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ÚVODNÍK

Vážené a milé čtenářstvo,
otvíráte letní dvojčíslo Maskilu, které 

vás během dovolených a prázdnin snad 
pobaví a možná i poučí. Přinášíme tipy na 
výlety do Izraele – myšleno tedy na výlety 
organizované a sionistické, ať už je to 
Taglit pro mladé nebo dobrovolná pomoc 
v armádě bez ohledu na věk.

Pokud zůstanete v Čechách, nezapo-
meňte na Den židovských památek v neděli 
11. srpna. Jistě se ve vašem okolí nějaká 
taková památka najde. Nenajde se bohužel 
už synagoga v Českých Budějovicích, jejíž 
vypálení si připomínáme 5. července. Velký 
a zajímavý článek o této stavbě a o historii 
českobudějovických Židů přineseme v záři-
jovém čísle – do letního se už nevešel.

Jiným smutným výročím byl 23. červen. 
Tento den v roce 1944 proběhla návštěva 
terezínského ghetta Mezinárodním 
výborem Červeného kříže, akce nazvaná 
„zkrášlovací“.

Všechny tyhle smutné události si 
připomínáme 11. srpna, na který připadá 
nejsmutnější den židovského kalendáře 
(a půst) Tiša be-av. V tento den si připo-
mínáme nejen zničení obou Chrámů, 
ale všechny tragédie, které postihly Židy 
v dlouhé historii.

Ideálním čtením k vodě nebo na gauč 
ve stinném bytě je naše letní Literární 
příloha. Kratší povídku – zážitek ze zahra-
ničí – napsala Rut Sidonová a Petr Balajka 
nám dal ochutnat ze své nové detektivky, 
která vyjde počátkem příštího roku. Je to 
napínavé.

Další Maskil vyjde až začátkem září, 
i redakce potřebuje načerpat nové síly 
a inspiraci.

Hezké léto přeje redakce.

KATEŘINA MIKULCOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

RABÍNSKÉ SLOVO

Izraeli, doufej v Hospodina
K sobotnímu oddílu Balák

O šabatu 20. července čteme 
v synagogách parašu Balák 
(4. Mojžíšova 22, 2–25, 9).

Proč byla pojmenována paraša Tóry po 
moábském králi Balákovi, když je známo, že 
Balák nenáviděl Izrael?

Jak vysvětloval rabi Meir z Przemyślan, 
mnozí z národů sice Židy nenávidí, ale svou 
nenávist umně skrývají za pěkným vystupo-
váním a tváří se přátelsky. Proto se před nimi 
mnohdy nemáme na pozoru, jak bychom 
měli. Avšak Balák byl z jiného těsta. On byl 
„upřímným“ gójem, který se svou nenávistí 
k židovskému národu nijak netajil, nepřetva-
řoval se a dával ji patřičně najevo. Pro svou 
„upřímnost“ si proto zaslouží, aby se paraša 
Tóry nazývala jeho jménem.

V minulé paraše Chukat jsme četli 
o Edómcích, kteří odmítli povolit synům 
Izraele průchod svým územím a Izrael se mu 
vyhnul (20, 20–21). Také Kenaánec, aradský 
král sídlící v Negevu, vytáhl proti Izraeli, 
ale byl jím poražen (21, 1–3). Synové Izraele 
žádali emorejského krále Síchona o povolení 
projít jeho zemí, ale ten na jejich prosbu 
odpověděl válkou. Izraelci přemohli jeho 
vojsko a Síchonovu zemi obsadili (21, 21–25). 
V boji s Izraelem prohrál i bášanský král Og 
(21, 32–35).

Naše paraša začíná sdělením, že synové 
Izraele se utábořili v Moábských pustinách 
v Zajordání naproti Jerichu. Moábský král 
Balák se dověděl o všech vítězných bitvách 
synů Izraele proti výše uvedeným králům 
a obával se podobného konce. Velmi rychle 
pochopil, že Izrael nezlomí vojenskou silou. 
Balák se poučil z osudu sousedních králů, 
a proto hledá spojence proti Izraeli, a to 
i mezi nedávnými nepřáteli – u Midjánců, 
s nimiž poté uzavřel mír, jak uvádí traktát 
Sanhedrin 105a. Moábci navazují styky 
s midjánskými stařešiny, aby od nich zjistili, 
kde je skryta síla vůdce synů Izraele. Midján-
ští starší to musí vědět, vždyť Mojžíš žil léta 
u midjánského kněze Jitra a stal se dokonce 
jeho zetěm. Midraš Tanchuma, Balák 3, uvádí, 
že stařešinové odvětili Moábcům, že Mojží-
šova síla je skryta v jeho ústech, tj. – v jeho 
slovech a modlitbě. Balák se proto rozhodl 
proti Mojžíšovi a synům Izraele postavit 
stejně silou slova obdařeného člověka 
a vyslal posly do mezopotámského města 
Petóru k proroku a věštci Bileámovi. Poslové 
žádali Bileáma, aby šel s nimi do Moábu 
a proklel tam z Egypta přišedší národ synů 
Izraele. Bůh zakázal Bileámovi, aby s nimi 
šel, proto Bileám odmítl jít s nimi do Moábu. 
Král Balák tedy vysílá k proroku Bileámovi 
větší poselstvo s mnohem bohatšími dary. 
Bůh tentokrát Bileámovi povoluje cestu do 

Moábu, ale pod podmínkou, že bude dělat jen 
to, co mu Bůh poručí.

Jak aktuální jsou výše uvedená slova 
paraši v dnešní době! Je vidět, že není nic 
nového pod sluncem. Když jsme v několika 
válkách nad našimi nepřáteli zvítězili a jim 
se nepodařilo přesilou zbraní a početní 
převahou vojska zničit Izrael a nás zahnat 
do moře, tak se uchýlili k boji proti nám, 
podobně jako Bileám, svými ústy. Jsme 
svědky desítek protiizraelských rezolucí na 
půdě OSN, velmi se činí antisemitské hnutí 
BDS nebo „lidskoprávní“ organizace Betze-
lem či Machsom Watch.

Balákův strach z obrovského počtu 
národa synů Izraele, který se utábořil na jeho 
území, v Moábských pustinách, lze pochopit. 
Proč však Balák nežádá Bileáma o požeh-
nání pro sebe a svůj lid, aby mohl úspěšně 
klást odpor synům Izraele? On přímo žádá 
Bileáma, aby Hospodinův lid proklel. Tento 
požadavek prokletí je důkazem Balákovy 
nenávisti. Podobně však ani pohanský pro-
rok Bileám lačnící po královské odměně za 
prokletí Izraele nezaváhá ani na vteřinu. Zde 
však zasahuje Všemohoucí a slova prokletí 
se v Bileámových ústech mění v požehnání. 
Jedno z nich dokonce pronášíme, když 
vstupujeme do synagogy: Jak krásné jsou tvé 
stany, Jákobe, tvé příbytky, Izraeli – בּו  ַמה טֹּ
ֹנֶתיָך, ִיְשָׂרֵאל ְכּ  Mojžíšova .4) ֹאָהֶליָך, ַיֲעֹקב, ִמְשׁ
24, 5).

Neměl být tento nadpřirozený jev Bileá-
movi znamením, že Hospodin chrání svůj 
lid a že veškeré jeho úsilí proklít syny Izraele 
se mine účinkem? O Bileámovi si lze myslet 
cokoliv, ale rozhodně ne, že by byl hloupý. 
Bileám ví, že síla Izraele je skryta v jeho neo-
chvějné víře v Hospodina a v mravní čistotě. 
Proto tajně radí Moábcům, aby se snažili 
svést Izrael k modloslužbě, aby se klaněl 
a obětoval jejich božstvu Ba‘al Peoru. Tohoto 
úkolu se zhostily moábské a midjánské ženy. 
Jejich úsilí, bohužel, nebylo marné. Když se 
Izrael usídlil v Šitímu, izraelští muži podlehli 
svodům Moábek a Midjánek a začali se kla-
nět a obětovat jejich božstvu Ba‘al Peoru. To, 
čeho nedosáhl Bileám svými ústy, dokázaly 
cizinky. Bůh potom nařídil soudcům, aby 
pobili všechny, kteří se mu zpronevěřili, a na 
zbytek hříšníků seslal morovou ránu, které 
podlehlo dvacet čtyři tisíc mužů. Pinchas, 
Eleazarův syn a vnuk velekněze Árona, vzal 
oštěp a vešel do stanu Zimriho, syna Salůva 
z Šimonova kmene a probodl jej společně 
s Midjánkou Kozbí, kterou si tam přivedl. 
Tímto činem Pinchas zastavil epidemii moru 
uprostřed synů Izraele.

Vraťme se však ještě na počátek paraši, ke 
králi Balákovi. Moábský král mohl o pomoc 
proti Izraeli požádat přímo svého boha Ba‘ala 
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Peora a nemusel žádat o prokletí proroka 
a věštce Bileáma. Balák sice říká: ,י י ָיַדְעּתִ  ּכִ
ֹאר, יּוָאר. ר ּתָ ָבֵרְך ְמֹבָרְך, ַוֲאׁשֶ ר-ּתְ  ,Vím – ֵאת ֲאׁשֶ
že komu ty požehnáš, je požehnán, a koho 
ty prokleješ, je proklet. (4. Mojžíšova 22, 6) 
Avšak spoléhat na Bileámovo prostřednictví 
se mu nevyplatilo. My víme, že pohanskému 
králi Balákovi by samozřejmě nemohly 
pomoci žádné modlitby a prosby, ba ani ty, 
jimiž by se přímo obracel ke své modle, neboť 
by se obracel k bezduchému výtvoru lid-
ských rukou. Na druhou stranu, z Balákova 
jednání lze učinit vývod, že člověk se nikdy 
nemá spoléhat na jiného člověka, byť by jej 
provázela pověst proroka a divotvorce.

Příběh, který nám to ilustruje, se stal 
s cadikem rabi Meirem z Przemyślan 
(1780–1850), známým svou skromností 
a hlubokým sociálním cítěním. Jednou k rabi 
Meirovi přišla jakási žena a prosila jej, aby 
se za ni pomodlil, neboť díky jeho modlitbě 
se jí jistě narodí syn. Rabi Meir jí odvětil, že 
se za ní pomodlí, ale jen tehdy, když mu dá 
padesát rublů na sbírku, kterou pořádá pro 
jednu chudou rodinu, která ztratila střechu 
nad hlavou. Žena se smutnou tváří odvětila, 
že může dát jen deset rublů. Rebe byl však 
neoblomný a trval na padesáti rublech. 
Žena nakonec řekla rebemu, že maximum, 
co může dát, je třicet rublů, ale ani o rubl 

více. Rebe její nabídku odmítl a stále trval 
na padesáti rublech. Žena začala vzlykat 
a nakonec se hořce rozplakala a pravila: „Je-li 
tomu tak, tak už mi nezbývá nic, než doufat 
v Hospodinovu pomoc a mohu se spolehnout 
pouze na Něj.“

Když rebe Meir uslyšel z úst ženy tato 
slova, s úsměvem řekl: „Přesně toho jsem 
chtěl dosáhnout. Teď, když jsi ochotna 
spolehnout se ne na mě a mou modlitbu, ale 
na Všemohoucího, tak jsem přesvědčen, že 
Bůh vyslyší tvé přání a pomůže ti. Také já se 
budu za tebe modlit, aniž bys mi musela dát 
jedinou kopějku.“

V podobném duchu je laděno i Požehnání 
za Jeruzalém, v Požehnání po jídle, kde se 
uvádí: „Bože náš, nedopusť, abychom byli 
závislí na tom, co může dát smrtelník, ani na 
jejich půjčkách, ale abychom záviseli pouze 
na Tvé ruce, která je plná, otevřená, svatá 
a štědrá…“

Samozřejmě, člověk nesmí být pasivní 
a doufat jen v Boží pomoc. Naopak, sám se 
musí snažit pomoci sobě i ostatním, je-li 
toho třeba. Současně by měl ale věřit v Boží 
pomoc, která dodá jeho snažení správný 
směr, energii a nakonec jeho snahu a úsilí 
korunuje úspěchem.

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.

  

Červenec–srpen 2019

Náboženské akce – bohoslužby:

Kabalat Šabat
každý pátek od 18.30

Tiša be-av (11. srpen)
Odpolední bohoslužba (mincha) Tiša 
be-av proběhne v neděli 11. srpna od 
18 hod. v Bejt Simcha (Maiselova 4, 
Praha 1).

ŠAVUOT 
V sobotu 8. června se konala v Bejt 
Simcha oslava svátku ŠAVUOT. 
Nejprve proběhla večerní bohoslužba 
se zpěvem liturgických písní, kterou 
nás provedl kantor Ivan Kohout, po 
které následovalo čtení knihy Rút. 
Vše bylo zakončeno společným pose-
zením, které bylo doplněno bohatým 
pohoštěním. Za vydatného pojídání 
všemožných mléčných pokrmů, 
pro Šavuot typických, si účastníci 
vyslechli zajímavou drašu, která byla 
vedena formou diskuze všech přítom-
ných. Děkujeme všem, kteří oslavili 
svátek Šavuot v Bejt Simcha a těšíme 
se příště na viděnou.

Vitráž s textem požehnání Ma tovu: Jak dobré jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, Izraeli (4. Moj. 24, 5). 
Moše Kastel, Kastel muzeum, 2011, zdroj Wikimedia

PROGRAM BEJT SIMCHA
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IZRAEL

Kousek Izraele v Praze

Ať už žijete v Praze a zůstali 
jste přes léto ve městě, nebo 
jste mimopražští, kteří se 
chystají na výlet do hlavního 
města, máte možnost zakusit 
výtečnou izraelskou kuchyni, 
navíc cenově dostupnou 
a přímo v centru.

Před několika měsíci se na proslulém praž-
ském Manifesto Market objevil stánek vonící 
zátarem a datlemi. Pod názvem Hummus 
Nofech tady připravují čerstvý chumus, 
baba ganuš, voňavý falafel a spoustu dalších 
dobrot Diana a Avi Ben Perezovi.

Z Krkonoš do Jeruzaléma a zpátky do 
Čech
Avi pochází z velké rodiny marockých židů 
a narodil se ve městě Casablanca. Když mu 
bylo pouhých osm měsíců, uskutečnila celá 
rodina aliju a usadili se v Jeruzalémě. Zde 
Avi vyrostl společně s jedenácti sourozenci, 
vystudoval zahradnictví a design a začal 
pracovat v oboru.

Jeden z velkých zahradnických 
projektů Avi realizoval v kibucu nedaleko 
Jeruzaléma. Tam také potkal svou budoucí 
manželku Dianu, holku z Krkonoš, která 
se ve čtyřiadvaceti letech rozhodla odjet do 
Izraele, aby udělala gijur. Jak Diana sama 
říká, uvažovala nad tím už snad od svých 
dvanácti let a v dospělosti se pak definitivně 
ke konverzi rozhodla po jedné pracovní cestě 
do Izraele.

Avi a Diana žili společně několik let 
v Jeruzalémě. Diana zde dokončila konverzi, 
vystřídala několik zaměstnání a později 
vedla obchod se zdravou výživou. Avi se 
věnoval především zahradnickému designu.

Během druhé intifády roku 2003 se Avimu 
a Dianě narodila dcera Keshet. S teprve 
měsíčním miminkem se náhle rozhodli 
odstěhovat do Česka. „Myslím, že to byly 
nějaké poporodní hormony,“ říká Diana 
s nadsázkou, „najednou jsem se bála jezdit 
s Keshet autobusem a podobně, tak jsme se 
rozhodli na čas odjet.“

Nyní žije celá rodina v Česku už šestnáct 
let.

Nofech
Avi pracoval v České republice nejdříve 
mnoho let v logistice pro jednu velkou mezi-
národní oděvní firmu. Později se ale rozhodl, 
že chce dělat něco ze srdce a otevřel košer 
podnik Patisserie Nofech v Kodaňské ulici. 
„Chtěl jsem ukázat naše tradice, židovské 
jídlo a různé dobroty, které si připravujeme 
doma třeba o svátcích. Není to tedy jen ‚izra-
elské‘ jídlo, ale snoubí se tady chutě Maroka 
a Středomoří… Prostě to, co znám jako ‚židov-
ské jídlo‘ už z domova,“ vysvětluje Avi.

Název pro svůj podnik si Ben Perezovi 
vybrali podle kamene, který je symbolem jed-
noho z dvanácti izraelských kmenů – kmene 
Juda. Když Juda a Támar měli dvojčata, jedno 
z nich pojmenovali Perez (viz Genesis 38, 29). 
„Mé jméno je Ben Perez, tedy syn Perezův,“ 

vysvětluje Avi svou náležitost ke kmeni Juda, 
jež ho inspirovala.

A jestli se Ben Perezovým nestýská po 
Izraeli? „Domov je tady i tam. Máme velkou 
rodinu v Izraeli, ale i příbuzné v Česku,“ 
říká Avi. „V Izraeli je samozřejmě pro nás 
jako věřící židy mnohem snadnější život, 
ale budeme se v budoucnu řídit i tím, kam 
bude mířit naše dcera Keshet – zatím tedy 
plánuje, že chce po škole nastoupit v Izraeli 
do armády,“ dodává Diana. Keshet prý jezdí 
do Izraele odmalička a cítí se tam jako doma.

„Přesto, že mám ráda Českou republiku, 
tak je mi příjemnější být jako věřící židovka 
v Izraeli, než v ‚ateistickém Česku‘,“ hodnotí 
to Keshet, která po maturitě plánuje studium 
medicíny.

Avi má také v plánu podívat se někdy do 
Maroka, odkud pochází jeho rodina.

Co bude dál?
Po více než třech letech se Ben Perezovi 
rozhodli přesunout blíže k zákazníkům 
a otevřeli stánek v rámci Manifesto Marketu 
v Praze u Florence. Byli tak nuceni poněkud 
omezit svou původní nabídku, ale to základní 
a důležité zůstalo a esence jejich kuchyně se 
nezměnila. Ať už tedy zatoužíte po poctivém 
a s láskou připravovaném domácím chu-
musu, baba ganuš nebo šakšuce, či dostanete 
chuť na křupavou baklavu, Hummus Nofech 
předčí všechna vaše očekávání.

V blízké době se podnik bude rozrůstat 
o další pobočky (například v obchodním cen-
tru Chodov) a v plánu je také nová kmenová 
prodejna. Máme se tedy rozhodně na co těšit.

RÁCHEL POLOHOVÁ 
Foto archiv Aviho Ben Pereze

 
 
b Diana, Keshet a Avi

Hummus 
Nofech – chutě 
Izraele na 
Manifesto 
Market
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Tiša be-av – den připomínky 
židovského utrpení
Tiša be-av připadá na 9. den měsíce 
av. Tradičně je dnem půstu a smutku 
za zničení obou chrámů v Jeruzalémě. 
Reformní judaismus oproti ortodoxnímu 
neklade Chrám do centra náboženského 
uvědomění. Tiša be-av tak slouží jako den 
vzpomínky na všechny tragédie, které 
postihly židovský národ.

Tradičně je tento den tím nejtemnějším 
a nejsmutnějším v roce. Stejně jako na Jom 
kipur se půst drží od západu slunce dne 
předchozího do západu slunce končícího 
Tiša be-av. Je zvykem sedět v synagogách na 
nízkých stoličkách, podobně jako při sezení 
u mrtvých během truchlení. Čtou se části 
z knihy Jeremiáš a Jób a pasáže z Talmudu, 
které se zabývají zničením prvního Chrámu 
v roce 586 před občanským letopočtem 
a druhého Chrámu v roce 70 občanského 
letopočtu.

Mnoho tradičních věřících začíná 
s přípravou na toto smutné období už tři 
týdny před Tiša be-av, 17. dne měsíce tamuz. 
Údajně tento den roku 586 před o. l. zahájili 
Babyloňané vpád do Chrámu. V tomto období 
se nekonají svatby, oslavy a lidé si nestříhají 
vlasy. S nástupem měsíce av se truchlení 

stupňuje a věřící nejedí maso, nepijí víno, 
nekupují si nové oblečení a muži se neholí.

Pro reformní a liberální judaismus 
tradiční rituály poněkud ustoupily do 
pozadí a fyzická obnova Chrámu ztratila na 
důležitosti. Ačkoliv se historici přou o to, 
zda oba Chrámy byly skutečně zničeny ve 
stejný den, Tiša be-av zůstává symbolem 
židovského utrpení a ztrát. Mnohá staletí se 

v tento den stávaly a následně připomínaly 
hrůzy a pohromy postihující Židy – pogromy 
v období křižáckých válek, vyhnání Židů ze 
Španělska, hrůzy šoa… Také při letošním 
Tiša be-av si připomeneme utrpení, která 
sužovala a stále sužují svět.

KATEŘINA MIKULCOVÁ

Fun Run 2019 – Běh pro dobrou věc
První červnovou neděli se pražský 
park Folimanka zaplnil nadšenými 
běžci, kteří se navíc rozhodli podpořit 
dobrou věc. Druhý ročník Maccabi 
Fun Runu se konal na Den Jeruzaléma 
2. června, pořadatelem byl Sportovní 
klub Hakoach. Výtěžek z běhu podpořil 
židovské organizace napříč republikou, 
které se staly partnery běhu.

Fenomén Fun Runu je celosvětový a Praha se 
tak přidala k 25 metropolím včetně Londýna, 
Paříže, Barcelony, Washingtonu nebo napří-
klad Tel Avivu. Pražský závod nabídl trati 
na 1‚5 km, 5 km a velmi populární štafety na 
4 × 500 metrů. V tropickém počasí se na start 
závodu postavilo celkem 106 běžců. Za jedno 
startovné bylo možné se zúčastnit i více 
běhů, což mnozí využili. Originální zahájení 
závodů namísto obvyklé startovní pistole 
zajistilo troubení na šofar. Překvapivým, 
a o to milejším, hostem na zahájení byl Motti 
Tichauer, prezident European Maccabi 
Confederation (EMC), prvotního iniciátora 
Maccabi Fun Runů. Běžce přišel pozdravit 
i velvyslanec Státu Izrael J. E. Daniel Meron.

Po společné rozcvičce a protažení se na 
kratší trať vydali někteří dospělí, ale zejména 
mnoho dětí. V dětské kategorii vyhrál Eliáš 
Rosenbaum, stříbrnou medaili brala Ester 
Žáčková, bronz Josef Roth. Ester navíc 
zaběhla skvělý čas 5:34 a na trati 1‚5 km 
byla celkově nejrychlejší i mezi ženami. Na 
pětikilometrové trati byla nejrychlejší ženou 
Radana Bittnerová, mezi muži kraloval 
Matan Fuks. Ten byl také členem štafety 
Hakoach složené z pořadatelů, která zvítězila 
ve své kategorii v čase 8:33. Každý účastník 
běhu si mohl vybrat organizaci, kterou svým 
startovným podpoří. Na její konto putovalo 
75 % darované částky, čtvrtina posloužila na 
profesionální časomíru nebo občerstvení po 
běhu. Z celkové částky 31 215 Kč bylo věno-
váno 21 798 Kč na projekt, který byl připraven 
ve spolupráci s Nadačním fondem obětem 
holocaustu – podpora sociálně aktivizační 
služby pro seniory při Židovské obci Karlovy 
Vary, 600 Kč šlo na podporu Maccabi Brno 
a 1013 Kč na činnost Unie Makabi ČR. Zbylá 
částka pokryla organizaci běhu.

Partnery běhu byly Federace židovských 
obcí, Lauderovy školy, Židovské obce v Praze, 

Brně a Olomouci, Nadační fond obětem holo-
caustu, Spolek na podporu osob dotčených 
holocaustem, Česká unie židovské mládeže, 
spolek Besamim (izraelské lidové tance), 
Židovská liberální unie, Maccabi Brno, 
Maccabi Karlovy Vary, Bejt Simcha a spolek 
Chinuch. Svou záštitu akci propůjčila sta-
rostka Prahy 2 Mgr. Jana Černochová.

Každý účastník běhu odcházel s diplo-
mem, tričkem s logem Maccabi Fun Run, 
dárkem s motivem Prahy věnovaným spo-
lečností Robin Ruth a hlavně se sportovním 
zážitkem a hřejivým pocitem, že pomohl 
dobré věci.

Již teď si můžete rezervovat první červ-
novou neděli příštího roku na třetí ročník 
Maccabi Fun Run Prague!

LINDA SALAJKOVÁ 
Sportovní klub Hakoach 
Foto autorka
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DĚNÍ V ČUŽM

ČUŽM za „Velkou louží“

Část rady České unie židovské 
mládeže se vydala na dalekou 
cestu do Ameriky. Sice jsme 
tam byly poměrně krátkou 
dobu, ale za to jsme toho 
hodně stihly.

Klára Veselá – prezidentka unie – nás 
reprezentovala na semináři ADL (Anti-Defa-
mation League), který byl primárně zaměřen 
na boj proti antisemitismu, poté se vydala na 
summit JAFI (Jewish Agency for Israel), kde 
s prezidentkou WUJS (World union of Jewish 
students) Avigayil Benstein a prezidentem 
FEJLA (Federación de Jóvenes Judíos de 
Latinoamérica) Andresem Tessarou přispěla 

vlastními podněty a názory k budoucímu 
směřování organizace. Klára stihla navštívit 
díky tomu New York, New Jersey, a ještě se 
navíc stavit ve Washingtonu D. C., kde se 
potkala s Julii Ondračkovou a se mnou.

Ve stejnou chvíli jsme se účastnily AJC 
Global Forum 2019, kde jsme reprezentovaly 
naši unii jako jednu z mnoha po celém světě. 
Byly jsme součástí delegace EUJS (Europian 
union of Jewish students), se kterou jsme už 
byly na semináři v Bruselu na jaře.

American Jewish Committee je organi-
zace, která se snaží svou činností přispět 
k americko–izraelským vztahům, obhajování 
občanských práv a bojovat proti formám dis-
kriminace ve Spojených státech. Každoročně 
pořádá velkou konferenci, kde chce předsta-
vit dosavadní práci organizace, ocenit lidi, 
kteří napomáhání v boji proti antisemitismu, 
nebo přinést zprávu o současném politickém 
dění jak v Izraeli, tak i v Americe.

Díky tomu jsme mohly poznat organizaci, 
která funguje přes více než sto let, nahléd-
nout do židovského života v Americe a více 
tak pochopit vztah mezi Amerikou a Izra-
elem. Mohly jsme se zúčastnit přednášek 
a diskusí na různá témata, jako je nenávist 
na sociálních sítích, bojování proti antisemi-
tismu na školních kampusech atd. Zároveň 
jsme měly možnost poznat další mladé lídry 
z unií z celého světa a konkrétně ze Spoje-
ných států. Navštívily jsme místní Moishe 
house, strávily šabat v místní synagoze, 
ale zároveň jsme si stihly projít památky 
Washingtonu, poznat místní Chinatown 
a ochutnat tu nejlepší brokolici na světě.

Rozhodně jsme prohloubily naše 
vztahy s přáteli z evropských unií a již teď 

připravujeme nějaká blízká setkání či jinou 
spolupráci. Už se těšíme, že se brzy s někte-
rými setkáme na SummerU, letním táboře 
pro židovské studenty z celé Evropy, který 
proběhne letos od 12. do 19. srpna.

ELISA SPEVÁKOVÁ, ČUŽM 
Foto autorka textu
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ROZHOVOR

Za zónu osobního komfortu
Dvě děvčata, Anna Bendová 
a Klára Verzichová, si 
našla čas, aby se s námi 
podělila o své zážitky 
z dobrovolnického programu 
izraelské armády Sar-El. 
Anička (25) vyjela v rámci 
Sar-El poprvé, Klárka (31) již 
opakovaně. Své zkušenosti 
holky porovnaly během 
unikátního dvojrozhovoru pro 
Maskil.

Klárko, kolikrát jsi už byla pomáhat v rámci 
programu Sar-El? Vzpomeneš si, kdy to bylo 
poprvé?
Byla jsem už třikrát – z toho dvakrát na plný 
třítýdenní program a jednou jen na týden.

Poprvé jsem odjela v roce 2014. Nebyla to 
vlastně moc zajímavá základna – ale mně to 
tehdy přišlo dost zajímavé, protože jsem to 
všechno viděla prvně.

Je rozdíl mezi uzavřenou a otevřenou 
základnou. Na uzavřené základně jsou vojáci 
přes noc, na té otevřené jdou po práci prostě 
domů. Já jsem byla poprvé právě na otevřené 
základně, a navíc jsme dělali nezajímavou 
práci, třídili jsme různé harampádí.

Aničko, ty jsi byla na Sar-El poprvé – kdy jsi 
odjela a na jak dlouho?
Odjela jsem loni v srpnu (2018) a byla jsem 
tam na třítýdenním programu uprostřed 
horkého léta…

Jak jste se o Sar-El dozvěděly?
K: Asi od nějakých spolužáků nebo kama-
rádů. Už si to přesně nepamatuju.
A: Dozvěděla jsem se to od kamarádů mojí 
kamarádky, kteří tam byli a vrátili se nad-
šení.

Už jste byly někdy dřív před Sar-El v Izraeli?
K: Byla jsem v Izraeli už jako turista i stu-
dent. Ale Sar-El byla příležitost, jak se dostat 
do Izraele zase jiným způsobem, strávit tam 
nějakou dobu a nakouknout trochu „pod 
pokličku“ izraelské armády.
A: Pro mě to byla vůbec první návštěva Izra-
ele. Studuju žurnalistiku, jsem dost zvědavá 
a zajímá mě, jak věci fungují. V rámci své 
práce ale sedím většinou v redakci, chtěla 
jsem tedy vyrazit někam do terénu. Taky 
jsem chtěla chvíli vypnout hlavu, odpočinout 
si a pracovat manuálně. Moc jsem chtěla 
vidět Izrael – ne typicky jako turista, ale zažít 
ho z trochu jiného úhlu.

Jak vás napadlo odjet zrovna na program 
Sar-El? Proč ne třeba jako dobrovolnice do 
kibucu?

K: Já bych do kibucu chtěla a uvažovala 
jsem o tom. Je však složitější se tam dostat 
a neměla jsem k tomu žádné informace. 
Zatímco Sar-El to má velice dobře zorgani-
zované a člověk tady má jasné instrukce. 
Zároveň mě zajímá armáda.
A: Když jsem se já zajímala o možnost jet 
do kibucu, setkala jsem se s informací, že 
tam člověk nemůže odjet na dobu kratší 
než několik měsíců – a to pro mě při studiu 
nebylo možné. I mě zaujala armáda a oče-
kávala jsem, že to bude zkušenost, která mi 
ukáže moje hranice – nebo je někam posune.

Protože je to fyzicky náročné?
A: Určitě v něčem ano. Přece jen jde o nějaké 
nepohodlí spojené s armádou, máš šanci 
vyrazit do terénu a otrkat se.

Pokud by to bylo možné, šly byste pomáhat 
třeba do české armády?
K: Kdyby byla taková možnost si něco podob-
ného zkusit i v české armádě, tak proč ne. 
Zajímalo by mě to. Ale v Izraeli je to prostě 
tradice, ten program má nějakou historii 
a důvody, proč vznikl.
A: Já bych do české armády nešla. Šlo mi 
o nějakou dobrovolnickou práci v Izraeli. 
To, že to byla armáda, bylo až druhořadé. 
Ale naskytla se tato možnost a mně to přišlo 
jako dobrá příležitost si něco zajímavého 
vyzkoušet.
K: Ano, to byl i u mě jeden z důvodů proč 
jsem tam jela. Mé druhé cestě předcházel 
měsíční studijní pobyt v ULPANU (intenzivní 
kurz moderní hebrejštiny na izraelské uni-
verzitě, pozn. red.), na který jsem dostala sti-
pendium. Službu v Sar-El jsem pak vnímala 
do určité míry také jako splacení nějakého 
morálního dluhu.

Je třeba pro tuto dobrovolnickou práci spl-
ňovat nějaké podmínky?
A: Snad bezúhonnost a museli jsme také 
vyplnit nějaké zdravotní potvrzení. Ale 
potkala jsem tam třeba 86letou babičku, 
která mi vyprávěla, že je na programu už 
poněkolikáté. Takže věkově existuje asi jen 
spodní hranice 18 let.

A změnila se tato pravidla v průběhu let od 
tvé první cesty, Klárko?
K: Vůbec. Jen se během let navýšil nějaký 
poplatek místnímu koordinátorovi. Ještě 
je ale dobré počítat s tím, že i když zde není 
věková hranice, tak v rámci skupiny při dlou-
hodobém programu jsou lidi mezi „mladé“ 
zařazeni zhruba do věku 30–35 let, a poté už 
tě zařadí do skupiny společně se „staršími“ – 
což může být pro některé čtyřicátníky třeba 
trochu frustrující…

Jely jste samy, nebo jste byly součástí nějaké 
skupiny?

A: Jela jsem jen se svou kamarádkou. Až na 
letišti v Tel Avivu jsme pak zjistili, že je nás 
skupina přibližně osmi Čechů. Člověk má 
ale možnost zorganizovat vlastní skupinu 
a v rámci toho pak i víc věcí domluvit pře-
dem.

Mohly jste si vybrat, kam pojedete?
K: Ne, to nikdo neví předem, rozdělí se to až 
na letišti v Izraeli.
A: Ale stejně moc nevíš, kam jedeš. Nám 
řekli jen: „Pojedeme na jih.“ (smích) A na 
základnách je pak rušička a ani s „chytrým 
telefonem“ se toho tedy moc nedozvíš.
K: No, někdy ještě před bránou to funguje 
a mně se tak podařilo zjistit, kde zhruba 
jsme – navíc už jsem v Izraeli předtím byla, 
takže jsem po cestě tušila, kam míříme.
A: Ale teoreticky se může stát, že po celou 
dobu ani nevíš, kde jsi. My jsme třeba nejdřív 
přijely na jednu základnu, kde se pak ale 
ukázalo, že tam pro nás není práce, a tak 
jsme se druhý den přesunuly jinam. Když 
jsme potom během pobytu jely na výlet na 
základnu známou jako Little Gaza, tak se 
ukázalo, že to je právě ta základna, na níž 
jsme strávily první dva dny. Tohle jsme ale 
před tím netušily.

Když přijedeš, tak ještě dostaneš od 
madrichim (z hebrejštiny, מדריך, מדריכים = 
průvodce, instruktor, pozn. red.), kteří se 
o tebe celou dobu tak nějak starají, nálepku 
s názvem své základny.

 Sar-El byla příležitost, jak se 
dostat do Izraele zase jiným 
způsobem, strávit tam 
nějakou dobu a nakouknout 
trochu „pod pokličku“ 
izraelské armády.
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K: Naše madricha nám také na základně 
ukázala po několika dnech mapu a jen velice 
zhruba lokalizovala, kde se nacházíme. To 
bylo vše.

Na Sar-El jde především o dobrovolnickou 
práci. Co jste dělaly? Mohly jste si vybrat?
K: Při mé první cestě to nebyla žádná zábava. 
Po cvičení záložáků zůstaly na základně 
hromady vybavení a uniforem, které bylo 
potřeba vyčistit a vytřídit. Na druhé základně 
to bylo mnohem zajímavější. Šlo o uzavřenou 
základnu jedné speciální jednotky. Tam jsme 
se dozvěděli strašně zajímavé věci – každý 
den jsme měli zajímavé přednášky různých 
vojáků specialistů. A taky jsem se dostala 
k zajímavé práci, když jsem čistila útočné 
pušky. To jsem původně dělat ani neměla 
(rozhodně to není standardní práce v rámci 
programu), ale měla jsem dost drzosti si o to 
říct a prostě jsem se to naučila. Často ale člo-
věk něco uklízí nebo natírá a dělá další věci, 
co jsou potřeba.
A: My jsme třeba jeden den třídili uniformy 
na ty, co jsou ještě použitelné, a ty, co už 
ne. Druhý den jsme je řadili podle velikosti 
a třetí den jsme je měli počítat…
K: No, my jsme dělali úplně totéž! (smích)
A: Taky jsme ale chystali vojákům vysílaným 
na mise balíčky na cestu, počítali jsme 
a třídili různé věci, stěhovali jsme vybavení 
a tak dál.

A jak se k vám chovali řadoví vojáci?
A: Obvykle byli moc milí a ptali se se zájmem, 
odkud jsme apod.
K: Mám stejnou zkušenost. Tihle kluci 
a holky obvykle nechápou, že tam někdo jede 
dobrovolně, když pro ně je to nepříjemná 
povinnost. Někdy se ale našly i tipy holek, 
co to braly tak, že tam jsme proto, abychom 
za ně dělaly jejich práci a ony mohly sedět 
v kanclu s nohama na stole.

Jak vypadá takové ubytování na základně?
K: Při každém turnusu v tom byl velký rozdíl. 
Na první základně jsme celou dobu spali na 
rozkládacích armádních lehátkách, které už 
hodně pamatovaly… Veškeré mé vybavení 
bylo to lehátko a křivá polička, z níž všechno 
padalo. Po nějaké době po mně začali lézt 
mravenci – takže jsem to lehátko stěhovala 
každý večer do jiného rohu. Na druhé 
základně jsme bydleli s vojačkama v jejich 
baráku, tam to bylo dost fajn, a stejně tak, 
i když jsem jela potřetí.

Bydlely jste v budově, nebo ve stanech?
K: Já vždy v budově, ale slyšela jsem, že 
někteří přespávali na jiných základnách ve 
stanech. Máš tedy jen palandu nebo lehátko 
a nanejvýš jednu skříňku. Jednou nám ale 
do pokoje přijela skupina holek, které natáčí 
propagační videa pro armádu, a ty neměli 
kam ubytovat, tak spaly s námi. V tu chvíli 
nás tam v pokoji pro šest bylo snad patnáct.

A co sociální zařízení?
K: To je na chodbě (ne u pokoje). Vždy teče 

voda, i teplá. Člověk si ale především musí 
zvyknout na to, že ve sprchách není žádný 
závěs. A dál bych to asi nerozváděla… (smích)

Jaké jsou tvoje zážitky, Aničko?
A: My jsme měly svůj pokoj a palandy 
s tenounkou matrací. Dostaneš spacák, 
ale ten použiješ jen v zimě – jinak to nemá 
smysl… A krom toho jsme měly prostěradlo.
K: Abych to doplnila, s sebou si vezmeš 
nějaký šátek nebo tenkou deku. Přivezla 
jsem si taky povlak na polštář, ale polštář 
nedostaneš – můžeš si tam nacpat třeba 
mikinu (smích).
A: Já jsem si s sebou vzala také mýdlo 
na praní a šňůry na prádlo. Člověk totiž 
nemá kde prát a pere si jen ve volném čase 
v umyvadle – a pak jsme to sušily na šňůrách 
rozvěšených po pokoji.

Koupelna a WC podobné, jako říká Klárka. 
Když jsem se po dvou týdnech dostala na 
nějakém výletě do hostelu, tak jsem byla celá 
vedle z toho, že je tam voňavý ručník a čistá 
postel.

A jaké bylo jídlo?
A: Výborné! Nikde jsem si nepochutnala tak, 

jako v izraelské armádě. Pořád nám i při práci 
nosili různé ovoce a dobroty.
K: Potvrzuju. Skvělé jídlo máš po celý den 
a nic z toho neplatíš.

Je něco, co vás překvapilo?
A: (přemýšlí) Překvapovalo mě v podstatě 
vše – protože jsem nikdy nic podobného 
nezažila. Ale žádný negativní zážitek nebo 
nepříjemné překvapení to nebylo.
K: Mě třeba překvapilo, jak člověk v armádě 
pořád na něco čeká – čekáš, až ti někdo dá 
práci, pak až ti někdo dá vybavení na tu práci 
atd. atd.
A: No jo. My jsme si taky pořád říkali: „Jsme 
tu, abychom čekali.“

Mě to upřímně tolik nepřekvapuje, když si 
uvědomím, jak funguje byrokracie v Izraeli 
jako takovém – všechny pošty, banky 
a úřady…
K: To je pravda. A pak byli vždycky v šoku, 
když jsme začali nějak efektivně pracovat. 
Pořád říkali: „Zpomal. Nechceš kafe?“

Když to člověk poslouchá, tak se diví, jak 
mohou mít Izraelci tak úspěšnou armádu…
A: No jo. Nejlepší armáda na světě (úsměv).

Aničko, s jakým očekáváním jsi na Sar-El 
odjížděla? A chtěla by ses tam zase vrátit?
Asi jsem neměla očekávání, ale spíš jsem byla 
zvědavá. Do té doby jsem si myslela, že mám 
nějaké hranice, ale tam jsem zjistila, že to jsou 
jen moje hranice, které jsem schopná denno-
denně překračovat. Taky si člověk uvědomí, 
že když nejde o život, nejde vlastně o nic. 
Přemýšlím o tom, že bych jela znovu, a taky 
o tom, že bychom udělali nějakou vlastní 
skupinu ve spolupráci s Moishe House.

Klárko, proč ses do armády vracela a která 
cesta se Sar-El byla nejlepší?
Byl to skvělý způsob, jak strávit prázdniny. 
Izrael není úplně levná země a dostat se na 
tento program je v podstatě snadné. Zkusit si 
život na základně je hodně zajímavé. Člověku 
se vše smrskne do těch několika hodin „tady 
a teď“ a do jednoduchých úkonů. Navíc často 
nemáš na základně signál a není tam inter-
net, takže jsi izolovaná vlastně od všeho. 
Myslím, že je to dobré třeba pro někoho, kdo 
má syndrom vyhoření nebo potřebuje zre-
laxovat. Tady pracuješ manuálně, máš jasné 
zadání a nemusíš se starat vůbec o nic. Další 
benefit je, že si člověk procvičí jazyk – ať už 
angličtinu nebo hebrejštinu.

Nejvýše hodnotím svůj druhý pobyt, 
protože to bylo nejzajímavější, a pak třetí, 
protože tam jsem potkala svého partnera, 
Itala, takže to má takový osobní rozměr.

Jak vypadá všední den dobrovolníka na 
základně?
A: Je to rutina. Člověk má vytyčeno – tady 
spím, tady jím, tady pracuju. Často se 
nemůžeš volně pohybovat ani v rámci dané 
základny. Vstává se docela brzy, myslím, že 
v sedm.

ANNA BENDOVÁ (*1993) studuje žurnalistiku na 
FSV UK, je rezidentkou pražského Moishe House 
a pracuje pro Židovské muzeum v Praze.

KLÁRA VERZICHOVÁ (*1988) je absolventkou 
judaistiky na HTF UK, v minulosti příležitostný 
návštěvník Bejt Simcha a členka Beth Shalom 
v Göttingenu.
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K: My jsme na té druhé základně vstávali 
mnohem dřív – asi kolem páté ráno. Vše 
začalo nástupem u vlajky společně s veli-
telem, který svým vojákům vyčítal kde co 
(špinavé boty, pomačkanou uniformu apod.). 
Nás se toto ale naštěstí netýkalo – přitom my 
jsme byli nejušmudlanější – protože jsme 
měli jen jednu uniformu, kterou jsme měli 
možnost prát jen v ruce.
A: My jsme si tu vlajku vztyčovali sami 
a nástup jsme neměli s ostatními vojáky.

Co jste ještě stihly během svého pobytu? 
Předpokládám, že na šabat je volno.
A: Volno máš vlastně od čtvrtku odpoledne 
až do nedělního rána. Já jsem toho, myslím, 
stihla hodně. Jednak máš možnost být 
zdarma v Tel Avivu v armádním hostelu Bejt 
Oded, čehož jsme s kamarádkou využily. 
Další víkend jsme vyrazily k Mrtvému moři 
a na Masadu a třetí víkend do Jeruzaléma. 
Jsou i zajímavé organizované výlety – 
obvykle v neděli.
K: Když jsem tu byla v roce 2014 poprvé, 
probíhal právě konflikt s Gazou, a tak se 
žádné výlety neorganizovaly. Pokud jedeš na 
týdenní krátký program, tak se také obvykle 
výlety neorganizují. Ale jak si naplánuješ 
víkendy, to je vlastně na tobě.
A: Na víkend ale každopádně musíš ze 
základny pryč. Autobus všechny odveze 

na smluvené místo (případně přímo do 
hostelu Bejt Oded), kde je po víkendu zase 
hromadný sraz a všichni se vrací autobusem 
na základnu.

Máte nějaký nejlepší nebo naopak nejhorší 
zážitek?
K: Celá ta moje druhá cesta byla nejlepší. 
Byla to skvělá skupina dobrovolníků i zají-
mavá základna.
A: Pro mě to bylo celé opravdu nejlepší záži-
tek. Byla jsem tam se svou kamarádkou (lze 
zařídit, abyste byli ubytováni a zaměstnáni 
na stejném místě s někým, s kým jedete). 
A moc jsme si to užívaly. Nejhorší bylo snad 
to, že mi párkrát nebylo dobře z toho vedra…

Doporučily byste cestu ostatním? Na co si 
mají dát pozor a jak dlouho dopředu je třeba 
cestu plánovat?
K: Pokud se člověk chystá odjet na letní 
prázdniny, je ideální to začít řešit dost pře-
dem – nejlíp na jaře, protože o léto je velký 
zájem mezi studenty. Ale určitě je šance vždy 
i „na poslední chvíli“.
A: Já jsem třeba odjížděla na srpen a začala 
jsem to řešit až v červnu.
K: Určitě by se měl člověk připravit na to, že 
nebude mít pohodlí domova a že hygienické 
standardy jsou prostě někde jinde… Je to 
přece jen Blízký východ.

A: Co se týče jazykové vybavenosti, tak stačí 
úplně základní angličtina. Člověk se také roz-
mluví i na místě. Spousta lidí moc anglicky 
neuměla.

Co vám účast v programu Sar-El dala?
A: Pocit dobrodružství a nové zážitky. Člověk 
si zkusí vystoupit z nějaké své komfortní 
zóny a pozná Izrael z jiného úhlu.
K: Mě to dalo v první řadě životního partnera. 
Přesně tak – člověk vystoupí ze svého kom-
fortu a pozná Izrael zase jinýma očima.

Takže nelitujete?
A + K: Ne.

A co byste vzkázaly těm, kdo o programu 
Sar-El uvažují?
K: Hlavně ať se nikdo nebojí a udělá ten krok 
a fakt vyjede. Ať už je to student, který si chce 
zlepšit angličtinu, nebo kdokoliv, kdo má 
plné zuby své práce a chce vypnout a odpoči-
nout hlavu.
A: Ano. Rozhodně bych to doporučila.

PTALA SE RÁCHEL POLOHOVÁ 
Foto archiv Anny Bendové a Kláry Verzichové

Kontaktní osobou programu Sar-El je v České 
republice Zoša Vyoralová (zosa@email.cz)

CESTY DO IZRAELE

Sar-El
10. března letošního roku jsme dorazily na 
letiště Ben Gurion. Píši -y, neboť nás bylo 
devět českých žen. Cíl: program Sar-El 
čili dobrovolnická práce pro izraelskou 
armádu. Byly jsme odvezeny na základnu, 
kde jsme vyfasovaly uniformy, pásky 
a poněkud hrozné boty. Inu, byl to na nás 
pohled! A šup do ubytovny a do práce.

Ve skladech pracovali většinou lidé postižení 
fyzicky či psychicky a důchodci. Přijde mi 
naprosto úžasné, že armáda dává každému 
možnost uplatnit se, pracovat pro armádu, 
mít pocit sounáležitosti. Každý může mít 
to vědomí, že dělá něco pro obranu země, 
která je jeho či její ochranou. Která je jedinou 
židovskou zemí světa.

Dobrovolníci ovšem nejsou všichni Židé. 
Lidé ze všech možných zemí, mladí i staří, 
jezdí i mnohokrát za život do Izraele na 
program Sar-El.

Mimo celkem nenáročné práce, my jsme 
třídily a balily různé nářadí, jsme si užívaly 
přednášky, hry a špacírky po areálu. Měly 
jsme skvělé „madrišky“, jak jsme si počeštily 
naše dvě vojenské děvy, které připravovaly 
programy a měly nás pod dohledem. Jedna 
byla původně z Uzbekistánu, druhá z Anglie 
marockého původu. Vzdělané, milé, velmi 
pozorné dívky.

Ubytování bylo na úrovni chmelových 
brigád za socíku. Ale to jídlo! Minimálně 
12 druhů různě upravované zeleniny, čtyři 
druhy masa, spousta ovoce, salátů…, drahý 
mezinárodní hotel by se nemusel stydět. 
Snídaně milchik, obědy a večeře fleischik.

Na víkend jsme jely do Teláču, jak by 
řekla Zoša Vyoralová, která zastupuje Sar-El 
v České republice. Se Zošou je neuvěřitelná 
legrace na jedné straně, avšak také pocit 
naprosté jistoty a pohody na straně druhé. Je 
skvělou organizátorkou s ohromně vyvinu-
tým smyslem pro disciplínu.

V Tel Avivu lilo, lilo a lilo. Byly jsme uby-
továny ve vojenském hostelu, kde jsme s lás-
kou vzpomínaly na ubytování, jídlo a skvělé 
madrišky ze základny. Onen Bejt Odet raději 
nebudu komentovat. Ovšem umístěn je 
na skvělém místě v Jafo. A tak jsme v dešti 
i sluníčku výletovaly. Tu po Tel Avivu, tu po 
Jeruzalémě. Skvělé.

Když jsme jeden večer v hostelu mastily 
karty, ozvaly se sirény a dvě obrovské rány. 
Izraelci nepanikařili. Vždyť se nic nedělo. 
Ony dvě rakety vypuštěné na Tel Aviv 
z pásma Gazy byly úspěšně zlikvidovány 
izraelskou armádou. Život šel dál.

Gaza je jen 56 km od místa, kde jsme byli 
my, muži i ženy z Evropy, Ameriky, Austrálie, 
kteří sakra dobře víme, proč jezdíme do 
Izraele pomáhat.

Po návratu mi přišel jeden z mailů 
od Amnesty International. Ráda tuto 
humanitární organizaci podporuji. Jakási 
husička mě vyzývala k podpisu petice proti 
cestovním kancelářím, které vozí turisty na 
„okupovaná“ území a tím „ubližují“ Palestin-
cům. Ajvajvaj!

Napsala jsem jí o svém zážitku, kdy chra-
bří Palestinci vyslaly rakety na civilní obyva-
telstvo Tel Avivu, které se podstatnou mírou 
skládá z Arabů. Na turisty, na děti židovské 
i arabské. Její reakce byla, že se mám poučit 
z jakýchsi článků, na které mi poslala link. 
Ach bože, do čehos to duši dal!

Každý člověk má možnost jet do Izraele 
a vidět, prožít, zažít. Ne si číst kecičky, ale 
vidět, tudíž vědět.

Sar-El je jednou ze skvělých příležitostí.

SYLVIE WITTMANNOVÁ
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Zvi Tolkovsky: Divadlo vyřazeného
Výstava obrazů: 18. 7.–8. 8. 2019
Nová výstava Zvi Tolkovského v pražské 
Galerii Hala C je jako scéna sestavená 
z vyřazených součástí. Zvi je sběratelem 
vzpomínek starých věcí, které nalezne 
v ulicích, jakož i jeho osobních 
a kulturních vzpomínek.

Tolkovsky již více než padesát let vytváří na 
plátně, na papíře a v sochách vlastní obrazný 
svět. Jeho práce jsou jako smyslové mapy 
asociací snového vyprávění. Vytvořené scény 
jsou sloučeniny rozbitých kusů a součástek 
obsahů, které Tolkovsky nachází kolem 
sebe. Zobrazuje je, umísťuje na papír i plátna 
a hraje si s kompozicí jako dítě.

Nejprve se zdá, jako by to celé bylo 
chybné, ovšem při delším pohledu si lze 
vytvořit osobní příběh asociací založených 
na základě těchto výjevů. Dějiny národů oží-
vají; dějiny míst v Jeruzalémě, Praze, střední 
Evropě a další, všechny se nacházejí v krajině 
fantazie. Existuje zde trocha reality. Doká-
žeme některá místa rozpoznat, zatímco jiná 
byla vytvořena během uměleckého procesu.

Jedinečnou kvalitou Tolkovského umění 
je tvorba nového světa za pomoci všech 
poškozených a zanedbaných předmětů, které 
nikdo kromě umělce nechce. Umění, které 
vzniká, je naplněno překvapivou a nečeka-
nou bohatostí lidské představivosti.

Kurátor: Hagai Segev
Galerie Hala C, Lihovarská 12 (vstup přes 
dvůr), Praha 9
Otevírací doba: Po-Ne 15.00–19.00

PROFESOR ZVI TOLKOVSKY 
(narozen 1934 v Haifě) přednáší na Akademii Bezalel. Žije a pracuje v Jeruzalémě a na farmě 
poblíž Prahy. Je jedním z nejvýznamnějších současných izraelských umělců. Tolkovsky 
vystavoval na mnoha místech po celém světě: v Izraeli, České republice, Německu, Francii, 
USA… Získal řadu cen včetně nejvýznamnějších izraelských ocenění. Vytváří a vyučuje umění 
po dobu pěti desetiletí. Jeho rané práce byly expresionistické a experimentální. V pozdějším 
období ve své práci kombinoval pop art, koláže a naivní obrazy. Veškerá tato média jsou sou-
částí jeho současného umění, které je osobní a současně politické.

Zvi Tolkovsky studio installations 2019
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VÝSTAVY ZAHRANIČÍ

Pozvánka do židovského muzea ve Vídni
Vídeňské židovské muzeum 
oslavuje tento rok významné 
jubileum – uplyne třicet let od 
jeho založení. K tomuto výročí 
připravilo několik zajímavých 
výstav.

Arik Brauer: 
„Všechno moje 
umění“
Představit devadesátiletého všestranného 
umělce Arika Brauera není jednoduché. 
Jubilant je malíř a ilustrátor knih, keramik, 
hudebník, tanečník a významný současný 
architekt. Brauer je i kritickým pozorovate-
lem současné politické situace v Rakousku. 
Bývá častým hostem v médiích a rakouskou 
společnost nabádá k toleranci a vzájem-
nému respektu, čímž si nevysloužil jen 

sympatie, hlavně mezi tzv. „věčnou hnědou“, 
nacistickou minulostí žijící částí rakouské 
společnosti.

Arik Brauer sa narodil v roce 1929 v Ottak-
ringu, předměstském obvodě Vídně, kde se 
nachází stejnojmenná světoznámá továrna 
na pivo. Dětství prožil hraním v parcích a na 
ulici, hodiny pozoroval pestrý život okolo 
sebe a dojmy zachycoval v kresbách, které 
mu sloužily jako inspirace i v pozdější tvorbě. 
Otec Arika pocházel z Litvy a byl obuvníkem. 
V mládí Arik navštěvoval hodiny židovského 
náboženství a zpíval v synagoze. Rokem 1938 
však skončilo Brauerove šťastné dětství. Otec 
zahynul v koncentračním táboře, Arik s mat-
kou a sestrou přežil – rodina se roky skrývala 
v zahradním domku na předměstí Vídně.

Po osvobození začal Brauer studovat na 
Vysoké škole výtvarných umění ve Vídni 
obor abstraktní malba a spolu s malíři 
Rodolfem Hausnerom, Ernstem Fuchsem, 
Wolfgangem Hutterem a Antonem Lehmde-
nem byl spoluzakladatelem fantastického 
realismu.

V mládí se v Izraeli seznámil se svou 
celoživotní láskou Naomi Dahabani, která 

pochází ze židovsko-jemenské rodiny a její 
barevný svět ovlivněný arabskou kulturou 
přenesl i do své tvorby. S manželkou žili 
několik let v Paříži, kde se mu podařilo 
umělecky prosadit a vedle malby se věnoval 
zpěvu a tanci. Do Vídně, kde se později 
usadil, se vrátil jako uznávaný malíř. Jako 
zpěvák se v sedmdesátých letech dokonce 
prosadil v rámci rakouské hudební scény. 
Zpíval písně ve vídeňském dialektu, v řeči, 
kterou měl od dětství rád. V devadesátých 
letech se začal prosazovat také v architektuře 
a projektoval v šestém vídeňském obvodu 
tzv. Brauerhaus, kde se mu podařilo skloubit 
moderní architekturu a přírodu. V domě je 
mnoho zahrad a zeleně, u vchodu jsou akvá-
ria a maličká zoologická zahrada. Kritikům 
svého díla vzkázal:

„Každý člověk by se měl zabývat architek-
turou! Žijeme s ní, užíváme si ji a trpíme s ní.

Tvrdit, že architektura se dotýká jen 
architekta je velký nesmysl!!“

Výstava je otevřena do 20. října 2019.

Tři s tužkou
Vídeňské židovské muzeum 
představuje kresby a životní osudy 
tří umělců: Lily Renee, Bila Spira 
a Paula Petera Porgese, kteří se 
narodili a prožili dětství ve Vídni 
a po „anschlussu“ v roce 1938 
museli opustit domov. Ve světě 
se stali úspěšnými karikaturisty, 
ilustrátory a kreslíři komiksů. Tužky 
se staly zbraněmi a také výsměchem 
nacistickým zločincům.

Lily Renee Willheim, ročník 1921, už 
odmalička žila ve svém barevném světě 
fantazie. S rodiči se jí podařilo uprchnout do 
exilu do New Yorku, kde se stala kresličkou 
komiksů. Nějakou dobu také působila jako 
tajná agentka a ostře kritizovala fašismus. 
Proslavila se dětskou knihou Red is the 
heart – Červené je srdce, kniha vyšla nyní 
v němčině i v Rakousku.

Wilhelm Spira, ročník 1913, se narodil 
v rodině sociálního demokrata, pracoval pro 
noviny rakouské sociální demokracie. Ve 
svých karikaturách varoval před nástupem 
fašismu. Utekl do Francie a svoje výtvarné 
schopnosti mnohokrát využil při falšovaní 
dokladů židovských uprchlíků. Ve svých 
kresbách živě dokumentoval vlastní stras-
tiplnou cestu po několika koncentračních 
táborech.

Paul Peter Porges, ročník 1927, navštěvoval 
jako osmiletý školák kurzy malby na umě-
lecké akademii ve Vídni. S dětským transpor-
tem se zachránil ve Francii, dokumentoval 
život tzv. Dětské republiky La Guette. Po 
obsazení Francie nacisty uprchnul do USA, 
kde velmi úspěšně pracoval jako karikatu-
rista pro Saturday Evening Post. Později se 
vracel do Vídně a svoje zážitky z rodného 
města dokumentoval v kresbách.

Výstava v pobočce židovského muzea ve 
Vídni na Judenplatzu potrvá do 17. 11. 2019.

Cafe As
Simon Wiesenthal je široké veřejnosti známý 
tím, že svůj život zasvětil boji za spravedli-
vost a obětím holokaustu, především jako 
neúnavný vyhledávač válečných zločinců 
po celém světě. Nejznámějším byl Adolf 

Eichmann. Wiesenthal byl však původní 
profesí architekt, ale jeho tvorba je téměř 
neznámá. Před časem se podařilo najít 
Wiesenthalovy kresby kavárny As, je to blok 
80 návrhů, které nebyly nikdy realizovány. 
Cafe As navrhoval Wiesenthal během svého 
pobytu v koncentračním táboře Mauthausen 
u Linze. V těžkých chvílích byly kresby jeho 
životní oporou.

V Mauthausenu se Wiesenthal seznámil 
s politickým vězněm Edmundom Stanis-
zewským, který chtěl po válce otevřít vlastní 
kavárnu ve městě Posen. Wiesenthal nejdřív 
udělal skicy, které po osvobození tábora 
zkonkretizoval do plánů. Detailně vykreslil 
vnitřní a vnější architekturu, uniformy pro 
personál a reklamní plakáty. Tedy připravil – 
řečeno dnešním jazykem – celou „Corporate 
Identity“. K realizaci projektu ale nikdy nedo-
šlo a Staniszewski zemřel v roce 1984. Plány 
byly dlouho považovány za ztracené. Teprve 
před nedávnem se Staniszewského zeť 
rozhodl celou dokumentaci předat a před-
stavit ji tím veřejnosti. Židovské muzeum ve 
Vídni za pomoci „US Friends of the Jewish 
Museum Vienna“ plány Wiesenthala zaku-
pilo do svých sbírek.

Výstava potrvá do 12. ledna 2020 a je 
v budově muzea na Dorotheegasse při metru 
U1 Schwedenplatz.

JANA TCHABANA-LÖWBEER, VÍDEŇ
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LITERATURA S DAVIDOVOU HVĚZDOU

Osobitý úvod 
do „macevologie“
Mezi divadlem, fotografováním, překlady, 
lokální politikou a vším, co souvisí s judais-
mem, je už léta rozkročený Jaroslav Achab 
Haidler, přičemž poslední celoživotní zájem 
či spíše v dobrém slova smyslu posedlost 
u něj jednoznačně převážil a vyústil v syste-
matické studium a s tím související objíždění 
židovských hřbitovů, kde studuje nápisy na 
starých náhrobcích.

Židovským hřbitovům se Jaroslav Achab 
Haidler věnuje už dlouhou dobu. Obchází 
tyto „kamenné knihovny“ a zpracovává jejich 
obsah, vyhledává nejstarší hroby, opisuje si 
květnaté epitafy a interpretací jejich smyslu 
nám zprostředkovává jejich tajemné kouzlo, 
zaznamenává „mluvící“ symboly použité na 
náhrobcích, které často odkazují k postavení 
zesnulého v komunitě, k rodovému jménu či 
k jeho povolání.

Kniha se snaží vysvětlit v podstatě 
vše, co v židovském společenství souvisí 
s posledními věcmi člověka, jak prozra-
zuje už název ŽIDOVSKÉ HŘBITOVY 
A POHŘBÍVÁNÍ (vydala Grada Publishing). 
Osobitý styl psaní Achaba Haidlera je 
nesnadno charakterizovatelný. Nejde o pro-
fesorský výklad se suchopárnými popisy, 
ale spíš o dynamickou esej načrtnutou 
s básnickým espritem, o osobitý text plný 
faktů i názorů, detailů a „mystických“ odbo-
ček – od Tóry po kabalu, tak, jak Achaba 
známe z doslova okouzlujícího osobního 
projevu. Autor používá často poznámky 
po straně textu, mnohdy velmi zajímavé, 
hýří citacemi a odkazy na židovské myšlení 
a literaturu, překládá své osobní názory na 
některé funerální projevy, které laik někdy 

jen těžko odliší od již známých tradičních 
vysvětlení. Tak je tomu třeba při nastínění 
důvodu, proč se na židovské hroby dávají 
kamínky, a ne květiny…

Text knihy rozdělený symbolicky do 
sedmi oddílů je skoro na každé stránce 
doplněn minimálně jednou fotografií. 
V četných odbočkách nás autor poučí i o tom, 
jaký je původ židovských příjmení. Výklad 
jinotajů skrytých v epitafech nebo symboliky 
náhrobků je někdy složitější, než se zdá – 
jako třeba u motivu koruny. Může znamenat 
Tóru, tedy její hlubokou znalost u zemřelého, 
ale i „korunu dobrého jména“. Hodnota 
koruny (keter) v gematrii je navíc 620, což 
odpovídá textu Adonoj melech, Adonaj 
malach…, tedy oslavě Hospodina. Jedno-
značnému vysvětlení stále odolává symbol 
Urobora – hada požírajícího vlastní ocas, 
který se vyskytuje skoro ve všech kulturách, 
od Číny po Jižní Ameriku… Jak víme, do 
poloviny 19. století se nápisy na náhrobcích 
psaly výhradně v hebrejštině, později k nim 
přibyly texty v němčině a nakonec i v češ-
tině. Ve 20. století se již hebrejština přestává 
používat úplně.

Čtenáři, kteří se o tuto tematiku zajímají 
hlouběji, si patrně již prošli Achabem spra-
vované internetové stránky www.lamedwaw.
org nebo www.chewra.com (projekt Keshet – 
stále se rozšiřující elektronická databáze 
zachovaných židovských hřbitovů, která 
obsahuje na 50 000 epitafů s fotkou, překla-
dem a komentářem). Ti také budou knihou 
méně překvapeni a nejspíš v ní poznají 
některé texty, jež prošly internetem.

Knížka, které by slušel i slovníček 
odborných výrazů, není určena ke čtení na 
jeden zátah, tak rychle všechny informace 
snad ani nelze vstřebat. Naopak vybízí, aby 
se čtenář s knihou v ruce vydal čas od času 
do oázy věčného klidu a zameditoval si ve 
stínu macev (Haidler většinou píše macejv) 
na některém z tří stovek židovských hřbitovů 
v Čechách a na Moravě – a v tichém zadu-
mání si přečetl pár kapitol…

Encyklopedie 
židovských 
památek
Blízko k předchozímu tématu má i kniha 
Jaroslava Klenovského, známého architekta 
a památkáře, jehož odborný zájem o židovské 
památky je také letitý. Nová ENCYKLOPEDIE 
ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK MORAVY A SLEZ-
SKA (Grada Publishing) je výsledkem jeho 
dlouholeté práce, která přinesla už dříve své 
dílčí výsledky v podobě monografických pub-
likací menšího rozsahu (mj. Brno židovské, 
Židovské památky Zlínského kraje, Brány 
spravedlivých – Synagogy Moravy, Slezska 
a Čech).

Nová kniha má ambice přinést úplný 
souhrn nemovitých židovských památek 
dané oblasti, a to jak těch dochovaných, tak 
i v průběhu let zaniklých objektů, jež jsou 
známy k datu vydání. Brněnskému autorovi 
se podařilo shromáždit mnoho desítek 
snímků z dávné i blízké minulosti, plánků 
budov, novodobých židovských památníků 
a pamětních desek, nalezneme zde i již 
raritní vyobrazení řady historických razítek 
a pečetí místních židovských obcí a spolků. 

Zkušený autor má za sebou čtyřicet let 
terénní péče o památky, projekty opravo-
vaných budov, libreta výstav a muzejních 
expozic i scénáře dokumentárních filmů. 
Z logicky utříděného textu je zřejmé, že pro-
blematiku bezpečně ovládá. Z knihy zjistíme 
podobu i často dramatické osudy synagog, 
modliteben či obřadních síní. Postupně se 
autor věnuje typologii městských židovských 
čtvrtí (zachycuje stav k roku 2000), rozma-
nitých synagogálních staveb a hřbitovů, 
a pak následuje vlastní encyklopedie obcí 
(německé varianty původních názvů jsou 
někdy dosti odlišné – Břeclav např. byla 
Lundenburg). Výjimečně měla lokalita 
i polskou variantu českého jména, případně 
podobu uváděnou v hebrejských pramenech 
(Úsov byl hebrejsky uváděn jako Ojse či 
Ajsva). Zajímavé, i když ne překvapivé je, 
že olomouckým památkám je tu věnováno 
šest stran tohoto úctyhodného, téměř čtyř-
setstránkového díla, ostravským osm, Brnu 
pak deset – a nejvíc místa zabírá židovský 
Mikulov: dvanáct stran. Z někdejší desítky 
synagog včetně jedné chasidské však dnes  
zbyla jediná…

Už se těšíme na obdobnou publikaci vět-
šího formátu se spoustou dobových plánků 
a fotografií, která se bude věnovat všem 
známým nemovitým židovským památkám 
v Čechách.

LUBOR FALTEISEK
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HEBREJŠTINA

Hebrejské prázdninové luštění II
V čase letních prázdnin a dovolených vás již tradičně nebudeme zatě-
žovat učením nových slovíček a gramatických záludností. Místo toho 
vám na této stránce nabídneme zajímavé úkoly a luštění, na jejichž 
řešení vám postačí vaše znalosti hebrejštiny. Hravou formou si tak 
můžete procvičit své vědomosti. A samozřejmě je tady i oblíbené 
hebrejské sudoku…

Hebrejské sudoku (9 – 1) א – ט

ח ג ו ט  

ט ב א ח ה ד ו

ה ו ג ט ד

א ב    ד ז ח ט

ד ט ח ה ז ג ב

ה ט ב ח א

ו ג ח

ח ד ט ב ג א ה ו

ו א ח ב ד

Sudoku číslic צ – י (desítky 10 – 90)

כ נ ס צ ע פ

י צ מ פ ס כ

ס ל כ י ע צ מ

צ ס י פ ל מ נ ע

מ פ צ ע כ ל י

ע כ י נ מ צ

ס ע כ י פ

פ כ ס ל נ ע מ

נ ע צ מ פ י ל ס כ

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ 
Ilustrace Rebeka Zaorálková

Jaké číslo patří místo otazníku?

1. שתים, ארבע, שש, שמונה,  ?

2. שש, חמש, ארבע, שלוש,  ?

3. אחת, שלוש, חמש, שבע, ?

4. עשרים, שלושים, ארבעים, חמישים,  ?

5. שתים, שלוש, חמש, תשע, שבע-עשרה,  ?

Přiřaďte ke každé budově obrázek, který k ní náleží:

  1. בית כנסת

2. בית חולים

3. בית מרקחת

4. בית ספר

5. בית קפה

Řešení úkolů najdete na straně 25.

Pro ty, kdo by si chtěli přes léto 

hebrejštinu
zopakovat opravdu pořádně, je zde možnost 
přihlásit se na Intenzivní kurz hebrejštiny pro 
začátečníky, který bude probíhat pod vedením 
lektorky Ráchel Polohové na jazykové škole 
Lingua Sandy.

Kurz bude probíhat v době od 19. do 29. srpna 
vždy ve dnech pondělí, středa, čtvrtek v čase 
17.30–20.00 hod. Pro více informací pište na 
email rachel@maskil.cz
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Jak megalomanství zničilo skvost
Když neznalý turista přijde do 
historického centra Bratislavy, 
náhle ho šokuje, že na místě 
označeném jako Židovská 
čtvrť stojí čtyřproudová 
dálnice s ironickým názvem 
„Staromestská“. Letos je tomu 
jen padesát let, co tady stála 
malebná čtvrť se zdobnou 
synagogou v maurském stylu.

Důvodem této dramatické změny byla stavba 
jednoho z dnešních symbolů Bratislavy, 
mostu SNP, jehož předmostí se nemilosrdně 
zařízlo do Starého města a podhradí. Je sice 
pravda, že most má nepopiratelnou archi-
tektonickou hodnotu a panorama Bratislavy 
si bez něj dnes lze jen stěží představit, ale to 
nevynahradí škody napáchané na rázu his-
torického podhradí při stavbě. Ze Židovské 
čtvrti se do současnosti zachovaly pouze 
dvě stavby. Mezi zbořenými domy byly i dvě 
synagogy, které měly dokonce statut kulturní 
památky.

Neologická židovská obec 
v Pressburgu
Od první poloviny 19. století byl proces 
emancipace Židů v Uhersku stále inten-
zivnější. Ten vyvrcholil na Uherském 
židovském kongresu v roce 1868 rozdělením 
na ortodoxní a reformovanou část (známou 
také jako kongresová nebo neologická). 
V druhé polovině 19. století v Bratislavě, 
tehdy nazývané Pressburg nebo Pozsony 
a obývané především německým a maďar-
ským obyvatelstvem, začal stoupat počet 
židovských obyvatel. Stěhovali se sem 
hlavně Židé z uherských měst, kde byly 
rozšířeny myšlenky reformace. Patřili k nim 
hlavně vzdělanci (lékaři, právníci, učitelé), 
továrníci a obchodníci. Neologové se nevy-
hýbali kontaktu s jinověrci, dokonce propa-
govali jakousi asimilaci, svatby s křesťany. 
To u ortodoxních Židů vůči nim vyvolávalo 
silný odpor. „Kongresovým“ Židům bylo 
zakázáno vstupovat do ortodoxních synagog 
a pohřbívat na starých hřbitovech. Proto si 
neologická obec v Pressburgu zřídila vlastní 
hřbitov a chtěla si postavit synagogu.

Nová synagoga
Zikmund Fornheim, bohatý obchodník 
s orientálními koberci, pro tento účel koupil 
pozemek na Rybném náměstí, na místě býva-
lého zájezdního hostince U zlatého slunce na 
samotném okraji Židovské čtvrti. Pozemek 
byl také v těsném sousedství katedrály 
sv. Martina, což vyvolalo odpor katolického 
kléru. Přesto byla synagoga postavena 
a 25. října 1894 začala sloužit svému účelu. 

Projekt vypracoval architekt Dionýz Milch 
v tehdy moderním maurském stylu. Ozdobná 
budova synagogy působila velmi impozantně 
mezi pozdně barokní a klasicistní zástavbou 
Židovské čtvrti a Vydrice, ale zároveň do ní 
vhodně zapadala.

V synagoze působili pouze dva rabíni. 
První z nich, Julius David, se snažil sjednotit 
neologickou a ortodoxní obec. To se mu ale 
nepodařilo, a právě proto byla postavena 
nová synagoga.

Po jeho tragické smrti nastoupil na 
jeho místo svérázný Samuel Funk, jenž 
toto místo zastával až do zániku obce před 
druhou světovou válku. Pocházel z Balkánu 
a před příchodem do Bratislavy byl rabínem 
v Sarajevu. Byl obdivovatelem T. G. Masaryka 
a přesvědčeným a politicky aktivním sio-
nistou. Tím si znepřátelil velkou část nejen 
asimilovaných slovenských Židů, ale také 
představenstva neologické obce, a některé 
spory s obcí musel dokonce řešit přes praž-
ské ministerstvo školství a národní osvěty.

Po druhé světové válce
Židovská obec v Bratislavě se po druhé 
světové válce synagogy vzdala ve prospěch 
státu v dobré víře, že ji zachová a bude ji 
používat pro kulturní účely. O to větší bylo 
rozčarování, když stát v budově zřídil sklad 
velkoobchodu s potřebami pro domácnost. 
Židovská obec se proti tomuto rozhodnutí 
odvolala s tím, že by se v synagoze mělo 
zřídit židovské muzeum. Odvolání bylo 
zamítnuto, protože by prý muzeum sloužilo 
jen úzkému okruhu lidí.

V šedesátých letech pak stát v prostorách 
synagogy zřídil provizorní studio Slovenské 
televize. V tomto období nastalo jisté uvol-
nění politické situace v Československu 
a o kultuře se diskutovalo víc veřejně. 
V médiích dostaly prostor i hlasy obhajující 
uchování historického a kulturního dědictví 
a kritizující necitlivé zásahy vůči památkám. 
Tehdejší státní orgány ale už v té době připra-
vovaly výstavbu mostu SNP, a tomu synagoga 
a celé podhradí stály v cestě. Synagoga byla 
v dubnu 1969 zbourána. Média o této skuteč-
nosti informovala cynickým sdělením:

„Trochu nás to i zamrzí, že se ta maleb-
nost ztrácí, ale sentimentalita musí ustoupit 
před modernizací. A tak nám nezbývá nic 
jiného, než se zájmem sledovat stavbu 
nového mostu přes Dunaj, který město tak 
potřebuje.“

Zpravodajský týdeník Slovenské televize, 
duben 1969

Znovuzrození synagogy
Při příležitosti 250. výročí narození celo-
světově známého bratislavského rabína 
Chatama Sofera v roce 2012 připravilo město 
Bratislava společně s velvyslanectvím Státu 
Izrael na Slovensku projekt Ztracené město. 

Bourání neologické synagogy na Rybném náměstí 
v roce 1969

Neologická synagoga v těsné blízkosti dómu 
sv. Martina

Rabín Samuel Funk v roce 1918 žehná před 
synagogou císařskému páru

Sbírka judaik pro plánované muzeum
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Jaké podmínky mají Židé 
v Evropské unii?
Jak se Evropská unie staví k Židům? S jakými překážkami se v ní musejí Židé 
potýkat? A co vůbec Evropská unie v Česku dělá? I na tyto otázky nám na 
přednášce odpověděl Tomáš Kraus a pracovníci Evropského domu v Praze.

Přednáška sestávala ze dvou částí: V první nám přednášeli zástupci Evropské komise 
a Parlamentu ČR o tom, jak systémy těchto institucí fungují. A ve druhé části k nám pro-
mluvil JUDr. Tomáš Kraus z Federace židovských obcí.

Hoaxy
Na přednášce nás bylo poskrovnu, ale obsahu nebo kvality přednesu se to nijak nedotklo. 
Je škoda, že se nezúčastnilo více lidí, protože, jak je vidět, v České republice je potřeba 
o fungování Evropské unie informovat. Koneckonců je to jedna z nejdůležitějších prací 
zástupců této instituce u nás.

Kromě toho, jak funguje samotný systému europarlamentu a Evropské komise, jsme 
zjistili, že je velmi těžké vyvracet hoaxy, které se šíří po internetu, tj. například jak EU 
„chce zakázat tuzemák“. Na webové stránce zastoupení Evropské komise v ČR je dokonce 
sekce Na pravou míru, kde najdete pravdivé informace o podobných aférách.

Houbař
Dalším důležitým cílem Evropského domu je informovat o výhodách Evropské unie 
a o tom, jak funguje. S tímto záměrem s největší pravděpodobností přednáška vznikla. 
Jedním z nejzajímavějších způsobů, jak se snaží Evropský dům tohoto cíle dosáhnout, je 
tvorba krátkých spotů.

Tyto spoty měly v našem malém hloučku posluchačů veliký ohlas, a tak jsme je shlédli 
skoro všechny. Pak následovala malá přestávka, v níž jsme hlasovali o různých tématech, 
která se v EU probírají (např. přijetí eura), abychom o nich mohli dále diskutovat.

Žid v Evropské unii
To nejlepší na závěr přišlo ve formě pana Tomáše Krause. Povídal nám hlavně o situaci 
Židů v ČR. V tomto bodě jsme jedna z nejtolerantnějších zemí. Federace židovských obcí 
eviduje, kolik antisemitských projevů se u nás v průběhu roku objeví, a to včetně sociál-
ních sítí. Jejich počet se naštěstí pohybuje jen kolem 300 příspěvku za rok.

Podívame-li se ale do jiných států Evropské unie, výsledky se drasticky mění. Například 
v Polsku je sice počet příspěvků zhruba stejný – ne však za rok, ale za den! V Evropské unii 
antisemitské projevy narůstají, a i když u nás tomu tak není, je dobré si občas připome-
nout, jak věci vypadají doopravdy, a že situace se stát od státu velmi liší.

JOSEF ŠOLÍN A ŽOFIE ČERVINKOVÁ 
Zdroje: Evropský dům, Zastoupení Evropské komise v ČR, ČT24, martinfryc.eu

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.

Model zbořené synagogy postavený při 
příležitosti 250. výročí narození Chatama Sofera

Jeho největší atrakcí bylo postavení pat-
náctimetrového modelu zbořené synagogy 
na jejím původním místě. Uvnitř kulisy 
se promítal krátký dokument o podhradí 
a Židovské čtvrti.

Na místě bývalé synagogy, na mostem roz-
polceném Rybném náměstí, dnes návštěvník 
Bratislavy najde památník obětem šoa. Ten 
také připomíná zbořenou synagogu.

FILIP MESZAROS

Ukázka z práce na animované podobě Gimpla 
Bejmiše 
 
Foto na dvoustraně: Jews News
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Masarykův les

Masarykův les se nachází na severu 
Izraele v údolí Jezreel. Na rozdíl od 
Českého lesa, který leží v Negevu a kam 
jezdí sázet stromky snad všechny české 
oficiální delegace, byl les Masarykův 
na mnoho let zapomenut. Dnes však 
konečně prochází revitalizací.

Prostředky na vysázení lesa, tedy na 13 000 
sazenic borovic a cypřišů, vybrali čeští Židé 
v roce 1930. Československý výbor KKL-JNF 
(Židovský národní fond) tehdy vybral peníze, 
nakoupil sazenice a nový les daroval Masa-
rykovi k jeho osmdesátým narozeninám za 
jeho zásluhy v boji proti antisemitismu. Slav-
nosti se v roce 1930 účastnil český konzul 
a přední osobnosti tehdejší Britské mandátní 
Palestiny. Masarykův les navazuje na větší 
Balfourův les, který se rozkládá na jižních 
svazích Nazaretských vrchů, blízko kibucu 
Sarid a severně od vesnice Genigar.

Přes silnici ležící kibuc Sarid také založili 
čeští sionisté a dodnes v něm žijí jejich 

byly poprvé distribuovány v roce 1904. 
Kleinman navštívil mandátní Palestinu ve 
30. letech a plánoval uskutečnit aliju, ale 
zahynul během holokaustu. Sionistický 
vůdce Menachem Usiškin napsal: „Mince, 
kterou dítě přispěje nebo získá na odkoupení 
pozemků, není důležitá sama o sobě; není to 
ono dítě, které dává Keren kajemet, ale spíše 
fond, který dává dítěti oporu a vznešené 
ideály po všechny dny jeho života.“

Pokladničky ŽNF měly různou řadu tvarů 
a velikostí. Některé se vyráběly skládací 
v podobě ploché obálky (vešlo se však do 
nich pouze malé množství mincí), některé 
americké pokladničky byly válcovité, 
německé zase byly vyráběny z plechu 
a vytvarované do podoby vázané knihy.

Ale zpět k Masarykovu lesu. Po několik 
desetiletí se o les nikdo nestaral a náletové 
dřeviny, keře a spadlé větve mu příliš 
neprospěly. Po téměř devadesáti letech 
les vyžaduje velkou revitalizaci. Měl by se 
stát místem odpočinku, relaxace a také 
připomínkou historie pro obyvatele okolních 
sídel i pro turisty. První fáze obnovy začala 
loni ke stému výročí vzniku Československa 
a sedmdesátému výročí vzniku Izraele. První 
dobrovolníci začali odstraňovat náletové 
dřeviny a čistit celé území. Postupně mají být 
opraveny cesty, zřízeno parkoviště, vznikne 
zde vzpomínkový areál, odpočinkové místo, 
lavičky a také informační cedule připomí-
nající historii a vznik místa a vztahu České 
republiky a Izraele i osobnost T. G. Masaryka. 
Donátoři zde budou mít své plakety.

Pokud máte zájem o bližší informace nebo 
chcete podpořit obnovu Masarykova lesa 
finančně či vlastní prací, obraťte se na 
KKL-JNF (www.kkl-jnf.cz).
Číslo účtu: 2114253654/2700
IBAN CZ51 2700 0000 0021 1425 3654
SWIFT CODE BACX CZ PP

KATEŘINA MIKULCOVÁ 
Foto redakce

potomci. Přesto se na Masarykův les téměř 
zapomnělo. V České republice totiž KKL 
zaniklo počátkem padesátých let v době 
velkých protisionistických a antisemitských 
procesů. Pamětníků prvorepublikových 
sbírek zůstalo po druhé světové válce velmi 
málo. Česká pobočka KKL byla obnovena 
v roce 1991 a s vervou se pustila do sbírek 
na další výsadbu stromů v Izraeli. Dlužno 
podotknout, že původně se KKL věnovalo 
zejména vykupování pozemků na území 
Britské mandátní Palestiny a na těchto 
vykoupených územích pak osadníci budovali 
první kibucy. Skoro v každé židovské rodině 
či instituci byly KKL pokladničky (a mnohdy 
jsou dodnes).

Nápad s pokladničkou vznikl u ban-
kovního úředníka Chajima Kleinmana 
z Nadvorné v Haliči (dnešní Ukrajina), který 
ve své kanceláři umístil modrou krabičku 
s nápisem „Keren le‘umit“ a navrhl, aby 
byla podobná pokladnička distribuována 
KKL. První masově vyráběné pokladničky 
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Odešel Pavel Fried, poslední 
z třebíčských Židů
Na začátku června se uzavřela jedna 
kapitola z historie města Třebíče, která 
asi už nikdy nebude moci být otevřena. 
V neděli 2. června 2019, tedy 28. ijaru 
5779, zemřel poslední ze zdejších Židů, 
kteří v Třebíči prokazatelně žili už 
začátkem 14. století, pravděpodobně 
však ještě dříve – možná už od století 
dvanáctého, kdy se začala psát historie 
tohoto moravského města. Tím zcela 
posledním byl Pavel Fried, někdejší 
předseda Židovské obce Brno.

Železářství na Stařečce
Pavel Fried se narodil 13. června 1930 v Tře-
bíči v rodině židovského obchodníka. Jeho 
dětství bylo násilně ukončeno nacistickou 
okupací, s níž ve dvanáctém roce jeho života 
přišly i dva třebíčské transporty dohromady 
čítající 1371 lidí. Oba zamířily do Terezína, 
z něhož značná část deportovaných byla 
později odvlečena do Osvětimi či dalších 
vyhlazovacích táborů. Mezi nimi i sestra 
Pavla Frieda, která spolu s manželem a dal-
šími příbuznými byla zavražděna v plynové 
komoře.

Pavel Fried, jeho rodiče a dědeček měli 
štěstí v neštěstí, tři roky přežili v Terezíně 
a dočkali se konce války. Pak se vrátili do Tře-
bíče, kde si opět otevřeli železářství v dnes již 
neexistujícím domě ve čtvrti Stařečka. Pavel 
Fried později odešel do Brna, kde vystudoval 
strojní průmyslovku, a následně dálkově 
i VUT. Jako syn obchodníka byl během vojny 
zařazen k Pomocným technickým praporům, 
s nimiž pomáhal stavět například letiště 
v Čáslavi či Plzni.

Jeho rodiče v Třebíči zůstali a i po komu-
nistickém puči, kdy byl soukromý majetek 
znárodněn, ve svém bývalém obchodě praco-
vali coby vedoucí. Starší lidé v Třebíči dodnes 
vzpomínají na paní Friedovou, vždy ele-
gantně oblečenou dámu, kterou těžké životní 
osudy nezlomily, což dokazovala příjemným 
vystupováním a milým úsměvem, jejž věno-
vala každému, kdo do obchodu přišel.

Besedy se školáky
Pavel Fried později pracoval ve Výzkumném 
ústavu stavebních a zemních strojů jako 
konstruktér, následně jako ekonom. Ačkoli 
mu v roce 1989, kdy padl komunistický 
režim, bylo již 59 let a mohl tedy pomalu 
pomýšlet na důchod, nová doba mu otevřela 
možnosti, o nichž dosud mohl jen snít. Spolu 
s kolegy ze zaměstnání založil úspěšnou fir-
mu BREN, v jejímž čele stál až do roku 2002.

Když z firmy odešel, ani tehdy nepomyslel 
na odpočinek. Plně se začal věnovat tomu, co 
jeho předky formovalo stovky let. Židovství. 
S velkým zápalem se zapojil do činnosti 

Židovské obce Brno, jíž v letech 2004 až 
2012 předsedal. Navíc se stal i členem rady 
a členem prezidia Federace židovských obcí 
v České republice.

S židovstvím seznamoval také širokou 
veřejnost. Jezdil do škol a žákům vyprávěl 
o hrůzách holokaustu, o tom, jaké to je být 
naprosto bezdůvodně považován za méně-
cenného, určeného ke „konečnému řešení“. 
Brněnská židovská obec Pavla Frieda za jeho 
dlouholetou práci a za tyto besedy ocenila 
udělením „Pamětní medaile ŽOB Barucha 
Jakoba Placzka a Richarda Federa“.

Každý nese vinu, byť malou
Pavel Fried snad v každé diskusi poukazoval 
na to, že zavraždit šest milionů lidí si žádá 
velmi rozvinutou logistiku, kterou by 
nemohlo provést pouze několik jedinců.

„Vyvraždit šest milionů lidí není jednodu-
chá věc. Někdo ji musel připravit. To nedělali 
esesáci, to dělali obyčejní lidé, a nikdo se 
neptal, proč se to děje,“ řekl před dvěma lety 
týdeníku 5+2. Na tato slova letos vzpomínal 
i brněnský rabín Štěpán Menaše Kliment 
v Třebíči, kam přijel uctít památku obětí 
transportů (viz minulé číslo Maskilu).

„Kladl si otázku, kdo nese vinu za všechny 
lidi, kteří byli deportováni, povražděni… 
A říkal zajímavou věc,“ vyprávěl rabín Kli-
ment. „Jeden každý člověk se mohl cítit, že 
nedělá velká rozhodnutí. Někdo byl úředník 
a měl za úkol sepsat židovský majetek. Jiný 
měl za úkol řídit vlak, který jel do koncent-
račního tábora. Další měl nějaký jiný úkol. 
A Pavel Fried se ptal: ‚Nesou tito lidé vinu za 
to, co se stalo?‘ A odpověděl si: ‚Myslím si, že 
ano. Svůj malý kousek viny. Neměli to dělat.‘ 
A své debaty se žáky vždy končil větou, která 
mi hluboce uvízla v mysli: ‚Když od vás někdo 
něco chce, myslete na to, co po vás chce. 
Jestli je to správné, nebo ne. A jestli si nejste 
jisti, vzpomeňte si na svoji maminku, jestli 
by se jí to, co děláte, líbilo.‘“

Čestný občan města
Pavel Fried se letošní vzpomínky na oběti 
třebíčských transportů a odhalení nových 
třebíčských stolpersteinů nemohl zúčastnit. 
Pietní akt proběhl 26. května, kdy byl již 
vážně nemocný, a proto po rabínu Klimen-

tovi jen poslal pozdrav. Na všech podobných 
předchozích akcích či na festivalu židovské 
kultury Šamajim, který v Třebíči probíhá 
každý rok začátkem srpna, však nikdy nechy-
běl. Na loňském, jubilejním XV. Šamajimu 
navíc z rukou starosty města Třebíče Pavla 
Janaty převzal i titul čestného občana města.

„Zprvu jsem neměl příliš velkou odvahu 
toto jmenování přijmout,“ prozradil tehdy 
Pavel Fried. „Pak jsem si ale uvědomil, že 
jsem skutečně ten poslední a že jmenování 
mohu přijmout za všechny generace třebíč-
ských Židů, které tu od přelomu 12. a 13. sto-
letí žily, pracovaly a budovaly dnes skoro 
pitoreskní město. Vybudovaly krásný hřbitov 
a zanechaly krásné hmotné kulturní dědic-
tví, díky němuž se Třebíč s místní bazilikou 
a prostřednictvím seznamu UNESCO dostala 
do povědomí celého světa.“

Podle Pavla Frieda si všichni Židé, kteří 
v Třebíči žili, už kvůli výše uvedenému toto 
jmenování zasloužili. Upozornil však, že zde 
nezanechali pouze kulturní dědictví.

„Jejich život s sebou nesl určité duchovní 
poselství. To spočívalo v jejich věrnosti víře. 
Víře, v níž věřili přes všechny problémy, které 
jim to přinášelo,“ vysvětlil Fried. „Z toho 
vzniklo něco naprosto neočekávaného. 
Staletá víra držená našimi rabíny udržela 
Židy jako národ, udržela hebrejštinu jako 
řeč a udržela i židovskou kulturu hudební 
a literární. To všechno umožnilo, že po dvou 
tisících letech znovu vznikl židovský stát.“

Poslední z posledních
Životní pouť Pavla Frieda se završila 
2. června, o dva dny později se na třebíčském 
židovském hřbitově konal pohřeb. První 
po mnoha desítkách let a zřejmě poslední 
vůbec. Pavel Fried se navždy vrátil do svého 
rodného města, odpočívá na hřbitově, který 
byl jeho jediným útočištěm pro dětské hry 
poté, co začali být Židé po vyhlášení Protek-
torátu Čechy a Morava pronásledováni. Spolu 
s jeho duší odešly duše všech Židů, kteří kdy 
v Třebíči žili.

Nechť je jeho duše přijata do svazku živých.

MILAN KRČMÁŘ 
Foto autor

S Pavlem Friedem se 
přišly na třebíčský 
židovský hřbitov 
rozloučit davy lidí
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Synagoga ve Frýdku-Místku
Místo, kde stávala ve 
Frýdku-Místku synagoga, 
se identifikuje velmi těžce. 
V době socialismu se dokonale 
povedlo přetvořit mapu města. 
Zákoutí se starými domy 
se proměnila v čtyřproudé 
silnice, které rozkrájely město 
na několik částí a překreslily 
původní ulice a uličky.

Osud frýdecké synagogy
Frýdecká synagoga se nacházela naproti 
zámku, ale z původních staveb dnes stojí 
pouze budova židovské školy, která je sídlem 
jedné firmy. Vedlejší parcela, kde stávala 
synagoga, je teď v létě zarostlá vysokou 
travou (kterou město ani na čas konání piety 
nepokosilo).

Z původního místa jsou patrné pouze 
kameny z bývalé zídky. Synagoga byla 
postavena v maurském stylu v roce 1864 
a vysvěcena v roce 1865 těšínským rabínem 
Samuelem Friedmannem.

Samotná synagoga byla pak vypálena 
v noci z 13. na 14. června 1939 skupinou 
zfanatizovaných mladíků. Neshořela však 
celá a možná by byla reálná i oprava, ale 
vzhledem k politické situaci v zemi byla 
ponechána svému osudu a  roce 1940 byla 
zdemolována. Parčík, který byl zřízen na 
jejím místě, byl zlikvidován v roce 1984 
v rámci socialistické výstavby, která zcela 
zničila charakter centra historického 
Frýdku.

Již delší dobu se táhnou snahy připome-
nout toto místo pamětní deskou, která by 
měla obsahovat dvě původní desky desatera, 
jež byly součástí štítu synagogy. Po jejím zni-
čení byly tyto litinové desky použity ve dvoře 
pod Mariánským kostelem a do Muzea Bes-
kyd se dostaly v roce 1980 při boření staveb 

na „Růžovém pahorku“, které měly uvolnit 
místo pro zástavbu potřebných panelových 
domů. Do dnešního dne však žádná pamětní 
deska nevznikla.

Pietní akt
Dne 10. června 2019 uspořádal křesťanský 
spolek BENE VIATICUS ve spolupráci s měs-
tem Frýdek-Místek veřejnou připomínku 
smutné události – uplynulo 80 let od vypá-
lení frýdecké synagogy. Připomínka proběhla 
u místa, kde synagoga stála, a zúčastnila se 
jí paní RNDr. Michaela Vidláková, která ve 
svém projevu zmínila, že tato místní událost 
byla jen střípkem toho všeho, co se tehdy 
dělo, nicméně, že celek se skládá z takových 
místních událostí. Připomněla také, že dnes 
více než kdy jindy je třeba se postavit proti 
projevům nacionalismu, nenávisti a rasismu.

Po ní promluvil zástupce spolku Radek 
Hejret a podotkl, že dnešní antisemitismus 
se mění v antiizraelismus a že je třeba se 
rázně postavit proti jakýmkoliv projevům 
nenávisti vůči Státu Izrael, stejně jako proti 
terorismu, kterým provokuje Palestina nená-
vist vůči Izraeli.

Hudební doprovod na akci obstaraly 
členky skupiny Simcha. Dostavili se 

i zástupci ostravské Židovské obce v čele 
s paní předsedkyní dr. Slaninovou, a také 
přeživší bydlící ve Frýdku-Místku a blízkém 
okolí.

Pamětní deska?
Zmíněná akce byla důstojnou připomínkou, 
jíž ale stále chybí tečka v podobě pamětní 
desky, kterou by si toto místo zasloužilo. 
Její umístění by však bylo vhodné v bezpro-
střední blízkosti původního místa synagogy, 
a ne na místech vzdálenějších, jak bylo uva-
žováno (v Zámeckém parku apod.).

Frýdek-Místek rád zmiňuje historickou 
stopu, kterou zde zanechaly významné 
židovské rodiny – jako byli Landsbergerovi, 
Munkovi, Neumannovi nebo Löwovi – 
výstavbou tkalcovských podniků a likérek, 
budováním sociálního zázemí pro své 
zaměstnance nebo architektonickými 
skvosty, které financovali. Člověk prochá-
zející městem však na žádnou připomínku 
jejich existence nenarazí…

PAVLÍNA POLOHOVÁ

b Pamětnice Michaela Vidláková 
promluvila na pietním aktu ve 
Frýdku-Místku (Foto P. Polohová)

g Synagoga ve Frýdku-Místku 
na počátku 20. století (Zdroj 
Wikipedia)

d Frýdecká synagoga po vyhoření
(Zdroj Wikipedia)
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Miklós Nyiszli 
Byl jsem Mengeleho asistentem
Autor této autentické knihy, lékař ze 
Sedmihradska, byl jako maďarský Žid 
v roce 1944 deportován do Osvětimi, 
kde strávil osm měsíců. Díky své 
odbornosti a znalosti němčiny byl při 
selekci vybrán Josefem Mengelem, 
aby prováděl pitvy obětí jeho zrůdných 
experimentů. Jako prominentní vězeň 
poznal zblízka nelidské praktiky „anděla 
smrti“ při pseudovědeckém výzkumu 
dvojčat. Bývalý vězeň číslo A- 8450 
koncentračního tábora Osvětim-
Březinka sepsal po válce svědectví 
o neuvěřitelném barbarství, jehož 
byl jako hlavní lékař osvětimských 
krematorií svědkem. Autor svým 
deníkem podal zprávu světu jako jeden 
z prvních už v roce 1946. Deset let po 
osvobození umírá na infarkt. Kniha 
přeložená do mnoha světových jazyků 
byla rovněž zfilmována (Šedá zóna, 2001).
(elf)

Tábor C v sousedství českého byl vyhrazen 
pro maďarské Židovky a navzdory každo-
denním transportům do vzdálenějších lágrů 
počet jeho obyvatelek často dosáhl šedesáti 
tisíc. V tomto přeplněném táboře jednoho 
dne lékaři objevili u několika žen příznaky 
spály. Na rozkaz dr. Mengeleho byl jejich 
barák a také sousední dva bloky vlevo a vpra-
vo uzavřeny. Od ranních hodin do večera 
platil zákaz vycházení. Přijela nákladní auta 
a obyvatelky všech tří baráků vyvezla do 
krematoria. Tak vypadalo účinné opatření 
dr. Mengeleho proti dalšímu šíření nákazy.

Tomuto jeho způsobu, jak zastavit 
nákazu, už padl za oběť český rodinný tábor 
a tři bloky tábora C. Naštěstí tamní lékaři 
zavčas pochopili, a jakmile se někde objevila 
nakažlivá nemoc, postarali se, aby se to 
doktoři SS nedozvěděli. Pokud možno ukryli 
nakažené do nějakých postranních kójí 
a tam se je podle svých omezených možností 
pokoušeli léčit. Do nemocnice je ale nepo-
sílali, protože tam lékaři SS pacienty denně 
kontrolují a výskyt infekční nemoci by mohl 
znamenat úplnou likvidaci nejen baráku, 
odkud nemocný přišel, ale i několika soused-
ních bloků. Výše zmíněná metoda doktorů SS 
se v lékařském jazyce SS nazývá „plošné pro-
tiepidemické opatření“. Výsledkem takové 
akce jsou jeden až dva náklaďáky popela. 
Kdysi, za dob mého působení ve funkci úřed-
ního lékaře tam doma, jsem tento výraz pou-
žíval i já. Plošné protiepidemické opatření 
vypadalo v praxi tak, že kupříkladu v případě 
tyfu nebo záškrtu jsme nakaženého pacienta 
a okolí jeho bydliště izolovali a preventivně 
přeočkovali ohrožené osoby, často obyvatele 
celé jedné nebo dvou sousedních ulic. Inu, 

jiný kraj, jiný mrav.
Po těchto událostech mi jednoho dopo-

ledne z nemocnice tábora B II přinesli dvě 
ženské mrtvoly. Prý mi je k pitvě posílá 
dr. Mengele. Jak je zvykem, beru si k ruce 
také zprávy o vývoji nemoci zemřelých 
a záznamy o aplikované léčbě. Pečlivě si je 
projdu. V kolonce pro diagnózu je uveden 
břišní tyfus, v kolonce pro příčiny úmrtí 
srdeční slabost, v obou případech s otazní-
kem.

Nepatřím k uvážlivým povahám, které si 
nejprve všechno dobře promyslí, a teprve pak 
konají. Já se rychle rozhoduji a rychle také 
jednám, obzvlášť v důležitých věcech. Ne 
vždy to má dobrý konec! Ostatně, kvůli své 
rychlosti jsem se rovněž ocitl tady.

I nyní se rozhodnu rychle. Nepřipadá 
v úvahu, že by ode mě dr. Mengele jako 
výsledek pitvy těchto dvou mrtvých dostal 
diagnózu břišního tyfu! Popis průběhu 
jejich onemocnění je nedostatečný, diagnóza 
pochybná. Dr. Mengele si není svou věcí jist! 
Rozhodující je pro něj pitevní nález. Proto mi 
také obě mrtvoly posílá.

Provedu pitvu. V obou případech tenké 
střevo vykazuje známky zánětu odpovídají-
cího břišnímu tyfu ve třetím týdnu. I slezina 
je u obou zvětšená Nepochybně se tu jedná 
o tyfus!

V obvyklém čase, v pět odpoledne, dorazí 
dr. Mengele, a s rozjasněnou tváří, jež skrývá 
tolik krutosti, se živě zajímá o výsledek pitev. 
Otevřené mrtvoly leží na stole. Omyté a roz-
říznuté tenké i tlusté střevo a rovněž sleziny 
obou mrtvých jsou připraveny v miskách 
k prohlídce.

Vyslovím diagnózu: zánět tenkého střeva 
provázený masivním zvředovatěním. Držím 
k dr. Mengelemu přednášku o rozdílech 
mezi vředy při břišním tyfu, které obvykle 
vznikají v třetím týdnu onemocnění, a vředy 
při jiných střevních zánětech. Poukážu na to, 
že zvětšení sleziny je i u zánětu střeva časté. 
Nejedná se tedy o tyfus, ale o závažný zánět 
tenkého střeva způsobený pravděpodobně 
otravou masem.

Dr. Mengele je rasový biolog, nikoli pato-
log. Není těžké přesvědčit ho o mé pravdě. 
Nesmírně ho však rozčílilo, že se nepotvrdila 
původní diagnóza. Vyjadřuje se v tom 
smyslu, že pro Osvětim bude užitečnější, 
když lékařky dopouštějící se při stanovení 
diagnózy tak závažných omylů budou nosit 
kameny a nebudou pracovat v nemocnici, 
kde kvůli jejich pochybením umírají paci-
enti, které bylo zřejmě možné zachránit.

Vezme si k sobě pitevní protokoly, a ještě 
než je uloží do aktovky, něco si poznamená 
perem na okraj štosu dokumentů. Stojím za 
ním a čtu mu přes rameno: Rücksprache m. 

Arztinnen, což ve volném překladu znamená, 
že lékařky budou volány k odpovědnosti. 
Je mi nesmírně líto, že jsem zcela nevinné 
kolegyně přivedl do vážné situace. Ony 
stanovily diagnózu skvěle, a teď jim hrozí, 
že přijdou o své zařazení a budou poslány 
na těžkou práci k oddílu stavějícímu silnice. 
Jestli dr. Mengele splní svou hrozbu, budu 
příčinou já.

Dokážu být sebekritický! Uznávám, že 
proti lékařské etice, jaká panuje venku za ost-
natými dráty, jsem se provinil. Přivedl jsem 
do těžké situace dva nebo tři lidi. Kdybych to 
ale neudělal, jak široce by dr. Mengele pojal 
to své plošné protiepidemické opatření proti 
nákaze tyfem?

Druhý den dostávám uklidňující zprávu 
ohledně zmíněných lékařek. Dr. Mengele 
je sice zpucoval, ale nic dalšího se nestalo. 
Mohly pokračovat v práci. Dostalo se pak 
ke mně ještě mnoho mrtvých, mnoho jejich 
lékařských zpráv, ale v žádné z nich už víc-
krát nebyla vyplněna kolonka s diagnózou.

Pobouření dr. Mengeleho nad tím, že 
v důsledku chybné diagnózy nebylo možné 
ty dvě nebohé pacientky zachránit, mě 
zaměstnávalo ještě řadu dní. Tolik cynismu 
a zla uvnitř jediného člověka, který si říká 
lékař! On je víc než lékař, je to kriminaldok-
tor.

XV. kapitola z knihy Byl jsem Mengeleho asistentem, 
kterou vydala Academia, 2019 (první vydání 2009), 
odbornou revizi textu provedla Michaela Vidláková
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Taglit Israel 2015

Má první návštěva Izraele 
proběhla v létě 2015, kdy jsem 
se zúčastnila dvoutýdenního 
zájezdu pro mladé Židy 
s právem návratu – Taglitu. 
Dozvěděla jsem se o této 
příležitosti v naší Židovské 
obci v Karlových Varech, jejíž 
jsem členkou. Protože už jsem 
dříve jezdila na různé židovské 
tábory, tak jsem madrichu 
pro českou skupinu, Evu Šrůt 
(Wichsovou), znala.
Program byl od samého začátku perfektně 
vymyšlený. V den odletu se sešla česká 
a slovenská skupina na Židovské obci v Praze 
a v rámci různých her a aktivit jsme se 
seznamovali. Od první chvíle byla atmosféra 
hrozně příjemná a uvolněná.

Po celou dobu pobytu nás doprovázeli 
„vedoucí“, na které jsme se mohli s čímkoliv 
obrátit a pro které to bylo stejné dobrodruž-
ství jako pro nás. Po příletu do Tel Avivu se 
nás ujal průvodce s asi pěti mladými lidmi 
v našem věku, kteří buď v armádě byli, nebo 
se do ní chystali, a po celé dva týdny nám 
byli výbornými společníky. Seznamovali nás 
s Izraelem i z jejich pohledu.

První noc jsme strávili na severu Izraele. 
Ta příroda, architektura a celá atmosféra na 
mě jako Středoevropanku, působily velmi 
magicky. Navštívili jsme muzeum prvního 
izraelského astronauta, což bylo skvělé, Izra-
elci jsou na všechny své úspěchy tak hrdí!

Další noc jsme strávili u beduínů, v nád-
herném prostředí uprostřed pouště, kde 
dalším nevšedním zážitkem byla projížďka 
na velbloudech při západu slunce.

Na víkend jsme se přesunuli do Jeruza-
léma, a to byl pro mě asi nejsilnější zážitek. 
Na šábes jsme se totiž vydali ke Zdi nářků 
a nic tak emotivního a jedinečného jsem 
nikdy předtím nezažila! Každému bych 
doporučila strávit alespoň jednou v životě 
šábes v srdci Jeruzaléma. Při procházkách 
Starým městem jsem si uvědomila, že jsem 
se vlastně nikde necítila víc doma. Izrael je 
vážně země zaslíbená!

Samozřejmě na nás dost silně zapůsobila 
návštěva Mt. Herzl, národního izraelského 
hřbitova, a Jad Vašem, muzea holokaustu. 
Určitě to nebyla pro nikoho z nás první 
zkušenost se vzpomínkami na holokaust, ale 
myslím si, že nic jiného na nás tak nezapůso-
bilo a nedonutilo nás přemýšlet o důležitých 
věcech. Obzvlášť, když se s tím člověk setkal 
v Izraeli, v židovské zemi a spolu s izrael-
skými přáteli.

Ještě před návratem zpět do Tel Avivu 
jsme navštívili oblast Galilejského jezera, 
kde jsme si prošli vojenskou základnu 
a spali jsme v kibucu. Zase náramný zážitek 
v podobě kultury a samozřejmě i jídla. Do 
jídla jsme se tam asi všichni zamilovali, 

žádné knedlíky, žádná svíčková, prostě čers-
tvé ovoce a zelenina, hummus, falafel, různé 
saláty, a to všechno zahalené specifickou 
vůní Blízkého východu.

Myslím si, že Taglit splnil všechna moje 
očekávání. Byla to pro mě nádherná první 
návštěva země, kde žili naši předci. V Izraeli 
dnes vybudovali krásný a moderní stát. Ještě 
po Taglitu jsem se do Izraele několikrát vrá-
tila a mé návštěvy této země se určitě stanou 
tradicí. Našla jsem si tam několik přátel, 
které mohu považovat za svou rodinu – 
a nejen k tomu přispěl právě Taglit. Je to 
vynikající program pro mladé Židy, který 
vám ukáže Izrael z mnoha stránek a zavede 
vás do nitra židovské kultury a izraelského 
života.

Je to výborná příležitost k poznání Svaté 
země a impuls k vlastní sebereflexi a pře-
mýšlení, co pro mě vlastně židovství a Izrael 
znamenají.

TEREZA NOVOTNÁ 
Foto autorka 
Kontaktní osobou pro Taglit je v České republice 
Zoša Vyoralová (zosa@email.cz)
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Sousedé
V úhledné ulici rodinných 
domů jsem na malém trávníku 
ukazovala dítěti mravence 
a zároveň jsem pozorovala 
souseda odnaproti, jak 
obchází všechny domy a cosi 
vyjednává s každým, kdo 
otevřel. Bylo vlhké dopoledne 
velkých severoamerických 
jezer. Modré jarní nebe bylo 
vysoké a husy, které přelétaly 
nad Francouzským potokem, 
jak se to tu jmenuje, chraplavě 
křičely, abych si uvědomila, že 
jsem tu jenom host.

„Podívej, ty lítají i řvou úplně jinak než naše divoké husy v Čechách,“ 
řekla jsem vnučce, která se zamračeně zadívala na malou letku vel-
kých ptáků a vztyčila ukazováček směrem vzhůru.

Mrkla jsem na obcházejícího souseda, zda už není někde blízko 
domu mých dětí. Občas jsem pozorovala jeho návštěvy, které přichá-
zely s muslimskými pokrývkami hlavy. On sám měl ovšem bohatou 
hřívu vlasů vždy odkrytou. I jeho žena a dvě větší děti. Co je to asi za 
rodinu?

Dítě utrhlo trochu trávy a chystalo si ji dát do pusy. Zakročila 
jsem, a tak spustilo nesouhlasný křik. Moje dcera vyšla z domu 
a v té chvíli dorazil i temperamentní soused. Dítě ztichlo a muž nás 
s úsměvem pozdravil, dcera i já jsme mu to stejně usměvavě oplatily. 
Naučila jsem se tady mnohem víc usmívat na lidi než doma. Naše 
škarohlídství se tu nějak nepěstuje. Pozorovala jsem, co ten člověk 
vlastně přináší, a všimla jsem si, že úsměv mé dcery se stal poněkud 
překvapeným. Vzala si od něj do ruky list papíru a on jí velice srdečně 
potřásl rukou. Mně i dítěti zamával a odešel.

„Podívej, máme pozvání pro celou ulici na večeři, která se koná 
před Ramadánem,“ řekla dcera a povytáhla obočí.

„Cože?“ otázala se z mé hlavy holka ze severních Čech, Židovka 
z Prahy a vystrašený Evropan.

Celé odpoledne jsme se dohadovali, co budeme dělat. Zeť věděl, 
že na něco takového on nejde. Vygoogloval si jméno na pozvánce, 
a ejhle, je to Turek, který prchnul z vlasti s celou rodinou před Erdo-
ganem.

„No tak to bych chtěla vidět,“ zvítězila moje zvědavost nad všemi 
židovýčitkami. Koná se to v pátek odpoledne. Připravíme si všechno 
včas na večer a před začátkem šábesu budeme zpátky doma. Jen tam 
nakoukneme.

Za chvíli ale nastoupilo špatné svědomí. Není to přece jen 
naprosto nevhodné? Vzpomněla jsem si, jak mi kdysi manžel, rabín, 
v neděli dopoledne řekl: „Oblékni se, jdeme do kostela.“

„Cože?“ otázala se i tenkrát z mé hlavy holka ze severních Čech, 
Židovka z Prahy a rebetzin.

„Slíbil jsem, já trouba, Sváťovi Karáskovi, že mu přijdu na inaugu-
raci, a on mi přísahal, že se nebudou přitom modlit.“

Znělo to hodně nešťastně, a to jsme ještě nevěděli, že tam bude 
i půl židovské obce v zadních lavicích. Ovšem nás jakýsi ceremoniář 
odvedl do druhé řady.

Dnes se mi v ulici mých dětí, kde žijí společně rodiny různých 
kultur i náboženství, zdálo nepatřičné vyloučit se z toho celku.

Celý pátek od samého rána, připravoval hostitel stoly a výzdobu na 
travnatém prostranství mezi domy. Vše do tvaru obrovského čtverce. 
Udivilo mě, že je tam tolik stolů a židlí. Dokonce tam instaloval 
promítací techniku, švédské stoly s občerstvením a barevné fangle. 
Dorazil mě – řečnický pultík.

V určenou hodinu se část naší rodiny vypravila na to místo. Jako 
dar jsme upekli košer koláč, abychom měli co jíst.

U stolů seděli lidé z celé ulice. Indové, Afroameričané, Číňané, 
Turci, Evropané a já nevím kdo ještě.

Na zeď se promítaly obrázky z Istanbulu a střídali se řečníci. 
Hostitel děkoval, že ho všichni, u nichž zazvonil, přijali s úsměvem 
a pozvali ho do svých domovů. Nikdo ho neodmítl.

Po něm řečnil starosta městské čtvrti. Mluvil o respektu a spolu-
žití, o Americe, a já nevím o čem. Najednou mě to dojalo. Prohlížela 
jsem si ty lidi u jednoho velkého stolu a bylo mi líto, že to v Evropě 
nikdy asi neuvidím. Musí to přece nějak jít. Na hodinu, na den, 
napořád. Aby si uměli obyvatelé téhle modré planety sesednout k jed-
nomu stolu. Dívat se ostatním do očí a jíst spolu datle.

Nebo ne?

RUT SIDONOVÁ
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LETNÍ LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

Kdo zabije Evu S.?
Přinášíme vám první kapitolu z nové 
detektivky PETRA EIDLERA Kdo zabije Evu S.?, 
která je opět situovaná do současného 
prostředí pražské židovské obce.

Toho srpnového odpoledne byla Praha tak rozpálená sluncem, že 
v ulicích centra se pohybovali převážně jen zahraniční návštěvníci, 
ale i ti vyhledávali zastíněné strany ulic nebo vysedávali v parcích či 
pod slunečníky před restauracemi. Nejobvyklejším tématem všech 
rozhovorů bylo už několik měsíců panující vedro vypalující městské 
trávníky do písčité barvy. Maiselova ulice však byla plná turistů, 
hlouček právě postával před historickou budovou židovské radnice 
a poslouchal slova průvodce. Musel jsem se mezi nimi prodrat, abych 
zazvonil u vchodu ozdobeného mříží s tepanou Davidovou hvězdou 
a mezuzou lesknoucí se od dotyků prstů.

Ochranka si mě stále pamatovala, tak jsem mohl bez problémů 
vstoupit dovnitř. Ovanul mě příjemný chlad a atmosféra, která byla 
od mé poslední návštěvy radnice stále stejná, jako kdyby se v tomto 
domě zastavil čas. Prošel jsem vstupní halou, odkud se dalo vejít do 
obecní restaurace Šalom, kde tou dobou sedělo několik posledních 
strávníků. Vyběhl jsem po schodech do prvního patra. Kdybych 
zahnul doprava, dostal bych se do Vysoké synagogy integrované do 
objektu radnice. Zrovna se odtamtud ozývaly modlitby odpolední 
minchy. Já však zamířil doleva do nevelké kavárny situované na 
balkónu nad restaurací. V kavárně bylo jen několik málo starých 
kulatých stolů a ještě méně lidí. V prosklené chladničce se nabízely 
na výběr košer sladkosti. Mladá číšnice stála u sloupu a dívala se 
dolů. Když jsem vstoupil, obdařila mě přátelským úsměvem. Že by si 
mě i ona pamatovala?

Nová detektivka Petra Eidlera Kdo zabije Evu S.? nás opět zavádí 
do současného prostředí pražské židovské obce. Eva Stieglitzová 
dostane výhružný anonym. Na svůj věk je stále aktivní tenistkou, 
prezidentkou klubu, a má pro strach uděláno. Blíží se tenisový 
turnaj v areálu na okraji Prahy, který chce spojit s oslavou svých 
narozenin. Pak však dojde k dalším výhrůžkám, které ji vyděsí, a tak 
si pozve soukromého detektiva, aby ji tam doprovodil. Na oslavě 
se sejde rodina a přátelé, vypije se hodně alkoholu, a Stieglitzová 
všechny obviní, že usilují o její život. Ráno je nalezena ve svém 
pokoji mrtvá. Podezřelí jsou všichni, ale především detektiv, který 
souběžně s kriminálkou zahajuje vlastní pátrání, aby se očistil.

Kdo měl zájem zbavit se Evy Stieglitzové? Jakou roli v tom hraje 
její válečná minulost ukrývaného židovského dítěte, zrestituovaný 
dům či neznámý otec její dcery?

Stejně jako v předchozích třech detektivkách ze židovského 
prostředí se autor i tentokrát nechal inspirovat vyprávěním přeži-
vších.
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Zamířil jsem k jedinému obsazenému stolku s nadějí, že mladá 
dívka sedící zády k velkému oknu je tou osobou, která si se mnou 
telefonicky sjednala schůzku. Podle hlasu jsem čekal někoho 
staršího. Byla to však ona. Nejspíš byla překvapená i ona, protože 
si soukromého detektiva zcela jistě představovala jinak. Nemohl 
jsem za to, jaké typy vybírají tvůrci filmů a televizních kriminálních 
seriálů za představitele mé profese. Znal jsem hodně svých kolegů, 
ale žádný z nich nepřipomínal filmové krasavce a drsňáky. Nebyl 
jsem výjimkou. Zpočátku, když jsem se víceméně nedobrovolně dal 
na dráhu soukromého očka, jsem se snažil přizpůsobit panujícímu 
klišé alespoň do té míry, že jsem si opatřil berettu, chodil střílet na 
sportovní střelnici, i když se moje dovednosti viditelně nezlepšovaly, 
běhal kvůli lepší kondici, aniž bych se přestal dřív zadýchávat, a mlu-
vil v holých větách po vzoru Phila Marlowa.

Po čase mi došlo, jak bylo ode mě bláhové očekávat, že mi to 
přinese víc zakázek a obdiv klientů. Když jsem poznal, jak je stylizace 
zbytečná, přestal jsem nosit bouchačku i sportovat. Zločince jsem 
nikdy nemusel honit, natož abych po někom střílel. Pistoli jsem však 
měl doma v trezoru a občas ji promazal olejem. Zbraně jsem měl 
odjakživa rád.

„Tak vy si o mně teď budete myslet, že slyším trávu růst, že jsem 
bláznivá neurotická holka, která si dělá zbytečný obavy a ještě s tím 
obtěžuje druhý lidi,“ sdělila mi v kavárně po pár úvodních slovech 
a obligátních představovacích frázích Rebeka Stieglitzová. „Že mý 
babičce žádný reálný nebezpečí nehrozí, ten anonym je jen legrace, 
nikdo se jí nechystá zavraždit, protože…“

„Nic takovýho vám neřeknu,“ řekl jsem jí klidně, i když mi srdce 
tlouklo, jako kdybych běžel vytrvalostní závod. A rozhodně to nebylo 
tím, co mi právě sdělila. Půvab Rebeky byl totiž ohromující. Ano, jsou 
na světě lidé, kteří jsou tak krásní, že při pohledu na ně si my méně 
obdaření uvědomujeme vlastní nedokonalost. Nebyl to povrchní 
půvab všelijakých tuctových královen krásy nebo modelek, za jejími 
jemnými rysy se dala tušit i duše a rozum. Ale třeba to byl jen mylný 
dojem, protože tělesná krása klame už samou svojí podstatou, může 
být pastí na důvěřivé, zvlášť pokud jsou opačného pohlaví. Muži však 
do této pasti rádi a dobrovolně vstupují. Dostat se z ní už bývá obtíž-
nější a mnohdy za vysokou cenu.

„Dnešní doba je už taková, že se mezi náma pohybujou nejrůznější 
cvoci, vyděrači nebo psychopati,“ dodal jsem vstřícně.

„Takže si nemyslíte, že jsem paranoidní blázen?“
„Rozhodně ne,“ ujistil jsem ji, „i když o tom anonymu zatím vím 

jen tolik, že ho dostala vaše babička.“ Zároveň jsem dodal, že na druhé 
straně není třeba dělat ukvapené závěry.

Nevím, jestli ji to uklidnilo. Napila se ledového zázvorového čaje 
s bezovým sirupem, pak otevřela kabelku a vyndala naněkolikrát 
složený list papíru.

„To byste musel znát naši babku,“ povzdechla si. „Dokud mi 
tvrdila, že jí někdo odposlouchává mobil, že se jí někdo snaží nakazit 
infekční nemocí, že jí schválně v restauraci dají jídlo, po kterým 
má zkažený žaludek a málem umře, tak jsem to nebrala moc vážně 
a vždycky jsem se tomu spolu s ní smála, že se zase dělá zajímavá, ale 
tohle…“

„Co ona?“
Rebeka Stieglitzová se konečně pousmála, poodhalila své doko-

nale symetrické a bílé zuby jak z televizní reklamy a pohybem hlavy 
kolem sebe rozvířila tmavé dlouhé zvlněné vlasy, které jí dodávaly 
zdání exotičnosti.

„No právě, jak říkám, aspoň z toho odposlouchávání mobilu měla 
legraci. Že je za tím určitě nějakej její tajnej ctitel, co se k ní chce 
takhle dostat. Rozčilovalo ji hlavně to, že nevěděla, o koho jde. Co 
kdyby stál za hřích – to samozřejmě cituju její slova.“

Chvíli jsem na ni nechápavě civěl. Abych skryl svůj zmatek, 
dlouze jsem se napil cappuccina, které tu měli opravdu vynikající.

„Co se vám nezdá?“ zeptala se mě, i když to musela chápat.
„Vaši babičku sice neznám, ale přece jen nebude z nejmladších.“
„To opravdu není. Narodila se před válkou.“
„Já sice vím, že věk nic neznamená, a i v jejích letech může mít 

zájem o mužský…,“ řekl jsem a z paměti se mi vynořily tváře několika 
starších pánů z této židovské obce, s nimiž jsem měl co do činění 

a kteří si náklonnost k něžnému pohlaví uchovali do dnešních dnů.
Položila mi ruku na dlaň. Vědět, co to se mnou dělá, nechovala by 

se tak. Ale nic netušila a já neprotestoval. To gesto však nic nezna-
menalo, bylo spíš bezděčné, protože v jejích očích jsem nenacházel 
nic, co by se dalo považovat za pouhý náznak koketnosti. Naopak, ten 
pohled byl oproti tomu, co říkala a jak na mě působila, víc než věcný.

„Babka má svýho přítele, Erik Perner je tak o deset roků mladší, 
nevím přesně, ale kdybyste je viděl pohromadě, tak co do elánu jsou 
na tom stejně. Ani nechci vědět, co spolu dělají, když jsou někde 
o samotě, ale když spolu hrajou tenis, Perner to s ní projede na celý 
čáře. A babička ho pak trápí, že si bude muset najít nějakýho výkon-
nějšího chlapa.“

„Obdivuhodná toť žena,“ zadeklamoval jsem.
„Jak se to vezme a jak pro koho. Každopádně si umí užívat života. 

Kéž bych měla v jejím věku takovou energii. Jako kdyby si teď chtěla 
vynahradit všechno, co v životě musela prožít.“

„Ta legrace ale nejspíš skončila,“ kývl jsem bradou na papír, který 
už tak dlouho držela v ruce a jehož obsah jsem neznal.

„No právě, jen jestli si to uvědomuje,“ souhlasila a rozložila ho 
přede mne.

Text výhružky byl složený z vystříhaných novinových písmen.

TVOJE DNY JSOU SEČTENY. DOBŘE VÍŠ, ZA CO!
„To nevypadá na milostnej dopis,“ konstatoval jsem a podrobně začal 
anonym zkoumat. Během své praxe soukromého detektiva jsem jich 
už pár viděl. Většinou bývaly psané rukou, i když pisatel se pokaždé 
snažil změnit rukopis a někdy dělal i školské pravopisné chyby, aby 
svedl pátrače na falešnou stopu. Často byly psané na počítači, ale 
nikdy kromě televizních kriminálek jsem se nesetkal s touto pracnou 
formou.

„Ten bych si představovala jinak. Proto mě vylekal a sjednala jsem 
si s váma schůzku. Dostala jsem na vás jako soukromýho detektiva 
dobrý reference.“

„Nepovídejte,“ zatvářil jsem se udiveně. Moje detektivní agentura 
Man in Service rozhodně nebyla známá ani renomovaná, už jen 
z toho prostého důvodu, že jediným zaměstnancem jsem byl já sám. 
Pravdou však bylo, že v posledních pěti letech jsem se jako soukromý 
detektiv nachomýtl ke třem případům vražd, které se tak či onak 
týkaly členů pražské židovské obce. Svůj podíl na jejich vyšetření 
bych nepřeceňoval, nicméně jsem si díky tomu udělal v této komu-
nitě pár známostí a nahlédl pod její povrch.

„Slyšela jsem o vás, že jste důvěryhodnej a slušnej člověk.“
„Pokud to je pravda, tak jste mi udělala radost,“ poděkoval jsem jí 

a blesklo mi hlavou, že kdybych já byl na jejím místě a hledal služby 
soukromého očka, tak důležitější by pro mě byly schopnosti a pro-
fesní výsledky dotyčného. To jsem si pochopitelně nechal pro sebe.

Chtěla vědět, co si teď, když jsem se seznámil s obsahem anonymu, 
o tom myslím.

Řekl jsem, že nejsem věštec ani psycholog, abych z těch pár slov 
dělal závěry, ale logicky bych soudil, že člověk, který se doopravdy 
chystá někoho zabít, neposílá své vyhlídnuté oběti předem varování 
ani anonymy, protože tím vyvolá reakci a riskuje, že se jeho úmysl 
nepovede. Dokonce se zvyšuje šance na jeho odhalení. Připomněl 
jsem, že i výhrůžka je trestným činem.

„Takže ji chce jen vystrašit?“ zeptala se Rebeka.
Pokrčil jsem rameny. „Možná rád riskuje a tahle hra ho baví.“
„Takže to může myslet vážně,“ odpověděla sama sobě.
„Může. Řekněte mi o ní víc. Jak se vůbec vaše babička jmenuje?“
„Promiňte, tím jsem měla začít. Eva. Eva Stieglitzová.“
„Stejný příjmení jako vaše.“
„Babička se nikdy nevdala. Ona se odmítá řídit konvencema. Moji 

mámu měla jako svobodná. Bude to takový naše poznávací znamení, 
protože maminka se taky nevdala a já neznám svého otce.“

„A vy?“
„Co já? Já si to jméno třeba taky nechám, pokud si někdy někoho 

vůbec vezmu.“
„Takže jste pořád svobodná, to je fajn,“ uklouzlo mi.
„O to tady snad nejde,“ vytáhla proti mně drápky, ale takovým 

neškodným způsobem, který nebyl urážlivý.
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„Omlouvám se.“ Chtěl jsem vědět, jak se k tomu anonymu dostala, 
jestli jí ho dala babička.

„Já jsem jí ho prostě sebrala. Pravidelně k ní chodím a uviděla 
jsem ho ležet na stole. Přečetla jsem si ho a zeptala se, co to má zna-
menat. Že to prý měla vhozený ve schránce.“

„Ve schránce? Kdy?“
„To bude tak týden,“ řekla Rebeka po chvíli přemýšlení.
„Přišlo to poštou?“
„Ne, na obálce ani nebylo napsaný její jméno. Bydlí sama, má svou 

schránku. Nikdo než ona to nemohl dostat do ruky.“
„Jak na anonym reagovala?“
„Nijak. Podívejte,“ řekla Rebeka Stieglitzová, „i kdyby ji to vyděsilo 

k smrti, tak to přede mnou nedá najevo. To není ženská, která by při-
znala strach. Víte, ona je…,“ opsala výmluvně rukou velký oblouk, „ona 
je přece někdo. Vydržela v životě tolik, že ji nějaká primitivní výhrůžka 
nemůže rozhodit. Ji teda určitě ne. Ona se umí se životem poprat.“

„Opravdu umí?“
„Vypadá to tak,“ řekla mnohoznačně.
„Vás ale ten anonym rozhodil. Jinak byste mi nezavolala.“
„Když vám někdo napíše, že jsou vaše dny sečteny…“
„A dobře víte, za co,“ doplnil jsem.
„I máma řekla, že s tím musíme něco dělat.“
„Předpokládám teda, že jste matku o výhrůžce informovala.“
„Samozřejmě. Byla to snad chyba?“
„To si nemyslím,“ řekl jsem. V tónu, kterým mluvila o své matce, 

mi však znělo cosi neupřímného. Zeptal jsem se, jaký je jejich vzá-
jemný vztah.

„Jsem už dospělá, mám občanku i řidičák,“ odvětila Rebeka vyhý-
bavě.

„Což znamená, že vztah nic moc?“
„Což znamená, že spolu komunikujeme a já jsem jí řekla, co našla 

babička ve schránce za svinstvo. A matka usoudila, že by se s tím 
mělo něco udělat. To je všechno, co k tomu můžu říct.“

Přitakal jsem, i když na mou otázku neodpověděla. Ostatně co mi 
bylo po tom, jak vychází se svou matkou, důležitá je Eva Stieglitzová. 

Znova jsem Rebeku požádal, aby mi o babičce řekla víc. Jaký to je člo-
věk, jak by ji charakterizovala. Chtěl jsem, aby řekla bez přemýšlení 
nahlas to, co ji hned napadne.

„Chtěla by žít věčně.“
„Bojí se smrti?“
„Spíš stárnutí, nemocí, což je vlastně totéž,“ dodala.
S tím jsem v duchu nemohl souhlasit. Stárnutí je proces, smrt je až 

jeho završení. Tohle ale slečna jejího věku ještě nechápala. Vysvětlo-
vat jsem jí to nehodlal.

„Dělá všechno, aby byla zdravá a fit. Je to úplná posedlost. Obden 
chodí hrát tenis. Už nejmíň deset roků cvičí každý ráno dřepy, sklapo-
vačky… Jednou mi řekla, že když v lednu v pondělí udělá dvacet dřepů 
a deset sklapovaček, tak je v úterý musí být schopná zacvičit taky. 
A když to dělá denně se železnou pravidelností, tak to přece zvládne 
i další měsíc a další rok. Váží se třikrát denně a někdy si říkám, jestli 
se i neměří, jestli nevyrostla nebo se nezmenšuje.“

Připustil jsem, že to není nezajímavá úvaha.
„Pravidelně si měří tlak a teplotu, chodí k doktorům na prohlídky, 

má svoji homeopatku, psychiatra, internistu, i když jim moc nevěří. 
Utrácí majlant za všechny ty potravinový doplňky, co nabízejí 
v televizi. Má panickou hrůzu z nachlazení, chřipky, klíšťat, roztočů, 
vody z kohoutku a smogu. Bojí se tmy a myslím, že i samoty. Maso jí 
jenom na obci. Ne že by byla ortodoxní a držela košer kuchyni, ale je 
přesvědčená, že z košer masa nebude mít střevní potíže.“

Řekl jsem, že když jí to vyhovuje a dělá jí to dobře, tak proč ne.
„Nevěřím, že by se po tom anonymu mohla cítit dobře, i když to 

nepřiznala.“
Znova jsem naznačil, že za tím dopisem může být jen pokus o blbý 

vtip.
„Takhle se přece nežertuje.“
Mám jí dělat přednášku, vykládat o lidské zlobě, škodolibosti? 

Mají tisíce podob a anonymy představují jednu z nejčastějších. A to 
ani nemluvím o sociálních sítích zamořených hejty, pomluvami, 
lžemi, které dávají nahlédnout do skrytých zapáchajících žump 
lidských duší.

Mezuza umístěna na budově židovské radnice v Maislove ulici
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„Co ten pisatel myslel tím, že ona ví, za co?“
„Netuším. Ten člověk musí být šílenec.“
„Často jde o hodně nešťastný lidi, kteří mají svý problémy a věří, 

že jim bude líp, když na tom jinej bude ještě hůř. Možná ale někomu 
opravdu ublížila a ten se teď mstí.“

„Bábi? Že někomu naservírovala pár es při tenisu? Kvůli tomu se 
snad nevyhrožuje vraždou.“

„Mohlo to být něco jinýho,“ nadhodil jsem. „Za tolik roků života 
si člověk může stačit udělat pár nepřátel, i když se chová jako anděl. 
Nikdo vás nenapadá, kdo by si chtěl vyřizovat osobní účty?“

O nikom konkrétním nevěděla, babička se jí se svým soukromím 
příliš nesvěřuje. Stará důchodkyně přece ale nemůže nikomu 
překážet.

„Víte, spíš ona by mohla mít důvod se někomu mstít. Jejího otce, 
strýčka a tetu zavraždili v koncentráku, její matka měla po válce 
psychický problémy, protože si jako manželka Žida vytrpěla za 
okupace svý. Komunisti babičce po osmačtyřicátým sebrali barák 
v Dušní, co po válce zdědila, protože jí z rodiny skoro nikdo nezůstal. 
Z kádrových důvodů ji pak vyhodili ze studií na vysoký a musela se 
živit jako dělnice. Komu ona mohla ublížit?“

Připustil jsem, že může mít pravdu. Někdo se Evě Stieglitzové 
přesto chce pomstít. Nebo aspoň nahnat strach. Třeba to ani 
nesouvisí s minulostí, ale se současností. Záminka může být 
malicherná.

„Kdyby se bral anonym vážně a pisatel byl schopný provést i to 
nejhorší, kdo by měl ze smrti vaší babičky prospěch?“

Ta otázka Rebeku překvapila.
„Prospěch? Kdo by mohl mít z něčí smrti prospěch?“
„Třeba finanční,“ nadhodil jsem. „Je zámožná?“
Rebeka se pousmála. „Dalo by se říct, že je daleko za vodou. Patří jí 

třeba krásnej čtyřpatrovej dům v Dušní ulici.“
I já se pousmál a řekl, že pak chápu, proč chce Eva Stieglitzová žít 

věčně.
„Ale barák po její smrti zdědí jako nejbližší příbuzná moje matka.“
„Tak bude taky za vodou.“
„Máma jí ten anonym neposlala.“
„O tom nepochybuju, když ho jednou zdědí. Pokud ovšem vaše 

babička někdy opustí tenhle pozemskej svět,“ zažertoval jsem, abych 
ji uklidnil. „Co si představujete, že pro vás můžu udělat?“

„Ochránit ji. Zjistit, kdo stojí za tím svinstvem.“
Řekl jsem jí, že to jsou dvě rozdílné věci. Ochránit by znamenalo, 

že jí bude pořád někdo nablízku, bude ji sledovat na každém kroku 
a totéž platí i pro monitorování jejího okolí. To je časově, personálně, 
a tudíž i finančně náročná záležitost.

„To chápu,“ připustila, „ale kdybych se s tím obrátila na policii, tak 
neudělají nic, tím jsem si jistá.“

„Je to tak. Výhružný anonymy dostávají stovky lidí. Nemůžou ke 
každýmu postavit bodyguarda.“

„Co teda uděláme?“
„Sama jste to naznačila. Pokusíme se zjistit, kdo jí to hodil do 

schránky.“
„Dokážete to?“

„Bylo by ode mě neseriózní vám slíbit, že se to podaří, ale můžu se 
do toho pustit. Výsledek je ale hodně nejistej.“

Slečna Rebeka Stieglitzová přimhouřila oči a upřela na mě svůj 
elektrizující pohled.

„Má to jeden háček,“ řekla tiše.
„To vždycky,“ odtušil jsem se zlou předtuchou.
Zavrtěla se na židli a přehodila nohu přes nohu.
„Babka nesmí o ničem ani tušit. O tom anonymu neví kromě ní, 

mámy a mě nikdo.“
„A pisatele,“ dodal jsem pro úplnost.
„A vás. Tak to musí zůstat.“
Teď se i z mých očí staly dvě škvíry.
„To chápu, souhlas, ale to ostatní, co chcete, je absurdní. Nemůžu 

pátrat, pokud si s ní nepromluvím. Chápete, že to je nemožný. To 
je, jako kdybych měl komentovat film, co jsem neviděl. Proč by se 
neměla dozvědět, že něco podnikáme v její prospěch?“

„Jednak by ji to mohlo vystrašit, ale hlavně by s váma nespolu-
pracovala. To byste ji musel znát. Nesnáší, když se něco dohodne za 
jejími zády, a je alergická, když ji někdo kontroluje. To by mi nikdy 
neodpustila.“

Řekl jsem, že právě součinnost je základní předpoklad, abych se 
k něčemu dopátral. Promluvím s ní, prověřím její známé, ale musím 
v první řadě vědět, s kým se stýká. Musím vědět, co si o kom myslí, 
koho podezřívá…

„Myslela jsem, že ji budete jen nenápadně sledovat a všímat si 
jejího okolí.“

Vysvětlil jsem jí, že to je naivní představa; tak by to nefungovalo.
Odpověděla, že pak neví, co dělat, ale její babička prostě nesmí mít 

podezření, že se kolem ní něco děje, natož že je sledovaná.
„Pak je mi líto,“ vysoukal jsem ze sebe a byla to smutná pravda 

z více důvodů. Jedním z nich bylo to, že už nebudu mít příležitost se 
s Rebekou Stieglitzovou vidět.

„To myslíte vážně?“
Přikývl jsem a dodal, že žádný seriózní soukromý detektiv by pří-

pad za těchto nestandardních okolností nevzal. Dodal jsem, že podle 
mých zkušeností sebeodpornější výhrůžný anonym ještě nemusí 
nic znamenat. Mezi výhružkou a jejím naplněním nebývá přímá 
souvislost.

Skoro vykřikla, že přece dostanu zaplaceno. Zavrtěl jsem hlavou, 
že peníze nejsou rozhodující. Myslela si, že jsem zboží a že stačí polo-
žit peníze na stůl, aby je dostala.

Rebeka vstala a na rozloučenou mi podala ruku. Konečně jsem 
viděl celou její postavu. Byla sice menší, než jsem očekával, ale její 
štíhlé figuře nebylo absolutně co vytknout.

„Doufám, že se na mě nezlobíte.“
„Zlobím, ale chápu vás. Určitě je od vás poctivější mi to říct na 

rovinu, než předstírat, že něco podnikáte, abych se uklidnila. A dou-
fám, že máte pravdu a já si dělám zbytečně starosti.“

Pak přivolala servírku a přes můj protest zaplatila za nás oba.

PETR EIDLER 
Kniha vyjde počátkem příštího roku v nakladatelství Moba

KLÍČ K ŘEŠENÍ KURZU HEBREJŠTINY
Sudoku číslic 1–9:

ח ד ג ז ו א ט ב ה
ט ב א ח ה ד ו ז ג
ה ז ו ב ג ט ד ח א
א ג ב ד ז ח ה ו ט
ד ט ח ה א ו ז ג ב
ו ה ז ג ט ב ח א ד
ב א ה ו ד ז ג ט ח
ז ח ד ט ב ג א ה ו
ג ו ט א ח ה ב ד ז

Sudoku číslic 10–90 (desítky):

כ נ מ ל ס צ ע י פ
י צ ע נ מ פ ס כ ל
ס ל פ כ י ע צ מ נ
צ ס י פ ל כ מ נ ע
מ פ נ צ ע ס כ ל י
ע כ ל י נ מ פ צ ס
ל מ ס ע כ נ י פ צ
פ י כ ס צ ל נ ע מ
נ ע צ מ פ י ל ס כ

Číselné řady:

(עשר) 10 ,8 ,6 ,4 ,2 .1
(שתים) 2 ,3 ,4 ,5 ,6 .2
(תשע) 9 ,7 ,5 ,3 ,1 .3
(שישים) 60 ,50 ,40 ,30 ,20 .4
(שלושים ושלוש) 33 ,17 ,9 ,5 ,3 ,2 .5

Obrázky:

1. synagoga (svitek Tóry)
2. nemocnice (stetoskop)
3. lékárna (léky)
4. škola (školní tabule)
5. kavárna (šálek kávy)
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KULTURA V OBCÍCH

LIBEREC

 Populační růst a proměny izra-
elské společnosti od roku 1948
Přednáška Karla Hrdličky za 
laskavé podpory NFOH

ŽO Liberec, Rumjancevova 1362, Liberec

 Izrael v době římské správy
Přednáška Karla Hrdličky za 
laskavé podpory NFOH
ŽO Liberec, Rumjancevova 1362, 

Liberec

PRAHA

 Varhanní koncert v Jeruzalém-
ské synagoze
Jitka Chaloupková a Václav 
Peter. Program: J. S. Bach, 

G. B. Lucchinetti, J. Blanco, H. Mulet, A. Gui-
lmant
Vstupné dobrovolné
Jeruzalémská synagoga 7, Praha 1

 Večerní komentovaná pro-
hlídka Jeruzalémské synagogy
Na úvod prohlídky se rozezní 
unikátní varhany pod rukama varha-

níka Václava Petera.
Vstupné:100 Kč / 60 Kč (děti do 6 let zdarma)
Jeruzalémská 7, Praha 1

TEPLICE
 Židé na Lounsku

Vernisáž výstavy v oblastním 
muzeu Louny. Bližší info na 
www.kehila-teplice.cz
Pivovarská 28, Louny

LETNÍ IZRAELSKÁ KULTURA 
V ČESKÉ REPUBLICE
 FOK s izraelským dirigentem 

a americkou sopranistkou
Sopranistka s českými kořeny 
Renée Fleming a žák Leonarda 

Bernsteina dirigent Elli Jaffe společně se 
Symfonickým orchestrem hlavního města 
Prahy připravili koncert se vzpomínkou na 
Václava Havla a 30 let od revoluce.

Na koncertě zazní nejen árie z operet 
a oper, včetně árie o měsíčku, ale i muziká-
lové písně, jako například You’ll never walk 
alone.
Vstupné od 500 do 1900 Kč.
Smetanova síň, Obecní dům, nám. Republiky 
5, Praha 1

 Pětidenní workshop s Victorií 
Hannou
Fascinující setkání dvou 
jedinečných umělkyň na 

pětidenním workshopu HLAS NEBE, HLAS 
ZEMĚ. Victoria Hanna a Ridina Ahmedová 
spolu s vámi v přírodě Pošumaví. Přijeďte 
zkoumat svůj hlas, přijeďte se stát poutníky 
společných zvukových krajin!
Vokální workshop v přírodě inspirovaný heb-
rejskými kabalistickými texty. Do hloubky 
jdoucí setkání s lidským hlasem.
Penzion Holiday Park Mlázovy
Více informací na www.hlasohled.cz

 Lital Netzer Ben-Horin 
a ProART Company: Memories
Sólo izraelské tanečnice Lital 
Netzer Ben Hurion je inspiro-

váno otázkami všedního dne. Jak se máš? 
Co cítíš? Co potřebuješ? Ale zítra už možná 
nebudeš… A já? Přijdu. A zeptám se znovu, 
jako by dnešek nikdy nebyl a zítřek nikdy 
nepřišel. 
Dvě sóla ProART Company z cyklu Přervané 
životy reagují na tragickou událost srpna 
roku 1969. Dva mladí lidé se náhodně při-
pletou pod kola osudu. Vyrváni životu – jen 
vzpomínky na ně mohou dát nevinným 
obětem nějaký smysl.
Vstupné: 200 Kč
Moving station – kulturní prostor, Koperní-
kova 56, Plzeň

 Roni Chadash: NO-body
KoresponDance je mezinárodní 
festival současného tance, 
pohybového divadla a nového 

cirkusu a největší site-specific festival 
současného tance v České republice. Nadaná 
izraelská tanečnice Roni Chadash během 
festivalu předvede své vystoupení NO-body 
v rámci Go to Europe!
KoresponDance festival, Zámek Žďár nad 
Sázavou

 Lital Netzer Ben-Horin 
a ProART Company: Memories
Sólo izraelské tanečnice Lital 
Netzer Ben Hurion a dvě sóla 

ProART Company z cyklu Přervané životy.
Vstupné: 200 Kč
Místodržitelský palác MG, 1. patro, Moravské 
nám. 1a, Brno

 Victoria Hanna na Respect 
Festivalu
Victoria Hanna je hlasová 
umělkyně a zpěvačka meziná-

rodního renomé, která pracuje se soudobou 
hudbou a tradicemi Středního a Blízkého 
východu. Victoria spolupracuje s moderním 
smyčcovým kvartetem a akustickou skupi-
nou.

Dcera jeruzalémského rabína, vyrůstající 
v duchovní víře ultraortodoxní náboženské 
komunity odstřižené od sekulární společ-
nosti, revolučně překračuje náboženská tabu.

Naprostou senzaci vzbudily dva loňské 
videoklipy se skladbami Twenty two (22) 
letters a The Aleph-bet song (Hosha’ana), 
inspirované posvátným kabalistickým 
dílem Kniha stvoření (Sefer Jecira). Deset 
sefír odkazuje k deseti cestám, skrze které 
Bůh stvořil svět, a dalších dvaadvacet jsou 
písmena hebrejské abecedy.

Victoria pracuje také s Písní písní a cho-
reografie vychází z kabalistického učení, 
spojujícího každé písmeno s jinou částí 
lidského těla.
Vstupné: 400 Kč
Palác Akropolis, Kubelíkova 1548/27, Praha 3

 Koncert Victorie Hanny
Turnovská synagoga, Krajířova 
2199‚ Turnov

 
 Dance Trupe Braveman, Andre-

ssa Miyazato a Daphna Horen-
czyk v CED
Taneční kus korejského 

tanečníka a choreografa Jaewoo Junga 
reflektuje proces, boj a přežívání všech, kteří 
si uvědomují diskrepanci reálného světa 
a pomyslného ostrova osamění, kterého jsme 
všichni součástí.

Sólo izraelské tanečnice Daphne Horenc-
zyk si pohrává s tématem slabosti, osamění 
a touhy po empatii.
Vstupné: 220 Kč
Centrum experimentálního divadla, Zelený 
trh 9, Brno

 Tuvia Tenenbom: Chyťte Žida! 
Cesta do hlubin duše izrael-
ského národa
Tuvia Tenenbom pochází z Izra-

ele, vyrostl v ultraortodoxní rodině, dlouhá 
léta ale žije v USA. Jako novinář klade důraz 
na hledání a ověřování faktu. Kromě toho je 
divadelním režisérem, dramatikem, spisova-
telem a esejistou a zakládajícím uměleckým 
ředitelem Židovského divadla v New Yorku.
Na světovém bestselleru Chyťte Žida! (Catch 
the Jew!) pracoval v rodném Izraeli, kde se 
vydával za Němce a zachycoval pravdivé 
pocity, stanoviska a (bez)naděje dnešní Svaté 
země. Role blondýna s lehkým přízvukem 
mu umožnila získat od místních obyvatel 
informace, které doma až tak často nesdílejí.
KOSMAS Argo stage, Meltingpot, Colours of 
Ostrava, Oblast Dolní Vítkovice, Ostrava

 Koncert Victorie Hanny
Jičínská synagoga, Židovská 100, 
Jičín

STŘEDA 

17. 7. 
17.00

STŘEDA 

21. 8. 
17.00

STŘEDA 

10. 7. 
18.00

NEDĚLE 

25. 7. 
19.00

ÚTERÝ 

16. 7. 
čas bude 
upřesněn

ÚTERÝ 

9. 7. 
19.30

9. 7. –
14. 7. 

PÁTEK 

12. 7. 
20.00

NEDĚLE 

14. 7. 
16.00

NEDĚLE 

14. 7. 
20.00

PONDĚLÍ 

15. 7. 
19.30

ÚTERÝ 

16. 7. 
18.00

ÚTERÝ 

16. 7. 
20.00

STŘEDA 

17. 7. 
17.30

STŘEDA 

17. 7. 
18.00
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 Hlasový workshop s Victorií 
Hannou
Dávné dědictví: židovská kaba-
listická práce s hlasem a tělem.

Intenzivní třídenní workshop s uhranči-
vou světově známou izraelskou zpěvačkou. 
Setkání minulosti a přítomnosti skrze hlas 
a židovské posvátné texty.

Dílna bude vedená v angličtině a tlumo-
čena do češtiny. Je určena pro účastníky 
všech úrovní, bez ohledu na míru zkuše-
nosti.
Duhová Medicína, B. Němcové 133, Jičín

 Lola Marsh na Coulours of Ost-
rava
Indie pop-folková kapela Lola 
Marsh pochází z Tel Avivu. 

Lehce melancholická zpěvačka s emocio-
nálně pronikavým hlasem a uhrančivým 
pohledem Yael Shoshana Cohen a multiin-
strumentalista Gil Landau jsou pateří tohoto 
hudebního dua.
glo™ Freshstage Colours of Ostrava, Oblast 
Dolní Vítkovice, Ostrava

 Vernisáž výstavy 
vzpomínkových předmětů 
Zvi Tolkovského
Haifský profesor Zvi Tolkovsky 

přednáší na Akademii Bezalel. Žije a pracuje 
v Jeruzalémě a na farmě poblíž Prahy. Je jed-
ním z nejvýznamnějších izraelských umělců.

Tolkovský je sběratelem vzpomínek 
starých věcí, které nalezne v ulicích, jakož 
i jeho osobních a kulturních vzpomínek. 
To vše slučuje a vytváří na plátně, papíře 
a v sochách vlastní svět obrazů. Jeho práce 
jsou jako smyslové mapy asociací snového 

vyprávění. Vytvořené scény jsou sloučeniny 
rozbitých kusů a součástek obsahů, které 
Tolkovsky nachází kolem sebe. Zobrazuje je, 
umísťuje na papír, plátna a hraje si s kompo-
zicí jako dítě.
Výstava bude přístupná do 8. 8. od pondělí do 
neděle v časech 15.00–19.00
Galerie Hala C, Lihovarská 12, Praha 9

 Tuvia Tenenbom: Čau 
uprchlíci! Zrcadlo migrační 
krize v Německu.
Satirická knižní série, která 

čítá prozatím čtyři tituly (a další se chystá) 
vynesla Tenenbomovi světový úspěch. 
V knize s poněkud provokativním názvem 
Spím v Hitlerově pokoji (I Sleep in Hitler’s 
Room) poprvé spojil cestovatelský deník 
a psychologickou sondu na téma antisemi-
tismu, který je v současné Evropě i 70 let 
po válce rozšířený více, než si myslíme. 
Tuvia strávil několik měsíců na cestách po 
Německu pod smyšlenou identitou, a ještě 
mnohem více měsíců psaním, aby výsledek 
co nejvíce odpovídal skutečnosti.
KOSMAS Argo stage, Meetingpot, Colours of 
Ostrava, Oblast Dolní Vítkovice, Ostrava

 Tuvia Tenenbom: Všechny 
jejich lži – Je Donald Trump 
zrcadlem americké 
společnosti?

Novinář, který pracuje v utajení, před posled-
ními prezidentskými volbami v USA strávil 
půl roku na cestách napříč zemí, setkával 
se s lidmi, naslouchal jim a snažil se jim 
dostat pod kůži, aby zjistil, co si doopravdy 
myslí. Výsledkem je kniha Všechny jejich lži 
(The Lies They Tell), která nastavuje zrcadlo 

americké společnosti, kniha plná politicky 
nekorektního humoru, vtipných konverzací, 
ale i znepokojivých zjištění.
KOSMAS Argo stage, Meetin pot, Colours of 
Ostrava, Oblast Dolní Vítkovice, Ostrava

 Yonatan Gat & the Eastern 
Medicíně Singers
Hudební improvizace izra-
elského rockového kytaristy 

Yonatana Gaty, bubeníka Gal Lazera a basáka 
Sergia Sayega spolu s bubnujícími medicin-
many algonkinských indiánů.
Drive stage by MINI Colour sof Ostrava, 
Oblast Dolní Vítkovice, Ostrava

 Zenobia
Arabský elektronický under-
ground v podání dua Nasser 
Halahlih & Isam Elias mísí tra-

diční a moderní a nebojí se vystoupit z řady. 
Kapela, která je považována za počátek 
arabské hudební revoluce.
YouTube Music stage Colours of Ostrava, 
Oblast Dolní Vítkovice, Ostrava

 Boom Pam na Colour meeting 
festival
Hudební část festivalu obo-
hatí telavivská kapela Boom 

Pam, která vznikla v roce 2003. Hrají mix 
středozemního rocku a židovské, balkánské 
i romské kultury v netradičním nástrojo-
vém složení elektrické kytary, tuby, kláves 
a bicích.
Hlavní stage Colour meeting festival, Park 
u hradeb, Polička

17. 7. –
19. 7. 

ČTVRTEK 

18. 7. 
15.45

ČTVRTEK 

18. 7. 
18.00

PÁTEK 

19. 7. 
16.45

SOBOTA 

20. 7. 
15.30

SOBOTA 

20. 7. 
20.00

SOBOTA 

20. 7. 
21.15

NEDĚLE 

28. 7. 
1.00

HEBREJŠTINA

Alef bet teď!
Brzy vyjde původní slabikář 
hebrejské abecedy

K začátku nadcházejícího školního roku 
2019/2020 připravuje autorská dvojice – ilust-
rátorka Lucie Lučanská a hebraistka Alžběta 
Glancová – k vydání obrázkovou knihu Alef 
bet teď!

Kniha vyjde v nakladatelství Xao a bude 
sloužit k prvnímu seznámení dětských 
i dospělých čtenářů se základními znaky 
hebrejské abecedy včetně znaků pro samo-
hlásky. Jednotlivé konsonanty jsou v knize 
zprostředkovány skrze ilustrace inspirované 
různými typy lidí, postav a věcí z tradičního 
židovského náboženského i sekulárního pro-
středí a skrze vybrané reálie státu Izrael.

Písmena jsou představena tematicky, ve 
dvojicích. Každá dvoustrana je proto věno-
vaná dvojici znaků a zároveň slov – označení 
postav a předmětů. Například písmeno alef א 

jako ima א  škálou kulturních významů – ִאָמּ
nabitý pojem „židovské matky“ stojí vedle 
písmene bet ב znázorňujícího ben ן  jejího – ּבֵ
syna, atp.

Hebrejský slabikář je určený dětem 
a jejich pedagogům či rodičům jak z židov-
ského, tak i z nežidovského prostředí a všem 
zájemcům o hebrejštinu. Nápad vydat 
knížku, která nebude obsahovat vlastně nic 
než písmena hebrejské abecedy a zároveň 
bude lákavá i pro děti, které třeba ještě 
neumí číst a psát, se zrodil během výuky 
hebrejštiny v mateřské škole Na Výšinách 
na pražské Letné ve třídě Lvíčat. Lvíčata se 
dvakrát týdně učí jazyk, o kterém často slyší 

poprvé v životě. A Izrael znají většinou jen 
zprostředkovaně. Tak vznikla potřeba mít 
k dispozici knihu, se kterou půjde pracovat 
volně a podle momentální potřeby, a která 
dětem ukáže nejen písmena, ale i část židov-
ské tradice a izraelské kultury, a bude se 
moct číst pokaždé trochu jinak.

Již teď jste srdečně zváni na vernisáž 
a křest knížky s ochutnávkou hebrejských 
písmen (přeneseně i doslova). Akce se usku-
teční v Krymské 29, přesný termín konání 
bude ještě upřesněn.

ALŽBĚTA GLANCOVÁ 
Ilustrace Lucie Lučanská
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PÍSNIČKA

Simi jadech

|: Polož svou ruku do mé dlaně,

já jsem tvůj a ty jsi moje. :|

|: Hej, hej, Galijo,

krásná dcero hor. :|

Na letní období připadá také jeden menší svá-
tek – a sice Tu be-av, doslova 15. den měsíce avu.

Existuje několik různých vysvětlení k jeho 
historickému původu podle zmínek v Talmudu 
nebo komentářích. Všechny se však vztahují 
k pozitivním událostem, často ke smíření 
nebo nápravě věcí. Tu be-av je tedy radostným 
svátkem. Jednou z historických událostí má 
být také zrušení zákazu sňatku židovských 
dívek s příslušníky cizího izraelského kmene. 
Tento zákaz vešel v platnost před příchodem 
do Zaslíbené Země proto, aby zabránil ztrátě 
území jednoho kmene ve prospěch jiného 
skrze dědictví. Podle tradice byl zákaz 
zrušen právě o 15. dni měsíce avu. Snad také 

toto vysvětlení dodalo svátku Tu be-av jeho 
novodobý charakter jakéhosi protějšku 
svátku sv. Valentýna. Tu be-av je v dnešní 
době romantickým svátkem a dnem vhodným 
například ke svatbám nebo zásnubám. Časté 
je také pořádání veselých oslav plných tance 
a písní.

Pro tuto příležitost jsme vybrali izraelskou 
písničku Simi jadech. Je to lidová píseň, jejíž 
původ není známý. Jde však o jednu z nejzná-
mějších izraelských písní, kterou nazpívalo 
mnoho interpretů, a to i v nejrůznějších úpra-
vách nebo adaptacích. Simi jadech je možná 
trochu paradoxně rovněž oblíbenou dětskou 
písničkou.

ָיִדי, יִמי ָיֵדְך ּבְ  |: שִׂ

י. :| ּלִ ְך ְוַאּתְ ׁשֶ ּלָ  ֲאִני ׁשֶ

ה ּיָ ּלִ  |: ֵהי ֵהי ּגַ

ה. :| ת ָהִרים ְיֵפהִפּיָ  ּבַ


