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■ Krátce
Peníze však nemohou pomoci vyřešit 
pocit sociální a společenské odlouče-
nosti toho či onoho souvěrce. V sou-
časné době je v Čechách již velmi malý 
počet souvěrců, kteří trpí opravdovou 
materiální nouzí. Dnes bývá mnohdy 
důležitější pomoci starému člověku, 
aby nebyl sám, aby měl možnost si 
pohovořit nejen se svými vrstevníky, 
ale i s mladšími lidmi, aby nebyl izo-
lován vzhledem k snížené možnosti 
pohybu či orientace od ostatních sou-
věrců a od dění v komunitě. 

rabín Daniel Mayer

Izrael byl rozhodně konfliktem v Sýrii 
postižen. Byli jsme zasaženi dvojím 
způsobem – jednak náhodnou palbou, 
pokud se boje odehrávaly příliš blízko 
našich hranic a přelily se na izraelskou 
stranu, ale byli jsme i terčem záměrných 
útoků. Ale Izrael, který má své mnoha-
leté zkušenosti, se rozhodl „srovnat 
účty“. Je to jednoduchá rovnice – kdy-
koliv na nás někdo zaútočí, odpovíme. 
Žádné schůzky, diskuse v parlamentu, 
a další otálení nejsou třeba. Tady jsme 
a musíme chránit své hranice. A tak se 
snažíme být aktivní a předcházet další 
eskalaci. To je naše zkušenost a funguje 
to. David Maxa

Avital Leibovitchová

Spolek Or Tomid je přirozeně spol-
kem náboženským a jako takový plní 
řádně úkol svůj tím, že s dobrým úspě-
chem čelil a čelí vzmáhající se indolenci 
v ohledu náboženském. Každý nepřed-
pojatý žid tuto úspěšnou činnost spolku 
zajisté rád a ochotně uznává. Avšak 
spolek Or Tomid nesleduje intence revo-
luční nebo reformační na poli nábožen-
ském a naopak zachovává při vykoná-
vání bohoslužby ve své synagoze tytéž 
obřady, tentýž způsob a tatáž pravidla, 
jako v ostatních synagogách pražských, 
od kterých se liší jedině tím, že tam, kde 
v jiných synagogách užívá se němčiny, 
jako je kázání, modlitby za panovníka 
či při vyzdvihování tóry, v synagoze Or 
Tomid užívá se češtiny. Spolek Or Tomid 
nevzešel tedy z potřeby náboženské, 
nýbrž z potřeby národní. 

Dr. Augustin Stein 

Foto: Olga Melzochová ➤

více čtěte na straně 9

Redakce se
s vámi loučí
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Již to, co předcházelo východu z Egypta, 
nebylo prostým sledem jakýchsi událostí 

vedoucích k osvobození, ale byl to jasný 
a předem plánovaný Hospodinův zásah do 
dějin. Deset egyptských ran, které předchá-
zely exodu, mělo za úkol nejen potrestat 
faraóna a Egypťany za jejich krutost vůči 
synům Izraele, ale především dokázat 
Hospodinovu moc a velikost (Exodus 7,1-5) 
a naopak poukázat na faraónovu malost 
a slabost, byť o sobě prohlašoval, že je ži-
voucím bohem.

Na počátku 12. kapitoly Exodu se uvádí, 
že Hospodin nařizuje každé rodině přinést 
pesachovou oběť – קרבן פסח, což bude jedno-
roční beránek, kterého má každá rodina 
držet doma od 10. do 14. dne měsíce avív 
(později zvaný nisan – ijar), navečer celá 
pospolitost bude beránky zabíjet a jejich krví 
potřou veřeje a nadpraží svých domů. Poté 
budou celého beránka péct na ohni a jíst jej 
s nekvašenými chleby – ַמּ֔צֹות a s hořkými 
bylinami – ים  Toto Boží nařízení, po .ְמרִֹר֖
němž v noci následuje poslední desátá rána, 
je základem Svátku překročení – הפסח  חג 
a nazýváme jej Pesach Micrajim – Egyptský 
Pesach. To byla první a poslední oslava 
svátku v egyptské zemi, kterou jsme slavili 
ještě jako otroci. To, že Hospodin přikázal 
synům Izraele přinést pesachovou oběť 
právě z be  ránků, bylo důležitým poselstvím 
celému Egyptu a jeho panovníkovi. Vždyť 
jedním z egyptských bohů byl Chnum, jenž 
byl znázorňován jako muž s beraní hlavou 
nebo přímo jako beran. Chnum personifiko-
val stvořitelskou sílu, řídil rození dětí 
a zajišťoval plodnost stád. Egypťané jej se 
zápalem uctívali ve všech částech země. 
Nyní, když synové Izraele zabíjejí jednoho 
z jejich bohů, to byla pro všechny Egypťany 
nepředstavitelná tragédie a synové Izraele se 
mohli stát obětí jejich pomsty. Na druhou 
stranu jistě mnohé z Egypťanů zachvátil 
obrovský a paralizující strach.

Podruhé v historii přinesli synové Izraele 
pesachovou oběť a slavili Pesach až za Jozu-
eho, když stáli před Jerichem v kena‘ánské 
zemi a Jozue obřezal všechny přítomné 
muže, neboť ti, kteří se narodili na poušti, 
nebyli obřezáni (Joz 5,2-12). Pesachového 
beránka mohou jíst pouze ti, kteří jsou obře-
zaní (Ex 12,48). Od té doby slavíme každo-
ročně svátek Pesach až do dnešních dnů. 
Dokud stál jeruzalémský Chrám, přinášeli 
jsme každoročně také pesachovou oběť.

Nyní se vraťme ze starověkého Egypta 
k pesachové hagadě, jejíž slova, jak někteří 

učenci tvrdí, nás provází již od Mojžíšovy 
doby.

Čtení vlastního textu hagady zahajujeme 
částí, kterou nazýváme מגיד (Magid) a ta 
začíná slovy: „ַענְיָא ַלְחָמא   Ha lachmá) ָהא 
anjá) – To je chudý chléb…“ Pozdvihneme 
sederovou mísu a pronášíme slova… ָהא ַלְחָמא 
 Tento chléb, tj. maces, který leží před .ַענְיָא
námi, nám vypráví celý dlouhý příběh: Než 
se dostaneme ke kýženému chlebu, musíme 
orat, sít, zavlažovat pole, hnojit a znovu 
zavlažovat. Musíme pole zbavit plevele, skli-
dit pšenici, odstranit plevy, poté umlít mouku, 
prosít ji, uhníst těsto, z něhož pak pečeme 
chléb. Podobně tomu bylo s námi. Během 
dlouhých 430 let života v Egyptě prošli naši 

předkové mnoha těžkými životními zkouš-
kami a proměnami než byli shledáni hod-
nými osvobození z egyptského galutu. „ָהא 
 To je chudý chléb…“ Tato slova – ַלְחָמא ַענְיָא
nám mají též připomenout i důležitý sociální 
aspekt. Vždyť na několik dní v roce maca, 
tento chudý chléb, napomáhá sociální rov-
nosti mezi lidmi. O Pesachu bohatí, přísluš-
níci střední vrstvy i chudí jsou si rovni 
a všichni jedí jeden druh chleba vyrobený 
z mouky a vody, připomínající chléb, kterým 
Egypťané krmili hebrejské otroky.

 To je chudý chléb…“ Tato – ָהא ַלְחָמא ַענְיָא„
slova nám naznačují, že v macesu není obsa-
žena pýcha, neboť je upečen pouze z mouky 
a vody. To nám připomíná též jednu Mojží-
šovu vlastnost: ač byl vůdcem národa synů 
Izraele a Božím nástrojem při jeho osvobo-

zení z otroctví, Tóra o něm svědčí, že Mojžíš 
byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na 
zemi ַעל־ְפֵּנ֥י ר  ֲאֶשׁ֖ ם  ָהָֽאָד֔ ִמכֹּל֙  ד  ֹ֑ ְמא ָעָנ֣ו  ה  מֶֹשׁ֖ יׁש   ְוָהִא֥
.(Nu 12,3) ָהֲֽאָדָמֽה

ַענְיָא„ ַלְחָמא   “…To je chudý chléb – ָהא 
Díky tomu, že synové Izraele jedli nekva-
šený chléb, který je chudým chlebem, získali 
právo jíst nebeskou manu, která je pokrmem 
králů.

ְויְִפַסח„ יֵיֵתי  ִדְצִריְך  ָּכל  ְויֵיכל,  יֵיֵתי  ִדְכִפין   – ָּכל 
Každý, kdo je hladov, ať přijde a pojí, každý, 
kdo je v nouzi, ať přijde a slaví Pesach.“ 
Rabín David Abudarham ze Sevilly, kde žil 
v polovině 14. století, uvádí ve svém komen-
táři k těmoto slovům hagady: „Rabi Matitja 
psal, že říkávali: ‚Každý, kdo je hladov, ať 
přijde a pojí,‘ to byl obyčej otců, kteří 
pozdvihli stoly, nezavírali dveře a pronášeli 
tato slova, jimiž zvali chudé Židy, aby tito 
přišli pojíst…“

Pesach spolu s Purimem byl a je svátkem, 
který umožňuje plnit micvu pomáhat chu-
dým. Samozřejmě že nejběžnějším plněním 
micvy pomoci chudým souvěrcům je 
cedaka – צדקה neboli almužna, tj. finanční 
pomoc chudým.

Krásný příklad pomoci chudému Židovi 
před Pesachem se dovídáme z příběhu, který 
se přihodil rabínovi Josefu Dovu Solovejči-
kovi (1820–1892), který zastával úřad rabína 
Brestu.

Jednoho dne, nedlouho před nástupem 
Pesachu, přišel jakýsi člověk k rabínu Solo-
vejčikovi s otázkou: „Rabi, mohu splnit 
micvu čtyř pohárů také s mlékem? Bohužel, 
nemám tolik peněz, abych si mohl dovolit 
koupit i to nejlacinější víno.“ Rabín zavolal 
svou ženu a pošeptal jí, aby onomu muži 
dala 25 rublů, aby si mohl koupit víno na 
splnění micvy čtyř pohárů vína, které se 
během sederové večeře musí vypít. Když mu 
rebecin podávala 25 rublů, muž se začal 
zpěčovat a odmítl peníze přijmout. „Přišel 
jsem poprosit rabína o odpověď na svůj 
dotaz a ne, Bůh chraň, prosit o almužnu!“ 
Rabi Josef Dov mu však odvětil, ať si ty 
peníze vezme, že to je půjčka do doby, než 
se mu bude, s Boží pomocí, dařit lépe. Když 
onem muž s penězi nakonec odešel, rebecin 
se zeptala manžela Josefa Dova: „Co tě 
napadlo mu dát 25 rublů? Vždyť víno stojí 
tak dva tři ruble.“ Rabín jí odvětil: „Je to 
prosté. Slyšela jsi jeho dotaz, zda může vypl-
nit micvu čtyř pohárů také s mlékem? Kdyby 
měl vše, co je potřeba na sederové večeře, 
tedy maso a drůbež, tak by se nepřišel ptát, 
zda může vyplnit micvu čtyř pohárů s mlé-

Každý, kdo je hladov,
ať přijde a pojí...

➤

Pražská hagada z roku 1526.

V pondělí 10. dubna po slavnostní večerní bohoslužbě zahajujeme první sederovou večeří osmidenní 
svátek Pesach. O svátku Pesach si připomínáme historický okamžik východu z Egypta – יציאת מצרים 
(jeci‘at Micrajim), který se stal rozhodujícím milníkem našich dějin.
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Program Bejt Simcha

duben / květen 
2017

pravidelné akce
Ivrit – hodiny hebrejštiny

pro začátečníky
každé úterý od 18 h

pro pokročilé
ve čtvrtek od 18 h

pro středně pokročilé
ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

Četba siduru
každý pátek od 18 h

Kabalat Šabat
každou středu od 18 hodin

Bejt Simcha 

Maiselova 4, 110 00 Praha 1
Telefon: 603 393 558

E -mail: kehila@bejtsimcha.cz
Web: www.bejtsimcha.cz

kem, neboť dobře ví, že po masu se nesmí pít 
mléko. Vidíš, z toho jsem poznal, že kromě 
vína mu chybělo prakticky vše, co je na 
sederové večeře potřeba. Proto jsem mu dal 
tolik, aby si mohl koupit i ostatní chybějící 
potraviny na seder a nejen víno.“

Peníze však nemohou pomoci vyřešit 
pocit sociální a společenské odloučenosti 
toho či onoho souvěrce. V současné době je 
v Čechách již velmi malý počet souvěrců, 
kteří trpí opravdovou materiální nouzí. Dnes 
bývá mnohdy důležitější pomoci starému 
člověku, aby nebyl sám, aby měl možnost si 
pohovořit nejen se svými vrstevníky, ale 
i s mladšími lidmi, aby nebyl izolován vzhle-
dem k snížené možnosti pohybu či orientace 
od ostatních souvěrců a od dění v komunitě. 
Tuto funkci velmi dobře plnily a plní spo-
lečné sederové večeře, které pořádají napří-
klad židovské obce, domovy či penziony 
seniorů nebo další židovské organizace.

Svátek Pesach a zvláště pak dva sederové 
večery jsou dobou, kdy každá židovská 
rodina může očekávat vzácnou návštěvu 
proroka Elijáše. Proto je zvykem postavit na 
slavnostní stůl nejen Elijášův pohár – כוסו של 
 naplněný vínem, ale též prostřít na stole אליהו
o jedno místo navíc, které je určeno pro pro-
roka Elijáše. Tradice hovoří o tom, že prorok 
Elijáš může přijít třeba v přestrojení za chu-
dého Žida, který se objeví u našich dveří. My 
samozřejmě nevíme, že se jedná o proroka, 
ale Elijáš nás chce vyzkoušet, jak se budeme 
chovat k takovému člověku, zda jej vlídně 
přijmeme a pozveme jej v duchu slov hagady 
ְויְִפַסח יֵיֵתי  ִדְצִריְך  ָּכל  ְויֵיכל,  יֵיֵתי  ִדְכִפין   aby se ,ָּכל 
společně s námi zúčastnil sváteční sederové 
večeře, anebo zda před ním necháme naše 
dveře zavřené.

Není třeba zdůrazňovat, že přijímání 
hostů – אורחים  je (hachnasat orchim) הכנסת 
velkou micvou, kterou se učíme od našeho 
praotce Abrahama, a tudíž je i částí jeho 
duchovního odkazu, který jsme s láskou 
povinni plnit.

Všem čtenářům a příznivcům měsíčníku 
Maskil přeji ושמח כשר  הפסח   chag – חג 
ha -pesach kašer ve -sameach!

◗ Rabín Daniel Mayer, foto: Wikipedie

➤

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě 

na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu poštov-
ného a bal ného; pošlete, prosím, svoji 
žádost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4, 
110 00 Praha 1, telefon: 603 393 558, 
e -mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše 
poštovného a balného je v ČR mini-
málně 250 Kč ročně; uvedený obnos 
nám laskavě zašlete složenkou nebo 
na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční 
banky, variabilní symbol je 88888 (5x8), 
v popisu platby uveďte, prosím, své jméno.

nisan – ijar 5777

Egyptský bůh Chnum s beraní hlavou.

Maraton 
izraelských 

lidových tanců 
v Brně

 22. – 23. 4. 2017

V Brně budeme na jaře opět 
společně tančit! Učit nás budou 
tentokrát učitelé z ČR. Přihlášky 

a více info via e -mail: 
macholbrno@seznam.cz

PROGRAM:

sobota 22. 4. 2017
14.00 – zahájení

14.30–15.00 – tance společně

15.00–17.00, tělocvična: 
tance – začátečníci 

15.00–18.00, hala:
tance – pokročilí 

18.00–19.30 – 
přestávka, večeře

20.00–22.00 – tance – všichni 

Vstupné dobrovolné 
(doporučená částka 200 Kč)

neděle 23. 4. 2017
10.00–12.00 

komentovaná prohlídka 
židovských pamětihodností 

v Brně (mikve, synagoga a další)
Vstupné dobrovolné 

(doporučená částka 50 Kč)

Občerstvení, káva, čaj a sladkosti 
během maratonu budou 

k dispozici zdarma.

Tance vyučují Adam Oláh 
(Praha) a Pavla Dvořáková 

(Brno).

Těšíme se na shledanou 
a na společné tancování!

Změna programu vyhrazena.

Registrace e -mailem: 
macholbrno@seznam.cz

info: Lenka Veselá,
tel. 739 555 459

The Paideia Project-Incubator is a program 
for activists and innovators for European 

Jewish culture who want to develop projects 
in the educational, cultural, communal, 

intercultural and institutional fi elds.

To learn more and to apply to the Project-
Incubator, go to www.paideia-eu.org



Avital Leibovitchová je bývalou šéf-
kou oddělení interaktivních médií 
Izraelských obranných sil a součas-
nou ředitelkou Amerického židov-
ského výboru (American Jewish 
Committee). S Avital jsme diskuto-
valy o dnešní situaci na Středním 
východě, o bezpečnostních otázkách 
a o tom, co by se od Izraele mohla 
učit Evropa.

(Poznámka pro čtenáře: Skutečnost, že se 
rozhovor odehrál před útokem na berlín-
ských vánočních trzích, mu neubírá na 
významu, spíše naopak.)

Jak vidíte dnešní svět z perspektivy 
Středního východu?

Když se podíváte na Střední východ 
a nedostatek stability, který zažíváme 
v posledních několika letech, uvědomíte si, 
že Izrael slouží díky své geografické poloze 
jako nárazník. Jako nárazník, který chrání 
celou oblast před extrémní vlnou teroru. 
Skutečnost, že Izrael je stabilní a nedovoluje 
teroru, aby se dostal dovnitř jeho hranic, 
opravdu funguje jako fyzický nárazník. 

A právě v současné době je mnoho způsobů, 
jakými svět může profitovat z našich zkuše-
ností. Uvedu alespoň pár příkladů. V roce 
1991 byl Izrael během války v Zálivu napa-
den Saddámem Husajnem. Stáli jsme na 
střechách a sledovali rakety Scud směřující 
na naše města. Tehdy Izrael pochopil, že 
skutečným terčem teroristických skupin – 
kdekoliv na světě – je veřejnost, civilisté. 
Bez ohledu na to, že v každé zemi se nachá-
zejí různá strategická zařízení, cílem číslo 
jedna je pro teroristické skupiny a teroris-
tické režimy civilní obyvatelstvo. Proto 
Izrael založil orgán nazvaný Velení domácí 
fronty, které se zabývá civilisty, zajišťuje pro 
ně metody a prostředky, jimiž se mohou 
chránit, a vydává předpisy. Po tragédiích, 
k nimž došlo ve Francii a v Německu, vi-
díme, že podobné mechanismy těmto zemích 
chybí, takže zde vládnou značný chaos, 
nedorozumění a spekulace, což je to nej-
horší. Spekulace často vedou ke strachu. 
Pokud máte orgán, jako je Velení domácí 
fronty, ten vydává zprávy a pokyny pro civi-
listy, například „odejděte do krytů“, „nyní 
můžete kryty opustit“ nebo „během hodiny 
vydáme aktualizované zprávy“. Tady by se 
Evropa mohla od Izraele očividně učit. Ale 
vyžaduje to samozřejmě od obyvatelstva 

disciplínu. A tak máme v Izraeli každý rok 
cvičení. Během něj musí každý Izraelec 

vyhledat nejbližší kryt, ať už je zrovna 
v práci, ve škole, na univerzitě či 
doma. Tím se lidé udržují v bdělosti 
a informovanosti a nejsou zmatení, 
když se něco stane. Druhou důle-
žitou věcí je rozdělení země do 
zón. Každé město, každá vesnice 
má kódové označení. Pokud je 
kód aktivován, jen obyvatelé 
dotčené oblasti se budou muset 
chovat podle určitého scénáře.

To se mimochodem týká jak 
přírodních katastrof, tak rake-
tových útoků. Můžu uvést pří-
klad z mého osobního života. 
Žiju v kibucu a naše kódové 
označení je 170. Když je tento 

kód aktivován, pro-
střednictvím roz-

hlasu, televize 
nebo sirén, 

všichni lidé 
v zóně 170 

jdou do krytu, 
zatímco zby-

tek země se 
může chovat 

normálně. To je rozdíl oproti dnešní Evropě. 
Po útocích tam panuje silné napětí, všichni 
se zamknou doma a je těžké pokračovat 
v normálním životě. V Izraeli také máme 
aplikaci „rudý signál“ pro mobilní telefony. 
Tato aplikace je synchronizována s poplaš-
ným a výstražným systémem. Jak vidíte, je 
tady zóna 219 a 24. října byla do této zóny 
vypálena raketa z Gazy. Takže instrukce, jak 
se zachovat, byly platné pouze pro tuto 
oblast. Podobně 6. října jsme zaznamenali 
jiný útok v zóně 228 a 5. října v zóně 220. 
Tato aplikace také hlásí, kdy se bude konat 
cvičení Velení domácí fronty a testování 
sirén. Tento systém je ještě mnohem obsáh-
lejší a o své zkušenosti se můžeme podělit 
s Evropou a zbytkem světa.

Mimochodem, následujícího dne jsem 
měla možnost ověřit si Avitalina slova. Když 
jsem se projížděla po Tel Avivu na kole, stala 
jsem se svědkem spontánní, avšak velmi 
organizované a efektivní reakce lidí na situ-
aci, ze které se nakonec vyklubala jen 
potyčka v kavárně, ale která se v první chvíli 
mylně jevila jako teroristický útok. 

Děkuji vám pěkně za expertízu 
a konkrétní návrhy. Myslím, že 
jsme začaly a skončily u testování 
sirén. Ale vraťme se k současné 
bezpečnostní situaci - jaké další 
problémy vidíte, kterých si my 
v Evropě nejsme vědomi? 

Další věc, kterou chci zmínit, je počet 
Izraelců, kteří odešli do Sýrie a přidali se 
k ISIS. To číslo je velmi nízké, méně než 
padesát. Vše, co musí takový člověk udělat, 
je sednout do auta, jet pár hodin, dojet na 
hranici a přelézt plot. Docela snadné. Co 
vidíme v Evropě? Tisíce a tisíce lidí, kteří 
musí vynaložit velké úsilí, najít si kontakty, 
dostat se do letadla a tak dále… Jinými 
slovy, Izraeli se daří omezovat radikalizaci, 
a to je další náš úspěch. Radikalizace je 
hodně spojena se sociálními médii, ale ode-
hrává se i jinde, jako například při radikál-
ních kázáních na náboženských shromáždě-
ních, k pobuřování dochází i prostřednictvím 
učebnic náboženství ve školách a mnoha 
jinými způsoby. Ale hlavní je, že dokážeme 
tyto možnosti obsáhnout a nízké počty zradi-
kalizovaných ukazují, že jsme úspěšní.

Z toho, co říkáte, vyplývá, že je 
velký rozdíl mezi úhlem perspekti-
vou Středního východu a zbytku 
světa.
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Když se rozhlédnete, zjistíte, že nedošlo 
k žádnému mírovému procesu, do nějž by se 
zapojila Evropa či západní státy, a který by 
byl úspěšný. Nic takového se nestalo. To je 
důkazem té velké propasti mezi tím, co 
vidíme odsud a co lze vidět z jiných západ-
ních zemí. Arabské jaro je toho příkladem. 
V Izraeli to nikdo arabským jarem nenazý-
val. Nikdy nevidíme jaro v tom, když se 
radikální organizace jako muslimské bra-
trstvo dostává k moci. Znali jsme jejich 
chartu, znali jsme jejich agendu, a proto 
jsme to nikdy nenazývali jarem. Co na tom, 
že milión lidí vyrazilo na náměstí Tahrír, 
když 89 miliónů lidí zůstalo doma! A Mus-
limské bratrstvo je napojeno na Hamás 
a vice versa. Jejich cílem určitě není mír, 
bratrství a láska k celému lidstvu. My to 
víme, protože za posledních patnáct let na 
nás bylo vystřeleno patnáct tisíc raket. Jak 
vidíte, odlišné perspektivy jsou velmi 
matoucí a zavádějící. A tak jsme zase 
u otázky, jaká je pozice západního světa 
a jeho zahraniční politika na Středním 
východě.

Docela smutnou pravdou je to, že 
izraelská a západní perspektiva se 
spíše vzdalují, než aby se přibližo-
valy… Jak to vidíte vy?

Cítím, že na Středním východě je teď 
vakuum, a to bude zaplněno novým hráčem. 
Vakuum tam nezůstane, to je pravidlo mezi-
národní politiky, zejména na Středním 
východě. Tolik zemí a hráčů tu má své 
zájmy – ropu, plyn, území… Dám vám další 
příklad. Sýrie. To už vlastně není skutečná 
země. Fragmentace dosáhla takového 
stupně, že už nejde mluvit o celku. Před šesti 
či sedmi lety bylo v Sýrii takových sedm 
nebo osm teroristických skupin, dnes jich je 
osmkrát tolik. Prezident dnes ovládá dvě 
nebo tři oblasti a města, ale ne zbytek země. 
V oblasti je velmi silný íránský vliv – v Sýrii 
a Libanonu prostřednictvím Hizballáhu, 
v Gaze prostřednictvím Hamásu, který se 
také snaží prosadit na Západním břehu. 
Izrael byl rozhodně konfliktem v Sýrii posti-
žen. Byli jsme zasaženi dvojím způsobem, 
jednak náhodnou palbou, pokud se boje 
odehrávaly příliš blízko našich hranic a pře-
lily se na izraelskou stranu, ale byli jsme 
i terčem záměrných útoků. Ale Izrael, který 
má své mnohaleté zkušenosti, se rozhodl 
„srovnat účty“. Je to jednoduchá rovnice – 
kdykoliv na nás někdo zaútočí, odpovíme. 
Žádné schůzky, diskuse v parlamentu a další 
otálení nejsou třeba. Tady jsme a musíme 
chránit své hranice. A tak se snažíme být 
aktivní a předcházet další eskalaci. To je 
naše zkušenost a funguje to.

 
Z různých a odlišných úhlů pohledu, 
pojďme se nyní bavit o roli médií 
a zejména sociálních médií, neboť 
ta formují veřejné mínění.

 V září 2005 několik extremistických 
muslimských organizací rozšířilo zprávu, že 
se Izrael snaží změnit status quo na Chrá-
mové hoře, svatém místě všech náboženství. 
V Izraeli je speciální status tohoto a dalších 
posvátných míst ošetřen zákonem z roku 
1967 a tento zákon říká, že na Chrámové 
hoře se mohou modlit pouze muslimové. 
Nemuslimové se zde nesmějí modlit 
a v určité dny a hodiny sem nesmějí ani 
chodit. Jsme demokratický stát a několik 
členů parlamentu se rozhodlo, že kolem své 
návštěvy Chrámové hory udělají trochu roz-
ruch, což zase vyvolalo reakci na druhé 
straně a vyústilo na místě ve čtyřdenní násil-
nosti, při nichž mladí Palestinci útočili 
kovovými tyčemi a pálili dřevěný nábytek, 
což vytvořilo velmi dramatický obraz. Situ-
ace se po čtyřech dnech uklidnila, ale fáma 
už byla vypuštěna a žila dál. Sociální i tra-
diční média byla plná zpráv o tom, jak se 
Izrael snaží změnit status quo Chrámové 
hory, a my jsme se ocitli v situaci, kdy jsme 
čelili čtyřem typům teroristických útoků. 
První, nejrozšířenější byly útoky nožem. 
Děly se po celé zemi, i když nejvíc jich bylo 
v Jeruzalémě a v oblasti osad. Druhý způsob 
byl najet vozidlem do lidí na autobusové 
zastávce. Nožem můžete zaútočit jen na 
jediného člověka, útok vozidlem je „efek-
tivnější“. Třetím typem bylo házení kamenů. 
Když jedete rychle a přiletí kámen, může to 
skončit smrtelným zraněním. A posledním 
typem bylo zakládání ohňů. V důsledku 
těchto útoků přišlo o život 35 lidí a asi čtyři 
stovky jich byly zraněny. Moje kancelář je 
v Jeruzalémě, kde se odehrává nejvíce 
útoků. Člověk se ale nemůže každou minutu 
ohlížet a sledovat, jestli někdo jiný sahá do 
batohu pro nůž. Existuje prototyp pacha-
tele? Ne. Může to být čtrnáctiletá dívka, 
pětašedesátiletý dědeček nebo čtyřicetiletý 
právník.

Zdá se, že v Evropě jsme, pokud 
jde o bezpečnostní situaci, trochu 
rozmazlení a že se budeme muset 
změnit.

To mě přivádí k otázce nezdolnosti lidí, 
kteří tu žijí. Myslím, že lidem, kteří žijí 
v Izraeli, je společná velká dávka optimi-
smu, nezdolnosti a vlastenectví. A jedna věc, 
kterou se Izrael liší od zbytku regionu, je to, 
že v Izraeli budujeme zemi zároveň se spo-
lečností. Máme to v genech, v povaze. To je 
důvod, proč se tady hodně rozvíjí oblast 
kybernetiky, start -up podnikání, zeměděl-
ství. To je důvod, proč když sem přijedete za 
pět let, mnoho míst nepoznáte, protože se tu 
stále rozvíjí infrastruktura. To je něco, co nás 
činí, navzdory našemu stáří, velmi mladými 
a úspěšnými.

◗ Ptala se Linda Štucbartová 
Vyšlo v angličtině v březnovém vydání 

Czech and Slovak Leaders. 

Přeložila Kateřina Weberová
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Maskil už je tu více než patnáct let. 
Připomeňme si článek, kterým to 
všechno na podzim roku 2001 (tišri 
5762) začalo – úvodník prvního čísla.

jen další 
feuilleton

Uběhl rok a den, a už zase píšu článek do 
nového židovského časopisu. Až by se jed-
nomu chtělo říci: co rok, to nový židovský 
časopis. Teď ještě aby se k tomuhle časopisu 
založilo nějaké nové židovské hnutí, které se 
zaregistruje na ministerstvu vnitra, a začne 
se ve svém novém časopise hrdinně 
oslavovat.

Jenže ouha: tenhle nový časopis by měl 
být opravdovým židovským časo -pisem, 
neboli fórem, kde se píše o tom, co se 
v daném čase událo, či co se časem plánuje, 
o lidech, kteří žijí s námi či mezi námi, a pro 
nás, co žijeme teď. Tedy ne jako v jiném 
nejmenovaném časopise, kde se aktuálně 
píše o osobnostech přes sto padesát let bez-
pečně mrtvých. A přestože tento časopis 
někdo vydává, neměl by být jednostranný, 
takže oslavovat by se v něm měli všichni 
navzájem - opět něco, co se v oněch nejme-
novaných židovských newsletterech nedá 
najít. Za tyto věty nejsem zaplacen, ale 
opravdu věřím a doufám, že tomu tak bude. 
Co jiného mi také zbývá, když jsem byl pře-
svědčen do redakční rady. Takže vím, že co si 
napíšu, to si budu muset číst.

Jednomu by se sice chtělo křičet, že 
k čemu nám jsou všechny ty židovské časo-
pisy, když naše nejkrásnější slečny chodí 
s různými katolickými střihači a fotografy 
(dívky si zase stěžují na brýlaté křesťanské 
právničky ze severní Moravy), když ostud-
nému mizení židovstva žádným časopisem 
nezabráníme, protože potřebujeme středově-
kou sňatkovou politiku a mladé židovsky 
vzdělané páry produkující nové generace, 
a ne nějaký časopis, ale - když už nemáme 
židovské ženy a židovské děti, můžeme si 
alespoň židovsky grafomanit do celkem 
obstojného média, ne? Možná že se nakonec 
jeden z těch pokusů vydaří, a vznikne něco 
jako nový Prager Tagblatt. Něco, co vzniku 
takových nových generací napomůže. A nebo 
taky ne. Ale zkoušet se to musí.

Ve svém minulém článku pro nový židov-
ský časopis jsem prorokoval hrozné věci. Teď 
už raději nic prorokovat nebudu. Teď už si 
jenom popřeju, aby lidi začali grafomanit se 
mnou. Aby se Maskil stal předmětem vášní, 
zdrojem inspirace a vzdělání, námětem pro 
debaty a průvodcem událostmi, aby tak jako 
v dávných dobách Chochmesu jeden židov-
ský časopis mohl změnit celý náš svět.

Tohle všechno sobě i Vám přeje
Šmok
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Umělecká výstava studentů bilingvní 
školy: vzácné a dojemné svědectví
Ve středu 22. března byla v Muzeu islám-

ského umění v  Jeruzalémě otevřena 
výstava, která představuje závěrečné práce 
studentů uměleckého oboru z dvanáctého 
ročníku bilingvní jeruzalémské školy Jad 
be -jad.

Nejsem kritička umění a nemůžu psát 
o uměleckých aspektech výstavy. Jsem ráda, 
že naše dcera je jednou z vystavujících, ale 
nebudu psát ani o mateřské hrdosti. Píši jako 
někdo, kdo tady, v Jeruzalémě, byl, a jehož 
výstava hluboce zasáhla jako svědectví 
o místě, tady a nyní, viděném očima mla-
dých, sedmnácti či osmnáctiletých Arabů 
a Židů, kteří jsou mnoho let spolužáky.

V dnešní době alternativních fakt hledají 
tito mladí lidé pravdu a staví se k ní čelem, 
bez bázně a nenávisti, i když to bolí, zejména 
v jejich citlivém věku. Potýkají se s prav-
dou, aby vyjádřili to, co je pálí – o sobě, 
o rodině, společnosti a naší zemi, i o celém 
světě. Každý z nich prošel složitým proce-
sem, na jehož konci přináší do galerie auten-
tická díla, bez příkras a falše, díla dojemná, 
mrazivá a impozantní.

U vstupu do výstavy visí proti sobě dvě 
díla. Majiny fotografie vypráví o její rodině, 
o tom, že pocit bezpečí, který jí poskytuje 
její oddělení, jí umožňuje přejít na druhou 
stranu fotoaparátu. Zdá se, že její pocit bez-
pečí částečně pramení z příběhu lásky jejích 
prarodičů, který překračuje hranice a nábo-
ženství. Madžíd namaloval svoji vesnici 
Isaviji sytě fialovými odstíny. „Jako barva 

květin.“ Tak, jak by chtěl vesnici vidět. Ale 
modré policejní světlo bez ustání bliká 
a probouzí ho ze snů.

V hlavní části výstavy díla nejen pro-
mlouvají k návštěvníkům, ale také vedou 
mnohohlasný rozhovor mezi sebou navzá-
jem. Lamino dílo se pohybuje mezi skrytým 
a odhaleným. Všichni známe tu touhu, aby 
nás lidé poznali a přijali takové, jací jsme. 
Ale strach z neporozumění a odmítnutí 
dokáže být tak paralyzující. Někdy sebereme 

odvahu a někdy ne. O kolik těžší je to 
v období dospívání. Lama zakrývá své krvá-
cející srdce balicím papírem, jako dárek, 
z nějž vykukuje černobílá kafíja.

Hagar se s tajemstvími, která ovlivňují 
její život, vyrovnává prostřednictvím video-
kamery. Zve diváky, aby na chvíli vstoupili 
do její hlavy a připojili se k okamžikům 
šílenství, a připomíná nám, že poznat pravdu 
může bolet, a to dokonce velmi bolet, ale 
nepoznat ji někdy bolí ještě víc.

Do předsálí tzv. „Jídelny“ ve druhém 
patře budovy VE, jež byla součástí 

slavného továrního komplexu Praga v praž-
ských Vysočanech, jsem umístil uměleckou 
instalaci Sprchy, kterou se odkazuji k nacis-
tickému propagandistickému filmu z roku 
1944 natáčenému v koncentračním táboře 
Terezín. Dlouho jsem přemýšlel, jak své dílo 
pojmenovat, ale protože propaganda skrývá 
kontext a nepustí vás do zákulisí, je vyne-
chání onoho navždy historicky prokletého 
místa z názvu důležitou součástí celé kon-
cepce. To, že se odkazuji k Terezínu, tedy 
neinformovaný divák nemůže vědět, ale 
přesto je konfrontovaný s pocitem, že něco 
není v pořádku, že něco visí ve vzduchu. Šlo 
mi především o to, zachytit onu bizarní 
atmosféru, kterou s sebou vždy propaganda 
nese. Schizofrenie krásného a zrůdného. Její 
„hra na skutečnost“ postavená na poloprav-

dách a lžích mě inspirovala k tomu, abych 
filmový materiál pojmul ve své vlastní styli-
zaci. Manipuluji s manipulovaným. Umění 
je na autorském, subjektivním zobrazování 
skutečnosti založené, je publikem přijímáno 
jako legitimní manipulace s realitou, o její 
fiktivnosti všichni zúčastnění vědí. Film, 
který se mi stal předlohou, se pokusili nacis-
té sice těsně před koncem války zničit, ale 
nakonec neúspěšně. Přibližně dvacet let poté 
se totiž nalezly kopie útržků sestříhaného 
materiálu. Ty jsou volně ke zhlédnutí na 
celosvětovém video kanálu youtube. V roce 
2014 se znovu otevřela na mezinárodní fil-
mové konferenci v Terezíně otázka, zda by 
se neměl film zlikvidovat. Na jednu stranu je 
historicky cenným artefaktem, na druhou 
stranu se ale objevují názory, že by si mohla 
veřejnost myslet, že záběry z filmu jsou 
pravdivé. Osobně si myslím, že jsou tyto 

obavy naprosto zbytečné. Vyumělkovanost 
a předstírání je z pořízených záběrů více než 
patrné. Navrhovaným kompromisem by 
mohl být kvalitní komentář jako pevná sou-
část filmu, který by uvedl vše na pravou 
míru. Hned po fotbalu je neslavnější částí 
nalezeného filmového materiálu právě sek-
vence natáčená ve sprchách. Samotná sku-
tečnost, že někdo natáčí nahé muže užívající 
si horké vody, a narušuje tak jejich intimitu, 
a vše se mění spíše v divadelní představení, 
mě vedla k tomu, požádat dva performery 
(Ondřeje Sochůrka a Evengelose Lalose), 
abychom vytvořili pohybovou etudu na téma 
sprchy. Oba jsou oblečeni v černém a zády 
k divákům. Choreografie je koncipovaná 
jako stylizovaný dialog dvou lidí, kteří srůs-
tají v jednoho a jejich něžné doteky mohou 
evokovat homosexualitu či narcismus. Ony 
odchylky od normálu jsou důležité pro pod-
tržení jisté nepříjemnosti, kterou by mělo 
dílo evokovat. Celková instalace je rozděle-

Bez nenávisti a strachu. Závěrečná práce Jazída Eliana, bez názvu.

➤
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Muzeum islámského umění v Jeruzalémě hostí absolventskou výstavu studentů umění z bilingvní 
jeruzalémské školy. Mezi soukromým a politickým, židovští a arabští studenti, s odvahou a talentem 
odhalují svůj unikátní pohled na prostor, místo a čas.

Terezínský projekt: Sprchy
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Jessica přináší okouzlující pásmo mluve-
ného slova na pozadí znepokojujících obrazů 
zkázy a smrti na našich územích, z nichž se 
staly v průběhu osmnácti let jejího života 
ikonické vzpomínky, které nahrazují rodinné 
album. Jessičina promluva je výkřikem 
z hloubi srdce a také feministickým a poli-
tickým manifestem osmnáctileté dívky, 
který nám připomíná, že „všichni jsme syny 
Adama a Evy“ a že „tato půda není moje ani 
tvoje, tahle půda patří nám všem“.

Sára vytvořila autoportrét ze železných 
vláken, na němž zvrací učebnici matematiky, 

holicí břitvu, laky na nehty, kartáč na vlasy, 
obrázky z dětství a palestinskou a izraelskou 
vlajku. V doprovodném textu píše: „Vyzvra-
cím to všechno najednou – myšlenky, 
nápady, vzpomínky, těžkosti, naděje, realitu. 
Konečně otevírám ústa.“

Ajša nakreslila vlastní portrét na velké 
plátno a dovnitř vepsala své myšlenky ve 
čtyřech jazycích, které v životě používá. Tak 
může každý divák porozumět části jejího 
vnitřního světa, ale jen nemnozí ji mohou 
pochopit úplně. Razan se při vytváření svého 
videa nechala inspirovat Širin Nešatovou 
a Monou Hatoumovou. V černém nikábu, až 
na oči celá zahalená, vyhrabává hrob na poli 
plném rudých sasanek. Do něj pak pohřbívá 
všechny mužské řeči a zákazy, které jí brání 
žít podle vlastního rozhodnutí.

Jazídova práce překvapuje krásou svého 
ticha. Je zakotvena hluboko v bohaté umě-

lecké tradici arabesky a kaligrafie, z níž váže 
životní náhledy, které se předávají z gene-
race na generaci, a k nimž přidává své 
vlastní. Arabský svět, tak jako celý svět, 
prochází mnohými bouřemi, ale Jazíd věří 
v sílu a kontinuitu tradice a v to, že je sám 
její součástí.

Michal promítá na svůj autoportrét 
obrázky svých přítelkyň a příbuzných. Ona 
sní s očima dokořán otevřenýma a ony se 
usmívají. V letech svého dospívání zjistila, 
že její schopnost rozesmávat jí pomáhá 
budovat mosty mezi sebou a světem. Její 
dílo je jemné a zároveň mocné, dejte jí čas, 
aby se vám dostala pod kůži.

Bisan prodává části svého těla, každý 
kousek zabalený v nylonu, s cenovkou, jako 
kousky masa v supermarketu. Uklidněte se, 
je to jen socha, Bisan žije a dýchá. Ale její 
práce nás přesto děsí. Vlastně tedy nebuďte 
klidní, více než sto miliard zvířat je každý 
rok zabito, aby byly naplněny potřeby člo-
věka. Bisan není veganka. Ani já ne. Obě 
jsme jen vegetariánky. Člověk by se měl 
pokusit alespoň někde začít…

Machmed vytvořil sochu groteskních 
nohou, z nichž vylétají stříbrné bankovky. 
Ví, že svět stojí na penězích a že bez nich se 
daleko nedostane. A přesto si chce zachovat 
skromnost a štědrost a hlavně schopnost 
odlišit, co je opravdu důležité a co je pomí-
jivé. Džulin sní o tom, že bude jako její teta, 
talentovaná umělkyně v mnoha oborech. 
Síla umění je v tom, že dokáže vytvářet celé 
světy, a jen nebe je limit. A pokud je k tomu 
potřeba překročit hranice, prolomit bariéry 
a poznat cizince, i když jsem tím cizincem já 
sám, jdi do toho, Džulin, a buď tou, kterou 
chceš být.

Aja se rozhodla obsáhnout celou svou 
velkou rodinu, s jejími politickými názory, 
které se pohybují od jednoho konce spektra 
k druhému a téměř až mimo něj. Členové 
rodiny mezi sebou nedokážou mluvit o poli-

tice, a tak se Aja ptá každého z nich zvlášť: 
„Jak doufáte, že bude stát vypadat za dvacet 
let?“ Všechny odpovědi pak dává vedle sebe 
na jednu zeď v naději, že takto dokážou 
jeden druhému naslouchat.

Velkou zásluhu na této jedinečné výstavě 
má Efrat Me’irová, učitelka výtvarného 
umění, která vedla studenty v procesu tvorby 

a povzbuzovala každého z nich, aby se 
ponořil hluboko, mířil vysoko a řekl, co má 
na srdci, svým jedinečným uměleckým jazy-
kem. A všechna čest Muzeu islámského 
umění, jež se rozhodlo uspořádat tuto 
výstavu a umožnilo tak široké veřejnosti 
seznámit se s tím, co chtějí studenti školy 
Jad be -jad říci o sobě a o tom, co je zde 
a nyní. Zdá se mi, že jejich schopnost vyrov-
nat se s realitou, beze strachu a bez nená-
visti, je jedním z výsledků jejich studia na 
této škole.

Jděte se na výstavu podívat a sami se 
rozhodněte, zda odsud vyjdete s vizí konso-
lidace Středního východu, nebo v očekávání 
konce světa. Anebo se možná rozhodnete, že 
pro mír v domě bude nejlepší vůbec nemlu-
vit o budoucnosti. Přeji všem chlapcům 
a děvčatům, aby u maturity uspěli co nejlépe 
a aby se nebáli měnit svět k obrazu svému. 
Spoléhám na ně. Jestli jsou oni tváří naší 
budoucnosti, potom si dovoluji doufat.

◗ Nataša Dudinsky, filmová dokumentaristka
Se svolením autorky převzato z internetového 

portálu Sicha mekomit z 26. března 2017 (https://

mekomit.co.il). Přeložila Kateřina Weberová

na na tři dílčí sekce, každá z nich je doplněna 
o televizi s videem. V centrální části je umís-
těna sekvence, ve které se performeři téměř 
nehýbou a občas se ozve zvuková stopa 
z propagandistického filmu. Tentokrát se 
dívají hypnotizovaně přímo do kamery. 
V levé a pravé části instalace je vidět další 
dvě videa (tentokrát prolnutí útržků z nacisty 
natočeného filmu a naší choreografie). 
V tomto případě jsou televize obklopené 
velkoformátovými expresivními černobílý-
mi figurálními malbami syntetickými (umě-
lými) barvami na zavěšených mirelonech 
(pěnovitá umělá hmota). Umělá hmota 
a živelná malba. Zvolil jsem malbu jako 
medium v kontrastu k filmu či fotografii. 
Zobrazované není snímáno, ale je vytvářeno, 
je samo sobě komentářem. Každá z postav je 
malovaná podle předlohy, tedy propagandis-
tického filmu. Zatímco videa se skládají 
z neustále se opakujících dílčích zacykle-
ných sekvencí a pohybů, malířská část je 

naopak zachycením okamžiku a jeho jedi-
nečnosti. Malby během dne komunikují 
s prostorem díky své poloprůsvitnosti, když 
místnost prozáří sluneční paprsky z řady 
oken podél instalace, a díky dvojité vrstvě 
docilují efektu „hologramu“ či zamlžení. 
Zároveň spolu vedou dialog tři obdobná 
prostředí (pozadí tvoří okna a kamna). 
Sprchy v Terezíně, zkušebna na DAMU 
a místnost s instalací, která stejně jako ta 
terezínská sousedí s šatnami. Když už zmi-
ňuji vazbu k místu, továrny Praga jsou navíc 

spojeny se jménem Emil Kolben, který 
zemřel během druhé světové války právě 
v Terezíně. Instalace je součástí většího 
cyklu s pracovním názvem Terezínský pro-
jekt, na němž pracuji od roku 2014 a jehož 
tvoří malby, práce s videem, performance 
a dokumentární část (s pamětnicemi Annou 
Lorencovou a Hanou Hnátovou).

Propagandistický film režíroval v roce 
1944 Kurt Gerron, toho času prominentní 
vězeň v terezínském ghettu. Otázkou 
zůstává, zda měl vůbec možnost spolupráci 
odmítnout? Krátce po natočení filmu tento 
mnohými zatracovaný kolaborant opouštěl 
terezínské ghetto ve vlaku směrem do Osvě-
timi, kde byl jako jeden z posledních ještě 
téhož roku popraven. Na projektu jsem začal 
pracovat na výročí 70 let od natočení filmu 
a Gerronova úmrtí. Letos, v roce 2017, kdy 
bych chtěl projekt dokončit, uplyne 120 let 
od režisérova narození.

◗ Martin Vlček, foto: archív autora

Jessica: Ženy ve válce.

Razan: Hrob.
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Předkem rodiny byl jistý Isak, který se 
v polovině 18. století poněkud záhadně 

objevil na jihočeském panství Choustník, 
oženil se zde, ale zbytek života strávil na 
chýnovském panství ve vsi Pohnání, kde 
roku 1821, údajně jako 101letý, zemřel. 
Pochován byl na hřbitově v Prudicích sever-
ně od Tábora. Podařilo se dohledat takřka tři 
stovky jeho potomků a jejich partnerů, 
rodokmen ale není zcela kompletní. 
Mezi výrazné osobnosti rodu patří 
MUDr. Bedřich Stern (1865–cca 
1940), lékař v Plané nad Lužnicí 
a představený táborské židovské obce, 
nebo MUDr. Otto Natan Stern (1891–
1942), táborský zubař, divadelník 
a majitel velké bibliofilské knihovny. 
Přes hrozivé ztráty na životech způso-
bené nacistickou genocidou pokračuje 
rod Sternů v několika větvích po meči 
i po přeslici u nás i v zahraničí.

Isak Stern a jeho synové Markus, 
Moises a Jakob neměli dobrou pověst. 
Přechovávali a prodávali kradené 
zboží a zřejmě i sami kradli. Jejich 
potomci se již živili poctivě. Zatímco 
řezník Markus dokázal legálně oženit 
tři nebo čtyři své syny, o potomcích 
jeho bratrů víme mnohem méně. Starší 
rodopisné prameny jsou v zásadě 
dvojí: písemné a epigrafické. K nim je 
třeba přičíst i prameny ústně trado-
vané. Dochovala se rodinná pověst, podle 
které Moises (Moše) Stern utekl před vojen-
skou službou do lesů, kde se živil jako uhlíř 
a loupežník. Po létech se vrátil a oženil. 
Romantická pověst se podle archivních pra-
menů zdá mít pravdivé jádro. Sternové žili 
z počátku na území zhruba mezi Chýnovem, 
Mladou Vožicí, Chotovinami a Miličínem.

Prvním úskalím při pátrání je kvalita či 
dostatečnost evidenčních pramenů. Celo-
zemské soupisy Židů a knihy familiantů byly 
při výzkumu Sternů využitelné, ale zásadní 
význam pro rodopis mají matriky. Židovské 
matriky, které si dnes můžeme v digitalizo-
vané podobě prohlížet z pohodlí domova, 
jsou z velké části duplikáty a pak starší ori-
ginály, které unikly zničení v bubenečské 
papírně na konci války. Sternové žili 
v oblasti, pro kterou se matriční evidence 
dochovala jen torzálně. Ztrátu částečně 
nahrazují matriky mladovožické a babčické. 
Syn a vnuci Moisese Sterna byli oficiálně 
nemanželští. Pro novorozence z neplatných 
manželství, kteří se ale navzdory tzv. famili-

antskému zákonu rodili hojně a celkem bez 
úhony, používali matrikáři různý způsob 
zápisu: otec nebyl zapsán nebo byl uveden 
se slůvkem „údajný“, děti pak nesly příjmení 
matky. Kulantní způsob zavedl babčický 
matrikář, který takové rodičky zapisoval 
vždy jako hospodyně toho kterého otce. Do 
matrik nechávali otcové z odlehlejších vsí 
zapisovat své potomky mnohdy jednorázově 

s několikaletým zpožděním. Otázka je, 
můžeme -li takovým údajům věřit. Při genea-
logickém bádání srovnáváme údaje z matrik 
s informacemi získanými z náhrobních 
nápisů. Při komparaci matričních informací 
se zjištěními v terénu hřbitovů narážíme 
často na problémy. Prvním je datum úmrtí, 
které máme u dvojjazyčných epitafů uve-
deno vlastně dvakrát. Liší -li se matrika 
a epitaf o jeden den, můžeme to ještě odů-
vodnit odlišným chápáním dne v židovském 
prostředí (den se počítá od západu slunce). 
Pokud se údaje liší o vícero dnů či týdnů, 
musíme to zřejmě vzít jako fakt, se kterým si 
stěží poradíme. Dalším pramenem pro rodo-
pisný výzkum jsou sčítací operáty. Zde 
někdy narážíme na jev, kdy stejná osoba 
každých deset let udala jiný rok a místo 
narození. Druhým problematickým údajem 
je věk zemřelého. Zde mnohdy nekorespon-
duje údaj z matrik narozených, matrik 
zemřelých a epitaf, takže máme třeba tři 
možné časové údaje, kdy se dotyčná osoba 
narodila. Rovněž toto můžeme jen konstato-

vat a nedělat si s tím příliš hlavu. A konečně 
třetím problémem je jméno. U potomků 
Isaka Sterna jsem již musel počítat s podvoj-
ností osobních jmen – zjednodušeně řečeno 
s „civilním“ a „synagogálním“ jménem. 
Jména mívala obvykle společné první pís-
meno nebo aspoň slabiku. Ne vždy se ale 
jednalo o hebrejské (či jidiš) a nehebrejské 
jméno. V „civilu“ Jakob Stern se při vyvo-

lání k alija jmenoval Baruch. Častěji 
se na prudických náhrobcích vyskytu-
jící otec Zeev byl v soupisu z roku 
1793 Wolf, ale v úředních pramenech 
vystupuje jako Josef. Heršl -Hermann 
byl Cvi.

Hřbitov v Prudicích byl založen 
kolem roku 1700 na pozemcích svo-
bodníka Suchana. Dlouho nebyl oproti 
obvyklému zvyku židovským majet-
kem, nýbrž náležel k dvěma prudic-
kým usedlostem. Roku 1879 byl v po-
zemkové knize zapsán jako vlastnictví 
Israelitického pohřebního bratrstva 
v Prudicích a zůstal jím až do oku-
pace. Tento dosud jinými prameny 
nedoložený spolek byl patrně tvořen 
Židy žijícími porůznu v okolních 
vsích, předně asi příslušníky ŽO 
v Bendově Záhoří. (Bratrstva chevra 
kadiša bývala původně samostatnými 
subjekty nezávislými na židovských 
obcích, ač s nimi bývala personálně 

provázaná. Na Moravě byla bratrstva na 
úřední nátlak v letech 1824–1826 s obcemi 
sjednocena.) Hřbitov je cennou kulturní 
památkou a výrazným krajinotvorným prv-
kem. Řada osob na něm pochovaných není 
zapsána v žádných z dnes existujících mat-
rik. Podle mé zkušenosti bývá na židovských 
hřbitovech zhruba o třetinu až polovinu 
náhrobků méně, než by jich vzhledem k stáří 
pohřebiště a matričním údajům mělo být. To 
má vícero pravděpodobných vysvětlení: krá-
deže, zanikající dřevěné náhrobky, případně 
z důvodu věku či nemajetnosti pohřbených 
nebyly náhrobky pořízeny vůbec. Náhrobní 
kameny Isaka Sterna a jeho tří synů nebyly 
na ploše hřbitova spolehlivě identifikovány. 
Nalezneme zde však několik macev jejich 
potomků – u mužských členů rodu nesou 
náhrobky kohanitské znamení žehnajících 
rukou, ale ani tento počet neodpovídá před-
pokládanému počtu pochovaných. Museli 
jsme se tedy s tímto stavem smířit.

Na závěr se vraťme k židovské obci Ben-
dovo Záhoří (viz Maskil č. 8/2016), kde 

duben – květen 2017
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Prudice, náhrobek Ester Sternové s reliéfem hvězdy.

V minulém roce jsem se rád zhostil úkolu zpracování rodokmenu kohanitské rodiny Sternů. Přitom jsem narážel 
na problémy, které je možno v židovské genealogii považovat za obvyklé či časté, a je, myslím, přínosné se o ně 
podělit.
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➤ mnozí ze Sternů navštěvovali synagogu 
a pravděpodobně i školu. Podle vyjádření 
jisté osoby, jejíž práce si ale vážím, prý tato 
obec vůbec neexistovala. Šlo tehdy o spor 
o jednu mediálně známou synagogální 
oponu, která se vrátila do sbírek Židovského 
muzea v Praze. Obec je však doložena 
nezpochybnitelnými prameny, ale chybí 
matriky, jeden z nejvýraznějších dokladů 
právní subjektivity náboženské obce. Ale 
matriky jsou jako deperditní pramen dolo-
ženy. Farář z Hoštic nedaleko Prudic měl 
roku 1817 v rukou knihu, kterou mu zapůjčil 
jistý Lazar Lüftschitz z Krchovy Lomné. 
Kněz si z ní do vlastní židovské kontrolní 
matriky opsal některá jména Židů z okolí 
pochovaných na prudickém hřbitově. Lazar, 
neznalým farářem zaznamenaný jako Ober-
richter, byl bezpochyby představeným 
záhorské ŽO, stejně jako jeho příbuzný 
Moše Lüftschitz, který se svou ženou výše 
zmíněnou oponu roku 1855 věnoval tamní 
synagoze. Odtud se po zrušení náboženské 
obce dostala opona do synagogy v Mladé 
Vožici. Navíc kontrolní matriky č. 2, 4 a 5 
z let 1835–1864 byly vedeny zároveň pro 
židovské obce Babčice i Bendovo Záhoří. 
A aby situace byla ještě trochu složitější, 
máme doloženo další deperditum v podobě 
matriky, kterou roku 1828 vedl přímo v Pru-
dicích snad pro pohřební bratrstvo Philip 
Reinisch (pokud po smrti Lazara Lüftschitze 
roku 1826 nepřevzal jím vedenou knihu, což 
se zdá být spíše nepravděpodobné). Před 
rokem 1890 žádný světský zákon po Židech 
důsledně nevyžadoval, aby byli příslušníky 
některé náboženské obce. V platnosti totiž 
zůstal liberálně formulovaný § 18 židov-
ského systemálního patentu z roku 1797. 
U Prudic a širokého okolí zřejmě platilo, že 
se zdejší rozptýlené rodiny různého původu 
scházely k modlitbám buďto ve skromných 
domácích modlitebnách (Nemyšl), nebo 
docházely do synagog vzdálenějších obcí. 
Nedostatek a ztráty na písemných i epigra-
fických pramenech jsou v tomto případě pro 
rodopisce citelné. Přesto zůstává Česká 
republika se svými archivními materiály 
a několika stovkami dochovaných hřbitovů 
pro židovskou genealogii takřka zemí 
zaslíbenou.

◗ Karel Vošta, foto: archiv autora

Prameny (výběr): Národní archiv Praha, fond 

HBMa, matriky obcí Babčice, Mladá Vožice, Tábor; 

Tamtéž, HBM, matriky farností Hoštice, Nová Ves, 

Pohnání; Státní okresní archiv Tábor, fond Okresní 

úřad Tábor, sčítací operáty 1869–1921.

Island of Divine Dew – Ostrov božské rosy. Pod tímto názvem se v Jeruzalémské synagoze uskuteční 
jedinečný koncert z projektu ITalYA, který nás vezme na cestu do daleké minulosti, kdy v Itálii žila jedna z nejstarších židovských 
komunit v Evropě, na cestu do země, kde se ve starověku mísily různé kultury a vznikala tak jedinečná směsice hudby, která oslovuje 
i dnešní posluchače. Protagonisty koncertu jsou skladatelka, zpěvačka a klavíristka Delilah Gutman a houslista Rephael Negri. 
Zveme Vás na tuto hudební cestu do Jeruzalémské synagogy ve čtvrtek 8. června od 18 hodin. Koncert 
se koná ve spolupráci s Italským kulturním institutem v Praze.

Spolek Bejt Simcha vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí 
redaktor/ka a redaktor/ka časopisu Maskil. Preferujeme člověka se 
znalostmi židovské kultury a židovského náboženství. Více informací na 
emailu kehila@bejtsimcha.cz.
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Židovská obec v Praze zve

Káva o půlčtvrté v dubnu:
kavárna jako vždy od 14.30 h, zahájení programu přesně v 15.30 h

čtvrtek 27. dubna

Naším hostem bude

prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. 
reprodukční biolog, pedagog a publicista

Jsou bio potraviny zdravější než konvenční? Jak fungují biotechnologie 
v medicíně? Je nebezpečné pěstovat geneticky modifikované plodiny?

Připravil a moderuje Honza Neubauer, jan@neub.ch

Vážení čtenáři, 

číslo, které právě čtete, je posledním číslem 
z dílny stávající redakce ve složení Kateřina Webe-
rová a Ruth Jochanan Weiniger. Dovolte mi, abych 
se s Vámi jménem nás obou rozloučila. 

Osobně jsem Maskil pomáhala vytvářet od 
samého počátku, od září 2001, celkem tedy patnáct 
a půl roku. V redakci se za tu dobu vystřídalo několik 
dalších redaktorů. Prvních několik let jsme praco-
valy společně s Irenou Douskovou, tu poté vystřídal 
Milan Kalina. Po Milanovi přišel Pavel Kuča 
a nakonec současná redaktorka Ruth Jochanan Wei-
niger. Každý z nich byl něčím jedinečný a na spolu-
práci s nimi všemi budu ráda vzpomínat.

Do aktuálního čísla jsme zařadili fejeton, který 
kdysi do prvního čísla Maskilu napsal Martin Šmok. 
Přečíst si jej můžete na straně 5. Velmi dobře vyjad-

řuje pocity a očekávání, s nimiž jsme Maskil zakládali. Po patnácti letech může každý 
z nás, kdo jsme se na vydávání podíleli, i každý z čtenářů posoudit, do jaké míry se nám 
naše tehdejší plány podařilo naplnit.

Rozhodnutí odejít z Maskilu pro mě nebylo snadné, s patnácti lety života se člověk 
neloučí snadno. Nicméně posledních pět let jsem především učitelkou na Lauderových 
školách, k tomu vedu večerní kurzy hebrejštiny a judaismu pro dospělé. Práce na Maskilu 
se mi tak do programu vtěsnávala stále hůř a navíc, po tolika letech člověku dochází 
inspirace a elán. Nerada bych zůstávala jen ze setrvačnosti a nostalgie, v situaci, kdy sama 
dobře vím, že se časopisu nemůžu dát tolik, kolik by si čtenáři zasloužili.

Zároveň se mnou se nakonec rozhodla odejít i Ruth, jíž jsem se původně chystala vedení 
redakce předat. Časopis tak v tuto chvíli zůstává bez redakce, a bude na jeho vydavateli, 
komunitě Bejt Simcha, aby prostřednictvím svého představenstva našla nové redaktory. 
Doufáme, že se bude jednat o lidi kompetentní a nadšené, kteří dokáží čtenářům zajistit 
zajímavé čtení. 

Všem čtenářům přeji do budoucna mnoho spokojenosti,
Kateřina Weberová 



Pořád se mně na to někdo ptá, i tady. 
Odkud se to vzalo, co to je? Kdo to platí 

a co tím sleduje?
Kdo se koukal na webové stránky, asi se 

dočetl, že jméno odkazuje na tradici veřej-
ných židovských bohoslužeb v českém 
jazyce, pořádaných českožidovským spol-
kem Or Tomid po roce 1883. Ve slavné 
modlitebně v Jindřišské, později na Národní 
třídě. Název dnešního spolku je trochu jiný, 
využívá přepisu moderní hebrejštiny, pro-
tože i svět je trochu jiný, než byl v době 
zápasu za emancipaci českého jazyka. Lidé, 
a židé, jsou ale pořád v jádru stejní. Českoži-
dovské hnutí a následné katastrofy mnohé 
vzdálily od víry našich předků, přes různoro-
dost názorů nás ale spojuje touha po pozná-
vání této tradice a její zařazení do našeho 
každodenního života, v jakékoliv formě. Or 
Tamid nabízí možnost k oslavě toho společ-
ného namísto zdůrazňování toho, co nás 
rozděluje. Nejde o žádnou novou, další 
židovskou obec. Jde nám o vytvoření bez-

pečného, každému přístupného prostoru pro 
setkávání, modlitbu, diskusi, hledání a na-
cházení sebe sama. Zpočátku půjde zejmé  na 
o šábesové akce.

Buďme židy společně!
A pokud je někdo zklamán, že se nedo-

zvěděl či nedozvěděla, co je Or Tamid – or 
tamid znamená „věčné světlo“, kromě 

objektu v synagoze slova odkazují také na 
kabalistickou interpretaci po generace 
pokračujícího židovského života coby aktu 
zahánění tmy, tmářství, nedobra a stagnace 
na tomto světě.

Co je či co byl Or Tomid?
4. dubna 1904 Dr. Augustin Stein napsal 

delší článek ke dvacátému výročí spolku Or 
Tomid, spolku českých židů pro pěstování 
bohoslužby jazykem hebrejským a českým 
v Praze. Ve svém textu uznal, že hlavní 
motivací vzniku spolku byla touha po asimi-
laci, snaha dopracovati se toho, aby židé 
v Čechách nejen byli příslušníky českého 
národa, ale aby si tuto svoji příslušnost 
k českému národu plně uvědomili, aby česky 
smýšleli, česky cítili a českého národního, 
politického a kulturního života se zúčastnili, 
tedy aby se od svého okolí nelišili ničím než 
jen svým náboženstvím.

Článek je třístránkový a věřte, že jej 
nechcete celý poslouchat. Zajímavé je, že 
i Or Tomid, podobně jako Or Tamid, využí-
val k naplňování své mise pořádání večeří, 
večírků, zábav a veselic, zejména na ven-
kově. Národovecká ideologie z něj přímo 

ka   pe, a není to sionismus. Pro ty, kdo by 
snad Or Tomid považovali za něco protipo-
božného či, jak se dnes v Čechách občas 
říká, reformního – ve smyslu my nemusíme 

o náboženství nic vědět, my nemusíme nic 
dodržovat, my jsme reformní –, může být 
překvapivý následující odstavec článku Dr. 
Steina:

Spolek Or Tomid je přirozeně spolkem 
náboženským a jako takový plní řádně úkol 
svůj tím, že s dobrým úspěchem čelil a čelí 
vzmáhající se indolenci v ohledu nábožen-
ském. Každý nepředpojatý žid tuto úspěšnou 
činnost spolku zajisté rád a ochotně uznává. 
Avšak spolek Or Tomid nesleduje intence 
revoluční nebo reformační na poli nábožen-
ském a naopak zachovává při vykonávání 
bohoslužby ve své synagoze tytéž obřady, 
tentýž způsob a tatáž pravidla, jako v ostat-
ních synagogách pražských, od kterých se 
liší jedině tím, že tam, kde v jiných synago-
gách užívá se němčiny, jako je kázání, mod-
litby za panovníka či při vyzdvihování tóry, 
v synagoze Or Tomid užívá se češtiny. Spolek 
Or Tomid nevzešel tedy z potřeby nábožen-
ské, nýbrž z potřeby národní.

Dneska už sice máme svůj stát, nemu-
síme bojovat proti prohnilému Rakousku 
a germanizaci, ale jako bychom si to neuvě-
domovali. Pořád si dovážíme z ciziny rabíny, 
knihy, ale i ideologie, odporný divizionis-

duben – květen 2017

➤

Co je Or Tamid?
V pátek 7. dubna proběhlo v Praze již druhé setkání iniciativy Or Tamid. Úvodní informace jsme přinesli v minu-
lém čísle, o prvním, březnovém, setkání píše v tomto čísle (viz str. 11) Sylvie Wittmannová. Výklad o minulosti 
předválečného spolku Or Tomid, a zamyšlení o smyslu jeho obnovení přednesl během druhého setkání historik 
a dokumentarista Martin Šmok.
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Obě dosavadní setkání vedl David Maxa, student rabínského semináře Abraham Geiger Kolleg v Berlíně.

Pesachová hagada vydaná původním spolkem 
Or Tomid.



mus nechápající tradici Kultusgemeinde, 
jednotné obce pro všechny židy v zemi, 
přejímáme zcela cizí politiku a rady od lidí, 
kteří o naší historii či přítomnosti nemají ani 
ponětí. Stejně jako je obecní ortodoxní rabi-
nát řízen fousatými pány z Jeruzaléma, kteří 
o místních židech a tradicích nikdy ani 
neslyšeli, na opačné straně židovského spek-
tra nám anglosaské politické instituce dik-
tují, co a jak musíme dělat, abychom byli na 
straně jedné pravdy.

Předvečer svátků Pesach je výbornou 
příležitostí k zamyšlení se nad tím, není -li na 
čase, abychom o sobě rozhodovali sami, se 
znalostí a vědomím našich vlastních histo-
rických a rodinných souvislostí. Abychom 
rozeštvávání nahradili sdílením toho, co 
má  me společného. Abychom dospěli z pu -

ber  ty započaté sametovou revolucí a s kli-
dem a sebevědomím dospělého se pustili do 
promyšleného budování společného domova 
pro nás pro všechny, české židy a židy 
v Čechách, pobožné, méně pobožné, nepo-
božné, i pro ty, kdo svou identitu teprve 
hledají. Budování židovského společenství 
těch, kdo chtějí být spolu a mít něco společ-
ného. To je ta tradice Or Tomidu, na kterou 
Or Tamid navazuje. Za své a pro sebe. 
Dneska není jen předvečer šabatu, dneska je 

šabat ha -gadol, magický moment, který 
bychom letos neměli promarnit. Léta lehce 
zastřela mnohovrstevnatost pesachového 
poselství: příběh odchodu z otroctví, blou-
dění po poušti a nalezení země zaslíbené je 
mnohde vykládán jako geografický popis 
putování z Egypta kamsi do Erec Jisrael, 
v rámci kterého se různí učenci přou, kudy 
přesně se putovalo a jak. Příběh o osvobo-
zení z otroctví ale může být vykládán i mno-
hem subtilněji: jako podobenství o nesvo-
bodě a svobodě v každém z nás, o svobodě 
mysli a myšlenek, svobodě ducha. Jeruza-
lém, shledání, v němž si na konci sederu 
každý rok navzájem přejeme, nemusí být to 
konkrétní město, které všichni známe. Jeru-
zalém může být i vytouženým stavem mysli 
bez černých myšlenek, archetypem bezpeč-

ného domova, ve kterém budeme sebevě-
domí, bez frustrací, úzkostí, a komplexů, jak 
coby jednotlivci, tak coby česká židovská 
komunita. 

Příští rok v Jeruzalémě!
◗ Martin Šmok, foto: archív Or Tamid

Další setkání Or Tamid se 
uskuteční v pátek 2. června. 
Hlásit se můžete na e -mailu 
julie.bergmann@ortamid.cz

Musím se podělit o dva příjemné a smy-
sluplné zážitky. Všichni se trápíme 

ošklivostmi a hloupostmi tohoto světa, 
povězme si tudíž o něčem pozitivním.

Prvním zážitkem byla 11. 2. oslava 
svátku Tu bi-švat v jídelně ŽO Praha, kterou 
vedl rabi Karol Sidon za přítomnosti nového 
velvyslance Izraele a paní ministryně Mark-
sové. Religiózní svátek, který je silně spjat 
se zemědělstvím Izraele, je pro nás nejen 
duchovním zážitkem, ale i oslavou života. 
Života stromů v zemi, která, ač zmítána 
všemi možnými neduhy, je záštitou židov-
ského života, židovské budoucnosti. Oslavu 
organizovalo KKL-JNF ve spolupráci se 
Židovskou obcí v Praze. Sál praskal ve 
švech. Sešli se zde mladí i senioři, odbojáři, 
ortodoxní, reformní, Židé i křesťané. Žel na 
krásnou a smysluplnou akci se nedostavil 
vůbec nikdo z vedení pražské židovské obce 
v Praze. Škoda.

Druhou krásnou akcí byla šabatová 
oslava iniciativy Or Tamid, na níž se podí-
lela různá židovská uskupení. Stoly v hotelu 
byly pokryty bělounkými ubrusy, plamínky 
šabatových světel se odrážely v pečlivě 
vyleštěných sklenicích a v očích žen, které 
svíce zapalovaly. Na tvářích účastníků byly 
milé úsměvy, panovala povznášející sváteční 
nálada. Bohoslužby se zúčastnili aktivně 
všichni za pomoci sidurů, které vydala 
kehila Bejt Simcha. David Maxa vedl boho-
službu srozumitelně a svým školeným, krás-
ným mužným hlasem pozvedl úroveň oslavy 
šabatu tam, kde má být.

Jídlo striktně vegetariánské, dobré chuti, 
muzika po bohoslužbě, tanec, zábava, prostě 
oneg šabat. Tak známe kabalat šabat z Izra-
ele, USA, Anglie. Ze zemí, kde se židovsky 
žije. A tak to má být. Radost ze šabatu, 
radost ze společenství, avoda ve-simcha.

Organizátorům Or Tamid, Bejt Simcha, 
Unii židovské mládeže a Europian Union for 
Progressive Judaism i všem ostatním patří 
vřelý dík.

◗ Sylvie Wittmannová

z obcí

nisan – ijar 5777

➤ Vzpomínka
na krásná 
setkání
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V závěru obou večerů zahrála k tanci i poslechu klezmerová kapela Vousy.

Židovská obec Děčín
srdečně zve: 

20. 5. od 10.30 – šacharit
24. 6. od 10.30 – šacharit

Chcete   -li se některé z akcí 
zúčastnit, pak vás prosíme 
o nahlášení účasti na e -mail 
zidovska.obec.decin@volny.cz.

MACHOL Čechia 2017 – mezinárodní 

seminář izraelských lidových tanců
Využijte jedinečné příležitosti intenzivní výuky izraelských lido-
vých tanců a neopakovatelné atmosféry. Seminář s profesionál-
ními učiteli z Izraele se koná od 28. června do 2. července 
2017 v Nymburku. Bližší informace na www.besamim.cz, 
besamim@volny.cz, tel. 603 852 917 (Ondřej Novák).



Nakladatelství a knihkupec-
tví Naše vojsko, které letos 

oslaví 72. výročí od svého zalo-
žení, uvedlo za dobu své existen-
ce na trh více než 7000 knižních 
titulů. Pokud pomineme ryze ide-
ologické zaměření některých 
publikací poplatných režimu, 
vydaných zejména mezi roky 
1948 až 1989, bylo možné tuto 
společnost považovat za seriózní nakladatel-
ství vojensko -odborné literatury a literatury 
s vojenskou tématikou. V posledních letech 
si však tato společnost místo šíření historic-
kých pravd zahrává s otevřenou propagací 
řady zvrácených ideologií, které ve svém 
důsledku vedly ke genocidě milionů oby-
vatel řady národů.

Pravděpodobně nejzářnějším příkla-
dem je vydání nejznámějšího literárního 
díla Adolfa Hitlera, publikace Mein 
Kampf. Knihu, kterou je možné označit za 
bibli každého neonacisty, vydalo Naše 
vojsko jak v německém originále, tak 
v českém překladu. Zde by snad ještě šlo 
hovořit o přiblížení dříve prakticky nedo-
stupného studijního materiálu, dokumen-
tujícího jednu z nejzrůdnějších a nejzvrá-
cenějších ideologií moderní historie, 
široké veřejnosti. Forma propagace, kte-
rou v případě této publikace vydavatelství 
Naše vojsko zvolilo, však svědčí o něčem 
jiném. S náhledem luxusně vyhlížející 
pevné vazby s plátěným potahem a zlatou 
ražbou se návštěvník e -shopu tohoto 
nakladatelství setká hned na úvodní webové 
stránce.

Detailní popis publikace sice obsahuje 
formální právní obezličku informující o sku-
tečnosti, že tato kniha obsahuje mnoho polo-
pravd a lží, propagandistickou demagogii 
a názory, které jsou nehumánní, rasistické 
a odporující zákonům demokratických států. 
Čtenář pak podle tohoto dovětku koupí 
knihy potvrzuje, že si je těchto skutečností 
vědom a že jejího obsahu užije výhradně 
ke studijním účelům. Společenskou nebez-
pečnost této publikace by měl údajně snížit 
fakt, že toto kompletní, nekrá-
cené a necenzurované vydání, 
obsahově doslovně kopírující 
vydání z roku 1943, je opatřeno 
kritickou předmluvou od JUDr. 
PhDr. Emericha Drtiny, dr. h. c., 
majitele nakladatelství Naše Voj-
sko, Českého svazu bojovníků 
za svobodu a JUDr. Tomáše 

Sokola. Obávám se však, že mezi 
kupujícími mnoho studentů his-
torie nebude a ti, kdo tuto knihu 
zakoupí, si kritickou předmluvu 
nikdy nepřečtou.

Kromě vydavatelské činnosti 
se Naše vojsko věnuje i prodeji 
tzv. militarií a sběratelských 
předmětů. V kamenné prodejně 
či prostřednictvím e -shopu je 

možné zakoupit trička a hrníčky zobrazující 
osobnosti nedávné historie a částečně i sou-
časnosti. V nabídce jsou tak předměty zobra-
zující portréty Vladimira I. Lenina, Adolfa 
Hitlera, Josifa V. Stalina, Ernesta Che Gue-
vary či Saddáma Husseina. V rámci objekti-

vity je nutné konstatovat, že společnost 
těmto diktátorům a masovým vrahům dělá 
např. Karel IV., Tomáš G. Masaryk, Albert 
Einstein, John F. Kennedy, Marylin Monroe 
a Karel Gott. O tom, že se ve skutečnosti 
nejedná o sběratelské předměty, ale před-
měty určené k běžnému užívání, a tedy 
i propagaci vyobrazených osob, svědčí 
detailní informace o jejich údržbě uvedené 
v popisu.

Ačkoliv se zjevně nejedná o prvopláno-
vou adoraci některé z nebezpečných ideolo-
gií, ale agresivní marketingovou strategii 

využívající nejnižších pudů ne-
příliš inteligenčně silné části 
populace inklinující k extremis-
tickým hnutím, překročilo nakla-
datelství Naše vojsko pomyslnou 
hranici toho, co ještě lze 
tolerovat.

Většina politiků a představi-
telů inteligence samozřejmě tyto 

aktivity nakladatelství Naše vojsko odmítá 
a odsuzuje. Vůči prodeji předmětů s portré-
tem Adolfa Hitlera se ostře vymezila i Fede-
race židovských obcí (23. 2. 2017). Stále je 
však zde ona pověstná mlčící většina, které 
tyto aktivity nevadí a vadit nikdy nebudou. 
Hrníček či tričko s Adolfem Hitlerem či J. V. 
Stalinem? Suvenýr, který nikomu neublíží. 
Podle experta na extremismus Miroslava 
Mareše navíc samotný prodej není trestný, 
protože by musel být prokázán úmysl, že 
nakladatelství tyto předměty prodává s vědo-
mým, byť nepřímým úmyslem, že poslouží 
k propagaci nebo podpoře nějakého hnutí.

◗ Marek Zouzalík, foto: Naše vojsko
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Ve společnosti
vzrůstá tolerance k intoleranci
Tričko nebo hrníček s vyobrazením Adolfa Hitlera, Josifa Stalina nebo Ernesta Che Guevary? Kompletní a necenzu-
rované vydání Mein Kampf Adolfa Hitlera? Podle prodejce jsou to sběratelské předměty a studijní materiál. Podle 
jiných propagace fašismu a jiných hnutí potlačující práva a svobody některých skupin obyvatelstva.
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Kulturou 
proti 
antisemitismu 
neděle 
23. dubna 2017
POCHOD DOBRÉ VŮLE

14 hodin, Praha, 
Staroměstské náměstí
Jestliže si také myslíte, že antisemitis-
mus je nákaza, která znovu ohrožuje 
civilizaci, přijďte a připojte se tak k těm, 
jimž to není jedno.

XIV. ROČNÍK
VEŘEJNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ

15 hodin, Valdštejnská 
zahrada
Veřejné shromáždění s kulturním pro-
gramem za účasti pamětníků holocaus-
tu připomene osud „děvčat z pokoje 
28“ vězněných v Terezíně. Hudební do-
provod: izraelské jazzové trio Tinshom 
a kantor Michal Foršt. Vstup volný.

K triumfu zla postačí, když 
slušní lidé nebudou dělat nic!

Pod záštitou místopředsedy Senátu PČR 
Jaroslava Kubery, ministra kultury Daniela 
Hermana a primátorky hl. m. Prahy Adriany 
Krnáčové pořádá Mezinárodní křesťanské 
velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR). 

www.vsichnijsmelidi.cz
www.facebook.com/Kulturou-

proti-antisemitismu-
177038872333099/



„Vyučování bylo zahájeno 5. září 1944 
bez osmé třídy, která odešla do totál-
ního nasazení.“

Vzpomínka studenta gymnázia 
v Moravských Budějovicích

Jak probíhalo vyučování v době nacistické 
okupace? Odpověď na tuto otázku hledali 

žáci a jejich pedagogové v badatelsky orien-
tovaném projektu Školákem ve válečných 
letech. Výsledky práce všech patnácti týmů 
z celé České republiky jsou k vidění ve ves-
tibulu Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy. Mladí lidé ze základních a střed-
ních škol badatelsky zpracovávali témata 
spojená se školstvím za druhé světové války 
v českých zemích. Zvolit si mohli jakékoli 
téma, například historii své školy, příběh 

konkrétního žáka či učitele, ale i způsob 
vyučování nebo vzhled tříd. „Takový způsob 
výuky je u žáků a studentů žádaný. Víc je 
baví konkrétní příběhy osob, se kterými se 
i lépe ztotožní. Na dějiny každodennosti ale 
při běžné výuce často nezbývá čas,“ vysvět-
luje tiskový mluvčí Pedagogické fakulty UK 
Tomáš Bederka. Mladí badatelé vytvořili 
pod metodickým vedením scénáře k výstav-
ním panelům, na kterých představí výsledky 
svého výzkumu.

Projekt Školákem ve válečných letech si 
klade za cíl přivést mládež k porovnání sou-
časné situace s praktikami totalitního režimu 
a k uvědomění si hodnoty demokratického 
zřízení. „Zapojení do projektu a bádání 
o historii vlastní školy během okupace 
pomáhá mladým lidem také budovat vztah 

k vlastní škole, hledat a vidět příběhy lidí – 
učitelů i žáků – s ní spojených nejen v histo-
rii, ale i dnes,“ uvedla Tereza Štěpková, 
ředitelka Institutu Terezínské iniciativy, 
který se na projektu podílí. Výstava bude 
k vidění do 8. května v provozní době Peda-
gogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Na projektu se podílel Památník Terezín, 
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. 
A. Komenského, Institut Terezínské inicia-
tivy a Národní institut pro další vzdělávání. 
Projekt v jeho zahajovací fázi sponzorovala 
mezinárodní organizace International Coali-
tion of Sites of Conscience.
Vestibul Pedagogické fakulty UK 
(www.pedf.cuni.cz), M. Rettigové 4, 
Praha 1, do 8. 5. 2017

◗ www.terezinstudies.cz

Výstava na Pedagogické fak ultě Univerzity Karlovy 
přiblíží život v protektorátní škole
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Památník Terezín zve na výstavu:

Mladý Sekal / kresby z lágru a jiné
Foyer kina Malé pevnosti Terezín, do 30. června 2017
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historie

Výstava v Malé pevnosti v Terezíně na 
malé ploše představuje především uni-

kátní soubor kreseb z tvůrčích počátků 
sochaře Zbyňka Sekala (1923–1998), které 
jsou spojeny s tragickou etapou dějin západ-
ní civilizace, s druhou světovou válkou. 
Sekal její podstatnou část prožil v koncent-
račních táborech, zprvu ve věznici pražské-
ho gestapa v terezínské Malé pevnosti, ale 
hlavně potom v Mauthausenu, kde strávil tři 
roky. Tato velmi raná zkušenost, byl zadržen 
ve svých osmnácti letech 17. listopadu 1941, 
formovala jeho vztah k existenci, k vnímání 
světa. Už nikdy se jí nezbavil a její stopy lze 
najít v kterémkoliv umělcově díle. Protože 
se dochovaly vzácné drobné práce, které 
vznikly jak ještě před Sekalovým uvězně-
ním, tak v Mauthausenu a krátce po návratu 
z lágru, máme možnost zblízka a v širší 
perspektivě sledovat proměnu, která se za 
války s mladým Sekalem udála, která ho 
později vzdalovala od jeho vrstevníků 
a která ho také stále znovu zaháněla do 
vnitřního exilu.

Z terezínské internace se žádná Sekalova 
kresba nedochovala a nevíme ani, zda tam 
nějaká vznikla. Některé kresbičky z Maut-
hausenu jsou bez data vzniku, mnohé jsou 
ale datovány rokem 1945, kdy pravděpo-
dobně celý autenticky mauthausenský sou-
bor vznikl. Smrtí byl v tomto lágru, považo-
vaném za jeden nejhorších, stále obklopen. 
Prošel likvidačními mauthausenskými 
schody, po nichž vězni z lomu do tábora 
vynášeli padesátikilové kameny, byl jednou 
z obětí pseudovědeckých lékařských pokusů 
a nakonec se díky solidární pomoci zařadil 
mezi ty politické vězně, které se podařilo 

umístit v písárně, neboť by bezpochyby další 
fyzický teror nepřežil. Zde se ale denně 
setkával s jinou podobou hrůzy, s drastickou 
statistikou likvidačního tábora, když byl 
nucen denně psát krasopisné seznamy 
pedantsky registrující nově umučené vězně 
s pečlivými údaji o jejich jménech, číslech 
a hodině smrti.

Na prvním místě v kresbách nepochybně 
stála autorova potřeba vyrovnat se s tím, 
čeho byl svědkem. Mužské akty vypovídají 
o stejné tragédii jako fotografie, které si 
v Mauthausenu nacisté pořizovali pro své 
zrůdné archivy. Význam kreseb ale doku-
mentárním svědectvím nekončí. Sekal se 
v nich zároveň pokoušel  zkoumat různé 
výtvarné strategie, které dokumentární hod-
notu posouvají do výtvarně naléhavého sdě-
lení. Jde mu o samotnou nahou existenci, 
začíná v místě smrti hledat vlastní identitu. 

Zároveň hledá rukopis, jakým by ji vyjádřil, 
na miniaturní ploše střídá kresbu pastelkami, 
tužkou anebo tuší, jemnou vlasovou linii 
s linií provedenou nahrubo štětcem. Hledá 
svůj vlastní výraz.

Tak jako řada dalších přeživších umělců 
se i Sekal po návratu z koncentračního tábora 
obracel, se snahou o jisté zobecnění, k obse-
dantně se vracejícímu tématu lágru a téma 
neopustil ani později. V roce 1957 vznikly 
dvě z jeho nejranějších plastik, Mrtvá hlava 
a Křičící hlava, v nichž jeho tragická zkuše-
nost teprve našla odpovídající výraz. Dodnes 
patří k vrcholným dílům poválečného čes-
kého sochařství. Na konci padesátých let se 
potom v řadě kreseb zachycujících postavy 
nacistických vojáků a důstojníků snažil zba-
vit stále přítomné frustrace, a namaloval 
rovněž jeden ze svých nejlepších obrazů – 
Neznámého generála (1959). Brzy se ale 
jeho tvorba rozvinula mnohem komplexněji, 
dostávala stále hlubší filozofický obsah 
a příliš adresná snaha vykládat ji z životních 
osudů autora by byla nemístná. Úzkost, 
potřeba úkrytu, vratkost anebo výběr materi-
álů, které nesou stopy destrukce, však jistě 
mají jeden ze svých kořenů právě v jeho 
prvotních zkušenostech.

Snad s největší silou se do dávné minu-
losti vrátil v několika pozdních abstraktních 
asamblážích z cyklu Z čísla počet v devade-
sátých letech. Jejich velká vnitřní tenze spo-
jená s přísným řádem, na jehož základě jsou 
uspořádány, naznačuje zcela jasně, že v nich 
jde o člověka skládajícího počet ze svého 
života, člověka, který se může lehce stát 
číslem, není -li svět dost lidský.

◗ Marie Klimešová



Bouře
u Jiskřících vod
V  dvoupatrovém domě stál na balkoně s bílým laťkovým zábra-

dlím chlapec s dlouhými černými vlasy a díval se na jezero, 
které se jmenuje Ontario. Bylo tak obrovské, že se voda dotýkala 
nebe na obzoru. Uměl by seskočit na trávník a utíkat jako rychlý 
jelen až k vlnám s bílou čepicí, ale zarmoutil by tím rodiče. Báli by 
se, že se jim ztratí. Tolik vody pohromadě viděl poprvé včera. Celé 
dětství žil u dědečka v lese a znal řeku a potoky plné ryb a znal 
varovné kvákání žab. Ale Jiskřící vodu, jak jezero nazýval dědeček, 
muž z kmene Onondagů, viděl až teď. Bude tady chodit do školy, aby 
poznal svět lidí, kteří přišli do země jeho předků, aby ji změnili.

Uslyšel, že na balkon nad ním někdo vběhl a dívčí hlásek tam 
zanotoval píseň. Podíval se nahoru a uviděl dvě ručky držící se zábra-
dlí. Chvíli čekal se zatajeným dechem, než se objevila dlouhá růžová 
stuha odlétající ve vánku, hlásek se zajíkl a stuha zakroužila nad keři 
pod jejich okny, aby se zachytila za jeden z nich. Dívka se naklonila 
s nataženou rukou, ale stuhu nezachytila. Děti se uviděly a obě usko-
čily dozadu.

Chvíli bylo ticho a Orendo se z bezpečí svého balkonu zeptal: 
„Chceš to podat?“

Zase bylo ticho a pak Eva špitla: „Ano.“ Myslela si, že chlapec 
vyběhne dveřmi z bytu v prvním patře, kde bydlel, do přízemí 
a oběhne celý dům, kde stuhu sebere. Ale místo toho uslyšela, že se 
něco děje pod ní na zábradlí jeho balkonu. Podívala se dolů a viděla 
šplhat Orenda, který seskočil na trávu, sebral stuhu a uvázal si ji 
kolem krku. Znovu se stejnou cestou vydal po různých výstupcích 
směrem nahoru a zastavil se až u Evina zábradlí ve druhém patře. 
Jednou rukou se držel bílých latěk jejího balkonu a druhou uvolnil 
stuhu. Ta zavlála ladně ve větru a on ji podal Evě. Zadíval se na její 
zlaté zvlněné vlasy, které se velice lišily od těch černých rovných 
v jejich rodině. Dívka byla tak překvapená jeho artistickým kous-
kem, že se sklopenýma očima couvala a na prahu skleněných dveří 
špitla: „Děkuju,“ a zmizela.

Z dětí se stali přátelé. Každý den je odvážel a přivážel k jejich 
domu žlutý školní autobus. V pondělí ráno stál hlouček dětí a rodičů 
u zastávky. Vzduchem poletovalo listí a všichni si už oblékli pod-
zimní bundy s kapucemi. Eva se schovávala za tatínka, který ji 
doprovázel, aby na ni nefoukal studený vítr. Každou chvíli se ohlédla 
ke dveřím domu a teprve, když autobus už přijížděl, objevil se 
konečně Orendo a uháněl k nim. Eva směrem k němu udělala rukou 
posunek, aby si pospíšil. Sedli si jako každý den vedle sebe.

„Dnes si můžeš přijít k nám hrát, už jsem to domluvila. Maminka 
dnes slouží v nemocnici déle, takže se nebudu učit češtinu,“ usmála 
se nadšeně holčička. „Mám úplně nové pastelky, uvidíš.“

Orendo otevřel školní batoh a vytáhl fotku. „Podívej,“ řekl 
obřadně. „To mi poslal dědeček.“ Děti viděly dřevěný srub, před 
nímž stál šedovlasý muž a opíral se o ozdobný sloup, který byl vyšší 
než on. „To je indiánský totem pro mě, vyřezal mi ho ze dřeva a na 
vrcholu umístil Ptáka hromu, vidíš?“

„Hm,“ pokývala hlavou Eva a dodala: „Moje babička z Prahy mi 
upletla šálu a čepici.“

Chlapec se zatvářil zklamaně a dodal: „Pták hromu je tak mocný, 
že chytí do pařátů velrybu, a když roztáhne křídla, zakryje jimi celou 
oblohu.“

„To by byla tma,“ lekla se Eva.

„Taky umí rozpoutat bouři, a to se musí jeho dětem nabídnout dar, 
aby zase bouře utichla,“ ztišil hlas chlapec a na jeho očích byly vidět 
obavy z takové hrozby.

Autobus zastavil a děti se rozeběhly do pavilonů pod obrovskými 
duby, ve kterých je čekaly učitelky.

Netrvalo to dlouho a přišlo studené počasí. Eva si na sebe oblékla 
dárek od babičky, která byla od ní tak vzdálená, teplou čepici s bam-
bulí a dlouhou šálu. Ve školním autobuse vyprávěla Orendovi o tom, 
jak připravuje s maminkou slavnostní stůl na šábes, a ukázala mu 
krásně namalovanou dečku, kterou sama vyrobila na přikrytí sváteč-
ního chleba.

Orendo se divil, co je na obrázku, který namalovala na tu 
pokrývku – košík a v něm děťátko plující po vodě?

„To je malý Mojžíš, jak pluje po Nilu,“ řekla Eva.
„A proč ho dali do vody,“ mračil se chlapec.
„Faraon přikázal zabít všechny židovské chlapečky, a tak ho 

maminka a sestřička poslaly po vodě, aby ho vojáci nenašli.“
Děti chvíli mlčely a Eva se usmála: „Neboj se o něj, zachránila ho 

faraonova dcera a byl z něj princ v Egyptě a moc slavný muž.“
Orendo chtěl ukázat, že také zná příběhy, a tak se zhluboka na -

dechl a řekl: „Kmen Onondagů měl kdysi velkého náčelníka a ten 
měl dceru. Tu dívku chytili v lese nepřátelé, kteří byli z kmene Siuxů 
a donutili ji, aby je dovedla po řece v lodích k táboru jejího otce, 
který chtěli zničit. Ona byla tak chytrá, že jejich lodě zavedla k vel-
kým vodopádům, kterým říkáme Hřmící voda, a všichni spadli dolů. 
Tím zachránila svůj lid.“

„A co ona, taky spadla dolů?“ ptala se starostlivě Eva.
„Taky, ale proměnila se v krásnou květinu, která na řece od té 

doby kvete až dodnes,“ dodal Orendo a tvářil se velice obřadně. 
„Ženy kmene Onondagů jsou velmi statečné, víš.“

Evě se ale ten příběh zdál smutný, a to ještě nevěděla, že se ve 
škole dozví o zrušení zítřejšího vyučování. Tak se na něj těšila, pro-
tože mělo být promítání baletní pohádky Louskáček. A ona balet 
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miluje. Jenže na město se žene velká bouře, a tak všichni zůstanou 
doma a zavřou okenice, aby jim velký vítr nerozbil okna.

Další den byl plný příprav na velkou bouři. V ulicích bylo nutné 
uklidit nebo upevnit vše, co by mohlo uletět ve větru, lidé od jezera 
se stěhovali do středu města ke svým známým, aby je nepřekvapily 
záplavy. Na balkonech a zahradách nic nezůstalo a z parků si děti 
uklízely všechny hračky domů. Ptáci kroužili nad městem ve velkých 
kruzích a oblohu zakryly tmavé mraky. 

Orendo přišel po obědě na návštěvu a když se s Evou usadil 
v jejím pokoji, vytáhl zpod kostkaté košile barevný tkaný kobereček. 
Rozložil ho na podlahu a uhladil rukama.

„Teď se dozvíš důležité tajemství,“ řekl potichu a Eva otevřela 
údivem pusu dokořán. „Jestli se bouře rozběsní a naše město bude 
ohroženo, musíme dát do parku tenhle koberec a na něj chleba 
a rybu. Dědeček mě naučil popěvek, který se při tom musí zazpívat. 
Dcera mocného Ptáka hromu uslyší píseň a ten dar na usmířenou si 
vezme. Poprosí svého otce, ať tolik nemává křídly, a vítr utichne. On 
se na nás určitě zlobí.“

„Ale proč se tolik zlobí, moje maminka léčí lidi, a to je přece moc 
dobré,“ dupla Eva nožkou.

„Lidé si neváží přírody a ničí ji, to se Ptáku hromu nelíbí. V jezeře 
je prý čím dál víc špíny. Můj táta zkoumá vodu v laboratoři a řekl mi 
to,“ pokrčil rameny Orendo.

V té chvíli se ozvalo bušení větví blízkého stromu do balkonu 
a Evin tatínek s maminkou zavolali obě děti k hlavním dveřím 
v předsíni, aby byly co nejdál od oken a zdí, protože je může prorazit 
padající strom. Sedli si všichni na polštáře. Bylo slyšet obrovské 
hučení větru kolem domu. Odněkud zvenku uslyšeli řinkot rozbitého 
skla. 

„Nemám chleba, doma jsem našel jen kus ryby a mám ho připra-
vený ve sklepě. Musím položit ven dar,“ vykřikl zoufale chlapec.

Eva vyskočila a rychle otevřela dveře skříně na potraviny. 
V rukou se jí objevil chléb, který upekla maminka na sobotní oslavu. 
Orendo ho strčil za košili a vyběhl z bytu na chodbu.

„Běž rovnou domů!“ volal za ním Evin tatínek a rychle zavřel 
dveře. 

Za chvíli zazvonil telefon. Byla to Orendova maminka, která hle-
dala svého syna. Jenže telefon v té chvíli přestal fungovat, protože 
zlé počasí přerušilo spojení. Ozvalo se zaťukání na dveře. Tentokrát 
to byl chlapcův otec.

„Nevíte, kde je náš Orendo,“ řekl velmi ustaraně… „Šel vás 
navštívit.“

„Chce zastavit bouři, běžel do sklepa pro rybu, aby…“ Eva si dala 
obě ruce před pusu.

Oba tatínkové vyběhli na chodbu a volali Orenda. Ale nemohli ho 
najít. Eva se přikrčila k balkonovým dveřím a škvírou v okenicích 
uviděla svého kamaráda, jak se plazí přitisknutý do trávy v parku pod 
vysokými stromy. Potom si sedl a zkřížil nohy. Zvedl ruce nad hlavu, 
ale poryv větru ho povalil na záda. Velká větev se ulomila a spadla jen 
kousek od něj. Orendo se znovu posadil a bylo vidět, že zpívá, ale 
slyšet ho nebylo. Po chvilce sáhl za košili a natáhl na zem malý kobe-
reček, klekl si na něj, aby mu neuletěl a v jednou rukou na něm přidr-
žoval chléb a druhou rybu. V té chvíli se jako zázrakem zastavil vše-
chen pohyb ve větvích a jediné, co se dalo do pohybu, byl kobereček, 
protože se z výše snesl krásný bílý pták a uchopil dar do pařátů. 
Chlapec uskočil stranou a díval se, jak pták odlétá k Jiskřícím vodám.

Evě tekly po tvářích velké slzy strachu, ale i tak viděla, že se 
protrhly černé mraky a sluneční paprsky švihly zlatým světlem na 
jejich park, do kterého vběhli oba tatínkové, zastavili se u Orenda 
a také oni se dívali za odlétající dcerou Ptáka hromu.

I malý chlapec může zastavit velkou bouři, když dbá na odkaz 
svých předků a má odvážné srdce.

V  sousedících domech, nedaleko návrší 
Baba, bylo živo. Maminky i jejich 

pomocnice uklízely všechny místnosti a při-
tom v kuchyni pekly a vařily. Děti dostaly za 
úkol utřít prach ve svých pokojích a vyluxo-
vat, vyklepat z okna plyšáky a srovnat knihy 
v poličkách.

Za domy ležely zahrady, které od sebe 
odděloval plot. Ten však na mnoha místech 
nahrazovaly keře a pod těmi se dalo hravě 
proběhnout k sousedům. Také z teras a bal-
konů se dalo přeskočit na balkon vedlejšího 
domu. 

Eva s Emou, které spolu chodily do stejné 
školy, si naplánovaly, že si budou spolu hrát. 
Jistě, až po napsání úkolů a splnění všech 
povinností, jako bylo u Emy cvičení na kla-
vír a u Evy balet a tenis. Ach jo, často si 
povzdechly, že mají toho času na hraní 
méně, než by chtěly.

Na zahradách už rozkvetly fialky a zlatý 
déšť. Domácnosti se proto připravovaly na 
přicházející jarní svátky. 

„Evóó,“ zavolala Ema ze zahrady 
a čekala, zda jí kamarádka uslyší. 

Na balkoně se otevřely dveře a vykoukla 
kudrnatá blond hlavička: „Co je?“ zeptala se 
Eva.

„Mám do oběda volno. Dali jsme péct 
beránka a ještě jsem nabarvila vajíčka pro 

koledníky. Můžu být na zahradě. Nechceš se 
houpat na houpačce?“

„Já musím ještě zamést v pokojíčku chá-
mec. Můžeš jít se mnou, to bude hned 
hotové.“

Eva už za chvíli vymetala z koutů ve 
svém pokoji drobečky a Ema jí držela papí-
rový sáček, do kterého vše nasypaly.

„Proč to dáváš do sáčku, nemáte vysa-
vač?“ ptala se Ema.

„Tady už jsou jen takové zbytky kvaše-
ných drobků, to hlavní už vyluxovali rodiče. 
Táta spálí tenhle zbyteček ráno na zahradě. 
A potom bude všechno připraveno na Pesach. 
Dneska večer vybalíme čisté nádobí z kra-
bic, víš, to čekalo celý rok od minulého jara. 
Jíst budeme celý týden nekvašený chleba.“

Za chvíli se obě houpaly na zahradě 
a přemýšlely.

„Já ještě budu zdobit upečeného beránka. 
Dám mu červenou mašli a do tlamičky zele-
nou větvičku. Vy ho máte už upečeného?“ 
zeptala se Ema.

„My beránky nepečeme, dáváme na stůl 
macesy, to je ten nekvašený chleba. Ale 
pečeme uvařená vajíčka, aby ztmavla, 
a dáme je taky na stůl,“ vysvětlovala Eva. 
„Zítra k nám přijdou hosté na sederovou 
večeři, tak budeme ještě dělat z macesů 
knedlíčky do polévky,“ dodala.

„K nám taky přijdou hosté, ale já se na ně 
netěším. Budou mít pomlázky a našupou mi. 
Já jim za to dám ty moje nabarvená vajíčka,“ 
povzdechla si Ema.

„Víš co – uteč, Emo, k nám, až přijdou 
s těmi pomlázkami, naši jim neotevřou.“

Večer, když holčičky usínaly ve svých 
postýlkách, obě přemýšlely o tom, co jim asi 
přinese zítřejší den. Ani z toho nemohly 
usnout! Ema měla od maminky slíbené nové 
šaty, svetřík a boty, aby ji beránek viděl 
v novém oblečení. Eva se pokusí při zítřejší 
večeři tajně schovat tatínkovi jeden důležitý 
maces – afikoman, a až ho bude táta hledat, 
vydá mu ho jen za nějaký hezký dárek. 
Minulý Pesach dostala omalovánky o Moj-
žíšovi a východu z Egypta a k tomu celý 
kufřík pastelek.

Ráno byla zatažená obloha a dobře se 
spalo. Eva byla zachumlaná do peřinky 
potištěné růžičkami a slyšela z dálky dětské 
volání a výskání. Jenže ono to nebylo 
z dálky! Vyskočila z postele a uviděla na 
vedlejší zahradě běhat Emu a její sestru. 
Snažily se utéci houfu chlapců s pomláz-
kami. Ema uměla výborně lézt po stromech, 
a to se jí teď hodilo. Vyskočila na spodní 
větev jabloně a už se šplhala nahoru. Jenže 
dva chlapci to udělali také a než se Ema 
nadála, švihali jí přes zadek. Ve vzduchu se 
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míhaly barevné pentle, které měli hoši uvá-
zané na konci dlouhých pomlázek. Najednou 
přestali a všichni slezli zase zpět na zem.

Chudák Ema si rukou zakrývala ústa 
a potom vyplivla na zem trochu krve! V ruce 
držela malý zoubek, který jí vypadl, když 
narazila hlavou na větev. Chlapci se smáli 
a Emina sestra vyndala z košíčku, který stál 
na zahradním stolku, barevná vajíčka a kaž-
dému chlapci jedno podala.

Až do oběda zůstala Eva raději doma, aby 
ji nepotkalo něco takového jako její kama-
rádku. Připravila s maminkou pesachový 
stůl. Každý host musí mít svůj sváteční 
pohár, víno, příbor, talíře a knihu Hagadu. 
Tatínek z ní přečte při večeři příběh 
o východu Židů z egyptského otroctví. Před 
místo, kde bude sedět tatínek, položily větší 
sváteční talíř se šesti důlky. Do těch se večer 
položí vajíčko, kost, zelenina a nastrouhané 
jablko s ořechy.

Odpoledne se holčičky setkaly na zahradě 
a teprve teď bylo vidět, že Emě chybí vpředu 
zub.

„Ty se máš, Emo! Taky bych už chtěla 
mít vypadlý zub,“ řekla s povzdechem Eva 
a posadila se na houpačku.

„Maminka mi řekla, že si ho dám večer 
pod polštář a ráno tam budu mít od zoub-
kové víly dárek.“

Chvíli bylo ticho, protože si obě předsta-
vovaly, jak asi vypadá maličká víla, kudy se 

dostane do pokojíčku a jaký dárek může 
vlastně přinést.

Slunce se naklonilo k západu a do domu 
Eviných rodičů se scházeli hosté. Všichni 
byli svátečně oblečeni a usadili se k vel-
kému stolu. Tatínek četl z Hagady a Eva 
zazpívala písničku o otázkách, které dítě 
pokládá během Pesachu. Nezapomněla 
sebrat ze stolu afikoman a ukrýt ho do 
jedné knížky pohádek. Maminka přinesla 
polévku s macesovými knedlíčky a všichni 
se do ní s chutí pustili. Eva se zakousla do 
jednoho z knedlíčků a chřup, cítila, jak se jí 
vylomil zoubek. Ach to to bolelo a té krve! 
Utekla od stolu do koupelny a plakala tak 
usedavě, že za ní přiběhla maminka 
i s hosty. Strkali se ve dveřích a litovali 
Evu. Ve skutečnosti se při tom usmívali. 
Vzpomněli se totiž na vlastní dětství a na 
svůj zoubek.

Dívenka byla nejdřív nešťastná a vystra-
šená z bolesti, ale potom ji napadlo, že když 
dá ten svůj vylomený zub pod polštář, 
dostane taky dárek. Jako Ema! Tím se jí 
zlepšila nálada a od té chvíle se nemohla 
dočkat rána. Večeře se jí zdála dlouhá a tatí-
nek hledal afikoman tak pomalu. Nakonec jí 
slíbil nové sponky do vlasů a ona mu ten 
schovaný maces tedy vrátila.

Byla noc. Mraky se rozestoupily a nad 
střechami se zatřepetala dvoje malá křídla. 
Okna, která vedla do dětských pokojů, se 

pootevřela a dovnitř vklouzlo něco jako 
malý ptáček. Za chvilku se opět okna zavřela 
a ozval se tichý tenounký smích. Velký 
kulatý Měsíc zasvítil stříbrným světlem na 
dva drobné andělíčky.

„Myslí si, že jsme víly,“ řekl jeden a ten 
druhý dodal: „Lidé si vůbec vymýšlejí divné 
věci.“

Vzali se za ruce a odletěli směrem 
k Vltavě.

Druhý den brzy ráno, když ptáci zpěvem 
vítali Slunce, se Eva posadila na posteli 
a protřela si oči. Pomalu nadzvedla polštář, 
který měla pod hlavou, a ztuhla. Ležela tam 
plochá bílá krabička a na ní bylo modře 
napsáno její jméno. Pomalu vzala krabičku 
do ruky a prohlížela si ji ze všech stran. 
Zatřásla s ní u ucha a něco bylo uvnitř! Ote-
vřela ji a vysypala na polštář řetízek, na 
kterém byl přívěsek ve tvaru andělíčka. 
Pověsila ho na krk, znovu si lehla a usnula.

Zdálo se jí o malých křídlech, která se 
třepetají nad řekou. Po té řece pluje košík 
a v něm leží malý chlapeček. V dáli se tyčí 
vysoká pyramida.

Probudilo ji volání ze zahrad: „Evó, pojď 
se podívat, co jsem měla pod polštářem. 
Mám andělíčka.“

Na návrší Baba sice není žádný zvonec, 
ale kdyby tam byl, tak zazvoní a pohádky je 
konec.

◗ Ilustrace: Lucie Lomová

Když jsem viděla záběry a fotografie dětí 
dusících se po chemickém náletu v syr-

ské provincii Ídlib, neuvěřitelně mě to zasáh-
lo. Opravdu jsem neviděla rozdíl mezi těmi-
to záběry a snímky mrtvých v koncentrač-
ních táborech. Zase to pro mne znamenalo 
hranici, která mě přinutila alespoň něco 
podniknout. Rozhodla jsem vytvořit petici – 
otevřený dopis ministru zahraničí Zaorálkovi 
požadující vyšetření těchto útoků. Pod petici 
se během tří dnů podepsalo přes pět set lidí. 
Naše vláda dosud neučinila žádné prohláše-
ní, ale vnímala jsem petici jako způsob, jak 
dostat informaci o těchto, nebojím se říci, 
válečných zločinech mezi co nejvíce lidí. 
Druhý den po útoku jsme během několika 
hodin svolali pokojné shromáždění k uctění 
památky obětí na Václavské náměstí. Protože 
už nebyl čas shromáždění oznámit úřadům, 
rozhodli jsme se využít výjimku ve shroma-
žďovacím zákoně a uspořádat akci jako 
modlitbu za oběti a na shromáždění nakonec 
modlitbu přednesl jáhen Samuel z Čes-
koslovenské církve husitské. Jsem moc ráda, 
že akce byla skutečně v první řadě důstojnou 
modlitbou. Zároveň jsem byla moc vděčná 
za rychlou reakci lidí ze svobodné syrské 
komunity, jejíž představitel pan Hassan 
Charfo vystoupil s projevem, a stejně tak 
mám radost nejen z toho, že jsem akci svola-

la já jako Židovka, ale že se jí i zúčastnilo 
několik členů židovské komunity.

Já sama jsem dlouho nepřikládala událos-
tem v Sýrii váhu. Jako spoustě lidem mi 
prostě přišla Sýrie moc daleko, nevyznala 
jsem se ve všech stranách konfliktu a vlastně 
jsem si i říkala, proč bychom to měli my, 
Evropané, řešit. Do pomoci uprchlíkům jsem 

se zapojila až potom, co jsem viděla záběry 
uprchlíků udušených v nákladním voze na 
maďarsko -slovenské hranici. Klíčové pro mě 
bylo i setkání a blízká přátelství, která jsem 
navázala se Syřany, jimž se podařilo uprch-
nout a kteří žijí v České republice. 

◗ Zuzana Schreiberová, fotografii Maskilu 
laskavě poskytl Petr „Zewlakk“ Vrabec
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Izraelská kultura v ČR
Výstava fotografií: David Adika: 
„Black Money White Lies“ 
do 4. května, galerie Klubovna, Brno 

Klasická izraelská domácnost je hlavním inspirativním zdrojem 
fotografií Davida Adiky, který je v brněnské galerii Klubovna před-
stavován v rámci výstavního bloku izraelských umělců. Mikrokos-
mos domácnosti poskytuje základní vizuální i kulturní komponenty 
pro fotografování zátiší z rostlin, jídla, objektů v domácnosti i por-
trétů jejích obyvatel. Adikovy fotografie smazávají hranice mezi 
abstrakcí, jazykem konceptuálního umění i vizuální precizností 
a spojují je v jeden neoddělitelný celek. Skrze tento „vizuální prů-
zkum“ odhalujeme intimní, přesto v jistém směru univerzální biogra-
fie osob žijících v etnickém tavicím kotli Izraele. Více informací na 
www.galerieklubovna.cz

Koncert: Tinshom Trio
23. dubna 2017, 19.30 h, Divadlo U hasičů, Praha

Izraelský pianista Nitai Hershkovits, českému publiku dobře 
známý díky spolupráci s Avishaiem Cohenem, přijíždí do Čech 
poprvé jako frontman vlastního tria. Přiváží nejen své hudební 
kolegy, Rejoicera a Eyala Talmudiho, ale také své debutové sólové 
album I Asked You A Question.

Po boku slavného kontrabasisty Avishaie Cohena strávil Hershko-
vits čtyři roky, během kterých natočili uznávaná alba Duende (2012), 
Almah (2013) a From Darkness (2015). Na podzim před dvěma lety 
oznámil Hershkovits odchod na sólovou dráhu, přestěhoval se do 
USA a nedlouho před svými osmadvacátými narozeninami si nadělil 
první samostatnou desku. Na žánrově pestré nahrávce vzniklé mezi 
New Yorkem a Tel Avivem se Nitai ukazuje také jako zdatný klarine-
tista, zpěvák, textař a skladatel. Spolupráce Hershkovitse a Rejoicera 
začala právě díky debutu, na němž společně kráčeli územím samplů 

a elektroniky. K dvojici se připojil jedinečný multiinstrumentalista 
Eyal Talmudi známý z projektů Balkan Beat Box nebo Oy Division. 
Pohybují se od jazzu, folkloru k progresivní hudbě, aniž by se opros-
tili od volné improvizace a chytlavých melodií. V Praze se Eyal 
Talmudi představil i s duem Malox.

Výstava: Otte Wallish (1906–1977):
Zapomenutý izraelský grafik
do 29. dubna, České centrum Praha, Praha

Výstava se koná při příležitosti 111. výročí narození předního 
izraelského grafika Otte Wallishe (1906–1977), který pocházel ze 
Znojma a studoval na vídeňské Akademii výtvarných umění. Na 
začátku třicátých let si otevřel vlastní grafické studio v Praze a inten-

zivně spolupracoval se Židovským 
národním fondem. Navrhoval přede-
vším reklamní letáky, filmové plakáty 
a graficky upravoval knihy. V roce 1934 
se přestěhoval do mandátní Palestiny, 
kde pokračoval ve své tvorbě. V roce 
1948 graficky navrhl listinu vyhlašující 
vznik státu Izrael, dále vytvořil první 
izraelské známky, mince a podílel se na 
návrhu znaku izraelské policie. Vedle 

státních zakázek se rovněž věnoval komerčním projektům – vytvořil 
několik stovek plakátů, přičemž některé z nich patří k ikonám grafic-
kého designu v Izraeli. Výstava představí dílo Otte Wallishe v České 
republice vůbec poprvé. Doprovodný program: 19. 4. v 17 h – 
Sionistický skauting v meziválečném Československu – Jitka Radko-
vičová, 25. 4. v 17 h – Otte, přejeme vše nejlepší! – komentovaná 
prohlídka s kurátorkou výstavy Evou Janáčovou. Více na www.
prague czechcentres.cz

Židovská obec v Praze 

si dovoluje vás a vaše 

přátele pozvat na 

vzpomínkovou akci 

na oběti genocidy Židů 

u příležitosti dne

JOM HA -ŠOA

5777 (2017)
Akce se koná 

v pondělí 
24. dubna 2017

v 10 hodin 

v Pinkasově synagoze.

Cyklus varhanních koncertů 
v Jeruzalémské synagoze v roce 2017
Židovská obec v Praze letos pokračuje již pátým ročníkem 

s pořádáním varhanního koncertního cyklu v Jeruzalémské synagoze. 

středa 24. května 2017 v 18 h

Miroslav Pšenička (program: A. Bruckner, J. Brahms, M. Pšenička)

středa 28. června 2017 v 18 h

Václav Peter a Jitka Chaloupková (program: J. S. Bach, A. Soler, G. F. Händel, 

G. Piazza, G. Martini, B. Kroll, S. Bodorová, L. Boellmann)

středa 26. července 2017 v 18 h

Přemysl Kšica (program: J. S. Bach, R. Schumann, B. A. Wiedermann, F. Liszt)

středa 16. srpna 2017 v 18 h

Imrich Szabo (program: J. S. Bach, G. F. Händel, F. Mendelssohn)

středa 6. září 2017 v 18 h

Jitka Chaloupková (program: A. A. von Preussen, M. T. von Paradis, 

C. Schumann, F. Hensel -Mendelssohn, E. Barraine, E. Woll, L. Backers)

středa 18. října 2017 v 18 h

Josef Popelka (program: J. S. Bach, T. Dubois, B. A. Wiedermann, E. Gigout)

Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1
Vstupné dobrovolné. Cyklus varhanních koncertů 

se koná za fi nanční podpory Ministerstva kultury České republiky.
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18 duben – květen 2017

Židovské muzeum 
v Praze, Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu

Maiselova 15, Praha 1, 
tel. 222 325 172, 
education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

Maiselova synagoga,

Maiselova 10, Praha 1: 

úterý 4. 4. v 19 h:
Dopisy z Prahy 1939–1941. Uvedení stej-
nojmenné knihy (IRENE PRESS, 2017) 
obsahující strhující sbírku dopisů o postupu-
jícím holocaustu, které v těchto letech psala 
Paula Froehlich své dceři Irmě do USA. 
Irma byla se svým manželem Maxem bez-
prostředně po okupaci postavena před těžké 
rozhodnutí: zanechat své dvě dcery Rayu 
a Helgu v Praze s babičkou a strýcem 
a z exilu usilovat o jejich rychlý odjezd, 
nebo riskovat jistou smrt svého vysoce 
postaveného manžela. Max a Irma se roz-
hodli pro první variantu a jejich dcerám se 
nakonec podařilo odjet za rodiči do New 
Yorku. Babička Paula byla zavražděna 
v Treblince a strýc Erwin v Osvětimi. Hlav-
ním hostem večera je pravnuk Pauly Froeh-

lich, bývalý velvyslanec USA v České 
republice Andrew H. Schapiro. V anglič-
tině a češtině se simultánním tlumočením. 
Vstup volný

čtvrtek 6. 4. v 19 h:
Adon Olam – Pán všehomíra. Koncert 
komorního sboru EN ARCHÉ pod vedením 
sbormistra Vojtěcha Jouzy. Housle – Anna 
Sommerová. Během koncertu zazní mimo 
jiné díla G. Pierluigiho da Palestriny, S. 
Rossiho, J. S. Bacha, V. Ullmanna nebo F. 
Mendelssohna -Bartholdyho. Vstupenky na 
koncert možno zakoupit v předprodeji 
v Maiselově synagoze, v Informačním 
a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, 
Praha 1), v síti Ticket Art a na webových 
stránkách ŽMP, kde naleznete i kompletní 
program koncertu. Vstupné 230 Kč / 150 Kč

čtvrtek 13. 4. v 19 h:
Čeští Židé mezi 20. a 21. stoletím. Dvě 
desetiletí tzv. „normalizace“ po sovětské 
okupaci Československa, jimž je věnována 
nová výstava v Galerii Roberta Guttmanna, 
patří v dlouhých dějinách Židů v českých 
zemích k nejobtížnějším údobím. Během 
oněch let se v okruhu pražské židovské 
obce – a někdy v opozici vůči jejím funkci-
onářům – vytvořila neformální pospolitost 
mladších lidí, mezi jejíž nejaktivnější členy 
patřili dva literáti, politický vězeň a čerpač 

v podniku Stavební geologie Jiří Daníček 
a redaktor nakladatelství Albatros Leo 
Pavlát. Oba od pádu komunistického režimu 
zastávají přední místa v českých židovských 
institucích, první mj. jako předseda Fede-
race židovských obcí v České republice, 
druhý především jako ředitel Židovského 
muzea v Praze. O jejich cestě z prostředí 
totalitního režimu k obrodě židovského 
života s nimi bude v rámci cyklu Naše 20. 
století rozmlouvat publicista Petr Brod. 
Vstup volný

středa 19. 4. ve 20 h:
Po -lin / Židé v Republice mnoha národů. 
Svět polských Židů v multikulturní Rzeczpo-
spolité přiblíží projekt Mnoha jazyky voka-
listky, instrumentalistky a skladatelky 
Karoliny Ciché, složený z písní v jidiš, 
barokní polštině, ukrajinštině nebo běloruš-
tině, který navozuje atmosféru mnohojazyč-
ného regionu Podlesí, kde židovské osady 
vznikaly od 15. století. Jazzovo -rockové 
aranžmá jednotlivých písní oživují etnické 
hudební nástroje. Ukázky ze svého románu 
Knihy Jakubovy, který letos vychází v čes-
kém překladu, přečte jeho autorka, známá 
polská prozaička Olga Tokarczuk. Obsáhlá 
románová historická freska se věnuje osob-
nosti samozvaného proroka a náboženského 
reformátora Jakuba Franka. Během večera 
bude v synagoze přístupná putovní výstava 

Židovské muzeum v Praze zve na výstavu:

Labyrintem normalizace
Židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti
od 6. 4. 2017 do 28. 1. 2018
Období po invazi armád Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 nazvali komunističtí 
ideologové normalizací. Společnost se měla pod dozorem sovětských okupačních vojsk navrátit 
k „normálu“ – rigidně ideologickému socialismu s pevným monopolem jedné politické síly, zcela 
v područí příkazů z Moskvy. Budování reálného socialismu, hlavního produktu normalizace, bylo 
vyhlášeno na XIV. sjezdu KSČ v květnu 1971. Sovětská propaganda věrna své antisemitské tradici 
a s odkazy na monstrprocesy padesátých let označila obrodný proces v Československu v letech 
1967–1968 za sionistické spiknutí, přičemž za sionistu byl považován každý, kdo měl nějaké židov-
ské předky či se s lidmi, kteří je měli, stýkal. Mnozí českoslovenští komunisté přijali tyto teze za 
své. Po několikaleté přestávce tak Státní bezpečnost začala opět sestavovat seznamy osob židov-
ského původu pro „operativní využití“ v boji se sionismem. Občané označení režimem za sionisty, 

ať už si svůj židovský původ připustit chtěli, nebo ne, se tak dostávali do potíží, jejichž důvod si často ani neuvědomovali. Židovské obce, 
působící pod dohledem státních orgánů, se podobně jako církve dostaly pod enormní tlak a stejně jako v celé společnosti proběhly mezi 
jejich činiteli radikální prověrky a čistky. Charta 77, občanská iniciativa požadující dodržování lidských a občanských práv, byla nejvý-
znamnější akcí odporu proti komunistickému režimu a normalizaci. Čtyřicáté výročí zveřejnění tohoto dokumentu v roce 2017 nabízí 
možnost představit fenomén židovské obce v období normalizace v jeho nesporné specifičnosti a současně jako mikrosvět, ve kterém se 
na menším prostoru, ale neméně intenzivně odehrávaly podobné procesy jako ve většinové společnosti.
Výstava ukáže na konkrétních případech způsoby působení StB proti židovským obcím, dilemata, jimž byli jejich členové vystaveni, ale 
i zapojení některých jejich členů do disentu a aktivit mimo rámec oficiálních židovských obcí. Nebudou však zachyceny jen různé formy 
dobové „protisionistické“ propagandy a jejich dopad na lidské životy. Součástí normalizace bylo také ničení židovských hřbitovů, demolice 
synagog, zamezování výzkumu a dokumentace osudu Židů za druhé světové války stejně jako téměř úplná likvidace judaistiky. Na výstavě 
budou představeny fotografie zachycující každodennost židovského života, snahy o jeho zachování navzdory koordinovaným snahám 
státních orgánů o utlumení jakýchkoliv smysluplných aktivit, zejména předávání tradic dalším generacím. Většina unikátních dokumentů 
a fotografií z různých archivních zdrojů se na výstavě objeví vůbec poprvé.

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1
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podnosů na Purim a Chanuku 
v bohatých motivech a barvách. 

Dodávka do domu, ceník zasíláme e-mailem.

www.jewishhome.eu

➤ věnovaná historii Židů na území Polska 
v 16. až 18. století. Večer se koná ve spolu-
práci s Polským institutem v Praze a Muzeem 
dějin polských Židů POLIN. V polštině 
a češtině. Vstup volný

pondělí 24. 4. v 19 h:
Bennewitzovo kvarteto & Soňa Červená. 
Koncert při příležitosti Jom ha -šoa. Na 
programu je melodram Píseň o lásce a smrti 
korneta Kryštofa Rilka Viktora Ullmanna 
v podání vynikající české herečky a operní 
pěvkyně Soni Červené, Pět kusů pro smyč-
cové kvarteto Erwina Schulhoffa a Smyč-
cový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“ Leoše 
Janáčka. Vstupenky na koncert možno 
zakoupit v předprodeji v Maiselově syna-
goze, v Informačním a rezervačním centru 
ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket 
Art a na webových stránkách ŽMP, kde 
naleznete i kompletní program koncertu. 
Výtěžek ze vstupného bude věnován na 
nahrávání rozhovorů s pamětníky šoa. 
Vstupné 230 Kč / 150 Kč

Auditorium OVK ŽMP,

Maiselova 15, 3. patro:

pondělí 3. 4. v 18 h:
Spinoza a židovství II. Mládí Barucha 
Spinozy. Druhá přednáška Martina Heme-
líka věnovaná holandskému mysliteli a filo-
zofovi Baruchu Benediktu Spinozovi (1632–
1677). Spinoza se narodil v prostředí 
amsterodamské židovské čtvrti, kde také 
vyrůstal a nakonec strávil více než polovinu 
svého krátkého života. Prostředí amstero-
damských ex -Marranos významně ovlivnilo 
utváření jeho osobnosti a představuje důle-
žité východisko pro porozumění světu Spi-
nozova myšlení. Vstup volný

neděle 9. 4. ve 14 h:
Lvíček Arje slaví Pesach. Podaří se Mojží-
šovi, kamarádovi lvíčka Arjeho, zachránit 
všechny Židy z egyptského otroctví? Jakých 
deset ran padlo na Egypt? Projde Mojžíš 
mořem suchou nohou? A co dostane nako-
nec za odměnu? A co dostaneme my? To 
všechno a ještě mnohem víc se dozvíte 
v naší pesachové dílně. Prohlídka: Klau-
sová synagoga. Jednotné vstupné 50 Kč

čtvrtek 20. 4. v 18 h:
Jiná žena. Druhá část jarního cyklu Tři 
večery s legendárním Hugo Haasem filmové 
historičky Alice Aronové, který přináší pro-
jekce Haasových hollywoodských režijních 
počinů. V úvodní přednášce se Alice Aro-
nová zaměří na poetiku a styl vyprávění 
Haasových snímků, postavy osamocených 
hrdinů v jeho americké tvorbě i postavení 
Hugo Haase v české exilové umělecké 
komunitě. Ve filmu Jiná žena se Hugo Haas 
představí v roli filmového režiséra zneuži-
tého krásnou, avšak zcela netalentovanou 
herečkou… Projekce: Jiná žena (USA 
1954, 81 min). Vstup volný

čtvrtek 27. 4. v 18 h:
„Mám se v Terezíně velice dobře…?“ Ver-
nisáž výstavy studentských prací z XVIII. 
ročníku výtvarné soutěže Památníku Tere-
zín. Ve snaze zakrýt svůj skutečný cíl, fyzic-
kou likvidaci všech Židů, se nacisté lživými 
metodami snažili přesvědčit svět o tom, že 
v terezínském ghettu existuje normální 
život. Lze se i v dnešním světě setkat s poli-
tickou a jinou propagandou? Jaký měla pro-
paganda účinek v době druhé světové války 
a jaký má dnes? Jaké používala a používá 
metody? Můžeme se i my stát obětí propa-
gandy v přítomnosti či blízké budoucnosti? 
S těmito otázkami úzce souviselo téma umě-
lecké soutěže Památníku Terezín, jehož nej-
zajímavější práce budou vystaveny. Úvodní 
slovo pronese Pavel Straka z Památníku 
Terezín. Vstup volný

Výstava v prostorách OVK: 
„Mám se v Terezíně velice dobře…?“ 
Výstavy studentských prací z XVIII. ročníku 
výtvarné soutěže Památníku Terezín. Od 
29. 4. do 29. 6. Po–čt 12–16 h, pá 10–12 h, 
během večerních programů a po domluvě.

pobočka Brno:
třída Kapitána Jaroše 3, 
602 00 Brno, 
tel. 544 509 651, 544 509 652

úterý 4. 4. v 17 h:
Kašrut – jeden z pilířů praktického juda-
ismu. Shrnutí zásad, spirituálního pozadí 
a praktických dopadů na stravování Židů. 
Co praktikující Židé jedí, a co ne, jak pro-
bíhá košer porážka, co dodržování pravidel 
kašrutu znamená pro tradiční domácnost 
a co to přináší pro Židy v České republice? 
Na tyto a další otázky odpoví přednáška 
Chaima Kočího, předsedy společnosti 
Chevra Kadiša ČR a dohlížitele dodržování 
zásad přípravy košer pokrmů (mašgiacha) 
pražského rabinátu. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 6. 4. v 17 h:
Skotští Židé. Identita, příslušnost 
a budoucnost. Vernisáž výstavy fotografií, 
jejichž autorem je významný fotograf Judah 
Passow, izraelský rodák žijící v Londýně, 
který vytvořil portrét Židů žijících na sever 
od anglických hranic. Při mapování skotské 
židovské komunity navštívil nejen velká 
města jako Glasgow a Edinburgh, ale 
i odlehlé Shetlandské ostrovy nebo ostrov 
Skye. Tato fotografická esej představující 
skotské Židy pevně zakořeněné v jejich 
židovské identitě, zároveň však také jako 
skotské patrioty, bude při vernisáži doplněna 
hudebním vystoupením. Vstup volný
 
středa 12. 4. v 17 h:
Osudy brněnských Židů deportovaných 
na východ. Tragický osud Židů z Čech 
a Moravy je širokou veřejností nejčastěji 
spojován s vyhlazovacím táborem Auschwitz 

II -Birkenau. O ghettech v Minsku a Rize 
nebo o mnohých tranzitních ghettech na 
území bývalého Generálního gouverne-
mentu, která se stala přestupními stanicemi 
deportovaných na cestě do vyhlazovacích 
táborů, naopak nepanuje širší povědomí. 
Osudy brněnských Židů deportovaných 
směrem na východ ve své přednášce přiblíží 
Jana Šplíchalová z Oddělení pro dějiny šoa 
ŽMP. Vstupné 30 Kč

středa 19. 4. v 17 h:
Podstata štěstí. Na pojem „štěstí“ lze beze-
sporu nahlížet z nepřeberného množství 
pohledů. Debaty o jeho podstatě a chápá ní 
v minulosti i současnosti z pohledu nábožen-
ství se zúčastní vrchní zemský rabín Karol 
Efraim Sidon, římskokatolický kněz a pub-
licista Jan Hanák a filozof, teolog a vyso-
koškolský pedagog Milan Klapetek. Pro-
gram se koná ve spolupráci s KVC RF při 
Židovské obci Brno Vstupné 30 Kč

neděle 23. 4. 10.30 h:
Pro děti – Pesach, svátek nekvašených 
chlebů. Přijďte si připomenout biblický pří-
běh o deseti ranách seslaných na Egypt 
a následném vyjití Židů z otroctví. Během 
dílny se děti dozví, proč se svátek pojí také 
s oslavou jara a  proč je označován jako  svá-
tek nekvašených chlebů. Dílna se uskuteční 
v prostorách sálu Turistického a informač-
ního centra ŽOB na židovském hřbitově 
v Brně -Židenicích. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 27. 4. v 17 h:
Brno známé -neznámé. Židovští architekti 
vtiskli Brnu v meziválečném období ráz 
moderního města. Architekti jako Alfred 
Neu  mann, Zikmund Kerekes či Heinrich 
Blum však často stojí ve stínu jmen slavných 
stavitelů. O známých i opomíjených dílech, 
východiscích tvorby a charakteristice staveb 
brněnských židovských architektů pojedná 
Zuzana Ragulová ze Semináře dějin umění 
FF MU. Vstupné 30 Kč

V měsících dubnu a květnu můžete v sále 
OVK Brno zhlédnout výstavu Skotští Židé. 
Identita, příslušnost a budoucnost. 
Výstava se koná ve spolupráci s Židovskou 
obcí Brno a je přístupná ve dnech programo-
vých akcí a po předchozí telefonické 
domluvě. Vstup volný
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Židovská obec v Praze si vás 
dovoluje pozvat na vernisáž 

výstavy fotografií

Život v diaspoře
Jindřich Buxbaum

neděle 2. dubna 2017 v 16 h
v Jeruzalémské synagoze, 
Jeruzalémská 7, Praha 1

Výstava bude otevřena od 2. 4. do 
28. 5. 2017 denně kromě soboty 

a židovských svátků, od 11 do 17 h.

Výstava vznikla za finanční podpory 
Židovské obce v Olomouci.

Židovská obec v Praze si vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy

Aron Grünhut – zachránce Židů
pondělí 24. dubna 2017 v 16 h v Jeruzalémské synagoze, Jeruzalémská 7, Praha 1

Výstava bude otevřena od 25. 4. do 28. 5. 2017 

denně kromě soboty a židovských svátků, vždy od 11 do 17 h.

Aron Grünhut se narodil 31. 3. 1895 v Bratislavě v početné ortodoxní rodině. V období mezi válkami 
byl aktivním členem a funkcionářem ortodoxní židovské komunity v Bratislavě, byl zvolen i do jejího 
vedení. Významně se angažoval i v činnosti Chevry kadiši – pohřebního bratrstva, které jistou dobu 
i vedl. Kromě toho byl Grünhut i členem představenstva bratislavské židovské nemocnice a několika 
dobročinných spolků. V měsících bezprostředně po anšlusu Rakouska se podílel na záchraně židov-
ských uprchlíků z okolí Kittsee, které vysídlili do Maďarska – Grünhutovi se podařilo je dostat na 
Slovensko, jinak by skončili v koncentračním táboře.
V době, kdy Nicholas Winton začal organizovat vlakové transporty židovských dětí z Protektorátu 
Čechy a Morava do Velké Británie, Grünhut navázal spojení s jeho zástupcem v Praze. Dohodl s ním, 
že z Bratislavy vycestuje skupina židovských dětí, která se připojí k připravovanému transportu. Sku-
pina slovenských židovských chlapců se skutečně dostala v červnu 1939 do Londýna a chlapci přežili 

válku v Anglii. V červnu 1939 začal Grünhut také organizovat záchrannou akci, jejímž cílem bylo dostat co nejvíce ohrožených 
Židů do Palestiny. Začátkem července pronajal dva říční parníky Královna Alžběta a Car Dušan. Na jejich palubě vyplulo 
z bratislavského přístavu 1365 židovských uprchlíků nejen ze Slovenska, ale i z Maďarska, bývalého Rakouska a Protektorátu 
Čechy a Morava. Po 83 dnech všichni dorazili do Haify.
Grünhut sám zůstal i se svojí rodinou v Bratislavě i po vypuknutí druhé světové války. 
Působil v Židovské ústředně a byl aktivní v židovském odboji. V roce 1943 ho sloven-
ské úřady za jeho odbojovou činnost zatkly a potom několik měsíců věznily v Ilavě. 
Později se Grünhutovi podařilo utéct do Maďarska, kde žil pod falešnou identitou. Na 
podzim 1944 ho odhalila maďarská tajná policie a začal jeho vlastní boj o život. Pomohl 
mu odvážný topič Emanuel Zima, který ho ukryl ve sklepě budovy bývalé českosloven-
ské ambasády v Budapešti. Díky tomu se Grünhutovi podařilo přežít a po válce se mohl 
vrátit do Bratislavy. Jeden ze synů Arona Grünhuta Leo sloužil v československé zahra-
niční jednotce pod vedením generála Klapálka. Zúčastnil se bojů v Libyi, včetně slavné 
bitvy u Tobruku. Později se zapojil do bojů v Normandii, kde byl těžce raněn.
Po komunistickém převratu v únoru 1948 se rodina vystěhovala do Izraele. Ani tam 
Grünhut neustal ve své činorodosti. Spolufinancoval projekt výstavby nové ješivy 
a synagogy, která dostala jméno Pressburg. Nová ješiva navazovala na tradici nejstarší 
bratislavské židovské školy, kterou nejvíce proslavil rabín Chatam Sofer. Pro synagogu 
dal Grünhut zhotovit kopii svatostánku bývalé ortodoxní synagogy na Zámecké ulici 
v Bratislavě. Ješiva a synagoga Pressburg jsou jedinými stavbami svého druhu v Izraeli 
a představují unikátní dědictví bratislavského židovstva. 
Se židovskou komunitou v Bratislavě udržoval Grünhut živé kontakty i po své emigraci 
do Izraele a velmi citlivě vnímal hrubé zásahy státní moci do židovské kultury. Zasazo-
val se též o obnovu památníku Chatama Sofera.

Výstava se koná ve spolupráci se Slovenským institutem v Praze. 

Aron Grünhut na snímku z roku 1939, kdy 
organizoval ilegální lodní transport do 
budoucího izraelského státu.


