musela jsem se k ní vrátit, protože 
tehdy už jsme žili s otcem odděleně a on 
podal žádost o rozvod. Matka se o mě 
nestarala, byla jsem pro ni Židule. Moje zlatá 
prateta mi posílala asi 100 korun měsíčně na 
jídlo.

Z celé rodiny válku přežil ještě starší bratr 
mé babičky Josef. Přežil ji i s manželkou 
nějak v Budapešti, protože byl hospodářsky 
potřebný, byl chemik. Jeho syn zahynul na 
ruské frontě, kdy Maďaři posílali židovské 
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FOTOSOUTĚŽ

Fotosoutěž Maskilu už má vítěze
Před prázdninami jsme 
vyhlásili první ročník 
fotografické soutěže pro 
všechny čtenáře Maskilu. 
Vedlo nás k tomu několik 
pohnutek. Za prvé nám 
mnohdy do Maskilu chybí 
pěkné fotografie k článkům 
a lovit všechno na různých 
fotobankách a mediálních 
webech, není to pravé.

Za druhé mnoho lidí rádo a dobře fotí a je 
škoda se nepodělit s ostatními. Doba, kdy 
fotoaparát měl jen někdo zámožný nebo 
profesionál, je už pryč a dnes se i mobilním 
telefonem dá vyfotit zajímavá fotografie. 
Za třetí, chceme být se čtenáři v kontaktu 
a rozdat pěkné ceny.

Došlo nám několik desítek fotografií, ze 
kterých porota složená ze členů redakční 
rady a Karla Cudlína jakožto nezávislého 
profesionála vybrala tři vítězné snímky.

První místo získala fotografie Tomáše 
Kočaře, druhé místo má Tereza Janišová 
a třetí místo Eliška Sýkorová. Děkujeme 
ale všem zúčastněným a fotky jistě během 

roku využijeme v rámci Maskilu. Potěšilo 
nás, že hodně fotografií zachycovalo i sou-
časný židovský život a nejen turistické cíle. 
Všechny vítězné snímky spadají do kategorie 
Izrael.

Pokud bude mít někdo zajímavé fotogra-
fie, které se tematicky hodí do Maskilu, nevá-
hejte se o ně s námi podělit i mimo soutěž.

REDAKCE

trestné oddíly do těch nejnebezpečnějších 
míst. Jejich dcera Jutka přežila jako jeptiška 
v jednom z klášterů. Po válce si vzala klaví-
ristu Györgye Fejera, který studoval v Buda-
pešti u Bély Bartóka a přežil Dachau, Terezín, 
odkud měl být s dalšími tisíci maďarskými 
Židy výhodně prodán, a konce války se dožil 
v Bergen-Belsenu.

V roce 1947 se jim narodil syn Robert, se 
kterým jsem se poprvé osobně setkala až 
v květnu 2017 v Praze. Přijel tam s manžel-
kou, která přednášela na univerzitě v Gdaň-
sku. Oba studovali práva na Harvardu. Oba 
navštívili v Polsku ještě Varšavu, Osvětim, 
Krakov a další místa. V Praze jsem je pro-
vedla po Josefově a Pražském hradě. Strávili 
jsme spolu dva dny.

Z Prahy odjeli směrem do Drážďan přes 
Terezín a nakonec pluli lodí po Dunaji do 
Budapešti. Robertovi rodiče hned po jeho 
narození odjeli do Švýcarska, kde jeho 
otec hrál na klavír. Po nástupu komunistů 
v Maďarsku k moci se rozhodli ve Švýcarsku 
zůstat a postupně přesídlili do Ameriky, kde 
žil již před válkou bratr Gyuriho. Příjmení 
Fejer, což ve staré maďarštině znamená bílý, 
si změnili z důvodu výslovnosti na Feyer. 
V Americe – již George – hrál sólově na klavír. 
Robert mi v autě pouštěl záznam koncertu 
svého otce z the City Hall v New Yorku, kde 
rodina bydlela. V jedné ze skladeb, které 

George upravil a improvizoval v nich, jsem 
zaslechla melodii Internacionály, což mě 
velmi rozesmálo. Je vidět, že Robertův otec 
měl velký smysl pro humor, nebo to byla 
nostalgie? Robert se po dokončení univerzity 
a po svatbě přestěhoval do San Franciska 
a mají se ženou tři syny.

V lednu 2018 mě Robert k mým naroze-
ninám pozval do USA. Zorganizovali tým 
svých spolužáků z Harvardu, u nichž jsem 
bydlela a kteří se o mě starali a pomáhali mi. 
Nakonec jsme se s Robertem a jeho ženou 
Marshou setkali v Denveru.

Robert i Marsha jsou právníci. Marsha 
učí jako docentka na univerzitě a podílí se na 
mnoha dobrovolnických projektech, které 
pomáhají různým potřebným lidem. Robert 
pracuje jako právník v bance. Přestěhovali 
se do San Franciska a nikdy toho nelitovali. 
Dnes vlastní svůj třetí dům, který je po 
odchodu dětí z domu menší, než ty před-
chozí. Pod okny jim jezdí slavný symbol San 
Franciska, cabel car, a za rohem lze nalézt 
slavnou serpentinovou ulici Lombard, která 
je plná květin.

O amerických zážitcích budu psát příště. 
Tohle byl takový rodinný historický úvod.

LENKA HOFFMANNOVÁ

ŘEŠENÍ HEBREJŠTINY

Domov seniorů ית ָאבֹות  ּבֵ
Blázinec ִעים ּגָ ית ְמׁשֻ    ּבֵ
Kavárna ית ָקֶפה ּבֵ
Nemocnice ית חֹוִלים  ּבֵ
Lékárna ית ִמְרַקַחת ּבֵ
Hřbitov ית ְקָברֹות ּבֵ
Sirotčinec ית ְיתֹוִמים ּבֵ
Synagoga ֶנֶסת ית ּכְ ּבֵ
Policejní stanice ָטָרה ית ִמׁשְ ּבֵ
Továrna ת ית ֲחֹרׁשֶ ּבֵ
Věznice ֶלא ית ּכֶ ּבֵ
Soud (světský) ט ּפָ ית ִמׁשְ ּבֵ

Tajenka: ָעִרים ית ְשׁ  (dosl.: Dům bran) ֵבּ

ה פ ק ת י ב 1

ת ס נ כ ת י ב 2

ת ו ר ב ק ת י ב 3

ה ר ט ש מ ת י ב 4

ע

ת ש ו ר ח ת י ב 5

ר פ ס ת י ב 6

ם י ל ו ח ת י ב 7

Tereza Janišová získává druhé místo Třetí místo vyhrála Eliška Sýkorová
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ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

Oddělení pro vzdělávání a kulturu, 
Maiselova 15, Praha 1, tel.: 222 325 172, 
education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

AUDITORIUM OVK ŽMP,  
Maiselova 15, 3. patro

 Lvíček Arje se učí hebrejskou 
abecedu
Nedělní dílna pro rodiče s dětmi. 
(dílna OVK – dvůr)

Lvíček Arje se učí psát. Píše husím brkem 
hebrejská písmenka. Arjeho učitelka dá 
dětem sešit a brko a naučí vás hebrejsky se 
podepsat a napsat krátkou větu. Navíc se 
dozvědí, zda se hebrejská čísla liší od písmen.
Prohlídka: Židovský hřbitov ve Fibichově ulici.
Vstupné 50 Kč

 Samaritánští židé
Pro většinu lidí je termín 
„Samaritán“ výhradně spjat 
s novozákonním příběhem 

o milosrdném Samařanu a o samařské ženě 
u Jákobovy studny. Málokdo už ale ví, že asi 
tisíc členů čítající komunita Samaritánů 
stále žije v Izraeli a na palestinském území. 
Samaritáni sami sebe považují za pravé Izra-
elity, kteří po řadu tisíciletí obývají Bohem 
vyvolené místo a uchovávají nezměněné 
zjevení dané Mojžíšovi v Tóře. Přednáška 
doc. Daniela Bouška (FF UK) o Samaritánech 
z pohledu biblické a židovské pobiblické lite-
ratury představí jak hlavní momenty z dějin 
Samaritánů, jejich geografické rozšíření, 

rituály a zvyky, samaritánskou verzi Pentate-
uchu a hlavní díla samaritánské středověké 
literatury, tak současnou podobu komunity.
Vstup volný

 Český kubismus v poušti: 
Neznámé projekty architekta 
Alfreda Neumanna
Druhá ze tří přednášek archi-

tekta Daniela Zisse (Ústav Blízkého východu 
a Afriky FF UK) věnovaných Alfredu Neuma-
nnovi (1900–1968) u příležitosti padesáti let 
od jeho úmrtí. Druhá část cyklu bude věno-
vána tzv. pozoruhodnému týmu a zázračným 
létům. Přednáška rovněž obsáhne Neuma-
nnovy strukturalistické projekty realizované 
v Izraeli mezi brutalizmem a regionalizmem. 
Večer bude doprovázen bohatým obrazovým 
materiálem z fondu přednášejícího.
Vstup volný

 Lvíček Arje slaví chanuku
Nedělní dílna pro rodiče s dětmi. 
(dílna OVK – dvůr)
Proč má chanukový svícen 

osm ramen? A proč se o chanuce jí koblížky 
a bramboráky? Kdo jsou to vlastně Maka-
bejci? Děti zažehnou svíčky na chanukiji, 
zahrají si s drejdlem, ochutnají koblížky 
a naučí se písničku.
Prohlídka: Španělská synagoga
Vstupné 50 Kč

 „Doufám, že napřesrok či po 
válce bude lépe…“ – večer 
k 50. výročí úmrtí Maxe Broda
Pražský židovský, německy 

píšící spisovatel Max Brod byl jedním 

z nejproduktivnějších autorů své generace. 
Jeho vlastní dílo ať již literární, novinářské 
či hudební, stojí dnes poněkud ve stínu jeho 
zásluh o prosazování díla jiných umělců, 
především Franze Kafky. Pořad bude 
zaměřen zejména na Brodovy texty, které 
vyšly v českých překladech, ale i na ty, které 
na své objevení pro české publikum teprve 
čekají. Hosty večera budou Veronika Jičínská 
(katedra germanistiky FF UJEP) a Barbora 
Šrámková (Pražský literární dům). Moderuje 
David Stecher (ředitel Pražského literárního 
domu).
Vstup volný

Výstava v prostorách OVK:  
Pocta Dagmar Lieblové
Výstava prací žáků ZŠ a SŠ, kteří se zúčastnili 
projektu Vím, co se stalo: pocta Dagmar 
Lieblové. Od 10.9. do 23.11. Pondělí–čtvrtek 
12.00–16.00, pátek 10.00–12.00, během večer-
ních programů a po domluvě.

MAISELOVA SYNAGOGA, 
Maiselova 10, Praha 1

 Připomínání Kindertransportů 
po 80 letech
V rámci komponovaného 
večera u příležitosti 80. výročí 

tzv. Kindertransportů pohovoří o této inicia-
tivě historička Laura Brade (Albion College, 
USA), která se ve svém výzkumu zaměřuje na 
nucenou emigraci Židů za Druhé republiky 
a z Protektorátu Čechy a Morava, a doku-
mentarista Martin Šmok (USC Shoah Foun-
dation Visual History Archive). Večer bude 
doprovázen projekcí rozhovorů s pamětníky 
šoa z databáze USC Shoah Foundation, mezi 
kterými zazní i svědectví Alfreda Badera, 
jehož osud dále přiblíží Yechiel Bar Chaim. 
Pořadem bude provázet Kateřina Čapková 
(Ústav pro soudobé dějiny AV ČR). Program 
probíhá ve spolupráci s Ústavem pro soudobé 
dějiny AV ČR a USC Shoah Foundation a je 
podpořen Bader Philanthropies a Strategií 
21AV Akademie věd ČR. V angličtině se simul-
tánním tlumočením.
Vstup volný

 The Maharal Variations
(Interpretace Maharala – 
Jehudy Livy ben Becalela)
Maharalova nesmírná učenost 

v otázkách teologie, filozofie, kabaly a bib-
lické exegeze ukazuje na myslitele výjimeč-
ného intelektu, produktivity a trvajícího 
vlivu. Jeho myšlenky obsahují a působivě 
předznamenávají pozdější vývoj západní 
filozofie. Přednáška Martina Kaufmana bude 
zaměřena na Maharalův spis Beer hagola, 
literární obhajobu žánru rabínské litera-
tury. Dále promluví o tzv. variacích, tedy 
vybraných tvůrčích interpretacích zmíněné 

NEDĚLE 

11. 11. 
14.00

STŘEDA 

14. 11. 
18.00

ČTVRTEK 

15. 11. 
18.00

NEDĚLE 

9. 12. 
14.00

PONDĚLÍ 

10. 12. 
18.00

PONDĚLÍ 

19. 11. 
18.00

ÚTERÝ 

20. 11. 
18.00
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písemnosti a zdůrazní poeticko-literární 
podstatu Maharalova díla, a tudíž i jeho 
osoby. V angličtině.
Vstup volný

 Transport za věčnost
Autorské čtení knihy Transport 
za věčnost Františka Tichého 
(ředitel gymnázia Přírodní 

škola), oceněného cenou Magnesia litera 
2018 za knihu pro děti a mládež. Přijďte se 
zaposlouchat do dobrodružného příběhu 
kluků z doby protektorátu, jejich z cesty 
z Prahy do terezínského ghetta. Neméně 
zajímavý bude ale i příběh dětí a dospělých, 
kteří děj knihy inspirovali, ať to byl Petr Ginz, 
Hanuš Hachenburg nebo Josef Kratochvíl. 
A také to, jak se kniha rodila a jaké byly její 
další cesty. Kniha bude na místě k prodeji.
Vstup volný

 Chanuke is frejlech!
Chanukový koncert jidiš 
písní v podání skupiny JIDIŠ 
VE TŘECH ve složení Hana 

Frejková (zpěv), Slávek Brabec (akordeon), 
Milan Potoček (klarinet) a Marianna Borecká 
(zpěv). Kontrast mezi radostí, smutkem a iro-
nií spolu s melodikou a hravostí jazyka jidiš 
vytváří zvláštní napětí, které dělá tyto písně 
tak ojedinělé. Součástí večera bude i předsta-
vení audioknihy Divný kořeny (Radioservis, 
2017), kterou její autorka herečka a zpěvačka 
Hana Frejková původně načetla pro Český 
rozhlas.
Vstupné 100 Kč

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

Oddělení pro vzdělávání a kulturu – 
pobočka Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 
Brno, tel.: 544 509 651, 544 509 652,  
katerina.suchankova@jewishmuseum.cz

 Muzeum holokaustu v Seredi
S postavením Židů za druhé 
světové války na území Sloven-
ska a budováním Slovenského 

národného múzea – Múzea židovskej 
kultúry – Múzea holokaustu v Seredi, které 
vzniklo v prostorách bývalého pracovního 
a koncentračního tábora, seznámí poslu-
chače etnolog a vedoucí muzea Martin 
Korčok. Součástí přednášky bude promítání 
krátkého dokumentu o osudech žen z prv-
ního slovenského transportu do Auschwitzu. 
Program se koná ve spolupráci s ŽO Brno.
Vstupné 30 Kč.

 Osudy židovských památek 
po mnichovské dohodě
Území českých zemí bylo 
rozděleno na oblasti spadající 

různým způsobem přímo pod Říši a na území 
tzv. Druhé republiky, později protektorátu. 
Likvidace majetku židovských obcí a spolků 
probíhala na těchto územích odlišnou cestou 
a také rozsah zničených památek byl různý. 

Přednáška historičky Markéty Lhotové 
porovná tyto postupy a blíže posluchače 
seznámí zejména s doposud méně známým 
vývojem v pohraničí. Osudy jednotlivých 
typů památek budou dokumentovány na 
některých příkladech z moravskoslezského 
území.
Vstupné 30 Kč.

 Medvídek Dubi vypráví o Sam-
sonovi
(Nedělní program pro rodiče 
s dětmi)

Byl jeden chlapec, jmenoval se Samson a měl 
výjimečnou sílu. Skrývala se v jeho vlasech, 
které mu matka nikdy nestříhala. Tak začíná 
další známý biblický příběh. Malí návštěv-
níci se mohou těšit na povídání o Samsonovi, 
Dalile a také na výtvarné tvoření.
(Probíhá na adrese Nezamyslova 27, Brno-
-Židenice)
Vstupné 30 Kč.

 Andre Steiner
Přednáška historičky archi-
tektury Zuzany Ragulové 
připomene osobnost urbanisty, 

humanisty a pedagoga Andre Steinera 
(1908–2009), jednoho z posledních zástupců 
slavné brněnské meziválečné funkciona-
listické architektury, který během druhé 
světové války zachránil v rámci tzv. Pracovní 
skupiny přes 700 slovenských Židů.
Vstupné 30 Kč.

 Vernisáž výstavy A. Steiner – 
nejen brněnský architekt
Výstava se věnuje příběhu 
Andre Steinera a domům 

v Brně navrženým právě tímto architektem. 
Součástí vernisáže bude promítání americ-
kého dokumentu režiséra Brada Lichten-
steina Andre’s Lives (Andre a jeho životy, 
v původním znění), který sleduje Steinerovu 
návštěvu vlasti v roce 1998, první po více než 
padesáti letech od jeho emigrace.
Výstavu bude následně možno shlédnout 
v sále OVK Brno ve dnech programových akcí 
a po předchozí telefonické domluvě.
Vstup volný.

 Shromaždiště židovského 
obyvatelstva na území 
protektorátu
Na území Protektorátu Čechy 

a Morava zřídili nacisté v rámci „konečného 
řešení židovské otázky“ celkem 15 shromaž-
dišť. Zde byli přinuceni strávit předvolaní 
muži, ženy a děti poslední dny před depor-
tací. Byli podrobeni ponižujícím prohlídkám 
a museli odevzdat zbývající majetek Říši 
včetně klíčů od svých bytů. Historii shro-
maždišť židovského obyvatelstva a osudy 
těch, kteří jimi prošli, přiblíží přednáška Jany 
Šplíchalové z Archivu dějin šoa ŽMP.
Vstupné 30 Kč

KULTURA V OBCÍCH

ŽO PRAHA
 Zapálení 3. chanukové svíce

Již po šesté oslavíme v Jeru-
zalémské synagoze Svátky 
světel.

Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 1310/7, 
Praha 1

ŽO LIBEREC
 Chanuka a tradice s ní spojené

Přednáška Karla Hrdličky
Vstupné 70 Kč
Sál ŽO Liberec, Rumjance-

vova 1362, Liberec 1

ŽO PLZEŇ
 Concerto Aventino a L’estro 

Arco – Radost v Baroku
Koncert ke 100. výročí od naro-
zení Rudolfa Löwyho.

Účinkují: Jakub Kydlíček, Lukáš Vendl, Petr 
Wagner a L’estro arco Miloslava Esterle
Vstupné 150 Kč dospělí / 100 Kč ZTP a stu-
denti.
Stará synagoga, Smetanovy sady 80/5, Plzeň 3

ŽO TEPLICE
 Pietní shromáždění u příleži-

tosti připomenutí 80. výročí 
tzv. „Křišťálové noci“ a vypá-
lení synagogy v Chomutově.

Součástí shromáždění bude odhalení 
pamětní desky na nově vybudovaném 
památníku na místě někdejší synagogy 
na rohu dnešních ulic Mostecká a Karla 
Buriana.
Památník vznikl za laskavého přispění 
města Chomutov a NFOH.

 Současná židovská komunita 
a její tradice
Přednáška Sylvie Wittmanové. 
Součástí je tradiční židovská 

kuchyně a ochutnávání připravených 
pokrmů.
Hudební doprovod – Josef Gušlabauer.
Oblastní muzeum v Mostě p. o., Čs. armády 
1365/35, Most

 Chasidští rabíni a jejich 
dynastie
Přednáška předsedy Chevra 
kadiša ČR, Chaima Kočího.

Klub ŽO, Lipová 25, Teplice

 Holocaust na Mostecku
Přednáška PhDr. Jany Sýkorové
Oblastní muzeum v Mostě p.o., 
Čs. armády 1365/35, Most

Od 2. 10. 2018 do 31. 1. 2019 se koná v Oblast-
ním muzeu v Mostě p.o. (Čs. armády 1365/35, 
Most) výstava „Žili mezi námi – Židé na Mos-
tecku“. Součástí výstavy jsou doprovodné 
akce, např. přednášky o židovském skau-
tingu aj. (Více na www.muzeummost.cz).

ČTVRTEK 
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STŘEDA 
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PÍSNIČKA

Sevivón

Dětskou chanukovou písničku o hračce 
sevivón (u nás více známé pod jidiš názvem 
drejdl) napsal Levin Kipnis (1890–1990), 
o němž jsme již psali jako o autorovi textu 
jiné chanukové písně – Ner li.

Melodie písně Sevivón je obvykle označo-
vána jako lidová. Podle některých vyprávění 
požádal Kipnis o nápěv pro jednoduchý text 
původně izraelsko-ukrajinského skladatele 
Nahuma Nardiho (1901–1977). Melodie, s níž 

Nardi přišel, se však Kipnisovi vůbec neza-
mlouvala. A tak nakonec Levin Kipnis zvolil 
melodii, kterou obdržel od muzikologa Abra-
hama Cvi Idelsohna a která byla původně 
určena pro zcela jinou píseň. S touto melodií 
je písnička známá dodnes po celém světe 
a přinášíme ji i na této straně.

Nakonec ještě dodejme, že původní Kip-
nisův text je ve druhé sloce trochu odlišný. 
Kipnis již v té době žil v Izraeli a v textu 

tedy napsal slova: „velký zázrak se zde stal“. 
Avšak židé mimo Izrael text poupravili 
tak, aby mohli zpívat „velký zázrak se tam 
stal“. Tak dnes existují vedle sebe dvě verze 
písně – podobně jako dvě verze stejnojmenné 
hračky – jedna pro diasporu a jedna pro 
Izrael.

Sevivóne, toč se, toč, toč,
chanuka, to je dobrý svátek.
Chanuka, to je dobrý svátek,
Sevivóne, toč se, toč, toč.

Svátek radosti je to pro národ,
velký zázrak se tam stal.
Velký zázrak se tam stal,
svátek radosti je to pro národ.

ְסִביבֹון – סֹב סֹב סֹב,
ה הּוא ַחג טֹוב. ֲחֻנּכָ
ה הּוא ַחג טֹוב, ֲחֻנּכָ

ְסִביבֹון – סֹב סֹב סֹב.

ְמָחה הּוא ָלָעם ַחג שִׂ
ם דֹול ָהָיה ׁשָ ֵנס ּגָ
ם דֹול ָהָיה ׁשָ ֵנס ּגָ

ְמָחה הּוא ָלָעם. ַחג שִׂ


