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ÚVODNÍK

Vítejte v novém 
občanském 
roce 2019!
Ačkoliv v českých zemích se snad 
konečně dostaví zima se sněhem, což 
potřebuje především vysušená příroda 
a ne lyžaři, jak se někdo může mylně 
domnívat, v Izraeli se už pomalu hlásí 
jaro. I čeští zahradníci prořezávají 
v zimě stromy, ale skutečné jaro je ještě 
daleko. Proto je svátek Tu bi-švat vítanou 
připomínkou „lepších časů“, které jsou 
ještě daleko za obzorem. Ale jsou tam. Tu 
bi-švat je samozřejmě také připomínkou 
sepjetí s přírodou, a to je vždy dobré si 
připomínat.

O Izraeli, kde už bude jaro za chvíli, se 
dozvíme mnoho zajímavého ve velkém 
rozhovoru s Jakubem Szántó, kterého jistě 
čtenáři znají z televizního zpravodajství. 
Smutnou zprávou je úmrtí spisovatele 
Amose Oze, který je nejpřekládanějším 
izraelským spisovatelem a pro mnoho 
místních čtenářů byl a je mnohdy jedi-
ným literárním kontaktem s izraelskou 
realitou.

Důležité výročí připadá na 27. ledna, 
tento den roku 1945 osvobodila Rudá 
armáda koncentrační a vyhlazovací tábor 
Osvětim-Březinka. Tento den byl v roce 
2005 Valným shromážděním OSN vyhlá-
šen Mezinárodním dnem památky obětí 
holokaustu.

Studenti Lauderových škol se na své 
dvoustránce Jews News věnují problema-
tice nezávislého umění v Číně i zážitkům 
z návštěvy Poslanecké sněmovny. Nejsou 
to na první pohled témata spojená se 
židovstvím, ale nutí k zamyšlení.

KATEŘINA MIKULCOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

RABÍNSKÉ SLOVO

Jitro – autor základů 
našeho soudního systému
O šabatu 26. ledna budeme 
číst parašu Jitro (Exodus 
18‚1–20‚23). Tato paraša je 
jedním z pěti šabatových 
oddílů nazvaných jmény osob 
vyskytujících se v Tóře: Noach, 
Jitro, Korach, Balak a Pinchas.

Počátek paraši můžeme rozdělit na dvě části: 
Na verše 1–13, které popisují setkání Mojžíše 
s Jitrem, a verše 14–27, které uvádějí Jitrovy 
rady Mojžíšovi.

Oddíl začíná slovy:
ה ר ָעשָׂ ל-ֲאׁשֶ ה, ֵאת ּכָ ַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין, ֹחֵתן מֹׁשֶ ׁשְ  ַוּיִ

ָרֵאל ַעּמֹו ה, ּוְלִישְׂ ֱאלִֹהים ְלמֹׁשֶ
Jitro, midjánský kněz, Mojžíšův tchán, 

uslyšel o všem, co Bůh učinil Mojžíšovi a svému 
izraelskému lidu.

Naši učenci se zabývali otázkou, co 
(nebo o čem) slyšel Jitro, že přišel navštívit 
Mojžíše na poušť? Rabi Jehošua řekl, že Jitro 
slyšel o válce s Amálekem, rabi El’azar ha-
-Moda’i řekl, že Jitro slyšel o darování Tóry, 
a rabi Eliezer pravil, že Jitro slyšel o rozdělení 
Rákosového moře a přišel (Mechilta Jitro, 
masechta d'Amalek 1). Učenci dali na tuto 
otázku tři různé odpovědi a tyto navzájem 
se lišící odpovědi se staly základem sporu, 
zda Jitro přišel k Mojžíšovi před nebo až po 
darování Tóry.

Traktát Sanhedrin 56b v této souvislosti 
uvádí slova našich rabínů, kteří řekli: Deset 
micvot bylo přikázáno Izraeli v Maře; Sedm 
micvot, které přijali na sebe Noemovi potomci, 
k nim přibyla nařízení týkající se soudců, 
šabat a ctít otce a matku. Raši v komentáři 
k Exodu 15‚25 uvádí, že v Maře dal Hospodin 
synům Izraele několik oddílů Tóry, aby se 
jimi zabývali, šabat, červenou krávu a naří-
zení. Lze předpokládat, že o těchto micvot 
(přikázáních) hovořil Jitro k Mojžíšovi: Budeš 
jim vysvětlovat nařízení a řády a učit je znát 
cestu, po které mají chodit, i skutky, které mají 
činit. (Exodus 18‚20). Z toho můžeme shodně 
s traktátem Zevachim 116a vyvodit, že Jitro 
přišel k Mojžíšovi na Sinajskou poušť před 
darováním Tóry. V této souvislosti ještě 
připomeňme pravidlo uvedené v traktátu 
Pesachim 6b: אין מוקדם ומאוחר בתורה – V Tóře 
není dříve a není později. Toto tvrzení má 
zdůraznit, že Tóra je nadčasová a její původ je 
nebeský. Na Nebesích není dříve ani později.

Jsou také komentátoři, kteří výše uvedený 
termín objasňují tak, že se Tóra zabývá 
podstatou, jádrem věcí či událostí, a ne jejich 
časovou posloupností.

V našem případě je však důležitější, že 
poté, kdy Jitro slyšel od svého zetě, co vše 
Hospodin učinil Izraeli a jak jej zázračně 

zachránil z rukou faraona i Amáleka, Jitro 
zavrhl modloslužbu a konvertoval. Jitro 
požehnal Hospodina za pomoc Izraeli a pro-
nesl:

ל-ָהֱאלִֹהי י-ָגדֹול ְיהָוה ִמּכָ י, ּכִ ה ָיַדְעּתִ ַעּתָ
Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než 

všichni bohové (Exodus 18‚11).
Ne dost na tom. Jitro šel svou konverzí 

příkladem také mnohým svým současní-
kům, kteří pod jeho vlivem opustili mod-
loslužbu a uchýlili se pod ochranná křídla 
 Boží imanence. Tento Jitrův vliv lze – שכינה
srovnat s vlivem, který měl Abraham na své 
současníky.

Kniha Zohar (část 8, Jitro 42) uvádí: 
Protože obyvatelé celého světa uslyšeli o síle 
Všemohoucího, otřásli se strachem a obrá-
tili pozornost na Jitra, jenž byl mudrcem 
a nejvyšším odpovědným knězem za všechny 
bohy světa. Když viděli, že slouží Bohu a že 
řekl: „Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší 
než všichni bohové,“ tak všichni zanechali 
modloslužby, neboť poznali, že je nesmyslná. 
Tu se proslavilo jméno Všemohoucího do všech 
stran světa. Proto byla tato Jitrem začínající 
paraša zapsána do Tóry.

Když Jitro viděl, jak Mojžíš celý den 
soudil lid a nakonec on, spolu s lidem, byli 
zcela vyčerpáni, poradil mu, aby si vyhlédl 
schopné muže, kteří se bojí Boha, muže 
důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. Ty 
pak Mojžíš ustanoví správci nad tisíci, 
sty, padesáti a deseti, a ti budou soudit lid. 
Jen opravdu výjimečné kauzy, s nimiž si 
nebudou vědět rady, předloží Mojžíšovi. Tak 
se Jitro stal autorem základů židovského 
soudního systému a zároveň stanovil, jaké 
morální kvality má soudce mít.

Málokdo ví, že rabín Josef Chajim Sonne-
nfeld (1848–1932), který roku 1927 doprovázel 
prezidenta Masaryka během jeho návštěvy 
Jeruzaléma, měl velký smysl pro humor. 
Když četl parašu Jitro, ptal se, odkud Mojžíš 
vzal שְׂנֵאי ָבַצע, tedy muže nenávidějící úplatek 
(Exodus 18‚21), aby je ustanovil soudci? 
Odpověděl, že jak je vidět, za peníze lze najít 
i takové, kteří nenávidí úplatek.

Obraťme nyní pozornost na Jitrovu radu Moj-
žíšovi, když říká, že každou velkou záležitost 
דֹל) ָבר ַהּגָ  přednesou Mojžíšovi a každou (ַהּדָ
malou kauzu (טֹן ָבר ַהּקָ -rozsoudí sami (Exo (ַהּדָ
dus 18‚22). Jakmile však Mojžíš uvedl jeho 
rady do praxe (viz Exodus 18‚25–26), čteme, že 
každou obtížnou záležitost (ה ׁשֶ ָבר ַהּקָ -před (ַהּדָ
nesou Mojžíšovi a každou malou kauzu (ָבר  ַהּדָ
טֹן  budou soudit soudci, které Mojžíš (ַהּקָ
ustanovil. Proč tak Mojžíš učinil? Mojžíš měl 
za to, že je těžké určit, co je velká záležitost 
a co malá. Například se vede soudní spor, 
v němž se jedná o velké finanční částky nále-
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žející velmi bohatým lidem. Pro ně to je však, 
vzhledem k jejich obrovskému bohatství, 
טֹן ָבר ַהּקָ  tedy malá záležitost. Naopak, jiný – ַהּדָ
spor, v němž se jedná o tzv. haléřové sumy, 
který je však veden s chudými lidmi, je vzhle-
dem k jejich chudobě tento spor pro ně ָבר  ַהּדָ
דֹל  velkou záležitostí. Proto Mojžíš zavedl – ַהּגָ
jiné rozdělení soudních sporů. Každou ָבר  ַהּדָ
ה ׁשֶ  obtížnou záležitost bude řešit on – ַהּקָ
a ostatní lehčí záležitosti – טֹן ָבר ַהּקָ  budou ַהּדָ
soudit jím ustanovení soudci.

V paraše jsme svědky Mojžíšova vystou-
pení k Bohu a přípravy národa na přijetí 
Hospodinových nařízení, kdy se Všemohoucí 
zjeví v oblaku na hoře Sinaj celému národu 
synů Izraele, což nazýváme sinajským zjeve-
ním – מעמד הר סיני.

ַעב א ֵאֶליָך ְבּ ה ָאֹנִכי ָבּ ה ִהֵנּ  ַויֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹשׁ
ָך ַיֲאִמינּו ְך ְוַגם ְבּ ִרי ִעָמּ ַדְבּ ַמע ָהָעם ְבּ ֲעבּור ִיְשׁ  ֶהָעָנן ַבּ

ְלעֹוָלם…
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Hle přijdu k tobě 

v hustém oblaku, aby lid slyšel, až s tebou budu 
mluvit, a aby ti vždycky věřili.“ (Exodus 19‚9).

V sinajském zjevení Hospodin uzavřel 
s Izraelem smlouvu, že budou jeho vyvo-
leným národem a obdrží zemi, kterou 
zaslíbil jejich otcům – Abrahamovi, Izákovi 
a Jákobovi. Zároveň se národ zavazuje plnit 
všechna přikázání Tóry, kterou zde Hospodin 
prostřednictvím Mojžíše daruje svému lidu. 
V první řadě lid přijímá Desatero Božích 
přikázání – עשרת הדברות, které slyšel z úst 
samotného Boha (Exodus 20‚1–17).

V paraše se setkáváme s tím, že Mojžíš 
vystoupil na horu Sinaj k Bohu (Exodus 19‚3–
20). Podobně tomu je i v následující paraše. 
Není důvod slovům Tóry nevěřit. Na druhou 
stranu se však v talmudickém traktátu Suka 
5a uvádí, že rabi Josej tvrdil, že nikdy Boží 
imanence – שכינה opravdu nesestoupila dolů 
(tj. na zem) a Mojžíš s Elijášem nikdy opravdu 
nevystoupili na nebesa, neboť je psáno 
v Žalmu 115‚16: Nebesa, ta patří Hospodinu, 
zemi však dal lidem.

Z tvrzení rabi Joseje lze vyvodit, že sice 
fyzicky Mojžíš nevystoupil do nebeských 

výšin, ale jeho duch se povznesl do výšin 
k Bohu. Mojžíš se přiblížil k Hospodinu 
v duchovním povznesení.

První přikázání Desatera není vlastně 
přikázáním, ale axiomem – postulátem, po 
kterém, pokud jej člověk přijme, je možné 
pokračovat dále. Pokud jej nepřijme, tak dle 
slov hagady jako by se sám vyřadil z celku 
Izraele a není o čem hovořit. První, druhé 
a třetí přikázání určují čistě vztah člověka 
k Bohu (Exodus 20‚2–7). Následující čtvrté 
přikázání o šabatu (Exodus 20‚8–11) určuje 
vztah člověka k Bohu, zároveň však člověka 
k člověku. Tak jako Hospodin šest dní tvořil 
svět a sedmého dne odpočíval, tak i my 
máme povinnost sedmého dne, o šabatu, 
odpočívat a nekonat žádnou práci, stejně 
jako Všemohoucí.

Šabat jako Bohem posvěcený den odpo-
činku má i velký význam sociální. Právo na 
odpočinek má nejen svobodný člověk, ale 
i otrok a otrokyně, ba dokonce i zvíře a také 
jinověrec. Jedinou starověkou společností, 
kde otrok a otrokyně měli stejné právo na 
den odpočinku jako svobodný obyvatel, byli 
Židé.

Páté přikázání o povinnosti ctít rodiče 
(Exodus 20‚12) také určuje vztah člověka 
k Bohu, zároveň však i člověka k člověku. 
Máme ctít naše rodiče, neboť podobně 
jako první lidé Adam a Eva ctili svého 
Tvůrce, který je stvořil, tak i my máme ctít 
naše rodiče, bez jejichž lásky bychom se 
nenarodili – oni jsou našimi tvůrci. Lidská 
společnost, v níž je role rodičů a prarodičů 
znevažována, je společností hříšnou, v níž 
vládne bezpráví a egoismus. Posledních pět 
přikázání nezavraždíš, nesesmilníš, nepokra-
deš, nebudeš křivě svědčit a nebudeš dychtit 
po domě… (Exodus 20‚13–17) určuje vztah 
člověka k člověku.

Bez těchto deseti zásad – přikázání – 
nemůže existovat žádné civilizované lidské 
společenství.

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.

   

Leden – únor 2019
Náboženské akce – bohoslužby:
Šacharit 19. ledna
V sobotu 19. 1. proběhne od 10.30 hod. 
ranní šabatová bohoslužba v Pinkasově 
synagoze (Široká 3, Praha 1).

Rodinná bohoslužba: Kabalat Šabat pro 
děti i dospělé 25. ledna
V pátek 25. 1. 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:
Tu bi-švat 20. ledna
V neděli 20. 1. oslavíme od 15 hod. 
svátek Tu bi-švat společně s členy 
ŽO Děčín v děčínské synagoze (Žiž-
kova 4, Děčín).

Vzdělávací akce – kurzy:
Ivrit – hodiny hebrejštiny pro začáteč-
níky každé úterý od 18.00,
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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Tu bi-švat 
s KKL-JNF
Jménem Českého výboru KKL-JNF a ve 

spolupráci se Židovskou obcí Praha vás 

zveme na tradiční oslavu Nového roku 

stromů – Tu bi-švat.

Oslava se koná 21. 1. 2019 od 18 hodin 

v restauraci Šalom, Maiselova 18, Praha 1.

Vstupenky v ceně 250 korun je možno 

zakoupit v pokladně na Židovské obci 

Praha nebo v kanceláři či recepci KKL – 

Jáchymova ulice 3.

Těšíme se na vás!!!!

Za KKL-JNF  

JUDr. Michal Pacovský

ANKETA

Slavíte nebo si nějakým způsobem připomínáte  
svátek Tu bi-švat (tzv. Nový rok stromů)?  
Co pro vás tento svátek znamená?

Pro děti dělám tu bi-švatový seder – je to 
zábava, narušení všednosti a pochopi-
telně spousta ovoce. Kromě toho má Tu 

bi-švat výrazný ekologický aspekt – učí nás 
respektu k přírodě a k jejímu řádu. A i když 
u nás tou dobou nekvetou mandloně, je 
to doba prořezávání některých ovocných 
stromů, takže i ve středoevropských pod-
mínkách pro mě má Tu bi-švat atmosféru 
skutečného „nového roku stromů“.
Jiří Blažek, judaista a analytik think-tanku 
Evropské hodnoty

Tu bi-švat slavím buďto účastí na sederu 
jedné ze svých komunit anebo ještě 
raději pořádáním domácího sederu, 

který jsem skompiloval z různých dostup-
ných internetových zdrojů.

Na domácím sederu
1. jíme ovoce, které jsme od Roš ha-šana 
dosud nepozřeli, abychom mohli říci Še-
-hechejanu;
2. jíme 7 plodin izraelské země, přičemž 
pšenice je zastoupena chlebem, ječmen 
kroupami a zbývající plodiny už jíme tak, jak 
jsou dostupné v obchodech;
3. procházíme cestu čtyřmi světy popsanými 
v kabale, přičemž

 a) svět Asija je spojen s pitím bílého vína 
a pojídáním plodů, které mají nepoživa-

telný vnějšek, jako různé ořechy, banány, 
apod.
 b) svět Jecira je spojen s pitím bílého vína 
s přimícháním kapky červeného a pojí-
dáním plodů, které mají jedlý vnějšek 
a nejedlý vnitřek, jako různé peckoviny
 c) svět Beri‘a je spojen s pitím vína, kde 
je bílé a červené namíchané půl na půl, 
a pojídáním plodů, které se dají jíst sakum 
prdum celé, jako např. jahody, a zejména 
se snažím sehnat kumquaty, což je jedno 

z mála druhů ovoce, které se k nám dováží 
z Izraele;
 d) svět Acilut je spojen s pitím čistě červe-
ného vína a s čícháním k etrogu.

Dbám na to, abych dodržel pravidlo sníst 
alespoň 15 druhů ovoce, takže to beru jaké 
velké ovocné hody, což se v období „rýmiček“ 
velmi hodí. To vše se ještě snažím doplnit 
zajímavým povídáním.
Jan David Reitschläger, biolog a překladatel

Tu bi-švat vnímám jako nový a přede-
vším sionistický svátek, což mi nijak 
nevadí, ba naopak. V českých poměrech 

se už na konci ledna těším na jaro a zimy 
jsem si užila dost, a tak je to pro mě taková 
připomínka blížícího se jara a vždycky tiše 
závidím, že na jihu už jaro je. A líbí se mi 
ten ekologický rozměr Tu bi-švatu. Sázení 
stromů a vůbec připomínka přírody a její 
důležitosti pro člověka. Je to také první příle-
žitost (záminka) si koupit jahody, které jsou 
sice španělské, ale taky potěší.
Kateřina Mikulcová, šefredaktorka Maskilu
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ŽIDOVSKÝ ROK

Učením Tóry získá člověk nejsladší 
ovoce ze stromu života na tomto světě
V pondělí 21. ledna slavíme 
Nový rok stromů neboli 
Tu bi-švat, tedy 15. den 
měsíce švatu.

O původu tohoto významného dne se doví-
dáme z Mišny, traktát Roš hašana 1‚1: „Jsou 
čtyři nové roky: 1. nisanu – Nový rok pro krále 
a pro poutní svátky. 1. elulu – Nový rok pro 
desátek ze skotu. 1. tišrej – Nový rok pro roky, 
pro léta odpočinutí (šmita) a jubilejní roky, 
pro sázení a pro desátek ze zeleniny. 1. švatu – 
Nový rok stromu, podle slov Šamajovy školy. 
Hilelova škola tvrdí, že 15. švatu.“

Toto datum se stalo dnem oslavy Nového 
roku stromů. Proč je tomu tak? V traktátu 
Eruvin 13b se uvádí, že tři roky se Šamajova 
a Hilelova škola přely o to, která z nich má 
určovat halachická pravidla. Až nakonec 
rozhodl hlas z nebes: „Tato i tato jsou slova 
živého Boha a halacha je podle Hilelovy 
školy.“

Na Nový rok stromů je zvykem pořádat 
seder Tu bi-švat – סדר ט״ו בשבט podobný 
pesachovému sederu. Tento obyčej v Safedu 
zahájil kabalista rabi Jicchak Luria Aškenazy 
(1534–1572) se svými žáky a v průběhu 
17. století se obyčej postupně rozšířil do 
mnoha zemí diaspory. Nyní seder Tu bi-švat 
pořádají jak sefardské, tak aškenázské obce 
na všech kontinentech. Je zvykem během 
sederu konzumovat minimálně 15 druhů 
ovoce (číselná hodnota hebr. písmen ט a ו), 
zvláště pak druhy, kterými se pyšní země 
Izraele – vinnou révu, fíky, granátová jablka, 
olivy a datle (viz Deuteronomium 8‚8).

Dva poučné chasidské příběhy 
k svátku Tu bi-švat:
Jednou u slavnostně prostřeného tu bi-
-švatového stolu cadika rabiho Jicchaka 
Eizika Eichensteina z Żydaczowa (1805–1873) 
sedělo velké množství hostů. Cadik rozdával 
ovoce hostům, a ačkoliv byly na stole velké 
hromady různého ovoce, přesto se vzhledem 
k obrovskému množství přítomných nedo-
stalo na každého. Když rabi Eizik viděl, že 
ovoce je méně než přítomných hostí, vstal 
a řekl: „Chcete-li ovoce, tak vám řeknu, kde 
je najdete. Toto jsou věci, jejichž ovoce člověk 
jí na tomto světě…, ale studium Tóry je nade 
vše. (Mišna, Pea 1‚1; Šabat 127a.) Jděte, učte 
se a učte Tóru a lehce najdete mnoho ovoce, 
nemluvě o základu, který vám zůstane pro 
budoucí svět.“

Rabi Eizik vyslovil jednoduchou pravdu. 
Ani tak velké množství ovoce, které leželo na 
stole, se nemůže vyrovnat množství duchov-
ního ovoce, které se dostane každému díky 
studiu Tóry.

Druhý příběh je o tom, jak jednou, o Tu bi-
-švatu, přišel boháč Hirsch Leib na návštěvu 
k cadikovi Menachemu Mendelovi Morgen-
sternovi z Kocka (1787–1859), který byl znám 
svým ostrovtipem. Cadik řekl, aby hostu 
přinesli slanečka. Přinesli mu tedy slanečka 
a rabi z Kocku z něj vyndal jikry, které se 
nazývají v jidiš rojgn (רויגן), a dal je boháčovi 
se slovy: „Hirsch Leib, es rojgn!“ (Jez jikry!) 
Když rebe Menachem Mendel vyřkl tato dvě 
jidiš slova es rojgn znělo to, jako jedno slovo 
esrojgn nebo esrojgin – tedy jako kdyby řekl 
etrogy. V onom roce byla válka a cesty byly 
plné vojska a před svátkem Sukot bylo tehdy 
prakticky nemožné sehnat etrog. Jenže 
Hirsch Leib pobýval v onom čase v cizině, 
a proto se mu podařilo koupit nádherný 
etrog a šťastně ho také přivézt před svátkem 
Sukot rabimu Menachemu Mendelovi do 

Kocka. Chasidé pak říkali: „To je ono, co náš 
rebe naznačoval o Tu bi-švatu slovy es rojgn 
 neboť je psáno, že o Tu bi-švatu se ,(עס רויגן)
máme modlit za to, abychom na Sukot měli 
krásný košer etrog.“

Uvedený příběh o rabi Menachemu 
Mendlovi a Hirschovi Leibovi nás seznámil 
se zvykem v nechasidském prostředí téměř 
neznámým, a sice modlit se o Tu bi-švatu, 
abychom na svátek Sukot získali krásný 
etrog. (Tento zvyk je uveden v knize rabiho 
Cvi Elimelecha Szapiry z Dinowa Bnej Isa-
schar.)

Všem čtenářům Maskilu přeji hezké zážitky 
u slavnostního tu bi-švatového sederu.

RABÍN DANIEL MAYER

Na Tu bi-švat vysazujeme také nové stromky, kterými 
zkrášlujeme naši Svatou zemi. Jistě ti, kteří touto dobou 
budou v Izraeli, nezapomenou na tento krásný novější zvyk.
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ROZHOVOR

Nestrannost zpravodajství se nedá 
posuzovat z jedné reportáže
S Jakubem Szántó o rodině, 
životě v Izraeli a o práci 
blízkovýchodního zpravodaje

Studoval jste historii, jak jste se tedy dostal 
k novinařině?
Já jsem vlastně nestudoval přímo historii. 
Studoval jsem obor mezinárodní teritoriální 
studia na Fakultě sociálních věd UK. Byl 
to takový mix sociologie, moderních dějin, 
mezinárodních vztahů a politologie, a do 
toho nějaké jazyky. Absolventi působí často 
v diplomatických službách apod. To byla 
věc, která mně moc neříkala, ale bylo to 
zajímavé studium. Jednou jsem zavolal své 
kamarádce z dětství Michaele Lagronové 
(pozdější mluvčí ministerstva zahraničí), 
která tehdy pracovala v České televizi, zda by 
o něčem nevěděla. A ta mi řekla, že TV Nova 
nabírá nové lidi – protože to bylo v době, kdy 
se Železný rozešel se společností CME a začal 
budovat novou redakci. Tak jsem se spojil 
s kamarádem Martinem Krušinou, který tam 
působil v nově budované zahraniční rubrice. 
Neměl jsem do té doby s novinařinou vůbec 
nic společného, jen jsem uměl několik cizích 
jazyků. A tak to všechno začalo. Pak jsem 
na rok přerušil novinářskou kariéru a odjel 
studovat na Středoevropskou univerzitu do 
Budapešti. Doktorát jsem později dělal už 
zase na Karlově univerzitě při práci. V létě 
1999 jsem nastoupil na rychlík s nápisem 
žurnalistika, z kterého jsem už nevystoupil. 
Takže to byla celé vlastně náhoda – stejně 
jako většina věcí v mém životě.

Od začátku jste tedy působil v zahraničním 
zpravodajství?
Ano. Rovnou jsem nastoupil do zahraniční 
redakce. Zajímá mě sice velmi i domácí dění, 
ale nebaví mě ho novinářsky pokrývat. (Kole-
gové z domácích rubrik mají můj nejhlubší 
obdiv.)

A proč jste si z toho zahraničí později vybral 
zrovna Blízký východ?
Blízký východ mně vždycky strašně zajímal. 
Četl jsem odmalička mnoho různých knih 
o tomto regionu. Třeba od Lawrence z Arábie 
nebo i traktáty o náboženských a filosofic-
kých směrech a historická svědectví. Je to 
prostředí, kde se stýkaly moderní dějiny 
s prastarými. Procházely tudy velké i menší 
mocnosti.

Často čelím otázce, zda to vše nějak 
souvisí s mým původem. Upřímně si myslím, 
že buď nijak, nebo jen málo. Orient je zkrátka 
nesmírně zajímavé a barvité místo na 
samém prahu Evropy. Z podobných důvodů 
mám rád také Afriku.

Proč jste se jako blízkovýchodní zpravodaj 
rozhodl usídlit právě v Izraeli?
Nikde jinde se podle mě nedá dost dobře žít 
a pracovat. Jsou samozřejmě výjimky, jako 
můj kamarád a skvělý rozhlasový zpravodaj 
Štěpán Macháček, který žije v Káhiře. Za to, 
že v této šílené metropoli dokázal žít dekádu 
(nyní i se svou rodinou), má Štěpán můj 
hluboký obdiv. Ukázal mi místa, která jsou 
v tom ohromném hlučném městě nesmírně 
zajímavá. Ale bydlet bych tam nechtěl ani 
sám, natož s rodinou. Izrael je úžasná země, 
protože je to v zásadě velmi komfortní 
a velmi bohatý a klidný ostrov uprostřed 
chaosu. Člověk se tam může s rodinou cítit 
dobře a zároveň odtamtud vyrážet za dob-
rodružstvím do ostatních zemí. Když jsme 
tedy plánovali otevřít konečně post blízko-
východního zpravodaje, nebylo moc o čem 
přemýšlet. A jestli Jeruzalém, nebo Tel Aviv? 
Jeruzalém je moc svatý na to, abych tam 
chtěl bydlet. Tel Aviv je mnohem příjemnější.

Byl jste v Izraeli někdy dřív?
V Izraeli jsem byl poprvé, když mi bylo 
osmnáct. To jsem se doslova zamiloval a od 
té doby až do našeho odjezdu s rodinou jsem 
tam byl ještě mnohokrát. Vždycky mě to tam 
táhlo. Nejen do Izraele, ale zajímá mě celý 
ten region – arabské země, to mísení kultur, 
multietnické státy, jako je třeba Irák, kde 
zdaleka nejsou jen Arabové, ale také Kur-
dové, Arméni nebo náboženské menšiny jako 
jezídové, drúzové atd.

Takže jste takříkajíc věděl, „do čeho jdete“? 
Izrael je přece jen země v mnohém dost 
specifická. Přesto, že je to sekulární stát, 
zákony judaismu do velké míry ovlivňují 
život v zemi.
Myslím, že dobře. Česká televize neposílá 
na zahraniční posty lidi, kteří nevědí, 
kam jedou. Do zahraničí odjíždějí zkušení 
reportéři, kteří mají znalost (ať už osobní či 
profesní) daného regionu. Nefunguje to tak, 
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že bychom si řekli: „Pošleme Jakuba Szántó 
třeba do Orientu, on má rád sluníčko.“

Z Izraele jste se vrátili, protože skončilo 
období, na něž obvykle odjíždějí zahraniční 
reportéři?
Ano, většinou se vyjíždí na čtyři až pět let. 
Kdybychom chtěli, mohli bychom asi zůstat 
déle. My se ale po pěti letech už chtěli vrátit 
domů

Umíte hebrejsky a arabsky?
Hebrejsky se domluvím, umím číst a psát. 
Učil jsem se už léta před naším odjezdem. 
Arabsky mluvím jen úplně trochu, udržím 
nějakou základní konverzaci.

Říkáte o sobě, že jste věřící člověk. Izrael 
je posvátným místem tří monoteistických 
(tzv. abrahámovských) náboženství. Dotýkal 
se vás nějakým způsobem tento fakt?
To ne. Já už jsem tam jel jako dost starý 
a po duchovní stránce snad už zformovaný 
člověk…

Troufám si tvrdit, že byli i starší, kteří 
prožívali nejrůznější duchovní zážitky při 
poutích do Izraele.
Tak jinak. Myslím, že jsem dost starý a psy-
chicky stabilní na to, abych zažil něco jako 
třeba jeruzalémský syndrom. (Smích) Určitě 
jsem neprožíval, že by se tam prohlubovaly 
nebo naopak změlčovaly moje duchovní 
roviny. Zajímavé a působivé spíš bylo sledo-
vat vše prostřednictvím našich kluků a při 
jejich výchově. Oba jsou vnímaví a vše je 
zajímá. Židovská historie a tradice je bohatá 
na příběhy s velkými hrdiny – ať už je to třeba 
Mojžíš, Juda Makabejský nebo El’azar ben 
Ja‘ir. To kluci hrozně „žrali“ odmalička. Takže 
jsme první roky po přestěhování mívali před 
spaním polštářovou bitvu, kdy oni byli ti 
židovští hrdinové a já jsem zastupoval třeba 
generála Silvu, krále Antiocha apod.

Kde jste s rodinou bydleli?
V Herzliji. Vybírali jsme místo s ohledem na 
školu pro kluky. Chtěli jsme, aby se naučili 
psát zleva doprava dřív než zprava doleva. 
Hledali jsme mezinárodní školu, kterou 
bychom si mohli dovolit, a v Izraeli zas 
takový výběr není. Chodili do školy Tabeetha 
ve staré Jafě (mimochodem jedna z nejlep-
ších základních škol, co jsem kdy viděl). Byli 
tam židovští Izraelci s arabskými Izraelci 
a k tomu menšina cizinců. Výuka probíhá 
v angličtině, ale zároveň se vyučuje taky 
hebrejština a arabština.

Jak jsou na tom tedy kluci jazykově dnes po 
těch pěti letech?
Umí perfektně anglicky a velmi slušně 
hebrejsky. Arabština mizí, což je škoda, starší 
uměl poměrně dobře číst a psát. Ale nejsme 
blázni, abychom jim ještě zařizovali doučo-
vání z arabštiny. Mají taky spoustu jiných 
zájmů, sportů apod.

Když jste přijeli do Izraele, byli vašim synům 
3 a 5 let. Začali tedy v Izraeli chodit do 
školky a do školy, prožili tam podstatnou 
část svého dětství a poznali kamarády. 
S manželkou jste se po pěti letech vrátili 
domů, ale jak to vnímali oni?
Tady v Praze je jedna nejmenovaná škola 
s výukou hebrejštiny (smích), do které kluci 
k naší velké radosti nastoupili. I díky skvě-
lým učitelkám a spolužákům byl kulturní 
šok po příjezdu o poznání milosrdnější. Lou-
čení a odjezd byly ale smutné. Já to jako dítě 
zažil taky. Čtyři roky jsem prožil s mámou 
v zahraničí. Byl jsem ale tehdy starší než oni 
a nepamatuju si to až tolik smutně. Kluci byli 
smutní moc. Školu, do které v Izraeli chodili, 
navštěvují děti z okolí zhruba padesáti 
kilometrů, protože je to jediná taková škola 
široko daleko. Nefungovalo to tedy tak, že 
by si šli odpoledne po škole hrát s kamarády. 
Spíš se podnikaly tzv. přespávačky. Nejlepší 
Eliášův kamarád byl Abúd, izraelský Arab 
z muslimské rodiny. Ben měl zase kamaráda 
Tala, jehož maminka je Američanka a tatínek 
Izraelec. Když se spolu bavili, plynule skákali 
mezi všemi jazyky a bylo to super. Samo-
zřejmě, odejít z toho bylo pro kluky těžké, 
ale my jsme do Česka jezdili na prázdniny 
a nějaké kamarády jsme tu vídali – sice málo, 
ale pravidelně.

Dovedete si představit, že by se vaši kluci 
někdy přestěhovali do Izraele? Že by si 
vzpomněli na své dětství tam a rozhodli se 
vrátit (a třeba i sloužit v izraelské armádě, 
vzhledem k tomu, jak na ně působily histo-
rické příběhy)?
No…, nechci si to zatím moc představovat. 
Ještě je brzo. Mladší Ben takové věci říkal, 
když jsme odjížděli, ale on je takový malý 
„macho“. Uvidíme. Bránit jim v ničem se 
ženou nebudeme. Byl bych rád, kdybychom 
spolu žili ve stejné zemi a ideálně v Česku. 
Ale je to na nich.

Kde se vám v Izraeli líbilo nejvíc?
Vzhledem k tomu, jak je malý, tak asi všude. 
Líbí se mi ta jeho pestrost včetně pestrosti 
obyvatel. Od klidné milé Haify, přes příliš 

svatý a trochu těžkopádný Jeruzalém až po 
frivolní a uspěchaný Tel Aviv anebo úplně 
klidnou poušť. Byl jsem rád, že jsme bydleli 
tam, kde jsme bydleli – miloval jsem pláž 
a moře.

Myslíte si, že je izraelsko-palestinský kon-
flikt náboženský, nebo národnostní?
Národnostní. Jsem o tom hluboce přesvěd-
čený.

A jakou roli v tom hraje Jeruzalém a jeho 
posvátná místa?
Sionistické ideje, na nichž je založen Izrael, 
jsou v zásadě tytéž, jako prosazovali po roce 
1848 Češi nebo další národy Střední Evropy. 
V kostce se to dá shrnout: jsme starobylý 
národ se starobylou kulturou a (abychom 
přežili) musíme mít tak jako ostatní národy 
svůj stát. To, s čím přišel Herzl, je de facto 
přerod ideje náboženského židovství 
v myšlenku národně-kulturní. Jistě, že nábo-
ženství zde bude vždycky hrát velmi silnou 
roli, protože je to vlastně to, co udržovalo 
judaismus judaismem po staletí.
U Palestinců je to složitější. Idea národního 
státu na Blízkém východě není vůbec 
domácí. Vnutila ji tam Evropa – a v tuto 
chvíli není podstatné ptát se, zda je to dobře, 
nebo špatně. Velice zjednodušeně můžeme 
pozorovat u arabských národů tři jednotící 
prvky – společný jazyk, sdílenou nadregio-
nální historii a společné náboženství. Ale 
tato záležitost je velice fluidní a jak ukazuje 
historie (nyní třeba na případu snad už 
nefunkčního „Islámského státu“), je panarab-
ská idea v praxi neudržitelná. Životaschopné 
jsou menší celky, jako národní arabské státy. 
Egypťané jsou příkladem jednoho z mála 
takovýchto arabských národů, kteří vědí, kdo 
jsou – jsou Arabové, ale zároveň Egypťani, 
a dost si zakládají na tom, že jsou potomci 

„Palestinští představitelé se 
už dávno rozhodli, že budou 
hrát vabank“

Jakub Szántó 
s rodinou – 
Chrámová hora
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stavitelů pyramid. (Což historicky samo-
zřejmě nejsou, ale to pro národní mýtus není 
podstatné.)

Palestinci jsou zcela specifický případ 
etnické skupiny, která zapadá do širší defi-
nice se společným jazykem, náboženstvím 
a kulturou Arabů, ale dějiny jim vnutily, že 
jsou samostatný národ. Stalo se to proto, že 
arabské státy nebyly opakovaně schopné 
porazit „cizí stát, který vznikl na jejich odvě-
kém území“, jak zní dodnes oficiální narativ. 
To Arafatovi a jeho lidem vnuklo, že se 
musejí postarat sami o sebe. Že jsou Arabové, 
ale specifičtí – Palestinci, dědici historické 
tradice pobřežního regionu Levanty. Masově 
začali tuhle myšlenku šířit po historické 
porážce v Šestidenní válce. Proto vnímám 
celý konflikt jako souboj dvou národů, a to 
izraelského a palestinského, o relativně malé 
území.

Máte dojem, že Češi Izrael znají a zajímají se 
o tamní poměry a situaci?
Nemyslím si to. Každý má pocit, že tam, kde 
žije, to je složité. Zato čím dál od něj se věci 
dějí, tím víc má tendenci všechny a všechno 
zjednodušovat a podceňovat. Nastupují flos-
kule a stereotypy. Ony však mají svou funkci, 
i když, samozřejmě, nejsou úplně správné. 
Člověk ale nemůže být expertem na jižní 
Afriku, na Severní a Jižní Ameriku, Austrálii, 
a ještě vědět něco o izraelsko-palestinském 
konfliktu. Češi ale zároveň mají tendenci 
mít na všechno silný názor. Většinou se ten 
názor dá shrnout do věty: „Voni ti Židi s těma 
Arabama si tam jdou po krku tisíce let a jinak 
to prostě nebude.“

Na druhou stranu ale znalosti řady 
Čechů nechci podceňovat. Přece jen rozší-
ření nějaké osobní zkušenosti už je u nás 
poměrně velké. Čechů, kteří byli v Izraeli 
a okolí jako turisti nebo poutníci, je dnes, 
troufám si tvrdit, už pár set tisíc. A není 
možné jet do Izraele a odjet odtamtud 
indiferentní. Člověk může odjet nadšený, 
nebo naštvaný. Ale ne lhostejný. Ani bych 
to neviděl jako filosemitismus, ale spíše jako 
nějaký „filoisraelismus“. Protože jsou okouz-
leni zemí.

Je vůbec možné podávat „nestranné“ 
reportáže, když žijete na místě, jako je 
Izrael, tolik let a máte na obou stranách jistě 
spoustu známých?
Já doufám, že ano. Nestrannost zpravodajství 
se ale nedá vyvozovat z jedné reportáže. 
Ve dvou minutách nemohu vysvětlit celý 
izraelsko-palestinský konflikt a ještě popsat 
aktuální dění. Od toho jsou dokumenty 
a moudré tlusté knihy. Sám pro sebe jsem si 
musel formulovat jasný názor a osvobozující 
myšlenku, že jde o národnostní konflikt 
dvou národů, Izraelců a Palestinců, které 
si nárokují relativně malé území a jsou 
odsouzeny (jak říká izraelský prezident 
Rivlin) žít vedle sebe a nějakým způsobem se 
dohodnout.

Jak by to mělo vypadat, je velká otázka. Já 
mám vlastní názor, jak by to mohlo vypadat, 
ale to nepatří do zpravodajství. Nemusím 
se zatěžovat dualitou, že jedni jsou dobří 
a druzí jsou zlí, protože tak to, samozřejmě, 
není. Hodní a zlí lidé jsou všude a spoustu 
takových jsem potkal.

Neozval se vám tedy nikdy nikdo z vašich 
známých s tím, že děláte něco špatně?
Známí ne, ale za ta léta jsem dostal, 

pochopitelně, mnoho rozhořčených 
stížností; že nejsem dost kritický vůči Izraeli 
a „okupaci Palestiny“, že jsem hlásná trouba 
izraelské armády, že se zastávám židovských 
osadníků, že obhajuji palestinský teror atd. 
atd… V Česku mají u piva všichni strašně 
silné názory a jsou experti na všechno. 
Z obou táborů mi přicházejí často velmi 
nevybíravé e-maily, ale už se tím moc 
netrápím a připadá mi to spíš zábavné.

Říkal jste, že máte vlastní představu, jak by 
mohlo vypadat soužití Palestinců a Izraelců. 
Dovedete si třeba představit, že na území 
Izraele dojde k úspěšnému „dvojstátnímu“ 
řešení a že vedle sebe bude existovat 
Palestina a Izrael?
Ne. Palestinští představitelé se už dávno 
rozhodli, že budou hrát vabank – berou buď 
všechno, nebo nic. A to samozřejmě není 
možné. Izraelské vlády se zatím rozhodly, že 
když Palestinci chtějí všechno, nebo nic, není 
přece s kým na druhé straně mluvit. A tak 
se jednou za čas rozšíří osady. Navíc od roku 
2007 jsou Palestiny vlastně dvě – oblast na 
Západním břehu ovládaná Fatahem a Gaza 
pod kontrolou Hamásu toho mají společného 
čím dál tím míň.

Já bych chtěl, aby Palestinci měli svůj 
stát. Stát, který by měl jednotnou vládu na 
obou zmíněných územích a který by dokázal 
fungovat v klidu bok po boku s Izraelem. 
Mimochodem, mám za to, že hranice 
příměří z roku 1949 už není prosaditelná 
i kvůli osadám a legitimním bezpečnostním 
potřebám Izraele. Takový stát by neměl 
armádu, pouze policejní sbor, a na ochraně 
hranic s Jordánskem by se s Izraelem 
spolupodílel. Bez bezpečnostní spolupráce 
se to neobejde. Izraelská a palestinská 
vláda by měly společně bojovat proti 
teroru, ve vlastním zájmu. Palestina by se 
navíc nedokázala hospodářsky rozvíjet bez 
obchodu s Izraelem, protože Jordánsko je 
chudá země. Nevidím k tomu ale ochotu. 
Realistický je tedy momentálně pouze ten 
současný stav provizoria – když není válka, 
je dobře.

Sněhová bouře na 
Západním břehu  

(2014)

Eliáš a Benjamín na 
Massadě (2013)
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Vysílal jste také přímo z Pásma Gazy. Co 
musí novinář udělat, aby se tam dostal, a jak 
to reálně funguje?
Je to formálně náročnější, než to bývalo. Dří-
ve stačilo mít izraelskou akreditaci pro novi-
náře. Dnes je k tomu potřeba získat ještě akre-
ditaci Hamásu, která se shání zevnitř z Gazy. 
Hamás ji však vydává čím dál méně ochot-
ně. Kontrolují si třeba jednotlivé novináře na 
sociálních sítích apod., tak je to trochu nároč-
nější. Při poslední návštěvě Gazy, krátce před 
naším odjezdem, nás sebrala na půl dne míst-
ní tajná služba. Ale nechovali se k nám tak, 
jak by si asi lidi mohli představovat. Nebylo to 
nic příjemného, ale na druhou stranu neby-
lo to zdaleka poprvé, co nás s kolegou kame-
ramanem Markem Halfarem v arabském svě-
tě sebrali. Vždy jim říkám, že nemám, co bych 
skrýval, a že zpravodajství není špionáž. Moje 
práce je dávat informace a zprávy dál – ať se 
tedy ptají, na co chtějí. Pak také samozřejmě 
záleží na izraelské armádě, zda vás do Gazy 
pustí. Během jednotlivých konfliktů byla 
situace různá a někdy to nešlo vůbec.

Přinášíte zprávy z válečných konfliktů už 
mnoho let. Nejste z té práce už unavený? 
Nestane se z člověka cynik?
Ne, unavený nejsem. Trápí mě, co si lidé 
dokážou dělat. A jsem rád, že se ze mě nestal 
za ta léta cynik, byť jsem k tomu před lety 
měl trochu náběh. Člověk má sklon, dívat se 
na to tak nějak svrchu, z perspektivy velkých 
dějinných událostí. Ale od té doby, co se nám 
narodil první syn, jsem si začal hluboce uvě-
domovat individuální lidský rozměr, který od 
té doby daleko víc akcentuji i v reportážích.

Jaký je váš názor na tu nešťastnou reportáž 
o palestinském školství odvysílanou v dět-
ských Zprávičkách na kanále Déčko ČT?
Udělali jsme jako televize špatnou reportáž 
a omluvili se za ni. Byla připravená na 
základě nekvalitních agenturních informací, 
které jsme, bohužel, neodchytili. Na naši 
omluvu, ne každý v České televizi je expert 
na Blízký východ. Kdo ale dělá závěry z jedné 
čtyřicetisekundové reportáže o našem 
komplexním zpravodajství z Orientu (včetně 
pěti let od zřízení zpravodajského postu) 
není podle mě právě v pozici nestranného 
komentátora naší práce.

Byl někdy moment, kdy jste se bál?
Samozřejmě, že ano. Vlastně neustále. Klíč je 
v tom, naučit se strach a úzkost překonávat.

A bál jste se v Izraeli.
Když nám v roce 2014 lítaly nad hlavou rakety 
z Gazy. Navíc s dětmi, když nás protiletecký 
poplach budil brzy nad ránem. Vnímal jsem 
to jako reálné nebezpečí, ale ne paralyzující. 
Díky izraelskému systému a informacím 
jsme dobře věděli, co máme dělat.

Změnil se nějak váš pohled na Izrael a na 
Izraelce po pěti letech života v Tel Avivu?
Určitě ano. Líp jsem vše poznal a zbavil jsem 
se těch růžových brýlí. Je to složitá země. 
Spousta věcí se neřeší, nebo řeší špatně. 
A tím myslím především na úrovni služeb, 
jako jsou pošty, banky, úřady. To je tragické… 
Včetně neochoty úředníků a úřednic. Jsou 
to věci, které berou energii, čas a radost ze 
života. Podle mě není přirozený důvod, proč 
by ta krásná země měla být tak drahá. Vždyť 
si jídlo produkují sami. Daně nejsou moc 
rozdílné oproti daním v České republice. Na 
vině jsou do velké míry neviditelné mono-
poly a kartely, chybí konkurence. To je taky 
důvod, proč střed Izraele vypadá od neděle do 
čtvrtka jako jedno velké parkoviště. Protože 
vlády kvůli jiným starostem nepodporovaly 
dosud hromadnou dopravu. Třeba v auto-
busové dopravě je jediná velká společnost 
Egged a vlaky jsou stále na mizerné úrovni. 
Neúměrně taky narůstá vliv ultraortodoxní 
menšiny. Z politických důvodů má podle 
mého názoru nepřijatelný vliv na určování 
životního rytmu neortodoxní většiny 
populace. Osobně to považuji do budoucna 
za největší problém pro Izrael – větší než 
terorismus nebo Írán.

A změnil se nějak váš pohled na zdejší židov-
skou komunitu?

Asi ne. Takové ty žabomyší spory mi vždycky 
přišly legrační. Ale myslím, že to k tomu 
celému tak nějak patří. On by po tom Woody 
Allen neměl o čem dělat filmy… (Smích)

Po návratu už jste poskytl několik rozho-
vorů, a to jak pro rozhlas, tak pro tištěná 
média. Zároveň jste absolvoval několik 
besed, a dokonce jste napsal knihu. Je vůbec 
něco, na co se vás ještě nikdo nezeptal nebo 
co jste ještě neřekl?
No asi ano. Asi se prostě neptali na ty 
správné věci… (Smích) Ale nejsem žádná 
„tajuplná princezna“, kdybych měl dojem, že 
by něco mělo zaznít, tak to řeknu.

PTALA SE RÁCHEL POLOHOVÁ 
Foto archiv Jakuba Szántó

JAKUB SZÁNTÓ  
(*1977)

Působí dlouhodobě v zahraniční redakci 
zpravodajství České televize. Od roku 2000 
podával mimo jiné zprávy z oblasti Blízkého 
východu a z různých míst válečných 
konfliktů. Mezi lety 2013–2018 byl stálým 
zahraničním zpravodajem České televize 
pro Blízký východ. O své práci zahraničního 
reportéra napsal knihu Za oponou války 
(2018). Je ženatý, s manželkou novinářkou 
a scenáristkou Lenkou Szántó mají syny 
Eliáše (10) a Benjamína (8).

„Bál jsem se, když nám nad 
hlavou lítaly rakety z Gazy“

„Zbavil jsem se ‚růžových 
brýlí‘“

Sázení sazenic 
v Karmelském lese 

s KKL
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Literatura s Davidovou hvězdou
Životopisné knihy 
lidí přeživších 
pohnuté doby druhé 
světové války jsou 
cenné zejména pro 
konkrétní detaily, 
ať již reálií nebo 
osobních pocitů, které 
přinášejí. Mnozí pak 
dokázali vícekrát 
změnit směr svého 
života, tak jak to 

popisuje Dita Krausová v knize ODLOŽENÝ 
ŽIVOT (vydal Ikar).

Osud paní Dity Krausové, rozené 
Polachové, byl na danou dobu poměrně 
typický. Do vpádu německých vojsk do 
Československa žila ve spokojené rodině – 
otec Hans byl právník a dědeček Johann 
Polach dokonce prvorepublikový senátor. 
Podle nařízení zvrhlých okupačních zákonů 
byla v listopadu 1942 celá rodina poslána 
do Terezína a potom dál na východ. Už ne 
tak běžným řízením osudu se šestnáctiletá 
dívka přes děsivé putování po několika kon-
centrácích na rozdíl od většiny své rodiny 
dožila konce války. V rodné Praze se pak ještě 
ne osmnáctiletá provdala za Otu B. Krause, 
tehdy slibného mladého spisovatele, který 
měl velký úspěch už se svou prvotinou Země 
bez Boha. Ale už záhy po únorovém převratu 
se Ota po vzoru jiných židovských přátel, 
většinou bývalých spoluvězňů, rozhodl, že se 
vystěhují do Izraele. A začátkem května 1949 
už byli připraveni. Věci, které si brali s sebou, 
však museli být oceněny znalcem a jejich 
majitelé za ně museli státu zaplatit deseti-
procentní daň. Každý, kdo se vystěhovával 
v rámci alije, si tehdy mohl vzít na cestu 
pouze dvě a půl anglické libry…

Své cenné vzpomínky Dita Krausová roz-
dělila do čtyř částí. V té první líčí své mládí 
až do nástupu do Terezína. Druhý oddíl 
je válečný, přes Osvětim-Březinku, kde se 
štěstím přežila všechny útrapy (kniha nese 
vysvětlující podtitul Skutečný příběh osvě-
timské knihovnice), se po pobytu v lágrech 
v Hamburku a Bergen-Belsenu dočkala 
konce válečných útrap a návratu do Prahy. 
Třetí část zabírá čtyři české roky do uskuteč-
nění alije, důležité setkání s Otou Krausem 
a narození syna, a konečně poslední oddíl 
popisuje všechna ta léta prožitá v nové 
vlasti. Je cenné, že autorka realitu nijak 
nepřikrášluje, je velmi upřímná. Přiznává 
třeba i peripetie vztahu s manželem: „Po 
mnoho let byl náš vztah s Otou nerovný. Ota 
byl dominantní muž a já poddajná žena. Až 
do jednoho dne, kdy mi bylo asi čtyřicet…“ Při 
řízení auta se po mužově kritice vzbouřila – 
a od té chvíle začala prosazovat své názory 
a přestala nekriticky přejímat manželovy. 
Ota B. Kraus stále psal, i když se živil jako uči-
tel (později i jako grafolog), ale s vydáváním 

knih měl problémy. Češtinu neuměl nikdo 
v Izraeli – kromě Ruth Bondyové – adekvátně 
přeložit, a tak začal psát své knihy anglicky. 
Většího úspěchu se ale jeho díla dočkala 
až po roce 1989 v původní vlasti. Krausovy 
rukopisy jsou dnes uloženy v Památníku 
národního písemnictví, v Praze si paní Dita 
také pořídila malý byt a tráví zde několik 
měsíců v roce.

Dita Krausová, která měla na počátku 
pocit, že její skutečný život je díky otřesným 
válečným událostem odložen na neurčito, 
píše jednoduchým, srozumitelným jazykem, 
ale s velkou vnitřní silou. Její pohled jakožto 
ženy na dějinné i osobní peripetie je v české 
memoárové literatuře unikátní. A navíc díky 
vyprávění životního příběhu vězněné paní 
Dity vznikla i slavná kniha španělského 
autora Antonia Iturbeho Osvětimská kni-
hovnice – je o čtrnáctileté dívce, která po 
lágru tajně distribuovala osm zachráněných 
knížek.

Role televizního zpra-
vodaje na rušném Blíz-
kém východě už sama 
o sobě slibuje napětí 
a dobrodružství. 
Jakub Szántó navíc 
svou první knihu, kte-
rou napsal po delším 
pobytu v této neklidné 
oblasti, okořenil po 
kapkách racionálním 

vhledem do pro mnohé čtenáře nejasného 
pel-melu neutuchajících konfliktů v této 
oblasti. A kdo umí číst mezi řádky, odnese si 
z četby převážně reportážně pojaté knihy ZA 
OPONOU VÁLKY (Argo) ještě něco navíc… 
Český reportér, který se i s rodinou a dvěma 
malými syny usídlil na pět let v izraelském 
Tel Avivu, je již předem vybaven znalostmi 
o dané oblasti, i když životní praxe brzy pře-
dehnala veškeré teorie. Se Szántem navští-
víme problémovou Gazu, samozřejmě Sýrii 
a Libanon, irácký Kurdistán a další země 
v okolí, nahlédneme i do Jemenu, Somálska 
a Kuvajtu, letmo se seznámíme i s osudy 
některých obyvatel oněch států, s nimiž 
byl náš reportér v kontaktu. Reportér si 
dokáže zachovat chladnou hlavu, nepodléhá 
lacinému rozdělování na hodné a zlé, jakkoli 
to je někdy snadné, jindy zase velmi obtížné 
rozpoznat – třeba při bojích v Sýrii jsou často 
„ti zlí“ vlastně na obou stranách.

Szántó vyjíždí s kameramanem do 
okolních států, ocitá se v situacích, které jsou 
často na hraně osobní bezpečnosti. (Ostatně 
zajímavý by jistě byl i kameramanův pohled 
na zaznamenané události, vždyť autor 
zde připomíná: Nikdy se od kameramana 
neodpojuj, zní první pravidlo v divokých 
situacích demonstrací, státních převratů 
nebo válek.)

Největší devizou knihy je naprostá auten-
tičnost, důvěryhodnost informací, které 
čtenářům předkládá – a jež se samozřejmě 
nikdy nemohly vejít do jeho krátkých, maxi-
málně dvouminutových televizních vstupů. 
Díky jim byl však reportér dostatečně zpo-
pularizován – a tak není divu, že začátkem 
prosince už musel nakladatel zorganizovat 
dotisk této knihy, která přináší informace, jež 
lze jen těžko získat jinde. Lze-li něco podrobit 
kritice v této knize, které by slušel i rejstřík 
míst, o nichž se píše, pak je to kvalita fotogra-
fií – realita jistě tak „temná“ nebyla…

Dnes už je Jakub Szántó pár měsíců zpět 
v bezpečné domovině, ostatně rozhovor 
s ním si přečtete na jiném místě v Maskilu. Za 
pět let života v Izraeli důkladně poznal tamní 
společnost a bylo by škoda těch zkušeností 
nevyužít – a tak by ve své příští knize možná 
mohl popsat z pohledu „dočasného přistěho-
valce“ podrobněji život své rodiny a mecha-
nismy fungování sociálních vztahů v součas-
ném, dynamicky se rozvíjejícím a zároveň 
v mnohém tradičním Erecu. I taková kniha 
nám tu chybí – už proto, že Szántó dokáže být 
vtipný, ironický – ale i moudrý.

V mnohokrát již 
zpracované kapitole 
válečných dějin našel 
Daniel Putík skulinu, 
která tak kompaktně 
dosud zpracovaná 
nebyla. Kniha je 
vlastně mírně 
upravenou verzí jeho 
disertační práce, 
kterou v roce 2016 
obhájil na Fakultě 

sociálních věd, a nazval ji Z NOUZE ŽIVOT, 
Z NOUZE SMRT (Academia). Nahlíží za plot 
koncentračních táborů a ve své historické 
studii se zabývá osudy slovenských Židů 
v Terezíně, Sachsenhausenu, Ravensbrücku 
a Bergen-Belsenu v letech 1944–1945.

Publikace tak má rozměry vědecké práce 
včetně podrobně uvedených pramenů a lite-
ratury, z níž mladý historik (nar. 1983) čerpal, 
rejstříku a anglického resumé. Nejpočetnější 
jsou přitom autentické záznamy rozhovorů 
s pamětníky šoa. Odborný přístup autora 
pochopitelně trochu ztěžuje čtení běžnému 
čtenáři, ten však zato dostává údaje, na které 
se lze spolehnout. 

Osudy Židů ve Slovenském štátu, kde 
před válkou žilo na 136 000 židovských 
spoluobčanů, byly mnohdy poněkud jiné než 
„u nás“ v Protektorátu, i když mnozí nakonec 
skončili na stejných místech jako Židé čeští. 
Zajímavé je i srovnání podmínek v lágrech 
českých a slovenských. Smutné, ale poučné 
čtení, opírající se důsledně o fakta.

LUBOR FALTEISEK
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CESTOVÁNÍ

Moje cesta do USA (3)
Do Washingtonu jsem zamířila z nádraží 
Pennsylvania Station, NY, vlakem Acela 
společnosti Amtrak. Evelyn mi už dříve 
nabídla, že se po cestě zastavíme ve 
Philadelphii, největším městě státu 
Pennsylvania, kde Evelyn studovala 
medicínu. Právě se tam v židovském 
muzeu konala výstava ke 100. výročí 
narození Leonarda Bernsteina. Nadšeně 
jsem souhlasila.

Od nádraží jsme šly pěšky do centra podél 
řeky Schuylkill, jedné ze dvou řek protékají-
cích městem. Obrovská moderní prosklená 
budova univerzity se nachází hned vedle 
nádraží. Židovské muzeum, přesněji Nati-
onal Museum of American Jewish History, 
pobočka Smithsonian Institution, jedna 
z mála státních institucí budovaných ke 
vzdělávacím účelům a spravovaných státem, 
je velká moderní budova, kde je v jednotli-
vých patrech postupně představena historie 
Židů v USA od jejich příchodu v roce 1654 
až do dneška. Expozice je velmi realistická, 
rozdělená do místností, ve kterých se ozývají 
hlasy a hudba z doby, o které se v patře právě 
pojednává.

Expozice o Bernsteinovi mě nadchla. Na 
jeho muzikál West Side Story mě ještě jako 
puberťačku poprvé vzala prateta Renénéni 
do kina v Szentesi, kam jsem jezdila na 
prázdniny. Byl to pro mě ohromný zážitek, 
do té doby jsem žádný muzikál neviděla ani 
v kině, ani v divadle. Expozice o Bernstei-
novi byla plná návštěvníků a samozřejmě 
tam zněla hudba. Už výtah při vstupu byl 
vyzdoben ve stylu: Happy birthday Leonard 
Bernstein.

Ve vstupní hale muzea seděla stará paní, 
dobrovolnice, která okolojdoucí vždy požá-
dala o vyplnění krátkého dotazníku. Jedna 
z otázek zněla: Ve které zemi žijete? V jedné 
z prostor muzea byly umístěny nástěnky 
s otázkami, na které návštěvníci odpovídali 
krátkými poznámkami na různobarevných 
lístečcích. Na otázku: Jsou Židé bílí? se 
objevilo mnoho odpovědí. Například jedna 
krátká: Ano, ale… Nebo: UM, někteří ano, ale 
ne všichni atd.

Po návštěvě muzea jsme ještě prochá-
zely krásné a upravené město, které má 
významné postavení v americké historii. Žije 
zde 1‚5 milionů obyvatel a byla zde sepsána 
Deklarace nezávislosti a Ústava Spojených 
států. V letech 1790–1800, před vybudováním 
Kapitolu ve Washingtonu, byla totiž Philadel-
phia hlavním městem USA.

Cestou zpět k nádraží jsme v obrovské 
kryté tržnici zakoupily cosi dobrého i slad-
kého k večeři do vlaku.

Tóra původem z Čech
Do Washingtonu na Union Station jsme dora-
zily už za tmy, odtud jsme pokračovaly autem 

do Betshedy, kde má Evelyn s manželem 
krásný a prostorný dům se zahradou a foxte-
riéra z útulku jménem Popcorn.

Druhý den byla neděle a tak jsme si 
udělaly odpočinkový den. Evelyn mě pro-
vedla místy, kudy chodila, když začala ve 
Washingtonu pracovat. Promenádovaly jsme 
se s dalšími tisíci lidmi kolem řeky Potomac 
s mnoha lodičkami a lidmi na prknech. Také 
jsme si prošly malebnou čtvrť Georgetown 
s malými a barevnými domky a s úzkým 
kanálem s plavebními komorami, kterým se 
v minulosti dopravovaly k řece výrobky dnes 
už zaniklých firem. Ve starých budovách jsou 
dnes byty nebo kanceláře.

Má průvodkyně mi ukázala jejich syna-
gogu či spíše moderní centrum židovské 
obce, které je nedaleko jejich domu a má 
zapůjčenou tóru původem z Čech. Evelyn 
vyslovila jméno města, odkud tóra pochází, 
tak srozumitelně, že jsem jí dokonce rozu-
měla – je z Heřmanova Městce. V centru 
právě probíhal kurz první pomoci pro 
maminky s malými dětmi.

Evelyn mi už předem nabídla, že zajdeme 
do Kapitolu, sídla Kongresu a Sněmovny 
reprezentantů. Její dcera tam totiž pracuje 
jako zpravodajka televizní společnosti CBC, 
takže jsme se nemusely dopředu dlouho 
objednávat, prostě jsme ji šly navštívit. 
V Kapitolu jezdí podzemní vláček mezi 
Kongresem a Sněmovnou reprezentantů, 
a mezi nimi se nachází budova s kopulí a pod 
ní kruhový sál se sochami významných 
představitelů USA. Zde byla před několika 
lety odhalena také busta Václava Havla, která 
je teď ve společnosti bust Maďara Lájose 
Kossutha a Winstona Churchilla umístěná 
v malé kruhové místnosti hned vedle.

Cestou jsme si ještě prohlédly inaugu-
rační róby manželek amerických prezidentů 
v National Museum of American History. 
Prošly jsme jednu míli dlouhý, částečně 
zelený a klidný National Mall rozprostírající 
se od Kapitolu až ke 170 metrů vysokému 
památníku George Washingtona. Ve městě 
nejsou mrakodrapy, protože podle nařízení 

nesmí být žádná budova vyšší než tento 
památník.

Muzeum holokaustu
Evelyn mě vzala i do United States Holocaust 
Memorial Museum. Je jeho donátorkou, a tak 
jsem měla jako její host vstupenku zdarma. 
„Toto muzeum není otázka, to je odpověď,“ 
můžete číst v průvodci. A otázka vždy zní: 
„Jaká je tvoje zodpovědnost nyní, když jsi to 
viděl, teď, když víš?“ Přeživší holokaust Elia 
Wiesel na to říká: „Každý jednotlivec si musí 
odpovědět na tuto otázku sám.“ V muzeu je 
jedna část, která dětem a mladým postupně 
popisuje život jednoho dítěte před a během 
holokaustu. Muzeum existuje od roku 1993 
a je především místem vzdělávání o holo-
kaustu a genocidách. V hale je možno se 
setkat a osobně se ptát někoho z přeživších 
na jeho osud.

National Air and Space Museum je 
nádherná prostorná stavba s vnitřním 
prostorem zaplněným letadly a vesmírnými 
loděmi. V muzeu Newseum je spousta úžas-
ných fotek zachycujících dění v celém světě. 
V přízemí je expozice týkající se Berlínské zdi 
s kontrolní věží. Naleznete zde galerii fotek 
amerických prezidentů s jejich domácími 
mazlíčky. Nejkrásnější výhled na Kapitol 
a okolní budovy muzeí i například blízkého 
moderního kanadského velvyslanectví je 
z Hank Greenspun Family Terrace. V rámci 
Journalists Memorial s mnoha jmény 
novinářů, kteří přišli během práce pro média 
o život, je bohužel uvedeno i jméno Martina 
Kuciaka. Jako fotografku mě nejvíce zaujal 
přehled Pictures of the Year, tedy Fotografií 
roku, Pulitzer Prize Photographs Gallery 
a přehled fotografií z titulních stran.

V pátek ráno mě Evelyn odvezla na Dul-
lesovo letiště. Do ruky mi vtiskla papírovou 
jednodolarovku na dýško u přebírání zava-
zadel, které se děje venku před letištěm jen 
pod stříškou. Předem jsem byla varována, že 
Dulles Airpost je trochu zmatečné, že se tam 
lehce ztratím. Přes nervozitu jsem se dostala 
brzy do letadla k okýnku a za chvíli se už 
roznášelo občerstvení. Evelyn mi doporučila, 
ať si přichystám něco k jídlu, u vnitrostát-
ních letů přece neplatí zákaz dovozu jídla 
do země. Letecká společnost United Airlines 
je fajn, jen se nesmí v letadlech fotit. Stihla 
jsem vyfotit jen pár fotek nádherných mraků 
z okýnka a už hlásili, že nemáme fotit. 
V instrukcích je opravdu uvedeno, že na 
palubě United nesmíte používat fotoaparát 
ani v mobilu.

Tři a půl hodiny letu a časový posun tři 
hodiny proběhly hladce a v Denveru, Colo-
rado, už na mě čekala Marsha s Robertem. 
Konečně jsme se setkali po více než roce. Dál 
už jsem celou dobu strávila s nimi.

TEXT A FOTO LENKA HOFFMANNOVÁ



12  maskil המשכיל

b b Bracha Deutsch
b Maratón v sedmém 
měsíci těhotenství

Foto osobní archiv 
Brachy Deutsch

IZRAEL

Bracha (Beatie) Deutsch 
V Maskilu se sportu věnujeme spíše okra-
jově, ale tahle zpráva z Izraele je zajímavá. 
Ať už souhlasíte s během těsně před po-
rodem nebo ne nebo si neumíte předsta-
vit modlení při běhání, Bracha Deutsch je 
jistě pozoruhodná žena a běžkyně.

Sedmého prosince se konalo mistrovství 
Izraele v půlmaratonu (cca 21 km). Již na 
startu vzbudila pozornost žena, která přišla 
závodit v sukni, v triku zakrývajícím lokty 
a s pokrývkou hlavy. Důvodem bylo, že 
tato sportovkyně patří k ultraortodoxním 
náboženským židům, tzv. charedim. Sama 
říká, že svým oblečením posvěcuje jméno 
Hospodinovo a chce ukázat ostatním 
ženám, že nemusí ukazovat své tělo, když 
se chtějí věnovat sportu. To však není 
jediná pozoruhodnost vážící se k této 

devětadvacetileté ženě. Ona se totiž 
mistrovství nejen zúčastnila, ale i zvítězila 
a stala se mistryní Izraele!

A zajímavostí, které se jí týkají, je ještě 
víc: Bracha Beatie Deutsch (ברכה דויטש) je 
matkou pěti dětí a běhu se věnuje teprve tři 
roky. Její mladší sestra ji už jako matku čtyř 
dětí, přesvědčila, že by měla dělat něco pro 
svoji kondici. Bracha se tedy začala věnovat 
vytrvalostním běhům a v krátké době začala 
běhat i maratony. Jeden z nich uběhla 

dokonce v době, kdy byla v sedmém měsíci 
těhotenství, a porod jejího pátého dítěte začal 
po pětikilometrovém běhu.

V současné době se Bracha nejen při-
pravuje na olympijské hry, ale zároveň je 
zaměstnaná na plný úvazek. Chodí proto 
běhat v pět ráno, a to za každého počasí, aby 
stihla ještě vypravit své děti do ultraortodox-
ních školních zařízení, která navštěvují.

Jako hluboce zbožná žena využívá své 
běhy také nábožensky a po většinu doby 
běhu se prý modlí. A když se lidé podivují 
nad jejími běžeckými výkony, ráda s úsmě-
vem odpovídá: „Uběhnout maraton, to je 
úplná hračka proti tomu, porodit během 
šesti let pět dětí a vychovávat je.“

TOMÁŠ NOVOTNÝ  
(Zpracováno podle izraelských pramenů)

BEJT SIMCHA

Vítězové fotosoutěže převzali ceny
V pátek po šabatové bohoslužbě jsme v Bejt 
Simcha předali ceny vítězům historicky 
první fotosoutěže Maskilu. Tomáš Kočař 
převzal fotoaparát a Tereza Janišová knihu, 
Eliška Sýkorová bohužel nemohla v tento 
termín dorazit a cenu si převzala později. 

Ještě jednou všem zúčastněným děku-
jeme a akci prohlašujeme za úspěšnou. 
Fotosoutěž tedy zase zopakujeme, protože 
čtenářstvo Maskilu je tvůrčí, cestovatelsky 
zdatné a je hezké se o své zážitky a fotografie 
podělit. A případná výhra vždy potěší.

REDAKCE 
Foto Lubor Falteisek

Předseda Bejt Simcha  
Michal Spevák s vítězem soutěže  

Tomášem Kočařem (nalevo)  
a Tereza Janišová (napravo)

„Moje motto je: Věřte 
v nemožné, věnujte tomu vše, 
co je ve vás, a žádejte pomoc 
od Boha.“
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HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejského jazyka  
pro samouky (16. lekce)
V této lekci se vrátíme k důležitému slovíčku z lekce čtrnácté: dům – 
בית

Popíšeme si jednotlivé pokoje a vybavení domu, resp. bytu, zopa-
kujeme si a dále rozšíříme slovní zásobu.

byt יָרה נ ּדִ

koupelna ְטָיה נ ַאְמּבַ

WC רּוִתים ז''ר ׁשֵ

pokoj ֶחֶדר ז

ložnice ָנה ז ֲחַדר ׁשֵ

obývací pokoj ָסלֹון ז, ֲחַדר ְמגּוִרים ז

pracovna ֲחַדר ֲעבֹוָדה ז

kuchyň ח ז ִמְטּבָ

chodba אּוָלם ז

dům ִית ז ּבַ

zahrada ן ז ּגַ

střecha ג ז ּגַ

komín ה נ ֲאֻרּבָ

zeď ִקיר ז

podkroví ג נ ת ּגַ ֲעִלּיַ

schody ַמְדֵרגֹות נ''ר

dveře ֶלת נ ּדֶ

okno ַחּלֹון ז

1) Až se naučíte všechna slovíčka, vyzkoušejte se a popište jednotlivé 
místnosti a části domu:

2) Napište, které tvrzení o obrázku je pravdivé (ָנכֹון) a které není:

Správně נכון

Není správně לא נכון

1. בגן יש חתול.
2. לבית יש שתי ארובות.

3. חדר שנה יש בעלית גג.

Řešení najdete na straně 19.

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ 
Ilustrace Rebeka Zaorálková
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Lidé vnímají dění okolo sebe, 
slyší, vidí, ale nemluví o něm
V rámci festivalu Akcent 
v divadle Archa jsme zhlédli 
představení Obyčejní 
lidé. Měli jsme možnost 
udělat rozhovor s Wen Hui, 
zakladatelkou umělecké 
skupiny Living Dance Studio, 
která se na představení 
podílela. Jde o jednu z mála 
čínských uměleckých skupin 
nezávislých na tamní vládě. 
S Wen Hui jsme mluvili 
o jejích začátcích, o významu 
nezávislosti i o současné 
situaci v Číně.

Jak se to stane, že se dvě umělecké skupiny 
z Česka a Číny, tedy z různých konců světa, 
sejdou a vytvoří takové představení?
Začalo to před pěti lety, kdy jsme se v divadle 
Archa setkali s několika lidmi, například 
s Janou Svobodovou, jejíž manžel, Ondřej 
Hrab, je ředitelem divadla. Popovídali jsme 
si a zjistili jsme, že náš koncept a naše 
filosofie jsou velmi podobné. Tak jsme se 
dohodli jít do tohoto díla společně. Začali 
jsme s workshopy. První se konal v roce 
2013, druhý v roce 2015. Tam jsme pracovali 
i s tvůrci z Číny, video-umělci a hudebníky. 
Spolupracoval s námi i jeden pán, kterému je 
už sedmdesát pět let.

Jaký je podle vás největší rozdíl mezi 
českými a čínskými lidmi v jejich charak-
terech?
Z našeho společného konceptu s Janou 
vychází, že nechceme představovat určité 
charaktery, role. Chceme být na jevišti sami 
sebou, nechceme představovat někoho 
jiného. Během workshopů a rozhovorů mezi 
českými a čínskými lidmi jsme zjistili, že 
máme mnoho společného, ale samozřejmě 
se také v mnoha ohledech lišíme.

Co si pamatujete ze svého dětství, co je vaše 
největší vzpomínka?
To je dobrá otázka. Hlavně si pamatuju, že 
jsme neměli jídlo, byli jsme z chudé země. 
Neměla jsem jako malá žádné sladkosti 
a chtěla jsem je jíst. Šla jsem pak vždycky za 
maminkou, měli jsme doma láhev s cukrem 
a já jí ho jako malá ujídala.

Měla jste problém s čínskou vládou, když 
jste se sem chtěla přestěhovat?
My tu jen hrajeme, nebydlíme tu. Žádné 
problémy jsme naštěstí neměli.

Jaké byly začátky Living Dance Studia, 
kterému je teď už víc než dvacet let? Jaké 
představy jste měla při zakládání o jeho 
budoucnosti? Předčilo to vaše očekávání?
Už je to dvacet čtyři let, což je hodně dlouhá 
doba. Začali jsme v roce 1994, kdy jsme v Číně 
neměli mnoho nezávislých umělců. Video-
-umělci a hudebníci byli nezávislí jen zřídka, 
stejně tak i tanečníci a divadlo. Ale dnes už je 
mnohem víc nezávislých tanečních skupin 
a umělců.

Jaké je hlavní poselství vašeho dnešního 
představení?
Bylo pro nás skvělé sdílet naše zkušenosti 
s jinou zemí. Když spousta lidí prochází 
těžkými obdobími, snažili jsme se to zazna-
menat. Lidé vnímají dění okolo sebe, slyší, 
vidí, ale nemluví o něm. Je to tedy hlavně 
o svobodě.

Co pro vás v životě znamená tanec?
Tanec je moje dítě. Začala jsem tančit ve tři-
nácti a tančím až dodnes, kdy je mi padesát 
osm.

Jak těžké je v Číně získat nezávislost? 
Děláte představení i tam? A co v takových 
chvílích cítíte?
Samozřejmě je to těžké, ale vidíme, že je to 
nezbytné a důležité, abychom vystupovali 
i v Číně. Už je to dvacet čtyři let a vláda nás 
nikdy nepodpořila. Ale podporují nás naši 
přátelé, například tento pán (ukazuje na 
přísedícího kolegu). Jde o svobodu, a pokud 
bychom to dělali pro peníze, nedávalo by to 
smysl.

Snaží se čínská vláda nějak kontrolovat 
nebo zasahovat do vašich představení?

Popravdě mají hodně zákonů a zákazů. 
Snažíme se najít místo, kde bychom mohli 
vystupovat. Někdy to není zrovna v divadle, 
ale někteří lidé z tamních divadel nám pomá-
hají a dávají nám prostor k hraní.

Kde se v Číně nejčastěji setkáte s cenzurou, 
kde ji hlavně pociťujete?
Podporují nás naši přátelé. Máme teď vlastní 
místo, kde můžeme pracovat, je to trochu 
jako malé divadlo. Nemusíme se nikoho 
dovolovat, pořádáme festivaly, děláme 
dokumentární filmy a věnujeme se divadlu. 
Máme na to svůj vlastní prostor, kde nás 
nikdo nemůže hlídat. Samozřejmě, že někdy 
za námi lidi chodí a chtějí nás kontrolovat. 
Tento pán nám v takových chvílích skutečně 
pomáhá a dá nám vědět, co a jak.

Myslíte si, že se někdy v Číně podaří komu-
nismus přemoci a že nastane svoboda?
Přáli bychom si mír a skutečně doufáme, že 
se to podaří.

Co byste vzkázala našim čtenářům, co je 
podle vás nejdůležitější?
To by bylo hodně věcí. Nejdůležitější je 
patrně svoboda – a musíme o ní stále mluvit.

Děkujeme za váš čas.

ALBERTINA ČÍŽKOVÁ

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



1) PANÍ ČESNEKOVÁ: To vám ale 
říkám, pane dohazovači, ne že mi 
přivedete nějakého obyčejného 
židáka!

4. března 1913
Když je žena příliš vybíravá, asi s ní nebude něco v pořádku

2) GIMPL BEJMIŠ: Tak ty to určitě 
nebudeš, říkala, že nechce obyčejné-
ho židáka.

3) GIMPL BEJMIŠ: Ty jsi ten pravý! 
Vůbec nevypadáš jako nějaký obyčej-
ný židák.

4) GIMPL BEJMIŠ: Pojď, bratře. 
Jak nejsi obyčejný židák, je všechno 
v cajku.

5) JAKE: Tuhle mi chcete dát za ženu? 
Pche! Copak jsem nějaký obyčejný 
židák?

6) GIMPL BEJMIŠ: Ti tedy s mojí doha-
zovačskou odměnou pěkně vyžidili!
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Předplaťte si  
Jews News!
Po třech letech neustálé snahy zlepšovat naše 
možnosti přicházíme nově s nabídkou předplat-
ného magazínu Jews News.

Za devatenáct korun měsíčně nyní máte možnost:
•  poslouchat audioverze našich článků a nezkrá-

cené nahrávky rozhovorů
•  přidávat komentáře a mít tak možnost se spojit 

přímo s daným redaktorem
•  obdržet každý měsíc v elektronické podobě 

dvojstránku měsíčníku Maskil, do kterého pravi-
delně přispíváme

•  těšit se na překvapení, které jako předplatitelé 
dostanete

•  uplatnit nárok na učitelskou či studentskou 
slevu

Více informací naleznete na našich stránkách.

Ve spojitosti s touto novotou vám chceme podě-
kovat za vaši tříletou podporu. Za výdělek z před-
platného plánujeme naše obzory dále rozšiřovat, 
abychom vám poskytli co nejpříjemnější požitek 
ze čtení Jews News.

4. března 1913
Když je žena příliš vybíravá, asi s ní nebude něco v pořádku

JEWS NEWS www.lauderky.cz

Byl jsem poslancem
Dvacátého listopadu jsme se místo výuky 
vydali do poslanecké sněmovny. Konal se 
zde čtvrtý ročník dětské konference pod 
vedením nadačního fondu Modrá rybka. 
Tématem byl návrh na snížení věkové 
hranice volebního práva na šestnáct let. 
Naše třídní usnesení jsme předkládali 
studentům z ostatních škol a s nimi se 
následně pustili do hromadné rozpravy, 
kterou završilo hlasovaní o platnosti 
samotného návrhu. Byl návrh schválen? 
Kdo všechno z řad poslanců si naše 
slibné argumenty přišel vyslechnout?

My proti všem
Do sněmovny jsme se dostavili kolem osmé 
hodiny, byli jsme tedy jedni z prvních. 
Nemohli jsme zaujmout místa nikoho jiného 
než místa poslanců SPD. To jsme ještě nevě-
děli, že se nám usazení stane osudným.

Jak se začala sněmovna plnit, zazname-
nali jsme, že jsme výrazně mladší než většina 
studentů.

Věk by nehrál takovou roli, ale od ostat-
ních jsme se lišili radikálním a pro některé 
nezodpovědným pohledem na věc. Mnozí 
z naší třídy se přikláněli k návrhu snížení 
věkové hranice volebního práva. Překvapilo 
mě, jak jednoznačně byl návrh zamítnut, 
vůbec jsem totiž neočekával tak kritický pří-
stup k otázce, jak bychom s volebním právem 

naložili.

Nekonečná rozprava
V čem konference splnila svůj účel, bylo to, 
že průběh této rozpravy vystihoval průběh 
většiny skutečných jednání v poslanecké 
sněmovně.

Mluvčí jako by ignorovali dosavadní dění 
a drali se k řečnickému pultíku jen proto, aby 
zopakovali to, co už dříve zaznělo. Na druhou 
stranu je třeba pochválit každého, kdo se 
nebál a před plnou sněmovnu předstoupil. 
Bohužel se po určité chvíli z debaty stalo 
pouhé opakování argumentů, které už byly 
řečeny.

Když jsem obhajoval návrh na snížení 
věkové hranice volebního práva a následně 
cizí návrh interpeloval, všiml jsem si u sebe, 
jaký pocit moci tento řečnický pultík přináší. 
Avšak v některých případech by bylo lepší 
kousnout se do rtu a s argumentem, jenž už 
několikrát zazněl, do rozpravy nechodit.

Přítomnost poslanců
Konferenci zpestřila i účast opravdových 
poslanců. Po celou dobu byla přítomná 
paní Helena Langšádlová z TOP 09, která 
převzala nad čtvrtou dětskou konferencí 
záštitu. Dále se objevili Markéta Pekarová 
Adamová, Marek Výborný, Marek Benda, 
František Kopřiva a Mikuláš Ferjenčík. Neče-

kaným překvapením byl Jiří Pospíšil 
s čestným předsedou TOP 09 Karlem Schwar-
zenbergem.

Poslanci, kteří byli přítomni na začátku 
jednání, nám představili svůj pohled na 
snížení věkové hranice volebního práva. 
Jeden z mála, kdo se za návrh postavil, byl 
pan Ferjenčík. Na něm bylo vidět, jak moc je 
zklamaný, že byl návrh smeten pod stůl.

Vůbec nejlepší na celém dni ve sněmovně 
byla řeč Karla Schwarzenberga, který hovořil 
o hodnotách demokracie a jakým hrozbám 
neustále čelí.

Ke slovu se dostal i nejdéle působící 
poslanec Marek Benda a byl nucen odpovídat 
na dost palčivé dotazy, například, jak se 
staví k sňatku homosexuálních párů. Benda, 
jak známo, vášnivě bojuje proti sňatkům 
a dokonce i proti registrovanému partnerství 
homosexuálních párů.

Všem poslancům, kteří se dostavili, 
musím poděkovat. Přiblížili nám politické 
dění o kousek blíž.

Ve sněmovně naposledy?
Když byla rozprava prohlášena za ukonče-
nou a vztyčilo se dalších deset rukou, jejichž 
majitelé by přeci jen ještě něco rádi dodali, 
přestal jsem doufat, že se ze sněmovny ještě 
ten den dostanu.

Teď si už dokážu představit, jaké obrovské 
břímě je politika.

Nicméně bych byl rád, kdybychom na 
podobný program ještě někdy zavítali.

HUGO MARX
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OSOBNOST

Amos Oz (1939–2018) 
Před koncem roku, 
28. prosince (20. tevetu), 
přišla smutná zpráva o úmrtí 
izraelského spisovatele 
Amose Oze.
4. května 1939 se v Evropě schylovalo k válce 
a v Jeruzalémě, tehdejším centru britské 
mandátní Palestiny, se manželům Klausne-
rovým narodil syn Amos. Jehuda a Fania 
Klausnerovi byli sionisti a přistěhovalci 
z východní Evropy. Jehuda Arje Klausner se 
narodil v Oděse, studoval historii a literaturu 
na univerzitě ve Vilniusu a do Erec Jisrael 
odešel roku 1933. Fania Klausnerová, rozená 
Musmanová, pocházela z Rovna, odkud 
odešla studovat na Karlovu Univerzitu do 
Prahy. Studium historie a filosofie však 
nedokončila (pravděpodobně kvůli zhor-
šené finanční situaci rodičů) a v roce 1934 
přijela do tehdejší Palestiny za svými rodiči 
a starší sestrou, kteří emigrovali již o rok 
dřív. Budoucí manželé se posléze setkali na 
Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, kde se 
oba rozhodli pokračovat ve svých studiích, 
která započali v Evropě. Jejich jediný syn 
si později změnil jméno a jako Amos Oz se 
stal jedním z nejuznávanějších izraelských 
spisovatelů.

Klausnerovi
Amos Oz vyrůstal v malém přízemním bytě 
v Jeruzalémě ve čtvrti Kerem Avraham, kde 
s rodiči rovněž prožil válku za nezávislost 
a historické momenty vzniku Státu Izrael. 
„Jeruzalém za britské vlády ve dvacátých, tři-
cátých a čtyřicátých letech dvacátého století 
byl úžasně kulturním městem. Žili tam velcí 
obchodníci, hudebníci, učenci i spisovatelé,“ 
popisuje ve své autobiograficky laděné knize 
Příběh o lásce a tmě.

Amos Oz pocházel z rodiny intelektuálů 
a učenců. Oba rodiče byli humanitně 
vzdělaní a ovládali několik jazyků. Přestože 
jeho maminka byla doma a starala se 
o domácnost, podle Ozových vzpomínek 
trávila většinu volného času čtením knih 
a rovněž dávala soukromé hodiny nebo 
sama navštěvovala přednášky. Ozův tatí-
nek Jehuda Klausner byl vzdělaný nejen 
v hebrejské literatuře a měl ambice stát se 
profesorem literatury, ačkoliv většinu života 
pracoval v Národní a univerzitní knihovně. 
Milovaným strýcem Ozova tatínka byl pro-
fesor Josef Klausner, velký sionista, vědec, 
historik a profesor Hebrejské univerzity 
v Jeruzalémě, který roku 1949 stál v prezi-
dentských volbách proti Chaimu Weizmann-
ovi. Ve stísněném bytě Klausnerových byly 
prý především police plné knih. Nelze se tak 
snad ani divit, že z malého citlivého chlapce 
Amose vyrostl velký spisovatel.

Z Jeruzaléma do kibucu
Přestože Klausnerovi nebyli zrovna nábo-
žensky založení, Amos Oz jako chlapec 
navštěvoval náboženskou školu Tachkemoni 
a později gymnázium v Rechavji. Jeho 
dětství však skončilo velice brzy. Když bylo 
Amosovi dvanáct let, jeho matka, která měla 
psychické problémy a už delší dobu se potý-
kala s depresí, si vzala život. „Kdybych s ní 
v té chvíli, kolem půl deváté nebo tři čtvrtě 
na devět v sobotu večer byl (…), rozhodně 
bych se jí snažil vysvětlit, že to nesmí dělat,“ 

napsal později Amos Oz k matčině smrti ve 
zmíněném autobiografickém románu, který 
snad byl také jedním ze způsobů, jak se 
s touto těžkou událostí z dětství vyrovnat.

Brzy na to, v necelých patnácti letech, se 
Amos rozhodl zapřít svůj původ i křehkou 
přirozenost, změnil si příjmení na Oz (hebr. 
síla – עוז) a odešel z intelektuálního prostředí 
svého domova v Jeruzalémě mezi svalnaté 
a opálené sionisty do kibucu Chulda. Jeho 
odchod z domova byl především revoltou 
vůči otci. V jednom z rozhovorů Amos Oz 
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V ČEŠTINĚ VYŠLO:
Černá skříňka (Mladá fronta, 1993)
Mír, láska a kompromis. (Mladá fronta, 1997)
Fima (Mladá fronta, 1998)
Panter ve sklepě (Mladá fronta, 1999)
Až do smrti (Paseka, 2002)
Můj Michael (Paseka, 2004)
Jak vyléčit fanatika (Paseka, 2006)
Příběh o lásce a tmě (Paseka, 2009)
Scény z venkovského života (Paseka, 2013)
Židé a slova (Amos Oz a Fania Oz Salzberger, 
Paseka, 2015)
Jidáš (Paseka, 2017)

později řekl: „Můj otec byl pravicový inte-
lektuál – a tak jsem se rozhodl, že se stanu 
levicovým traktoristou.“ Příliš úspěšný 
zemědělec z něj však nikdy nebyl. Ačkoliv byl 
Oz odhodlaný a snažil se poctivě, nikdy neza-
padl. Nezapřel svůj původ ani svůj skutečný 
talent.

Amos Oz již odmalička rád vyprávěl 
příběhy a od dětství psal povídky. Po těžkých 
letech v kibucu mu nakonec výbor odsou-
hlasil studium, a tak Amos Oz vystudoval 
filosofii a hebrejskou literaturu na Hebrejské 
univerzitě v Jeruzalémě. Díky jeho vytrva-
losti a talentu rovněž záhy začal dostávat 
volno z kolektivní kibucnické práce pro 
psaní svých povídek. Snad také proto vydržel 
Amos Oz nakonec v kibucu tak dlouho. 
Seznámil se tam se svou budoucí manželkou 
Nily, vzali se v roce 1960 a měli spolu tři děti: 
Faniu, Galiu a Daniela. V kibucu Chulda žili 
společně až do roku 1986, kdy se přestěhovali 
do města Arad na hranici Judské a Negevské 
pouště.

Spisovatel, učitel i aktivista
První kniha povídek pod názvem Arcot ha-
-tan (ארצות התן – Šakalí země) vyšla Ozovi 
v roce 1965. Od té doby vydal na čtyřicet 
knih. Mnohé z nich byly přeloženy do 
několika světových jazyků. Vypravěčský 
a pozorovací talent se Ozovi jako autorovi 
nedá upřít a rozmanitý jazyk jeho povídek 
a románů nadchne nejednoho lingvistu. 
Ačkoli nakonec nikdy nezískal Nobelovu 
cenu za literaturu, nikterak to neumenšuje 
kvalitu jeho knih. Kritikou patrně nejoce-
ňovanější je již zmiňovaná, možná až příliš 
rozsáhlá románová autobiografie Příběh 
o lásce a tmě (česky 2009), která se dočkala 
také filmové verze v působivém zpracování 
Natalie Portman. Ačkoliv v mnohých svých 
knihách čerpá Amos Oz ze svého života nebo 
z příběhů ve svém okolí, nikdy ve svých 
textech nerewflektoval svou zkušenost 
z boje během Šestidenní nebo Jomkipurové 
války. Říkal totiž, že zážitky z bitevního pole 
nedovede zprostředkovat někomu, kdo to 
nikdy nezažil.

Kromě psaní Oz také většinu života 
vyučoval. Nejprve na střední škole v kibucu 
a později na univerzitě. Od roku 1987 byl 
profesorem literatury na Ben Gurionově uni-
verzitě v Negevu. Za své literární dílo dostal 
mnoho ocenění. Mezi nimi Bialikovu cenu 
nebo Izraelskou literární cenu. Oceněn byl 
ale také v zahraničí, například v Německu, 
ve Francii nebo v Itálii, a při své poslední 
návštěvě Česka v roce 2013 obdržel rovněž 
Cenu Franze Kafky.

Amos Oz byl také aktivní v politice a byl 
důrazným zastáncem dvojstátního řešení 
izraelsko-palestinského konfliktu. Realizaci 
této ideje popisoval jako rozvod nefungu-
jícího a nešťastného manželství, z něhož 

nebude nikdo nadšen, ale všichni tuší, že je 
nevyhnutelný. Oz volal po okamžitém míru, 
ale nebyl zapřisáhlým pacifistou. Obhajoval 
rovněž akce izraelské armády – jako napří-
klad v roce 2014, kdy také hlasitě kritizoval 
používání lidských štítů Hamásem.

Poslední roky života prožil Amos Oz ve 
svém bytě v Tel Avivu, kam se přestěhoval 
z pouštního Aradu v roce 2014. Zemřel tiše, ve 
spánku, po krátké nemoci v nedožitých osm-
desáti letech. Byl pochován v kibucu Chulda, 
v němž prožil velkou část svého života.

RÁCHEL POLOHOVÁ 
Foto zdroj Wikimedia

V současné době se připravuje k vydání nový překlad 
povídek Amose Oze. Kniha s názvem Mezi svými 
(hebrejský originál בין חברים z roku 2012) by měla vyjít 
9. 2. 2019 v nakladatelství Paseka.

Amos Oz s manželkou 
Nily

Amos Oz s rodiči (1943)
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KULTURA

Kulturní program leden–únor 2019
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

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Lvíček Arje čte 
židovské legendy
Lvíček Arje nám bude vyprávět 

o staré Praze, o stvoření Golema, o životě na 
císařském dvoře a o tom, jak se dá moudrostí 
vyzrát nad zlem.
(Dílna OVK – dvůr) 
Prohlídka: Staronová synagoga
Vstupné 50 Kč

 Vyhlazovací tábory jako 
součást konečného řešení 
židovské otázky
Střediska hromadného vyhla-

zování vybudovali nacisté na okupovaných 
územích Polska a Sovětského svazu. Od 
konce roku 1941 v nich probíhalo systema-
tické, hromadné a průmyslové vyvražďování 
vězňů z okupované Evropy. Většinu obětí 
tvořili Židé, ale též Romové, Sintové a přísluš-
níci slovanských národů. Fungování vyhla-
zovacích středisek a osudy protektorátních 
Židů v těchto „továrnách na smrt“ přiblíží 
přednáška Jany Šplíchalové z Židovského 
muzea v Praze.

Přednáška je součástí přednáškového 
cyklu k nové stálé expozici „Cesty bez 
návratu. Deportace Židů z českých zemí 
1939–1945“ v areálu Pinkasovy synagogy.
Vstup volný

 Egypťan Sinuhet a bibličtí 
patriarchové
Příběh o Sinuhetovi je jedním 
z literárních klenotů starého 

Egypta. Přestože byl již mnohokrát přeložen 
i zapracován do slavného románu Mika Wal-
tariho (1908–1979), stále budí zájem badatelů 
a laiků. Doc. Jiří Janák z Českého egyptolo-
gického ústavu FF UK se ve své přednášce 
bude zamýšlet nad významem Sinuhetova 
vyprávění v rámci staroegyptského nábo-
ženství i královské ideologie a bude jej 
porovnávat s postavami biblických praotců 
a jejich příběhy. Co přimělo Sinuheta opustit 
milovanou vlast, jaká dobrodružství prožíval 
na Předním východě a co měl společného 
s Josefem, Davidem nebo Jóbem?

Přednáška je součástí připomenutí 100 let 
od založení Českého egyptologického ústavu 
na FF UK.
Vstup volný

 Média, lži a příliš rychlý mozek
Přechod od tzv. tradičních 
tištěných médií k novým 
médiím, jako je především 

internet, otevírá stále častěji diskuzi o šíření 
dezinformací. Jak se bránit falešným zprá-
vám či mediálním útokům? O problematice 
dnešních médií v kontextu nenávistných 
zpráv i projevů antisemitismu pohovoří Petr 
Nutil, nezávislý žurnalista a autor knihy 
„Média, lži a příliš rychlý mozek – průvodce 
post-pravdivým světem“.
Vstup volný

 Po-lin: Židé v republice 
mnoha národů
U příležitosti zakončení 
výstavy v OVK ŽMP věnované 

historii polských Židů představí Hanna 
Węgrzynek z Muzea dějin polských Židů 
POLIN ve Varšavě život židovských obyvatel 
Rzeczpospolity v 16.–18. století. Badatelka 
a spoluautorka výstavy přiblíží období, kdy 
se díky příznivým společensko-politickým 
podmínkám stal polsko-litevský stát světo-
vým centrem židovské vzdělanosti a kultury. 
Seznámí s významnými osobnostmi 
a každodenním životem židovské obce, ale 
i s narůstajícími konflikty uvnitř multiet-
nické a mnohonárodnostní společnosti.
Vstup volný

 The Forgotten Ones/ 
Zapomenuti
Dokumentární film rozkrý-
vající stále neznámé osudy 

Židů na území bývalé Jugoslávie v době 
druhé světové války. Němečtí a chorvatští 
nacisté, maďarští fašisté, bulharští okupanti, 
srbští nacionalisté, částečně také Italové či 
dokonce jeruzalémský muftí, ti všichni se 
podíleli na genocidě, která vyústila v likvi-
daci 85 % tamní židovské populace.

Režie: Nitza Gonen, 74 min. V originálním 
znění (hebrejština/angličtina) s anglickými 
a českými titulky.

Projekci uvede Yechiel Bar-Chaim, bývalý 
ředitel významné židovské humanitární 
organizace American Jewish Joint Distribu-
tion Committee (JOINT) pro oblast střední 
a jihovýchodní Evropy.
Vstup volný

Výstava v prostorách OVK: Po-lin – Židé 
v republice mnoha národů
Polsko-litevský stát byl v 16.–18. století světo-
vým centrem židovské vzdělanosti a kultury. 
Výstava je připravena ve spolupráci Polského 
institutu v Praze a Muzea dějin polských 
Židů Polin mapuje osudy židovské komunity 
na území „republiky mnoha národů“.

Od 3. 12. 2018 do 25. 1. 2019 Pondělí – čtvr-
tek 12.00–16.00, pátek 10.00–12.00, během 
večerních programů a po domluvě.

MAISELOVA SYNAGOGA, 
Maiselova 10, Praha 1

 Kalabis Quintet
Koncert českého dechového 
kvinteta, na jehož programu 
jsou skladby francouzského 

skladatele Dariuse Milhauda (1892–1974), 
francouzského flétnisty Paula Taffanela 
(1844–1908), rakousko-uherského skladatele 
Györgyho Ligetiho (1923–2006) a britského 
skladatele Malcoma Arnolda (1921–2006). 
Vstupenky na koncert možno zakoupit 
v předprodeji v Maiselově synagoze, 
v Informačním a rezervačním centru muzea 
(Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art, Pra-
gue Ticket Office a na webových stránkách 
Židovského muzea v Praze, kde naleznete 
i kompletní program koncertu.
Vstupné 230 Kč / 150 Kč

 Deník varšavského ghetta 
s jidiš písněmi Olgy Bilińské
„Žádají po mně, abych vlast-
níma rukama vraždil děti svého 

národa. Nezbývá mi než zemřít.“ Poslední 
vzkaz Adama Czerniakowa (1880–1942) 
vlastní ženě vyjadřuje, co předseda var-
šavské židovské náboženské obce prožíval 
ve varšavském ghettu. Úsporné, věcné 
poznámky z deníku, který si vedl od 6. září 
1939 do 23. července 1942, kdy spolkl kyani-
dovou tabletu, svědčí o jeho snaze pomáhat 
a popisují také každodenní život ghetta i pod-
mínky, v nichž byli jeho židovští obyvatelé 
nuceni setrvávat. Ukázky z knihy v podání 
Arnošta Goldflama doprovodí zpěv Olgy 
Bilińské – výběr z jejích adaptací milostných 
písní a ukolébavek v jidiš.

„Deník varšavského ghetta“ Adama Czer-
niakowa vydalo v překladu Jiřího Červenky 
nakladatelství Sefer, které uvedení knihy 
spolupořádá s Polským institutem v Praze 
a Židovským muzeem v Praze. Kniha bude na 
místě k prodeji.

Doporučujeme rezervaci míst na 
praga@instytutpolski.org.
Vstup volný

 …a bolelo nebe
Divadelní přestavení o životě 
dětí internovaných za druhé 
světové války v Terezíně 

v podání Dismanova dětského rozhlasového 
souboru. Koláž z deníků, básní, článků 
z časopisů vydávaných terezínskými dětmi, 
dopisů a zápisků do památníčků skládá 
obrazy ze života dětí internovaných v tere-
zínském ghettu. Scénář vznikl na základě 
autentických textů dětí v Terezíně, byl inspi-
rován knihami Dagmar Hilarové „Nemám 
žádné jméno“, Marie Rút Křížkové, Kurta 
Jiřího Kotouče a Zdeňka Ornesta „Je mojí 
vlastí hradba ghett?“, Chavy Pressburger 

PRAHA

NEDĚLE 

13. 1. 
14.00

ÚTERÝ 

15. 1. 
18.00

STŘEDA 

16. 1. 
18.00

ČTVRTEK 

17. 1. 
18.00

ÚTERÝ 

22. 1. 
18.00

ÚTERÝ 

29. 1. 
18.00

ČTVRTEK 

10. 1. 
19.00

STŘEDA 

23. 1. 
18.00

ČTVRTEK 

24. 1. 
18.00
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„Deník mého bratra“ a básnickou sbírkou 
Hanuše Hachenburga „Hned vedle bílá barva 
mráčků“.

Scénář a režie: Jana Franková, 40 min.
Po představení bude následovat krátká 

beseda s pamětnicemi Doris Grozdanovičo-
vou a Janou Dubovou.
Vstup volný

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

 Ze života Židů I: Židovský 
život
O důležitých milnících v životě 
tradičních praktikujících Židů, 

jako je obřízka, výkup prvorozených, tradiční 
vzdělávání, bar a bat micva, svatba a rodinný 
život, ale i dalších, méně známých zvycích, 
jejich vývoji a zvláštnostech s ohledem na 
místní obyčeje promluví správce pražského 
Nového židovského hřbitova Chaim Kočí, 
který současně vykonává rituální dozor 
nad košer stravou pro Pražský rabinát a je 
v České republice předsedou Chevra Kadiša. 
Jedná se o úvodní přednášku cyklu Ze života 
Židů, která bude představovat tradiční judai-
smus z různých hledisek.
Vstupné 30 Kč

 Uherská neologie a moravští 
rabíni
Dodnes živý směr v židov-
ství, rabínský neologismus 

v Uhrách, jeho historii, myšlenky a osob-

nosti v souvislostech duchovní atmosféry 
a myšlenkových proudů 19. století představí 
Jiří Arje Klimeš. Na několika příkladech 
také ukáže propojení tehdejších Uher 
a moravského židovstva. Přednáška nabídne 
možnost nahlédnout historii nikoliv jako 
pouhou minulost, ale jako stále aktuální, do 
jisté míry se opakující prolínání a zápasení 
myšlenek a jevů.
Vstupné 30 Kč

 Židovští uprchlíci na Moravě 
v době 1. světové války
V době 1. světové války 
prchaly před frontou statisíce 

lidí různých národností do vnitrozemí 
rakousko-uherské monarchie. Morava se 
stala přechodným domovem mnoha z nich. 
Přednáška historičky a kurátorky Muzea 
Vysočiny Aleny Jindrové bude pojednávat 
o uprchlických táborech, životě uprchlíků 
a politických opatřeních rakouské vlády.
Vstupné 30 Kč

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Medvídek Dubi 
představuje prvního 
židovského krále

Podle Páté knihy Mojžíšovy neměl mít izra-
elský král mnoho koní, mnoho žen a mnoho 
zlata, ale měl si opsat text Tóry a číst si v něm 
po všechny své dny, aby byl bohabojný, dodr-
žoval všechna přikázání a nevyvyšoval se 
nad své bratry. Ale přál si vůbec lid takového 
krále? A dostál Saul ben Kiš tomuto ideálu? 
Medvídek Dubi provede děti nejen Saulovým 
příběhem, ale pomůže i s výtvarným tvo-
řením a dokáže poradit při luštění hravých 
rébusů.
(Nezamyslova 27, Brno-Židenice)
Vstupné 30 Kč

 Vernisáž výstavy Rekviem 
za Vlněnu
Textilní továrna Vlněna, 
spojená s rodem Löw-Beerů, od 

devatenáctého století až do arizace provozo-
vaná rodinou Stiassny a ve dvacátých a třicá-
tých letech přestavěná Ernstem Wiesnerem, 
byla jedním z nejstarších a nejrozsáhlejších 
komplexů na zpracování vlny v Brně. 
V posledních letech se památkáři snažili 
o zapsání Vlněny mezi památkově chráněné 
objekty, ale neuspěli a v květnu 2016 byla 
zahájena demolice areálu. V současnosti zde 
vzniká kancelářské a obchodní centrum. 
Fotografie Martiny Janošové ukazují usi-
lovné a zároveň poetické mapování postup-
ného zániku tohoto výjimečného místa.
Vstup volný

Výstava v sále OVK Brno: Andre Steiner – 
nejen brněnský architekt
Výstava se koná ve spolupráci s ŽOB a je pří-
stupná během ledna ve dnech programových 
akcí a po předchozí telefonické domluvě.
Vstup volný

BRNO

ÚTERÝ 

8. 1. 
17.00

PONDĚLÍ 

14. 1. 
17.00

STŘEDA 

16. 1. 
17.00

NEDĚLE 

20. 1. 
10.30

PONDĚLÍ 

28. 1. 
17.00

KLÍČ K ŘEŠENÍ HEBREJŠTINY
(.V zahradě je kočka)  לא נחון .1
(.Dům má dva komíny)  לא נחון .2
(.Ložnice je v podkroví)  נחון .3

VÝROČÍ

Mezinárodní 
den památky 
obětí holokaustu 
a předcházení 
zločinům proti 
lidskosti připadá 
na 27. ledna
27. ledna 1945 byl Rudou armádou osvobozen 
nacistický koncentrační a vyhlazovací 
Osvětim-Březinka, a proto byl vyhlášen Val-
ným shromážděním Organizace spojených 
národů 1. listopadu 2005 památným dnem. 
Vlastně je s podivem, že k vyhlášení tohoto 

dne došlo až tak pozdě. Na rozdíl od Jom 
ha-šoa se v tento den připomínají také oběti 
jiných světových genocid moderní historie. 
Jedná se především o lidi zavražděné na 
základě etnického a rasového násilí ve 
Rwandě, Kambodži, Bosně a Dárfúru.

Světový židovský kongres letos spustil 
celosvětovou kampaň We Remember. Každý 
se může vyfotografovat s nápisem We 
Remember a přidat svou fotku do kampaně 
na Facebooku, Instagramu nebo Twitteru. 
Kampaň byla spuštěna 6. ledna a vrcholí 
živým přenosem všech fotek účastníků 
z Osvětimi-Březinky ve dnech 24.–27. 1edna.

Jom ha-šoa, který je více vnímán židov-
skou komunitou jako „vlastní“, nás čeká až na 
jaře –  27. nisanu podle židovského kalendáře 
a podle občanského 2. května 2019. Datum 
je odvozeno od výročního dne vypuknutí 
povstání ve varšavském ghettu; jelikož však 
povstání vypuklo 14. nisanu a toto datum 
(předvečer svátku Pesach) se pro den vzpo-
mínky z praktických důvodů ani svou atmo-

sférou nehodí, byl vybrán termín šest dní 
po skončení svátku, tedy v období počítání 
omeru, tradičně spojovaném s připomínkou 
neštěstí, která potkala židovský národ.

V České republice se již stalo tradicí 
veřejné předčítání jmen obětí a k akci se kaž-
dým rokem přidávají další města a obce, kde 
si připomínají své židovské spoluobčany.
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PÍSNIČKA

Roš ha-šana la-ilanot

Písnička o novém roce stromů patří 
v Izraeli mezi velice oblíbené o svátku 
Tu bi-švat. Jejími autory jsou Chanina 
Karčevski a Avraham Avrunin. Karčevski 
(1877–1925) se narodil v carském Rusku. 
Do Erec Jisrael přicestoval s maminkou 
a sestrou v roce 1908 a působil zde jako 
učitel hudby a také dirigent. Zhudebnil 
mnoho textů svých přátel, izraelských 
spisovatelů a básníku, a je rovněž autorem 
hudby k písni Roš ha-šana la-ilanot. Autor 
slov uvedené písně, Avrunin (1869–1957), 
pocházel z oblasti Běloruska. Také on 
odešel do Erec Jisrael, a to jen zhruba rok 
po Karčevském. Miloval hebrejský jazyk, 
který od mládí studoval a později v Izraeli 
vyučoval. Byl nadšeným lingvistou 
a překládal také z jidiš písně pro děti nebo 
psal i původní hebrejské texty.

Nový rok pro stromy!
Pro údolí i horu, chlapce i děvčata!
Vše se halí do zeleně,
oblečené na slavení svátku.

Vánek ve větvích citrusovníků
zní jak zvuk šofaru
Tekia, terua a taky švarím,*
na které odpovídá ozvěna z hor!

Půjdeme se podívat na chazana – mandlovník,
jenž se dívá na vinici i zahradu,
celý zahalený do bílého talitu
je ponořený do modlitby.

A na stromech je velký sněm
neboť jim Pán vše přikáže:
a každý ze stromů vydá plody v pravém čase
a lid odpoví a řekne: Amen!

* Tři způsoby troubení na šofar.

ָנה ָלִאיָלנֹות! ָ רֹאׁש ַהּשׁ
נֹות! ִנים, ּבָ ְיא, ָלָהר, ּבָ ַלּגַ

ֲעטֹף ַהּכֹל ָיֹרק ִנְרֶאה ּבַ
ְלבּוׁש ָנֶאה ַחג ֶזה ָלֹחג. ּבִ

ֹוָפר ּשׁ ְתֹקַע ּבַ ַמע ּבִ ִנׁשְ
ין ֲעֵצי ָהָדר; ָהרּוַח ּבֵ

ָבִרים, רּוָעה ְוַגם ׁשְ ִקיָעה, ּתְ ּתְ
ם ֵהד ָהִרים! ַאֲחָריו ַיֲעֶנה ּגַ

ן ֵקד ַחּזָ ֵנֵלְך ִלְראֹות ׁשָ
ן, ֶרם ּוַבּגַ ּכֶ ָיִציץ ּבַ

ּה ְלָבָנה, ּלָ ית ּכֻ עֹוֵטף ַטּלִ
ָנה. ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ּוִמְתּפַ

דֹול, ַעל ָהֵעִצים ָקָהל ּגָ
י ִיְפְקֵדם ֲאדֹון ַהּכֹל: ּכִ

ן ִעּתֹו ִיּתֵ ְריֹו ּבְ ֵעץ-ֵעץ ּפִ
ְוָעָנה ָהָעם ְוָאַמר: ָאֵמן!


