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■ Krátce
Pět desetiletí uplynulo od nejkratší, 
v pořadí třetí, izraelsko ‑arabské války, 
která proběhla od 5. do 10. června 1967 
(od 26. ijaru do 2. sivanu 5727) a byla 
završena absolutním vítězstvím Izraele. 
Tehdejší socialistické státy, včetně Čes‑
koslovenska, označovaly Izrael za agre‑
sora, který napadl sousední Egypt, Sýrii 
a Jordánsko. Válka byla též záminkou 
všem zemím sovětského bloku s výjim‑
kou Rumunska, aby přerušily s Izraelem 
diplomatické a hospodářské styky. 

rabín Daniel Mayer

Události na Slovensku, v Čechách, 
v Maďarsku, v Polsku, ale i ve Francii 
a USA naznačují, že nástup „nových“ 
politik a politiků vede k vyhrocování 
vášní, negativních emocí, konfliktů. 
A ukazování prstem na vnějšího nepří‑
tele je prvním krokem k likvidaci toho 
vnitřního. Společnosti se přitom por‑
cují téměř na dvě stejné půlky. Každá 
z nich je přesvědčena o své definitivní 
pravdě a každá ty druhé značkuje jako 
„mainstream“.

Fedor Gál

V severním Izraeli najdeme dvě velká 
centra judaismu. Zatímco v Dolní Gali‑
leji je to Tiberias, v Horní Galileji je to 
Safed. Obě města hojně přitahují turisty 
a poutníky – jak domácí, tak zahraniční. 
Zatímco v Tiberiadě dominují hotely, 
v Safedu převládají ješivy. Safed se roz‑
kládá na hoře, jejíž vrchol přesahuje 
820 m n. m., a ze svých výšin shlíží do 
okolního kraje. Oplývá bohatou historií 
a jeho jméno je známo po celém světě. 
Asi 4 km na západ, na úpatí hory, kte‑
rou obsadil Safed, leží zhruba o 400 m 
níže ves, která má podstatně kratší his‑
torii a kterou znají dobře vesměs jen 
Izraelci. Na nejednom místě zde uvidíte 
citát ze 118. žalmu: „Kámen, kterým sta‑
vitelé pohrdli, stal se svorníkem klen‑
bovým.“ V citátu je obsažen název vsi, 
který v překladu zní Svorník, v původ‑
ním znění Roš Pina. 

Jan David Reitschläger

Foto: Jiří Kroupa ➤

více čtěte na straně 16

Královna šabat 
má parohy



2 květen – červen 2017

Tehdejší socialistické státy, včetně 
Československa, označovaly Izrael za 

agresora, který napadl sousední Egypt, Sýrii 
a Jordánsko. Válka byla též záminkou všem 
zemím sovětského bloku s výjimkou 
Rumunska, aby přerušily s Izraelem diplo-
matické a hospodářské styky. Sovětský svaz 
se nespokojil s označením Izraele za agreso-
ra, ale obvinil jej též z pomoci americkému 
imperialismu a mezinárodní reakci. Podobně 
nahlížely na Izrael Československo a ostatní 
socialistické země. Protiizraelská rétorika 
byla v ČSSR zmírněna v období obrodného 

procesu od ledna do srpna 1968. Po okupaci 
naší země vojsky Varšavského paktu v srpnu 
1968 a během následné „normalizace“ proti-
izraelská a protisionistická režimní propa-
ganda a rétorika ještě přitvrdily a nezřídka 
sklouzávaly nepokrytě na úroveň primitivní-
ho antisemitismu. Režim viděl v mnohých 
protagonistech pražského jara sionisty 
a revizionisty, kteří se snažili v naší zemi 
demontovat socialismus. Pražská Židovská 
náboženská obec a Staronová synagoga byly 
označovány za sídla sionistů. I když tehdy 
mnozí českoslovenští občané tajně drželi 
palce Izraeli, málokdo z nich věděl, že ti, 
kdo plánovali agresi proti mladému dvoumi-
lionovému Izraeli, byli právě jeho arabští 
sousedé Egypt a Sýrie. Egyptský prezident 
Gamál Abdel Násir se netajil tím, že jeho 
cílem je zničit židovský stát a všechny Židy 

smést do moře. K uskutečnění tohoto cíle se 
zapojila státní propaganda Egypta a Sýrie.

Podívejme se, co se událo, než 
došlo 5. června 1967 k zahájení 
šestidenní války:
15. května – Izrael slaví 19. výročí vzniku 
a izraelská armáda pořádá v Jeruzalémě 
malou vojenskou přehlídku. Káhirský roz-
hlas oznamuje, že v egyptské armádě byl 
vyhlášen stav pohotovosti. Egyptská pěchota 
a obrněné složky se přesouvají na Sinajský 
poloostrov, aby „chránily Sýrii před izrael-

ským útokem“. Téhož dne teroristé Fatahu 
vyhazují do povětří prázdný dům ve vesnici 
Amacja a o několik hodin později v této 
oblasti výbuchem ničí telefonní sloup.
16. května – Sýrie podává v OSN stížnost 
na Izrael, že se chystá k nové „Suezské kam-
pani“ proti Sýrii. SSSR obviňuje Izrael 
z protiarabských provokací. Egypt ozna-
muje: „Pokud Izrael napadne Sýrii, vstupu-
jeme do války.“ Předseda izraelské vlády 
Levi Eškol informuje vládu o bezpečnostní 
situaci země a uvádí, že egyptské činy jsou 
demonstrací síly. Večer Násir žádá odchod 
vojáků OSN rozmístěných na hranici mezi 
Egyptem a Izraelem.
17.  května – generální tajemník OSN 
U Thant oznamuje Násirovi, že buď budou 
z celého území Egypta staženi vojáci OSN, 
nebo všichni zůstanou na svých pozicích 

Vážení čtenáři,
není zvykem, aby vyda-

vatel nebo vedoucí redak-
tor časopisu Maskil psal 
k novému číslu úvodník. 
Činíme tak teprve nyní, 
kdy se po minulém čísle 
zdá situace v redakci 

vypjatá a vydávání časopisu nejisté.
Dovolte mi, abych vás ujistil, že časo-

pis budeme vydávat i nadále. Vydáváním 
časopisu se cítíme zavázáni nejen našim 
čtenářům, ale také členům Bejt Simcha, 
našim příznivcům a dárcům. V neposlední 
řadě nemůžeme rezignovat na vydávání 
časopisu, který v České republice jako 
jediný popularizuje moderní přístup k ži
dovské tradici. I nadále chceme dávat 
prostor všemu, co spoluvytváří židovský 
prostor v Čechách a v zahraničí, co je 
názorovou alternativou a co přináší do 
židovského života u nás jak tradiční, tak 
neotřelé myšlenky a přístupy.

Několik měsíců jsme byli s novými čísly 
ve zpoždění a nakonec nám neočekávaně 
odešla i redakce. Vzniklá situace nás velmi 
mrzí, ale bereme ji jako výzvu k novému 
budování a rozvoji dalších možností.

V současnosti jsme vytvořili provizorní 
redakci a novou redakční radu. Snažíme se 
obnovit skupinu našich stálých přispěva-
telů a rozvíjet okruh těch nových. Vypsali 
jsme výběrové řízení na místa nových 
redaktorů a redaktorek. Do budoucna 
chystáme omlazení vzhledu Maskilu a brzy 
se možná dočkáme i elektronické verze pro 
čtenáře na mobilních zařízeních.

Než se situace uklidní a nová redakce 
se usadí v zajetém režimu, musíme všichni 
trochu improvizovat. Proto mi dovolte, 
abych se předem omluvil za patrně větší 
výskyt chyb a omylů, kterých se nutně 
musíme dopustit.

Závěrem mi dovolte, abych oběma 
bývalým redaktorkám – Katce Weberové 
a Ruth Weiniger – popřál hodně úspěchů 
a štěstí v jejich další práci i osobním 
životě. Pro časopis vykonaly hodně dobré 
práce a držely jeho vydávání v často velmi 
náročných podmínkách. Katka byla spo-
jena s Maskilem od jeho samého počátku, 
od dob, kdy ještě ani Maskilem nebyl. Za 
více než patnáct let svého působení se tak 
stala přirozenou „tváří našeho věstníku“. 
Ruth během svého působení do časopisu 
vnesla velkou dynamiku a nečekaně pestrý 
přístup k práci a volbě témat. Byla proto 
jeho nesporným obohacením. Doufám, že 
našemu časopisu budou obě i nadále 
nablízku nejen případnou radou, ale i cen-
ným příspěvkem do sbírky jeho textů.

Vážení čtenáři, popřejme společně věst-
níku Maskil mnoho dalších úspěšných let. 
Za kolektiv reprezentace židovské reformní 
komunity Bejt Simcha slibuji, že proto udě-
láme vše, co bude v našich silách.

◗ Michal Spevák, předseda Bejt Simcha 
Foto: Jindřich Buxbaum

Půl století 1. část

od šestidenní války

➤

➤

Napjatost situace před šestidenní válkou dobře ilustruje dobová antisemitská karikatura z arabského tisku.

Pět desetiletí uplynulo od nejkratší, v pořadí třetí, izraelsko
arabské války, která proběhla od 5. do 10. června 1967 (od 26. ijaru 
do 2. sivanu 5727) a byla završena absolutním vítězstvím Izraele. 
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Program Bejt Simcha

květen / 
červen 2017
úterý 30. května
od 18 h, Bejt Simcha

Dětský šavuotový 
workshop 

úterý 30. května
od 19 h, Bejt Simcha

Oslava svátku Šavuot
neděle 4. června 
od 16 h, Bejt Simcha

Valná hromada
viz pozvánka na straně 20

14., 21. a 28. června 
od 18 h, Bejt Simcha

Workshopy  
s Hanou A. Omer 
viz pozvánka na straně 19

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 
každou středu od 18 h

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 h

Bejt Simcha 
Maiselova 4, 110 00 Praha 1 

Telefon: 603 393 558 
E ‑mail: kehila@bejtsimcha.cz 

Web: www.bejtsimcha.cz

jako dosud. Egyptská a syrská armáda se 
soustřeďují u izraelských hranic. V armá-
dách Jordánska a Iráku je stav pohotovosti. 
Izraelská armáda zahajuje mobilizaci 
záložníků.
18.  května – Generální tajemník OSN sta-
huje vojska Spojených národů z Egypta. 
USA, Kanada, Francie a velká Británie ozna-
mují, že jsou proti stažení vojsk OSN. Situace 
na Blízkém východě je velmi napjatá.

19. – 20. května – IDF zakončil mobilizaci 
záložníků. Náčelník Generálního štábu IDF 
Jicchak Rabin informuje vládu o bezpečnostní 
situaci. U Thant odletěl do Káhiry na rozho-
vory s Násirem. Vojáci OSN opouštějí Pásmo 
Gazy. Sýrie mobilizuje záložníky. Prezident 
USA Johnson prohlašuje: „Situace na Střed-
ním východě vzbuzuje hluboké obavy.“
21. května – Teroristé z OOP pod vedením 
Ahmada Šukeiriho obsazují bývalé pozice 
vojsk OSN v Pásmu Gazy. Pronikají na 
území Izraele, zabývají se diverzí, například 
podpalují pšeničná pole na jihu země. Vojen-
ské oddíly OSN odcházejí na egyptskou 
žádost z Šarm aš ‑Šajchu. Jejich místo zau-
jme egyptská armáda. Nyní egyptské dělo-
střelectvo míří na Tiranskou úžinu, kudy 
proplouvaly lodě do jediného izraelského 
rudomořského přístavu Ejlatu. Egyptská 
armáda mobilizuje zálohy. Egyptská vojen-
ská letadla přistávají na základnách v Sýrii. 
Egyptské raketové a torpedové lodě plují na 
jih Rudého moře. Izraelské politické kruhy 
vyjadřují naději, že Egypt nebude omezovat 
svobodu plavby Rudým mořem.
22. květen – Násir přikazuje uzavřít Tiran-
skou úžinu pro izraelské lodě. Washington 
oznamuje, že tento Násirův čin je „vážným 
nebezpečím pro světový mír“.
23.  května – Moskva oznamuje, že 
vystoupí proti každému, kdo zahájí nepřátel-

ské akce na Středním východě. (Egyptské 
kroky však za takové nepovažuje.)

Spojené státy oznamují, že odmítají uza-
vření Tiranské úžiny. Ministr zahraničí Abba 
Eban odjíždí na diplomatickou misi do zápa-
doevropských zemí. Ministr práce Jig‘al 
Alon přerušuje svou návštěvu Mosky a vrací 
se zpět do vlasti.

Šestá flotila amerického námořnictva, 
britské a sovětské válečné lodě jsou na cestě 
do východního Středomoří. Izrael oznamuje, 
že pokud bude Egypt pokračovat v blokádě 
Tiranské úžiny, Izrael použije silové pro-
středky na svou obranu.

Židé z celého světa projevují velké sym-
patie k Izraeli, pořádají se ve prospěch ohro-
žené země finanční sbírky, ze všech koutů 
svobodného světa se hlásí jako dobrovolníci 
pomoci ve všech směrech Izraeli.
24.  května  – Irácké a saudskoarabské 
vojenské oddíly se nalézají na území Jordán-
ska. Egyptský ministr obrany odletěl na 
rozhovory do Mosky. Francouzský prezident 
Charles de Gaulle nabízí možnost uspořádat 
vrcholnou konferenci čtyř zemí, která by 
napomohla zmírnění napětí na Blízkém 
východě. U Thant odletěl do Egypta, kde se 
snažil přemluvit prezidenta Násira, aby jeho 
země přestala blokovat Tiranskou úžinu, 
avšak se svou misí neuspěl.
25.  května – V Izraeli se množí hlasy ve 
prospěch ustavení vlády národní jednoty. 
Jednotlivci a organizace publikují v tisku své 
přání, aby byla ustavena vláda národní 
jednoty.
26. – 27. května – Velení NATO je znepo-
kojeno situací na Blízkém východě. Egypt 
žádá naléhavé jednání v Radě bezpečnosti 
OSN. Izraelský ministr zahraničí Abba Eban 
vede tajné rozhovory s americkým preziden-
tem Johnsonem.
28. května – Předseda vlády Levi Eškol ve 
svém projevu k národu uvádí, že uzavření 
Tiranské úžiny je agresivním aktem a izrael-
ská armáda je na vše připravena.
Egyptský prezident Násir prohlásil, že jeho 
země nikdy nebude souhlasit s mírovou 
koexistencí s Izraelem. Palestinští uprchlíci 
mají právo na návrat a žádné lodě mocností, 
které budou pomáhat Izraeli, nebudou smět 
proplouvat Suezským kanálem. Papež 
Pavel VI. píše Násirovi a Eškolovi a prosí je, 
aby udrželi mír. Francouzský filozof Jean‑
‑Paule Sartre viní z napjaté situace arabské 
přdstavitele. Egyptská armáda pokračuje 
v soustředění svých sil na Sinaji.
29.  května – Předseda vlády v Knesetu 
uvedl, že svobodná plavba je nejvyšším stát-
ním zájmem a nelze se jej zříci. Část egypt-
ského vojska, které bylo v Jemenu, se dislo-
kuje na Sinaji. Egypťané ostřelují kibuc 
Nachal Oz, kde následkem toho shořelo 500 
dunamů polí pšenice. Izraelská mládež se 
hlásí na pracovní místa, která museli opustit 
muži a ženy povolaní do armády.

◗ rabín Daniel Mayer

➤

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: 
868959560207/0100  u  Komerční 
banky,  variabilní  symbol  je  88888  (5x8), 
v popisu platby uveďte, prosím, své jméno.

ijar – sivan 5777

Současná reminiscence výročí šestidenní války v kres-
bě studentky Lauderových škol Elisy Spevákové.
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Nacházíme se v období omeru, které spojuje svátek Pesach – fyzické vysvobození z egyptského otroctví – se 
svátkem Šavu’ot – vysvobozením duchovním. K duchovnímu vyvedení z otroctví došlo přijetím Tóry Mojžíšem na 
hoře Sinaj. Tento akt si budeme již navždy připomínat během svátku Šavu’ot, svátku, který označujeme také 
jako Zman matan Toratejnu – čas darování naší Tóry. Období omeru je proto jakousi přípravou nejen pro kolek
tivní, ale především pro individuální přijetí Tóry a jejích nařízení.

Tóra jako milá

Baruch Zvi Ring (1872–1927) – Tabulka k počítání omeru a omerový kalendář (1904, 1300x1400 mm, kombinovaná technika na ručním papíře). repro: wikimedia



Dobrým příkladem nutnosti individuální-
ho přijetí nařízení Tóry je příběh 

o žácích rabi Akivy, kteří v období omeru 
začali hromadně umírat na mor. Morová 
epidemie, která Akivovy žáky postihla, bývá 
obvykle chápána jako eufemismus pro útlak 
ze strany většinové římské společnosti. Na 
tomto místě bych ráda nabídla i další mož-
nou interpretaci. Epidemie, která mezi žáky 
rabi Akivy propukla, nebyla nakažlivou cho-
robou, ale trestem za vzájemnou nevraži-
vost, která mezi nimi panovala. Žáci nedodr-
žovali ani základní nařízení Tóry, jak jej 
formuloval již rabi Hilel: „Nečiň druhým to, 
co nechceš, aby činili oni tobě. To je celá 
Tóra, ostatní je jen komentář. Teď jdi a stu-
duj ji!“ (TB, Šabat 31a) Vzájemná nevraži-
vost se stala záhubou žáků rabi Akivy, a ti na 
ni po třicet tři dní umírali. Třicátého třetího 
dne epidemie zázračně ustala a na připomín-
ku tohoto zázraku slavíme Lag ba omer, 
třicátý třetí den omeru. 

Během Lag ba omer je naší povinností 
veselit se. Smuteční období omeru je přeru-
šeno, je povoleno pořádat hostiny a uzavírat 
sňatky. Na třicátý třetí den omeru připadá 
ještě jedno významné výročí. V tento den 

zemřel rabi Šim’on bar Jochaj, který je kaba-
listickými kruhy považován za autora knihy 
Zohar. Posledním přáním rabi Šim’ona bar 
Jochaje prý bylo, aby se den jeho úmrtí 
nestal dnem smutku. Jeho žáci proto začali 
na učencův jarcajt pořádat bujaré veselí 
a stejně tak činíme i my dnes. 

Kniha Zohar přináší podobenství o Tóře 
jako milé překrásného vzhledu, která se 
skrývá uvnitř paláce. Rafinovaně se zjevuje 
svému milému, a je to pouze on, kdo je scho-
pen ji na drobný okamžik spatřit. Pouze ten, 
kdo je schopen číst v náznacích Tóry, může 

plně porozumět jejímu významu ve všech 
jeho rovinách. Významové roviny Tóry 
rozeznáváme čtyři – pšat, remez, draš a sod. 
Pšat, význam základní, se ukazuje tomu, 
kdo si slova Tóry přečte a zamyslí se nad 
jejich významem v celkovém kontextu. 
Remez, neboli jinotaj, je významem, který na 
rozdíl od významu doslovného pracuje se 
symbolikou, pomocí které je odhalen další, 
hlubší význam textu. Draš, neboli zkou-
mání, usiluje o uchopení významu textu 
Tóry tak, aby byl výklad aktuální i pro naši 
dobu. Sod, význam tajný a mystický, je zje-
ven pouze těm, kteří nabydou osobního 
vztahu s B ‑hem při uplatňování jeho micvot. 

Období omeru je vhodnou dobou k zamy-
šlení se nad osobním pochopením textu Tóry 
a nad významem, který přisuzujeme plnění 
micvot. Měli bychom se snažit neskončit 
jako žáci rabi Akivy, kteří umírali kvůli zby-
tečné nenávisti a pokusit se proniknout 
k Tóře, naší milé, a ochutnat alespoň ty nej-
dostupnější z jejích plodů.

Podobenství o Tóře jako 
milé – Zohar 2,99a b

Jak převelice jsou lidé pomýlení, když 
v Tóře nespatřují cestu pravdy! Nechtějí se 
k ní obrátit, přestože na ně Tóra každý den 
laskavě volá. Jestliže jsem řekl, že Tóra 
vyjde ze své schránky, maličko se ukáže 
a ihned se zase skryje, věz, že je tomu sku-
tečně tak! Ve chvíli, kdy se Tóra zjevuje 
a hned zase skrývá, činí tak jen pro ty, kteří 
ji znají a všimnou si jí. Jakému příkladu se 
tato věc podobá? Milé překrásného vzhledu 
a krásného vzezření, jež je ukryta ve spleti-
tých komnatách svého paláce. I má jediného 
milého, o kterém lidé nevědí, jelikož je 
tajný. Tento milý, z lásky, kterou k ní chová, 
stále přechází kolem brány jejího paláce 
a netrpělivě svou milou vyhlíží. Ona ví, že 
její milý bez ustání kráčí kolem brány jejího 
domu. Co milá učiní? Otevře malá dvířka 
svého spletitého paláce a milému odhalí 
svou tvář. Ihned se však zase stáhne a zahalí 
se. Nikdo kromě milého si jí nevšiml, ba ani 
koutkem oka ji nezpozoroval. Nitro milého, 
jeho duše a jeho srdce jsou jí nakloněny 
a milý proto ví, že z lásky, kterou k němu 
milá chová, se mu na okamžik zjevila, aby 
jej povzbudila. Tak je to i se slovy Tóry, 
která se zjeví jen svému milému. Tóra ví, že 
ten, kdo má moudré srdce, bez přestání kráčí 
kolem brány jejího domu. Co Tóra učiní? 
Z paláce mu zjeví svou tvář a poskytne mu 
náznak, ihned se však vrátí na své místo 
a skryje se. Všichni, kteří se tam zrovna 
nacházejí, nic nevědí a nic nezpozorují. 
Postřehne ji pouze milý sám. I jeho nitro, 
jeho duše a jeho srdce jdou za ní, a proto se 

Tóra zjevuje a znovu zahaluje. Láskyplně 
jde vstříc svému milému, aby v něm podní-
tila milostný cit.

Přistup a pohleď! Taková je cesta Tóry. 
Na počátku, když se člověku Tóra začíná 
zjevovat, poskytne mu pouhý náznak. Pokud 
porozuměl, je to dobré! Pokud však neporo-
zuměl, pošle za ním Tóra vyslance a nazve 
jej prosťáčkem. Vyslanci Tóra řekne: 
„Povězte tomu prosťáčkovi, ať sem přijde. 
Já si s ním promluvím.” A o tom se píše ve 
verši Př 9,4: „Kdo je prosťáčkem, ať se sem 
uchýlí. Toho, komu chybí moudrost srdce 
atd.” Přiblíží se k ní a Tóra s ním bude pro-
mlouvat zpoza opony, kterou před ním roz-
prostřela. Bude užívat slov, která odpovídají 
jeho schopnostem, až prosťáček nakonec 
porozumí. Toto je homiletický výklad. Poté 
s ním zpoza prostého tenkého pláště pro-
mluví slovy hádanky. To je výklad alego-
rický. Poté, co si na ni zvykne, zjeví se mu 
Tóra tváří v tvář. Bude s ním hovořit o všech 
svých skrytých tajemstvích a tajných stez-
kách, které byly v jejím srdci skryty od prv-
ních dnů. Tehdy se onen muž stane úplným 
člověkem, skutečným manželem Tóry 
a pánem domu, neboť mu zjevila všechna 
svá tajemství, nic mu neupřela a nic před 
ním neskryla. Tóra mu pak řekne: „Vidíš ten 
náznak, který jsem ti na začátku poskytla? 
Taková a taková tajemství to byla, tak i tak 
tomu je.“ Tehdy milý uvidí, že ke slovům 
Tóry není možné nic přidávat, ani od nich 
ubírat. Tehdy je doslovný význam takový, 
jaký má být, a není třeba přidat, ani ubrat, 
dokonce ani jediné písmenko. A proto se lidé 
musí střežit a spěchat za Tórou, aby se stali 
jejími milými, jak to bylo řečeno.

◗ Kamila Špinarová a Ivan Kohout
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MACHOL Čechia 2017 – mezinárodní seminář izraelských lidových tanců. Využijte jedinečné příležitosti  intenzivní 
výuky  izraelských  lidových  tanců  a  neopakovatelné  atmosféry.  Seminář  s  profesionálními  učiteli  z  Izraele  se  koná od 28. června 
do 2. července 2017 v Nymburku. Informace na www.besamim.cz, besamim@volny.cz, tel. 603 852 917 (Ondřej Novák).

Titulní list prvního tištěného vydání knihy Zohar, 
Mantova, 1558. repro: wikimedia

Omerová tabulka nastavená na desátý den, tj. jeden 
týden a tři dny omeru. repro: wikimedia
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Téměř celý svůj akademický život 
jste věnoval výzkumu rabínských 
respons a dalších právních spisů, 
hlavně moderní právní literatury 
sefardské provenience. Mohl byste 
krátce osvětlit, co jsou responsa, 
o jaký se jedná literární žánr a co 
se z jejich obsahu můžeme 
dozvědět?

Responsum (v množném čísle responsa) 
je dokument, který zachycuje písemnou dis-
kuzi mezi rabínem určité komunity a rabí-
nem, který má vyšší autoritu. Většina 
respons se zabývá otázkami halachy, tzn. 
právních norem upravujících život židovské 
komunity. Responsa se objevují již v Bibli, 
ale naprostá většina z nám známých respons 
začala být sepisována až v 8. století. Tento 
kulturně ‑náboženský fenomén je rozvíjen 
dodnes. Přední expert na literaturu respons 
profesor Shmuel Glick nedávno odhadl, že 
v tištěné podobě a rukopisech existuje na 
600 000 respons.

Svým obsahem responsa poukazují na 
témata, která výrazně rezonovala v životech 
komunit. Často poskytují vhled do sociál-
ního, ekonomického a náboženského života 
dané doby a místa. Odpovědi rabínských 
autorit nás informují o vývoji v oblasti hala-
chického myšlení, o pokračujících diskuzích 
v otázkách etiky a morálky, právních norem, 
náboženských hodnot aj.

Vy osobně jste aškenázským 
Židem, vaše specializace ale spo
čívá především na poli právních 
spisů sefardských rabínů. Jste tedy 
důkladně obeznámen s intelektuál
ním rámcem obou směrů. Myslíte 
si, že je možné ze studia právních 
zdrojů identifikovat rozdíly mezi 
Sefardy a Aškenázy? Můžete uvést 
příklad?

Mezi aškenázskými halachisty převládá 
názor, že náležitost k judaismu spočívá 
v zachovávání způsobů a norem jednání 
typických pro předosvícenský židovský 
život a že je nutné odolávat změnám, které 
přineslo osvícenství. Sefardští halachisté 
naopak přijímají a vykládají halachu jako 
dynamický fenomén, a proto jsou organic-
kému vývoji halachické tradice otevřenější.

Pěkný příklad se datuje do dvacátých let 
20. století, kdy židé ve Svaté zemi chtěli 

ustanovit demokraticky volený orgán, který 
by je zastupoval před autoritami tzv. Brit-
ského mandátu. Aškenázský vrchní rabín 
Abraham Kook zastával názor, že volby 
těchto představitelů by se neměly účastnit 
ženy, protože v židovské historii nikdy 
volební právo neměly. Vrchní představitel 
sefardského židovstva rabi Ben Zion Meir 
Hai Uziel naopak rozhodl, že ženy by se 
volby účastnit měly. Sice tomu tak nikdy 
dříve nebylo, ale tento argument považoval 
za irelevantní, protože se příčí logice a hod-
notám demokracie. Základní demokratické 
hodnoty a principy jsou v souladu s hodno-
tami židovskými a byly vždy jejich 
součástí.

Často se vyjadřujete k záležitos
tem, kdy je tradiční náboženský 
život v protikladu k modernímu 
životnímu stylu. Dnes například 
mnoho mladých lidí provozuje před
manželský pohlavní styk, což však 
není v souladu s židovskou nábo
ženskou praxí. Je známo, že jste 
uskutečnil rozsáhlý výzkum tohoto 
fenoménu a našel jste v židovské 
právní literatuře zdroje, které před
manželský styk povolují. Váš člá
nek na toto téma rozpoutal v nábo
ženských kruzích nemalý povyk.

Přijímané společenské rámce, ve kterých 
byla sexuální aktivita považována za legi-

timní, se ve všech společnostech vyvíjely 
a měnily. Stejně tomu bylo v tradici židov-
ské. Jasným příkladem je polygamie – dříve 
byla považována za normální, zatímco 
v Německu se od 11. století stala jediným 
přijatelným způsobem soužití monogamie. 
Svatba náctiletých byla dříve také považo-
vána za zcela normální. V dnešní době chá-
peme časný sňatek za omyl – člověk by si 
měl brát partnera, kterého si dospěle a zod-
povědně vybere. Dnes musíme respektovat 
také čas vymezený pro vzdělávání mladých 
lidí.

Většina rabínských autorit přesto stále 
zastává pozici, podle které je pohlavní styk 
povolen jedině v rámci manželství. Pro mla-
dého člověka, jenž by rád žil v souladu 
s tradicí, tak vyvstávají zřetelné problémy.

V rámci klasických halachických zdrojů 
jsem objevil alternativní rámec pro nábožen-
sky legální předmanželský sexuální život, 
který je zván „pilegeš“. Muž a žena zde 
vstupují do vztahu, ve kterém se zavazují 
zůstat si věrni. Začátek a trvání vztahu je 
zcela v rukou partnerů – nejedná se o man-
želství, a není proto potřeba ani žádného 
formálního ukončení vztahu.

Nejspíš nebude překvapením, že mnoho 
rabínů se velmi silně staví proti takzvaným 
pilegeš vztahům. Považují je za výsměch 
morálce. Mnoho z nich se dokonce snaží 
přítomnost této možnosti v tradičních zdro-
jích popřít.

květen – červen 2017

➤

➤

Izraelská společnost 
stojí u zrodu nového vývoje
Je život v moderní společnosti v souladu se židovskými právními normami? Jsou právní rozhodnutí 
současných rabínů současné době přizpůsobována? Na tyto otázky odpověděl profesor Zvi Zohar, 
přední odborník na dějiny a vývoj židovského práva z Bar Ilanovy univerzity v Izraeli.
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Žijeme v době, která se vyznačuje 
obnovením zájmu o náboženství. 
Dopady postsekularismu pociťujete 
v Izraeli již více než dvacet let. 
Jaká jsou pozitiva a negativa zno
vunalezení židovské identity v Izra
eli? Nemyslíte si, že vzestup 
nového náboženského uvědomění 
přesouvá moc do rukou nábožen
ských autorit? Nemůže tento pohyb 
ohrozit výsady, které přináší demo
kratická společnost?

V minulosti jsme zaznamenali tzv. pro-
gresivní předpoklad, který hlásal, že nábo-
ženství je věcí minulosti a bude nahrazeno 
zcela sekulární a vyspělou společností. 
V padesátých a šedesátých letech byli lidé 
v Izraeli označováni buď jako sekulární, 
nebo náboženští, přičemž se předpokládalo, 
že skupina sekulárních časem poroste na 
úkor skupiny náboženské.

Současný trend ale svědčí o opaku. 
V ortodoxních kruzích se rozvinulo tolik 
různých frakcí, že moc náboženských autorit 
nad veřejností klesá. Pozorovatelům zvenčí 
se tato moc může zdát mnohem větší, než 
reálně je. Existuje totiž mnoho ortodoxních 
politických stran, jejichž zastupitelé v parla-
mentu vyjadřují ty nejkontroverznější a vel‑
mi nepřátelské názory, a právě ty bývají 
často nejvíce slyšet.

Rozdělení společnosti na náboženskou 
a sekulární část je oslabeno. Toto oslabení 
vyústilo v uvolnění kreativních sil uvnitř 
izraelské společnosti, které stojí u zrodu 
nového vývoje v oblasti kultury a nábožen-
ství. Takový vývoj zvyšuje osobní svobodu 
a poskytuje prostor pro volbu vlastního 
životního stylu více než doposud.

Několik let již spolupracujete 
s Oddělením judaistiky na Husitské 
teologické fakultě Univerzity Kar
lovy. Kdy tato spolupráce začala? 
Můžete nám říci něco o společných 
aktivitách, které jste realizovali?

Spolupráce začala v akademickém roce 
2007/2008, kdy Rappaportovo centrum Bar‑
‑Ilanovy univerzity iniciovalo kontakt 
s několika univerzitami v Evropě. Právě 
Oddělení judaistiky HTF UK, konkrétně 
jeho vedoucí doc. Nosek a dr. Biernot, na 
výzvu odpověděli a společně se nám poda-
řilo uskutečnit dvě konference v oblasti 
židovských studií (v roce 2008 a 2009). Po 
několikaleté přestávce jsme na spolupráci 
navázali v roce 2015, kdy jsem byl pozván, 
abych na fakultě proslovil dvě přednášky. 
Toto se opakovalo i letos. Podle mého názoru 
je naše spolupráce velmi plodná a těším se 
na její další vývoj a na prohloubení našich 
vazeb v součinnosti s děkankou HTF UK 
a dalšími orgány univerzity.

◗ Kamila Špinarová, foto: Marek Vinklát
Za svolení k otištění článku děkujeme redakci 

časopisu Univerzity Karlovy Forum.
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Kdopak je tady 
extremista?
Nedávno se ke mně dostalo video se záznamem projevu Viktora Orbána, na kterém hovo-

řil k čerstvým absolventům výcviku jednotek maďarské pohraniční obrany. Orbán v pro-
jevu zdůrazňoval, že tlak na maďarské státní hranice v následujících letech nepoleví, pročež 
ochrana státních hranic zůstává pro Maďarsko nejvyšší prioritou. Orbán rovněž vychválil 
ostrou proti imigrační politiku Maďarska, kterou vidí jako jediný prostředek k zajištění bez-
pečnosti Evropy a jejích obyvatel. Video bylo doplněno poznámkou: „Vzor národního vůdce, 
nikoliv sraba, jakým je Sobotka anebo Fico. Ani pohraniční stráž už nemáme. Maďaři holt 
nejsou posraní z Bruselu…“

Podstatnou část svého života jsem byl „extremista“ (bacha, to slovo je v uvozovkách). 
Registrovala mě tak komunistická tajná policie, například za účast na akci Bratislava/nahlas. 
Začátkem devadesátých let pak Slovenská informační služba pod vedením Ivana Lexy, který 
ve slovenském parlamentu řekl, že podvracím Slovenskou republiku prostřednictvím TV 
NOVA. Za extremistu mě označovala i česká Bezpečnostní informační služba, a to za mou 
účast v aktivitách Hnutí občanské solidarity a tolerance, jak řekl v českém parlamentu teh-
dejší poslanec Pavel Bratinka. Jsem při používání toho slova opatrný.

Porušování zákona je něco jiného a ani není zapotřebí citovat příslušné paragrafy. Když 
ovšem mladého antifašistu kopne jeho názorový oponent do hlavy, je pozdě. Co s tím? Oprav-
dický průšvih nastává ve chvíli, když se „extremistou“ stane představitel top politiky, například 
významný politik anebo rovnou prezident. Takovému jde většinou o marketing a jeho motivace 
bývá účelová – jde mu hlavně o mobilizaci veřejnosti pro „jeho věc“ a čerta starého o bezpeč-
nost lidí, nebo dokonce národní zájem. Pokud sám není pravověrným nacionalistou.

Má víra ve stát – a tím pádem také loajalita – je redukována na několik jeho základních 
funkcí. Ochrana občanů před násilím patří mezi ně. Očekávat, že to stačí, je ovšem zrádné. 
Bez aktivních občanů, bez svépomocných sítí a lídrů, kteří umí – klidně, věcně a bez nega-
tivních emocí – komunikovat s veřejností, to nejde. A i poté je to permanentní zápas, který 
má své oběti. Podstatné je, že zápas probíhá a není organizován pouze „shora“.

Pozadí nebezpečného extremismu tlup, gangů a organizovaných fanatiků je jiné kafe. 
Někdy je klíčová rodinná anamnéza (málo rodičovské něhy, úzkosti a mindráky), jindy komu-
nitní a společenská atmosféra, překroucená víra, ideologie. Olejem do ohně jsou kampaně, 
které manipulují strachem. Strachem z migrantů, strachem o zaběhaný životní styl, strachem 
z jinakosti. Strach a nenávist tvoří výbušnou směs. Roznětkou bývají na první pohled prko-
tiny – tu nenaplněné ambice, jinde sexuální frustrace, bipolární porucha… ledacos.

Mé přesvědčení: současná radikalizace společnosti jde na konto všech, kteří nedokáží 
komunikovat bez pěny u pusy, bez chrlení negativních emocí… a bez schopnosti získávat 
společenský status, pozice a role, aniž by potřebovali obětního beránka.

Pandemie extremismu začíná od lidí jako Orbán, další si dosaďte dle libosti – od Zemana 
přes Kotlebu a další. To jsou ti opravdu nebezpeční extremisté. Ukazují na vnějšího nepřítele, 
aby nemuseli mluvit o vnitřním rozkladu. Mluví o tom, jak zachraňují Evropu, a přitom roz-
volňují vazby mezi jejími státy. Hřímají proti migrantům a zřizují pro ně koncentrační tábory. 
Opakovaně zdůrazňují svaté poslání svého národa, a současně ignorují civilizační hodnoty, 
díky kterým drží pohromadě. Je s podivem, že tato strategie, která má na kontě většinu pří-
šerností minulého století, opět funguje.

Události na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, v Polsku, ale i ve Francii a USA nazna-
čují, že nástup „nových“ politik a politiků vede k vyhrocování vášní, negativních emocí, 
konfliktů. A ukazování prstem na vnějšího nepřítele je prvním krokem k likvidaci toho vnitř-
ního. Společnosti se přitom porcují téměř na dvě stejné půlky. Každá z nich je přesvědčena 
o své definitivní pravdě a každá ty druhé značkuje jako „mainstream“. K smíchu, kdyby to 
nebylo tragické. Je ovšem možné, že právě tuto lekci jsme nutně právě teď a právě tady potře-
bovali. A teď to video: https://www.youtube.com/watch?v=e6w8ybqa5EA

◗ Fedor Gál



V severním Izraeli najdeme dvě velká 
centra judaismu. Zatímco v Dolní 

Galileji je to Tiberias, v Horní Galileji je to 
Safed. Obě města hojně přitahují turisty 
a poutníky – jak domácí, tak zahraniční. 
Zatímco v Tiberiadě dominují hotely, 
v Safedu převládají ješivy. Safed se rozkládá 
na hoře, jejíž vrchol přesahuje 820 m n. m., 
a ze svých výšin shlíží do okolního kraje. 
Oplývá bohatou historií a jeho jméno je 
známo po celém světě.

Asi 4 km na západ, na úpatí hory, kterou 
obsadil Safed, leží zhruba o 400 m níže ves, 
která má podstatně kratší historii a kterou 
znají dobře vesměs jen Izraelci. Na nejed-
nom místě zde uvidíte citát ze 118. žalmu: 
„Kámen, kterým stavitelé pohrdli, stal se 
svorníkem klenbovým.“ V citátu je obsažen 
název vsi, který v překladu zní Svorník, 
v původním znění Roš Pina. Pověstí sice 
daleko zaostává za Safedem, svým kouzlem 
však nikoliv. Navíc je zde oproti Safedu 
podstatně větší klid. V jejích ulicích, které 
jsou převážně pojmenovány po různých kvě-
tinách, najdete plno úhledných domů, 
v části, které se říká Moševet ha ‑Rišonim 
(Kolonie prvních osadníků), se pak soustředí 
synagogy a galerie. Po celé Roš Pině je roze-
seta řada hotelů, pensionů a dalších míst 
k ubytování.

Původně ji založili Židé, kteří se zde 
chtěli věnovat zemědělství, a zpočátku to 
vypadalo, že nová osada dlouho nevydrží. 
Nakonec přežila a dnes je to místo, které 
přitahuje zejména umělce, lidi pracující 
v turistickém ruchu a dovolenkáře. Mezi 
obyvateli převládají lidé, kteří strávili kus 
svého života v Tel Avivu nebo jeho okolí 

a pak zatoužili po nějakém klidném místě. 
Nemalý díl mezi nimi tvoří důchodci.

Tomu odpovídá i složení jedné z nej-
mladších reformních komunit v Izraeli, která 

byla v Roš Pině založena před pěti lety. Pro 
nás, kteří jsme členy Bejt Simcha, má tato 
komunita obzvláštní význam, neboť je naší 
partnerskou komunitou na území Izraele. 
Nese jméno Be roš pluralisti, tj. Otevřeně 
pluralistická, a zakládá si na tom, že 
v oblasti, kam se hojně stahují charedim, 
představuje prostor pro daleko rozmanitější 
přístupy. Čítá zhruba 80 rodin a stále se roz-
růstá. Zatím nemají svůj vlastní prostor, kde 

by konali bohoslužby a kde by se scházeli 
i při jiných příležitostech. V současnosti 
převážně využívají prostor tamního klubu 
seniorů. Nemají ani vlastního duchovního, 

a tak se jejich bohoslužby omezují na Kaba-
lat šabat jednou za čtrnáct dní, kdy k nim 
z Haify dojíždí rabín Golan Ben ‑Chorin. Ten 
zde také vede ve středu dvakrát do měsíce 
midraš.

Mezi našimi komunitami zatím neproběhl 
žádný osobní kontakt. Já a můj muž jsme 
využili příležitosti, že jsme o své svatební 
cestě zatoužili pobýt nějaký čas v Galileji, 
i začali jsme domlouvat návštěvu. Zpočátku 
byla vzájemná komunikace poněkud chao-
tická, navíc jsme se dozvěděli, že šabat, který 
jsme mínili strávit v Roš Pině, byl právě ten, 
kdy se u nich nekonala bohoslužba.

Když jsme přijeli 31. března do Roš Piny 
a ubytovali se v soukromí, s velkým zpoždě-
ním jsme si v osm večer přečetli e ‑mail 
poslaný někdy v poledne, v němž jsme byli 
zváni na šabatovou večeři. Jen jim chybělo 
na nás telefonní spojení, abychom mohli 
konkrétně dohodnout, co a jak. Ihned jsme 
odpověděli, omluvili se, že reagujeme až tak 
pozdě, a začali jsme si chystat soukromé 
přivítání šábesu. Jak jsme však byli po pře-
sunu z Jeruzaléma unaveni, všechno nám 
trvalo nějak dlouho, takže k vlastní modlitbě 
jsme se dostali až v devět. A uprostřed 
amidy – telefon. Kdy prý pro nás mohou 
přijet. Už jsou sice uprostřed šabatové 
večeře, nicméně že jsme srdečně zváni. Tak 
jsme řekli, že za 20 minut budeme připra-
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Historické jádro Roš Piny.

Na šabatovém brunchi s Ramim a Nogou.



veni. Přijeli pro nás autem a za chvíli jsme se 
ocitli v jednom z nejstarších domů Roš Piny, 
který měl kamenné zdi a krásný dřevěný 
vysoký strop. Jídlo bylo vynikající a hosti-
telé velmi milí. Tak jsme poprvé zažili 
místní pohostinnost.

Druhou příležitost jsme dostali hned 
následující den ráno. Přijeli si pro nás 
postarší manželé Rami a Noga. Pocházeli 
z Tel Avivu a zde si našli dům na stáří. Nej-
dřív nás zavezli na chvíli k sobě domů, do 
vsi Micpe Kineret (tj. Výhled na Kineret), 
která leží na půli cesty mezi Roš Pinou 
a Safedem. A vskutku, z jejich domu se otví-
ral nádherný výhled na celé údolí Jordánu, 
uprostřed s Kineretem (Galilejským jeze-
rem). Výhled doplňovalo hejno čápů, které 
před námi kroužilo nad krajinou. Byli na 
cestě do Evropy, a kdo ví, možná si teď sta-
vějí hnízdo někde v Čechách. Z Micpe Kine-
ret jsme byli zavezeni na brunch k jejich 
přátelům, manželskému páru, který žil ve vsi 
Michmanim ležící na jednom z kopců neda-
leko nad Karmielem. Do vsi se vjíždělo 
branou, která se na šabat a noc zamykala – 
prý kvůli zlodějům. Dům našich dalších 
hostitelů však byl od okolní krajiny oddělen 
pouze částečně, a to víceméně symbolickým 
nízkým plotem spleteným ze suchých větví. 
Krátce po našem příjezdu jsme se setkali se 
stádem koz a jejich pastevcem – beduínem, 
který byl z arabské vsi ležící na protějším 
kopci, a také s jeho dvěma velmi kamarád-
skými psy. Od svých hostitelů jsme se 
dozvěděli, že mají s místními Araby velmi 
dobré vztahy – výrazně lepší, než mají Ara-
bové ze západní části zmíněné vsi s Araby 
z její východní části. Po výborném jídle nás 
pak Rami a Noga provezli svým autem po 
větší části Horní Galileje.

Ve středu jsme se v Roš Pině zúčastnili 
reformního midraše. Měli jsme tak první 
příležitost setkat se rabínem Ben ‑Chorinem. 
V midraši jsme probírali proměnu vztahu 

mezi Bohem a Izraelem během prvního Pesa-
chu, od noci vyvedení z otroctví po noc pře-
chodu přes Rákosové moře. Po jeho skončení 
jsme jménem Bejt Simcha místním předali 
oficiální dar – natlu z karlovarského porce-
lánu. Když jsme se s nimi toho večera loučili, 
požádali jsme r. ben Chorina o radu, jestli 
neví o nějaké synagoze v Tiberiadě, která 
stojí za návštěvu šábesových bohoslužeb. 
Hned následující den jsme totiž museli opus-
tit Roš Pinu, neboť naši ubytovatelé odjížděli 
pryč. Namísto toho, aby nám r. Ben ‑Chorin 
něco doporučil, zeptal se členů komunity, 
jestli by nešlo zařídit, aby nás někdo z Tibe-
riady zavezl na vítání šábesu do Roš Piny.

Nedlouho po našem příjezdu do Tiberi-
ady jsme se dozvěděli, že se to podařilo 
zařídit. Shodou okolností se jeden manžel-
ský pár z reformní komunity Bejt Daniel 
sídlící v Tel Avivu rozhodl strávit pár dní 
právě v Tiberiadě. Ti nás tedy svezli do Roš 
Piny a pak zase zpátky. Kabalat šabat se 
v Roš Pině dost lišil jak od toho, co známe 
z Bejt Simcha, tak i od toho, co jsme poznali 
ve dvou reformních synagogách v Jeruza-
lémě. Z tradiční struktury bylo zachováno 
Lecha dodi, celé Šema a Amida, která se 
odříkávala potichu. Jinak se tam odříkávaly 
a především zpívaly dost odlišné věci. Pře-
vládaly různé melodie z Ameriky, kterým 
osobně příliš nehovím. Bohoslužba byla 
doprovázená hrou na kytaru rukou rabína, 
dále hrou na klarinet a foukací harmoniku. 
Když jsme nad tím vyjádřili mírné překva-
pení, dozvěděli jsme se, že někdy hraje ještě 
mnohem více nástrojů. Po bohoslužbě jsme 
byli opět pozvání na šabatovou večeři. Stůl 
doslova přetékal jídlem. V pozdních hodi-
nách jsme se rozloučili a odjeli zpátky do 
Tiberiady. Tak jsme tedy měli možnost se 
čtyřikrát během jednoho týdne setkat s lidmi 
z reformní komunity Be roš pluralisti, která 
působí v Roš Pině.

◗ Jan David Reitschläger, foto: autor
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Památník 
Terezín 
má nového 
ředitele
Ministr kultury vybral a jmenoval nové-

ho ředitele státní příspěvkové organi-
zace Památník Terezín. Stal se jím dosavadní 
vedoucí tamního dokumentačního oddělení 
Jan Roubínek, který 1. července ve funkci 
nahradí dlouholetého ředitele Jana Munka. 
Munk organizaci úspěšně vedl 27 let.

Ministr kultury Daniel Herman se v pátek 
5. května zúčastnil slavnostního shromáž-
dění k 70. výročí založení Památníku Tere-
zín a na základě doporučení výběrové 
komise vybral a při této příležitosti jmenoval 
Mgr. Jana Roubínka, B. A., novým ředitelem 
Památníku Terezín. Jan Roubínek se funkce 
ujme 1. července a vystřídá v ní PhDr. Jana 
Munka, CSc., jenž funkci zastával dlouhých 
27 let a vzhledem ke svému pokročilému 
věku požádal ministra, aby ho z funkce ředi-
tele uvolnil. 

„Děkuji panu řediteli Munkovi za dlou-
holetou, skvělou práci, kterou zde odvedl. 
Všichni vidíme a víme, že dílo, které zde 
vytvořil, je obdivuhodné. Panu magistru 
Roubínkovi přeji hodně sil, energie, dobré 
vůle a dobrých spolupracovníků,“ uvedl 
v Terezíně Daniel Herman. Jan Roubínek ve 
své krátké řeči v návaznosti na své jmeno-
vání uvedl, že svou roli přijímá se vší váž-
ností a slíbil mimo jiné, že nikdy v budoucnu, 
coby ředitel Památníku, nepřipustí, aby se 
tato vážená instituce stala nástrojem politic-
kého boje, jak se stávalo v dobách komunis-
tické totality.

Pětačtyřicetiletý Jan Roubínek vystudoval 
všeobecnou historii a historii Blízkého 
východu na telavivské univerzitě v Izraeli 
a historii na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Zde se také připravuje na 
složení státní rigorózní zkoušky. Svůj dosa-
vadní profesní život strávil Roubínek v růz-
ných pozicích ve Velké Británii a ve Francii, 
v Památníku Terezín pracuje od roku 2011, 
nyní v pozici vedoucího dokumentačního 
oddělení. Je členem reprezentace Židovské 
obce v Praze. Plynule, kromě mateřské češ-
tiny, ovládá také hebrejštinu, angličtinu 
a ruštinu. Je ženatý a má dvě děti.

◗ Tomáš Rieger, foto: archivVýhled na Roš Pinu v pozadí s Golanskými výšinami.



Sčítání lidu známe z vlastní zkušenosti. Neprovádí se často, proto-
že je náročné a drahé, má však své odůvodnění, a to nejen stati-

stické. Díky němu je možné vysledovat nejrůznější sociologické 
trendy ve společnosti. Případ parašat Bemidbar je však trochu odliš-
ný – během tří měsíců od vyvedení Izraelitů z Egypta, tedy ve velmi 
krátkém časovém období, se konala sčítání hned tři. Proč tolik? Jistě, 
šlo o výjimečnou dobu, ale v žádném případě nešlo jen o pouhá čísla.

Parašat Bemidbar má zvláštní význam pro oslavu svátku Šavuot, 
kdy si připomínáme darování Tóry Mojžíšovi na hoře Sinaj. Oddíl 
Bemidbar je obvykle čten jeden šabat předtím, než si připomínáme 
onu významnou událost, během které Bůh daroval Tóru Izraeli, 
čemuž se někdy říká svatba Izraele s Bohem (Taanit 26b). Připomín-
kou toho je, že ženich bývá o šabatu před vlastní svatbou volán 
k Tóře, což je v symbolické rovině vnímáno jako příprava na svatbu. 
Parašat Bemidbar je také takovou zvláštní přípravou na spojení mezi 
Bohem a Jeho lidem, ke kterému došlo po obdržení Tóry.

Proč si ovšem máme akt spojení ženicha s nevěstou – Boha s jeho 
lidem – připomínat četbou o sčítání lidu? Raši komentuje příkaz 
sčítání následovně „Protože Mu jsou děti Izraele drahé, počítá je 
celou dobu: když vyšli z Egypta – spočítal je. Když padli kvůli hříchu 
zlatého telete – spočítal je. Když se chystal na to, aby Jeho Přítom-
nost (Šechina) spočívala uprostřed nich (ve Svatyni) – spočítal je.“

Sčítání můžeme vnímat jako projev lásky. Bůh nepotřebuje 
veřejné sčítání, aby se konečně dozvěděl, kolik nás vlastně je. Přesto 
je každý, jednotlivě, znovu započítáván na Jeho příkaz. Každého 
hned napadne, jestli takové sčítání není spíš dobré pro nás. Abychom 
si uvědomili, kdo jsme a kde jsme, kam anebo komu patříme. Před 
svátkem Šavuot, jako ostatně vždy, je to pro nás legitimní otázka. 
Podle midraše (Tanchuma) se obdobné sčítání lidu konalo prozatím 
pouze devětkrát – podesáté to bude, až přijde Mesiáš. Chce se tím 
říct, že opravdu nejde jen o statistiku, ale o duchovní stav každého 
jednotlivce. Nestává se to každý den, abychom se při nějaké příleži-
tosti zastavili a vážně se zamysleli nad smyslem a směřováním 
našeho života. Taková chvíle by se neměla promarnit.

Druhou věcí, kterou bych chtěl zmínit, je určitá výjimka, která se 
u toho sčítání vyskytla. Jedná se o lévijce, kteří sloužili Chrámu 
a asistovali také kohenům při jejich službě. Tento unikátní status 
lévijců byl zdůrazněn tím, že při sčítání lidu neměli být započítáni. 
„Hospodin totiž promluvil k Mojžíšovi: Pokolení Léviho mezi Izra-
elce nezapočítáš…“ (Bemidbar 1,48). Jak si máme tento rozpor 
vysvětlit? Nejdříve je přikázáno sečíst každého jednotlivce, přičemž 
je bezprostředně poté celé jedno pokolení ze sčítání vyňato. Vysvět-
lení se nám nabízí ve 3. kapitole: „Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: 
Hle, já jsem si vzal lévijce z Izraelců místo všech prvorozených mezi 
Izraelci, všech, kteří otevírají lůno. Lévijci jsou moji.“ (Bemidbar 
3,1112)

Midraš to komentuje následovně: Proč nebyl Léviho rod počítán 
společně se zbytkem židovského národa? Lévijci jsou členy Hospo-
dinovy vlastní domácnosti, děti Jeho paláce. V tomto případě 
můžeme Hospodina přirovnat k mocnému králi, kterému náleželo 
mnoho legií vojáků. Jednoho dne král přikázal svému služebníku, 
aby všechny spočítal, s výjimkou té čestné legie, určené k tomu, aby 
stála před králem. Stejně tak bylo řečeno Mojžíšovi, aby nepočítal 

lévijce společně se zbytkem synů Izraele, ale samostatně. Není hodno 
krále, aby se jeho exkluzivní, soukromá legie počítala společně 
s ostatními. Proto byli lévijci počítáni zvlášť. (Midraš Raba 1,12)

Midraš Tanchuma uvádí, že zvláštní roli Léviho dobře odhadnul 
praotec Jákob, který ho zasvětil Hospodinu jako desátek ze svých 
synů. Podle tohoto příběhu odváděl Jákob desátky jak z úrody, tak 
i ze svých synů. U sklizené úrody to bylo tak, že byla označena jako 
tevel, a nesměla být použita, dokud se z ní část neodložila jako truma 
a maaser, desátek. Když byl tento předpis splněn, celá zbývající část 
úrody byla „povýšena“ ze zakázaného tevel na povolené chulin 
a mohla se konzumovat. Stejně tak tomu bylo, když bylo pokolení 
lévijců odděleno od zbytku Izraele, aby se mohlo věnovat službě 
Hospodinu – zbytek Izraele byl tímto aktem povznesen, aby tak i on 
mohl sloužit svému Bohu tak, jak se píše: Jako království kněží 
a svatý národ. (Šemot 19,6)

Dnes není Chrám, kde by lévijci sloužili, a o to větší zodpověd-
nost leží na nás. Bůh s námi počítá a nesčetnými způsoby nám každý 
den projevuje svoji laskavost. Jde o to, abychom si to vůbec uvědo-
mili. Na nás je, abychom promysleli svoji osobní formu „desátku“, 
kterou bychom mohli vyjádřit svou vděčnost Bohu, a spolupatřičnost 
k celému společenství, a přispěli tak k jeho povznesení.

◗ Pavel Avraham Vrátný, repro: wikimedia
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Dvě zprávy od zvědů: Bemidbar 13:17-20, 23-33, detail z biblické pohlednice vyda-
né roku 1907 nákladem Providence Lithograph Company.

Parašat Bemidbar otevírá IV. Knihu Mojžíšovu. Začíná slovy: „Hospodin promluvil k Mojžíšovi na 
Sinajské poušti ve stanu setkávání prvního dne druhého měsíce ve druhém roce po jejich vyjití 
z egyptské země: Pořiďte soupis celé pospolitosti Izraelců…“ (Bemidbar, 1,12)

Šavuot a Parašat Bemidbar
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Izraelci automobily nevyrábí, ale učí je 
vidět a samostatně rozhodovat v provozu
Mobileye je nejúspěšnějším izraelským 

„startupem“ poslední dekády. Základy 
technologie pokročilého systému asistence 
řidičům (Advanced Driver Assist Systems – 
ADAS) od Mobileye vznikly na Hebrejské 
univerzitě v roce 1999. Z nadějného startupu 
se během deseti let od získání první význam-
né kapitálové injekce (130 mil. USD od 
Goldman Sachs v roce 2007) stal průkopník 
technologie, která v reálném čase snímá, 
analyzuje a vyhodnocuje překážky před 
vozidlem a prokazatelně tak přispívá ke sní-
žení nehodovosti.

Podstatou systému je jediná kamera a čip 
EyeQ, který Izraelci vyvinuli ve spolupráci 
se společností Philips. Právě jednoduchost 
a nízká cena zařízení přispěly k jeho rych-
lému rozšíření v automobilovém průmyslu. 
Řada výrobců, mezi nimiž je například 
i Volkswagen, integruje technologii Mobil‑
eye do balíčku asistenční výbavy prémio-
vých modelů. Zakoupit lze i samostatné 
zařízení, které se instaluje pod čelní sklo 
jakéhokoliv automobilu.

Izraelská firma ve spolupráci s automo-
bilkami BMW, Volvo a Tesla v posledních 
třech letech pokročila ve vývoji autonom-
ního řízení vozidel natolik, že „autopilota“ 
lze již po technologické a bezpečnostní 
stránce považovat za systém srovnatelný 
s manuálním řízením, byť nehody se nevy-
hýbají ani samoříditelným vozidlům. V prů-
měru jedna smrtelná nehoda na 100 milionů 
najetých kilometrů (dle statistik vozidel 
Tesla Model S) se zapnutým autopilotem 

připomíná, že technologie sama o sobě není 
samospá   sná. Výrobce vozidel ani regulá-
toři proto zatím nedoporučují přenechat 
řízení výhradně na autopilotovi. 

Společnost Mobileye se při dalším vývoji 
rozhodla spolupracovat s výrobcem proce-

sorů Intel a s automobilkou BMW. Intel je 
největším zahraničním investorem v Izraeli. 
Z více než deseti tisíc izraelských zaměst-
nanců Intelu pracují dvě třetiny ve výzkumu 
a vývoji. Tesla se bude při dalším pokračo-
vání vývoje spoléhat zejména na rozsáhlé 
zkušenosti z reálného provozu prvních semi‑
‑autonomních vozidel. Zcela odlišným smě-
rem se ubírá společnost Google, která chce 
při vývoji autonomního řízení zužitkovat 
rozsáhlé datové podklady na bázi satelitních 
a leteckých snímků převedených do 3D per-
spektivy, resp. unikátního fotografického 
pokrytí silniční sítě Street View.

Případná česko ‑izraelská spolupráce ve 
vývoji autonomního řízení by českému auto-
mobilovému průmyslu – pilíři naší ekono-
miky – pomohla posunout se směrem k vyšší 
přidané hodnotě a k lukrativnějším částem 
výrobního řetězce. Možnost spolupráce 
s Mobileye představuje příležitost podílet se 
na technologické revoluci, která s přícho-
dem autonomního řízení v nedaleké budouc-
nosti pravděpodobně nastane.

České firmy se přitom o možnost podílet 
se na vývoji autonomního vozidla ucházejí 
již nyní. Jeden z významných subdodavatelů 
automobilového průmyslu, francouzská spo-
lečnost Valeo, má v Praze vývojové centrum. 
Od roku 2013 zde probíhá výzkum rozšíření 
schopností senzorů a softwaru pro parkovací 
asistenční systémy. Prototypy jejich vozidel 
lze spatřit v běžném provozu nebo na poly-
gonu v Milovicích. I díky úspěchům tohoto 
vývojového centra si Valeo upevnila přední 
postavení v oblasti vývoje asistenčních sys-

témů a integrace senzorů do automobilů. 
Nové technologické centrum Valeo bylo 
otevřeno počátkem letošního roku v pražské 
Hostivaři. Mobileye se společností Valeo již 

spolupracuje na vývoji kombinovaného sys-
tému detekce překážek ve směru jízdy, a to 
za použití kamerové technologie a lasero-
vého skenování Valeo. Takto získaná data 
mají být v reálném čase zpracována mikro-
procesorem EyeQ a algoritmy Mobileye.

Ministerstvo dopravy ČR v únoru 2017 
oznámilo úmysl vybudovat zkušební okruh 
pro testování vozidel s autonomním řízením 
bez řidiče, který by mohl vzniknout do pěti 
let. Plán okruhu provozovaného státem byl 
představen na setkání manažerů autoprůmy-
slu se členy vlády v Mladé Boleslavi. Oproti 
ostatním zařízením v ČR a zahraničí by nový 
polygon měl mít bohatší vybavení přede-
vším v oblasti konektivity i simulace situací, 
ke kterým může během jízdy dojít.

◗ Branislav Gál, obchodní rada  
velvyslanectví ČR v Tel Avivu

Ziv Aviram, CEO Mobileye, prezentuje možnosti systémů automního řízení vozidel na setkání YPO Edge 2017.

Samostatná jednotka, která se instaluje pod čelní sklo 
jakéhokoliv automobilu.

Systém Mobileye upozorní také na blízkého chodce.

„Jako student jsem věřil, že první transformační platformou pro umělou inteligenci budou roboti.  
Dnes již ale víme, že první skutečné využití umělé inteligence nastalo v automobilech.“

prof. Amnon Šašua, spoluzakladatel, předseda a CTO, Mobileye



Velká synagoga v Plzni je největší syna-
gogou v České republice. Se svou troj-

lodní dispozicí se rozprostírá na ploše třicet 
krát padesát šest metrů. Nepřehlédnutelnou 
dominantou jsou její dvě pětačtyřicetimetro-
vé věže. Původní plány k výstavbě navrhl 
roku 1888 vídeňský architekt Max Fleischer, 

který navrhoval také synagogy ve Vídni, 
Pelhřimově a Mikulově. Fleischerův plán 
počítal se zbudováním věží o výšce šedesát 
pět metrů. Tento návrh však nevyhovoval 
městské radě, která se obávala, že takto vyso-
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➤

Plzeňská Velká synagoga 
čeká na rekonstrukci

12

Židovská obec Plzeň požádala koncem března roku 2017 o dotaci na projekt Obnova Velké synagogy 
a rabínského domu v Plzni. Celkové náklady na rekonstrukci mají přesáhnout sto dvacet milionů 
korun českých. Pokud bude dotace přidělena, vlastní rekonstrukce započne v červenci roku 2018 
a potrvá do července roku 2021.

➤



architektura
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➤ ké věže budou zastiňovat nedalekou katedrá-
lu sv. Bartoloměje. Velká synagoga, jak ji 
známe dnes, byla nakonec vystavěna podle 
plánů plzeňského architekta Emmanuela 
Klotze, který věže nechal snížit o dvacet met‑
rů a obohatil původní Fleischerův novoro-
mánský plán o maurské prvky.

Exteriér Velké synagogy prošel částečnou 
rekonstrukcí již v letech 1995–1997, kdy 
byla opravena střecha a vnější plášť syna-
gogy. Plánovaná rekonstrukce se proto bude 
týkat převážně jejího interiéru. Velká část 
původní malířské výzdoby je v současnosti 
v havarijním stavu, opravu vyžadují i ostatní 
umělecko ‑historické části interiéru, jako 
jsou omítky, štuky a kovové a dřevěné prvky 

výzdoby. Restaurací by měly projít také 
původní varhany, které pro synagogu zbudo-
vali bratři Braunerové roku 1890. Plán 
rekonstrukce počítá s vybudováním nového 
výsuvného pódia, které by do budoucna 
posloužilo koncertům a společenským 
akcím. Součástí projektu je i 3D digitalizace 
interiéru a vznik nové expozice „Základy 
judaismu“. 

Rekonstrukcí má projít také novoromán-
ský rabínský dům, který se nachází ve dvoře 
synagogy. Plán rekonstrukce počítá s kom-
pletní renovací všech jeho pater – v přízemí 
bude vybudována nová moderní mikve, 
k níž bude zřízena stálá expozice věnovaná 
rituální lázni. Dále zde vznikne návštěvnické 
centrum, knihovna, archiv, multifunkční sál 
a zázemí pro lektory. Součástí projektu je 
i rekonstrukce venkovních ploch synagogy 
a vysazení zahrady mezi Velkou synagogou 
a rabínským domem.

◗ Jan Kindermann
Fotodokumentace současného stavu: archív autora 
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Ahoj obludo,
začal jsem ti psát další dopis, ale pak mě napadlo, že si nejsem 

jistej, kam ho poslat, aby sis ho fakt mohla přečíst. Abys to stihla 
dřív, než sem pojedeš. A taky že nezůstane při jednom, určitě jich 
bude víc. Vlastně mám v jednom kuse chuť ti psát. Trochu jako se 
píše deník, ale ten bych si nepsal, je to jen a jen pro tebe. Jenže ty teď 
pořád jezdíš sem a tam, tak jsem to vymyslel jinak. Začal jsem znova 
a píšu na pokračování. Ne jeden dlouhej dopis, několik poctivejch, 
jednotlivejch dopisů. Jen je dám do společný obálky a pošlu najed-
nou, k tetě. To je zaplaťpánbůh takovej záchytnej bod. Pozdravuj 
tetu! Neznám ji, ale z tvýho vyprávění je mi sympatická. Mám ji rád, 
dá  ‑li se to tak říct, a myslím, že ti jí i závidím. Já nikoho takovýho 
nemám. S matkou je to podobně komplikovaný, jako s tou tvojí. 
I když jiným způsobem. Co se týče otce, radši zachovejme důstojné 
mlčení. Taky je to jinak, ale taky to vyjde na stejno. Jako bych ho 
neměl.

No ale zpátky k těm dopisům. Jestli tě můžu poprosit – já vím, 
můžu – což je ale zároveň to jediný, co můžu. Takže jestli tě můžu 
poprosit, hraj se mnou tu mou hru! Nečti je všechny najednou. Jeden, 
pak další a tak dále. Ne víc než jeden denně. Dej jim čas a prostor. 
Zdá se mi to důležitý, ani přesně nevím proč. Možná si řekneš, že to 
je úplná blbost. No jo, tak si dělej, co chceš. To seš ráda, že jsem ti 
to dovolil, co?

Tomáš

P. S. Aby to nebylo tak jednoduchý, ještě do toho budu vkládat 
svoje texty. Možná když seberu dost odvahy. Rozepsal jsem román. 
Totiž já ještě nevím, jestli to opravdu bude román. To je můj cíl, moje 
meta. Každopádně abych se držel při zemi, něco jsem rozepsal. 
Takový podobenství. S dovolením bych ti ho po kouskách posílal. 
Číslováno římskými číslicemi. Hodí se to k době a taky aby ses v tom 
líp vyznala. Ačkoli proč by ses v tom neměla vyznat, když je to na 
rozdíl od dopisů psaný na stroji. Už tady asi začínám mírně 
blbnout.

Pozdravuj jezero. Tetu už jsem pozdravoval. Kdybys na to někdy 
měla čas a náladu, rád bych s tebou za ní jel. Moudrá stařena, Českej 
Krumlov za rohem, Šumava a všechny ty vody… Třeba v září nebo 
v říjnu až bude jezero v mlhách a lesy v šarlatu, jak by napsali 
některý z těch, který bych tak rád následoval. Andělům, ztuhlým 
v kameni, pokud tam ňáký zbyli, ale kde už jinde, kanou do sandálů 
slzy podzimu. Na břehu postava v khaki bundičce, zimomřivá, 
schoulená do sebe, s modrou šálou, třikrát omotanou kolem krku. 
Mezi nebem a vodou a přitom v jednom ohni. Postava, která, promiň, 
neví jistě, kam patří, takže je pořád tak trochu nasraná. Představuju 
si to častějš, než by sis myslela. Taky si nejsem jistej. Ani jedním 
z nás.

T.

I. 
„Vidíš toho muže?“ zeptal se svého hosta.
„Kterého?“
„Toho, co jsem ti ukazoval už včera. Toho s tím narezlým vousem. 

Vím, že takový tu má každý třetí, nemusíš mě přerušovat. Jeho košile 
je špinavá, plášť děravý. Povaluje se pod datlovníkem, ačkoli by měl 
být někde úplně jinde. Jeho dítě pláče hlady…“

„I to druhé, už má dvě.“
„Vím, druhé samozřejmě taky. Žena ho neviděla od včerejšího 

rána, marně čeká, že s tím vším něco udělá. Ale on ne, radši se pova-
luje pod datlovníkem. Tak toho. Toho tam pošlu.“

„Teď se konečně zvedl.“
„Potřebuje se vymočit. To je jediný důvod.“
„Seš si jistý, že to má být on?“
„Byl líný popojít pár metrů. Ani se neobrátil, i to mu bylo zatěžko. 

Stojí proti svahu. Nachcal si do sandálů. Radši pojít než popojít. Co 
bys chtěl víc? On a žádný jiný.“

„Tvůj smysl pro humor mi někdy připadá zvláštní. Skoro 
zvrácený.“

„Jistě, protože ty nemáš žádný. Nemůžeš hodnotit humor, když mu 
nerozumíš. Neměl bys. Zkus to už jednou pochopit. A kromě toho 
o humor tady nejde, ne v první řadě. To bys chápat moh.“

„Pokud to tak opravdu je, zřejmě mi unikají nějaké souvislosti.“
„To nevadí, máš zase jiné přednosti.“
„Jde přece hlavně o lidi, několik tisíc lidí.“
„O ty jde vždycky. Bude to na nich, vždycky je to na nich. On jim 

to jenom vyřídí.“
„A co když ne?“
„Stejně je to na nich. Mají to vědět i bez něj. Ve skutečnosti to 

vědí. Moc dobře to vědí. Jako vždycky.“
„Vždycky, vždycky, vždycky… Pořád říkáš vždycky.“
„Zkušenost. Na to si zvykni.“
„Nechtěl bych dělat všechno jako vždycky.“
„Jistěže ne, nic jiného bych ani nečekal. Jsi mladý. S mladými je 

to tak vždycky.“
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Irena Dousková

Rakvičky
Přinášíme vám krátkou ukázku z připravované 
knihy Ireny Douskové Rakvičky. Komorní příběh 
čtyř hlavních protagonistů, jehož hlavní dějová 
linie se odvíjí kolem několikadenní cesty stopem, 
je zasazen do poloviny osmdesátých let 20. sto
letí. Jistou roli v něm hraje i pokus jednoho 
z hrdinů, studenta a začínajícího literáta, o vlastní 
variaci na téma Jonáše, v mnoha ohledech snad 
nejkurióznějšího ze starozákonních proroků.



Sudoku po židovsku
Přinášíme vám poněkud netradiční křížovku – zkuste sudoku vyluštit za 
pomoci písmen hebrejské abecedy. Hebrejská písmenka mají totiž i svou 
numerickou hodnotu:
ט - 9 • ח - 8 • ז - 7 • ו - 6 • ה - 5 • ד - 4 • ג - 3 • ב - 2 • א - 1
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sudoku

JERUZALÉMSKÁ 
SYNAGOGA

večerní komentovaná 
prohlídka 

čtvrtek 25. května 
od 19.00 h

Na úvod prohlídky  
se rozezní unikátní 

varhany pod rukama 
varhaníka Václava Petera. 

Vstupné: dospělí 80 Kč, 
děti do 6 let zdarma, děti 
6–15 let a studenti 50 Kč

Jeruzalémská 7, 
Praha 1 – Nové Město

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 fields.

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

Maskil hledá 
nové redaktory
Spolek Bejt Simcha 
vyhlašuje výběrové ří
zení na pozici vedoucí 
redaktor/ka a redak
tor/ka časopisu Mas
kil. Preferujeme člověka 
se znalostmi židovské kul-
tury a židovského nábo-
ženství. Více informací na 
emailu:

kehila@bejtsimcha.cz



Začátkem dubna přivítala děčínská syna-
goga mexický pěvecký sbor Niňos cantores 
del Estado de México. Do České republiky 
sbor zavítal v rámci dlouhodobé spolupráce 
s pěveckým sborem Pedagogické fakulty 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem Chorea Academica. Oba sbory 

již mají zkušenost se společným vystupová-
ním nejen v Evropě, ale také ve Spojených 
státech a v Mexiku. Pro děčínskou synagogu 
si sbory připravily repertoár sestávající 
z mexických i českých lidových skladeb, 
a několik kusů z per evropských klasiků.

◗ Mirka Poskočilová

Dívčí sbor z Mexika vystoupil v děčínské synagoze

V pátek 28. dubna se v Bejt Simcha uskutečnil dětský Kaba‑
lat šabat. Akce se zúčastnilo šest dětí ve věku od 3 do 10 let. Pro-
gram trval přibližně 45 minut a byl složen ze dvou částí – liturgie 
a ši‘uru. Děti nejdříve společným úsilím zapálily šabatové svíce, 
poté se slova ujal kantor, který všechny provedl zkrácenou verzí 

Kabalat šabat a večerní modlitbou. Citlivý výklad týdenního oddílu 
Tóry byl vhodně doplněn několika otázkami, na které měly děti hle-
dat odpověď. Těm nejmenším drašu přiblížily obrázky jelena, zapa-
dajícího slunce nad Safedem či mystické krajiny sinajské pouště. Po 
společném zpěvu písně Šalom alejchem přišla řada na kiduš a požeh-

nání nad chlebem. Komunita následně zasedla ke společné večeři, 
během které proběhlo stručné vyučování k týdennímu oddílu Tazri‘a. 
Mladí posluchači si prostřednictvím příběhu ze zvířecí říše, který byl 
ztvárněn za pomoci plyšových zvířátek, připomněli nebezpečí, která 
mohou vzniknout z unáhlených výroků. Obrázek, který symbolicky 
znázorňoval zákaz pomlouvání, si děti mohly vybarvit a odnést 
domů pro budoucí připomenutí. Z reakcí dětí i dospělých bylo 
zřejmé, že se akce povedla a že další dětský šabat, plánovaný 
na 26. květen, si své příznivce jistě najde. Konec konců, přijďte se 
přesvědčit sami!

◗ Vladimír Kostka, foto: Jiří Kroupa

Královna šabat má parohy

květen – červen 201716
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Purim v děčínské synagoze se hned od 
začátku nesl ve velmi radostné atmosfé-

ře. Masky, zapůjčené z divadelního fundusu, 
proměnily všechny účastníky v mocné krále, 
statečné námořníky, nespočet zvířat a přede-
vším v aktéry purimového příběhu o králov-
ně Ester. Tradiční purimšpíl, který pro děčín-
skou synagogu již několik let připravoval 
divadelní spolek Ochděs, letos nahradila 
společenská hra, které se mohl zúčastnit 

úplně každý. Cílem hry bylo prostřednictvím 
pantomimy a rafinovaného převleku ztvárnit 
vylosovanou pasáž z Esteřina příběhu. Při 
následném hádání postavy, kterou vyvolený 
ze skupinky představoval, se pobavilo celé 

publikum. Rádi bychom poděkovali všem 
členům, kteří se na přípravě oslavy svátku 
Purim podíleli, a především Lucii a Evě za 
nezapomenutelnou zábavu.

◗ Mirka Poskočilová

Purim, jakožto veselý a na přípravu nená-
ročný svátek, je velmi oblíbený. I tací, 

kteří po celý rok do synagogy cestu těžko 
nacházejí, rádi se nechávají pobavit a pohos-
tit. Letošní oslava patřila podle ohlasů k těm 
nejlepším. Jednou z purimových svátečních 
povinností je četba Megilat Ester. Protože je 
těžké udržet během dlouhého předčítání 
pozornost slavících, zvolil jsem raději vlast-
ní, co možná nejveselejší formu příbě-
hu. Trefou do černého se ukázala být volba 
kapely, která nám k veselí zahrála – Mackie 

Messer Klezmer Band. Členové tohoto 
uskupení nás doslova zvedli ze židlí. Hráli 
a zpívali tak dobře a s takovou chutí, že se 
nedalo jinak a všichni jsme zpívali a poska-
kovali s nimi. Hudebníci končili za velkých 
ovací a jen velmi neradi jsme se s nimi lou-
čili. Dík patří všem, kteří se do přípravy 
svátku aktivně zapojili a donesli vlastní verzi 
tradičních Hamanových uší i spousty dalších 
dobrot. Letošní Purim byl opravdu tak vese-
lý, jak má být.

◗ Pavel Vrátný

Tradiční pesachový 
workshop sklízel úspěch

Letos jsme již potřetí uspořádali pesa‑
chový  wokrshop  pro  rodiče  s  dětmi, 
jehož náplní byla příprava macesů. Workshop 
jsme zahájili důkladnou teoretickou přípra-
vou, ve které nesmělo chybět vysvětlení, 

proč je během svátku Pesach nutné jíst 
macesy, a také několik rad a tipů na jejich 
přípravu. Přítomným pekařům následně už 
nic nebránilo v tom, dát se do díla. Za spl-
nění přísných nároků pro přípravu macesu 
nás čekala sladká odměna v podobě čokolá-
dové pomazánky a dalších pochutin, kterými 
jsme letošní pečení povýšili na skutečný 
kulinářský zážitek.

Společná oslava svátku 
Pesach v Třígenerač ním 
komunitním centru Hagibor

Malebné  prostory  Třígeneračního 
komunitního centra Hagibor ožily osla‑
vou  svátku  Pesach. Letos poprvé jsme 
svátek oslavili společně s klienty Třígene-
račního centra. Jejich milá společnost nene-

chala žádného z účastníků pesachového 
sederu na pochybách, že poselství svátku 
Pesach zůstává živé napříč generacemi. 
Sederem nás již tradičně provedl kantor Ivan 
Kohout. Za laskavou podporu děkujeme 
všem zúčastněným a především Třígenerač-
nímu centru Hagibor.

◗ Kamila Špinarová

Oslava svátku Purim v Děčíně

Oslava svátku Purim v Liberci

Zprávy z Bejt Simcha
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Židovské muzeum 
v Praze, Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu

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

Maiselova synagoga,

Maiselova 10, Praha 1: 

úterý 23. 5. v 19 h:
Rovinám rodným náleží písně mé. Před-
stavení stejnojmenného výboru poezie 
polabských židovských básníků první polo-
viny 20. století Camilla Hoffmanna, Franze 
a Hanse Janowitze a Rudolfa Fuchse. Velká 
část básní vychází v tomto zrcadlovém 
dvoujazyčném vydání v češtině vůbec 
poprvé. Hostem večera bude editorka tohoto 
svazku Lenka Kusáková a verše přednese 
významný český germanista a překladatel 
Vratislav Jiljí Slezák. Večer probíhá ve spo-
lupráci s Pražským literárním domem autorů 
německého jazyka. Vstup volný

pondělí 29. 5. v 19 h:
Maličká slzička: Nacizmus a jeho ničivé 
dôsledky v životoch stredoeurópskych 
hudobníkov (1933–1945). Představení stej-
nojmenné anglicko ‑slovenské publikace 
(Hudobné centrum, 2017), v níž Agata 
Schindler, v Drážďanech žijící slovenská 
muzikoložka, shromáždila výsledky svého 
výzkumu o sedmi hudebnících spojených 
s předválečným Československem, kterým 
do rozvíjející se hudební kariéry tragicky 
zasáhl holocaust. S autorkou Agatou Schin-
dler bude rozmlouvat kurátorka archivu 
dějin holocaustu Židovského muzea v Praze 
Jana Šplíchalová. Během večera bude 
možno zhlédnout ukázky z filmu Zdeňka 
Jiráského V tichu (2014). Vstup volný

čtvrtek 8. 6. v 19 h:
České smyčcové duo. Koncert stejnojmen-
ného komorního sboru houslistky Lucie 
Sedlákové Hůlové a violoncellisty Martina 
Sedláka. Na programu koncertu jsou vedle 
děl N. Paganiniho, R. Glièra a G. Piatigor-
skyho i díla tzv. terezínských skladatelů E. 
Schulhoffa, G. Kleina nebo Z. Schula. Vstu-
penky na koncert možno zakoupit v před-
prodeji v Maiselově synagoze, v Informač-
ním 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 15. 6. v 19 h:
Role společenství v duchovním životě. Ke 
křesťanskému i židovskému náboženskému 

životu neodmyslitelně patří komunita. Ta 
může být velkou oporou duchovního života 
jednotlivce, ale také může být nelehkou 
výzvou, která člověka nutí ke kompromisům 
s jeho náboženskými ideály. V rámci pravi-
delných měsíčních diskuzí projektu 
Duchovní dialogy, jehož centrem je kostel 
Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohra-
dech,  se setkají členka kongregace sester 
karmelitek sv. Terezie a pedagožka na KTF 
UK Denisa Červenková a brněnský rabín 
Štěpán Menaše Kliment – tentokrát v Mai-
selově synagoze. Moderuje jeden z tvůrců 
projektu Miloš Hrdý. Vstup volný

Auditorium OVK ŽMP,

Maiselova 15, 3. patro:

čtvrtek 25. 5. v 18 h:
Kolébka a hrob lékaře a cestovatele 
Jakoba Eduarda Polaka. Zatímco hrob 
Jakoba Eduarda Polaka (1818–1891), nachá-
zející se v židovské části Vídeňského ústřed-
ního hřbitova s úctou navštěvují zejména 
zde působící íránští lékaři a medici, místo 
jeho narození ve Velké Mořině u Karlštejna 
zůstává téměř neznámé. Cílem přednášky 
historika Davida Venclíka (PedF UK) je 
poodhalit život polozapomenutého průkop-
níka západního směru lékařství v Persii 
a osobního šáhova lékaře i jeho vztahy 
k českým zemím. Vstup volný

úterý 6. 6. v 18 h:
Claude Lanzmann a jeho dílo. Přednáška 
publicistky a spisovatelky Ladislavy Cha-
teau věnovaná slavnému francouzskému 
režisérovi židovského původu Claudu Lanz-
mannovi, autorovi známého monumentál-
ního díla Šoa. Ladislava Chateau se sou-
středí především na dva jeho filmy, které se 
vztahují k Terezínu. Prvním z nich nese 
název Návštěvník ze světa živých (1997) 
a vznikl na základě šokujícího rozhovoru 
s Mauricem Rosselem, který jako delegát 
Mezinárodního výboru Červeného kříže 
v Ženevě navštívil roku 1943 koncentrační 
tábor v Osvětimi a v červnu 1944 terezínské 
ghetto. Druhý a zatím poslední Lanzmanův 
film Poslední z nespravedlivých (2013) byl 
natočen na základě příběhu Benjamina Mur-
melsteina, který stál v čele židovské samo-
správy v koncentračním táboře Terezín. 
Vstup volný

úterý 13. 6. v 18 h:
Život a dílo architekta Jakoba Gartnera. 
Přednáška kunsthistoričky Terezy Halus-
kové (FF UK) představí dílo architekta 
Jakoba Gartnera (1861–1921), který, ač 
nedostudoval Akademii výtvarných umění 
ve Vídni, nikdy neměl nouzi o zakázky. 
Gartner se stal autorem nespočtu nájemních 
domů, veřejných staveb a především mnoha 
synagog po celém území tehdejšího 

Rakouska ‑Uherska. Mezi jeho nejznámější 
projekty patřila např. synagoga v Opavě, 
Pöttingeum v Olomouci nebo vídeňské rea-
lizace Domov císařovny Alžběty a nájemní 
dům „Prückel“. Vstup volný

Nedělní program pro děti 
a jejich rodiče 11. 6. v 14 h:
Lvíček Arje a záhada Židovského Města. 
Lvíček Arje a děti se stanou detektivy, kteří 
budou na základě sdělených indicií prozkou-
mávat skrytá zákoutí pražského Židovského 
Města. Splnění jednotlivých úkolů je dovede 
k rozluštění záhady a nalezení sladké 
odměny. Prohlídka: Židovské Město. Jed-
notné vstupné 50 Kč

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 16. 5. od 17 h:
Otroci Třetí říše. Během druhé světové 
války vzniklo na území dnešní České repub-
liky na třicet osm pobočných koncentrač-
ních táborů, v nichž byli k práci nuceni 
židovští i političtí vězni. Propracovaný sys-
tém spolupráce mezi průmyslovými podniky 
a tábory situovanými zejména v oblasti Říš-
ské župy Sudety a samotná proměna Sudet 
ve výrobní zónu bude tématem přednášky 
Adama Alfonse z Ústavu pro studium tota-
litních režimů. Přednášející představí také 
svou novou knihu Otroci Třetí říše, která 
bude na místě k zakoupení za zvýhodněnou 
cenu. Vstupné 30 Kč

úterý 23. 5. od 17 h:
Společenské proměny současné Francie 
očima židovského intelektuála. Modero-
vaný diskusní večer nad knihou Alaina Fin-
kielkrauta Jedině to je přesné, kterou tvoří 
autorovy komentáře k politickým, společen-
ským a kulturním událostem z let 2013–2015 
původně určené pro francouzské Rádio ži dov-
ského společenství (RCJ) a časopis Causeur. 
Pozvání k diskusi přijali politolog prof. Vít 
Hloušek (FSS MU), historik prof. Jiří Hanuš 
(FF MU), politolog Michal Pink, Ph.D. (FSS 
MU) a romanista prof. Petr Kyloušek (prodě-
kan FF MU). Moderátorem večera bude 
novinář Petr Brod. Vstupné 30 Kč

neděle 21. 5. od 10.30 h:
Program pro děti – Počítejme do padesáti. 
V jarním období se v židovském kalendáři 

➤
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Svět knihy
11. – 14. května, Výstaviště Praha 
Holešovice, Praha

V květnu se bude již tradičně konat mezi-
národní knižní veletrh a literární festival 
Svět knihy. Přijďte se podívat na stánek 
s izraelskou literaturou, který představí sou-
časné literární dění v Izraeli a nabídne široký 
výběr knižních titulů – ty si budete moci 
samozřejmě také zakoupit. Letos se navíc 
můžeme těšit na návštěvu významného izra-
elského autora Uriho Orleva (nar. 1931), 
kterému vyšly v českém překladu již dva 
romány – Ostrov v Ptačí ulici (Práh, 2013) 
a Běž, chlapče, běž (Práh, 2013). V současné 
době se chystá české vydání knihy Domů ze 
slunečních stepí, která by měla vyjít letos na 
podzim v překladu Lenky Bukovské u nakla-
datelství Práh.

Kibbutz Contemporary 
Dance Company
16. května, 18.00,  
17. května, 19.00,  
Janáčkovo divadlo, Brno

V polovině května přijede do Brna 
v rámci festivalu Divadelní svět Brno 2017 
jeden z předních světových tanečních sou-
borů Kibbutz Contemporary Dance Com-
pany (KCDC) a představí zde to nejlepší ze 
současného izraelského tance. Na brněn-

ském festivalu vystoupí KCDC s dílem 
Horses in the Sky, které mělo premiéru 
v loňském roce. Představení je syntézou 
odvážného, energického a promyšleného 
choreografického rukopisu uměleckého 
ředitele souboru Ramiho Beéra a skvěle 
využitých možností pohybu lidského těla. 

Take Down
21. května, 18.00,  
Alfred ve Dvoře, Praha

Na přelomu května a června proběhne 
v Praze druhý ročník festivalu Prague Non-
verbal. I když centrem festivalu bude opět 
kulturní prostor La Fabrika, mohou se letos 
diváci těšit i na další holešovická divadla 
a scény. Jednou z nich bude i Alfred ve 
dvoře, kde 21. května vystoupí se svou 
taneční performance izraelsko ‑japonský pár 
Dror Liberman a Kazuyo Shionoiri. Předsta-
vení Take Down je strhující ukázkou hledání 
nových možností – temných, morbidních 
a vášnivých –, jak čelit stále více se rozmá-
hajícímu násilí ve společnosti.

Zlín Film Festival
26. května – 3. června, Zlín

Minulý rok obdržel hlavní cenu na zlín-
ském filmovém festivalu izraelský snímek 
Abulele. I letos se můžeme těšit na filmy 
izraelské provenience, a to rovnou na čtyři. 

V kategorii soutěžních studentských filmů 
představí režisérka Ella Kohn svůj krátký 
snímek Who Sank Your Ships popisující 
příběh mladičké armádní fotografky Yuli, 
která se zamiluje do tajemného izraelsko‑
‑ukrajinského vojáka Michaela. Druhým 
soutěžním filmem bude 8minutový snímek 
The Unknown Soldier režiséra Efima Gra-
boye. Efim se pomocí intimní zpovědi sta-
řičkého sovětského hrdiny druhé světové 
války snaží odhalit vlastního člověka pod 
tlusou vrstvou medailí a naučenými vzorci 
chování hrdiny. Mimo soutěž bude promít-
nut v sekci Panorama film Yuvala Adlera 
s názvem Baba Yoon o generačním střetu 
Izáka, který vede krůtí farmu, a jeho synem, 
který nechce pokračovat v rodinné tradici 
a dává přednost spravování rozpadlých aut. 
V sekci Noční horizonty bude uveden sní-
mek Land of the Little People režiséra 
Yaniva Bermana. V Izraeli probíhá další 
konflikt a skupinka dětí, o které se v krizové 
situaci nemá kdo starat, nachází ve svém 
„bunkru“ dva dezertéry, kteří zde hledají 
úkryt. Rozjíží se tak nový, paralelní konflikt 
o území, který je neméně krvavý a drastický 
než konflikt „opravdový“.
Sobota 27. 5., 18.00, Golden Apple 
Cinema 5 – Unknown Soldier
Úterý 30. 5., 20.30, Golden Apple 
Cinema 5 – Who Sank Yout Ships

➤ mezi svátky Pesach a Šavuot nachází období 
zvané omer trvající sedm týdnů. Počítání 
omeru bude téma květnové „matematické“ 
dílny pro děti od 5 let. Na všechny, kdo 
napočítají alespoň do čtyřiceti devíti, čeká 
sladká odměna. Takže počítadla klidně 
s sebou! Dílna se uskuteční v prostorách 
sálu Turistického a informačního centra 
ŽOB na židovském hřbitově v Brně‑
‑Židenicích. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 25. 5. od 17 h:
Staronový stát Židů. Stát Izrael je jedinou 
demokratickou zemí na Blízkém východě. 
Nehledě na vysokou míru vnějšího ohrožení 
představuje sama izraelská společnost velmi 
pestrou mozaiku tvořenou Židy z celého 
světa, izraelskými Araby, křesťany a Drúzy. 
Stát Izrael má mnoho specifik také v oblasti 
geografie, demografie, právního systému, 
bezpečnosti a obrany či životního prostředí. 
Méně známými pohledy na tuto jedinečnou 
zemi se bude zabývat přednáška kulturolož‑
 ky a hebraistky Terezie Dubinové. Vstupné 
30 Kč

V měsíci květnu můžete v sále OVK Brno 
zhlédnout výstavu Skotští Židé. Identita, 
příslušnost a budoucnost. Výstava se koná 
ve spolupráci se Židovskou obcí Brno a je 
přístupná ve dnech programových akcí a po 
předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

Židovská obec Děčín
srdečně zve: 

13. 5. od 10.30 – šacharit
24. 6. od 10.30 – šacharit
1. 9. od 18.00 – koncert 
Jaroslava Svěceného
Chcete   ‑li se některé z akcí 
zúčastnit, pak vás prosíme 
o nahlášení účasti na e ‑mail 
zidovska.obec.decin@volny.cz.

Dovolujeme si vás pozvat na kurzy
izraelské malířky Hany Alisy Omer

Geometrie a symbolika 
Kabalistického Stromu Života,

které se uskuteční 14., 21.  
a 28. června vždy od 18.00 h 

v prostorách Bejt Simcha,  
Maiselova 4, Praha 1.

V dílně se seznámíme se základními tvary, 
symbolikou a významy Sfér Stromu života.

Doporučujeme účastníkům vzít si papíry 
A4, kružítko, pravítko, resp. i trojúhelník.

Všichni jsou vítáni. Vstupné 50 Kč.

tel.: 730 666 956
www.hanalisart.com
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Děčínská synagoga připravila výstavy pro školy

Od  dubna  do  konce  června  mohou  žáci  a  studenti  zhlédnout  v  prostorách 
děčínské synagogy výstavy zapůjčené z Židovského muzea v Praze. Výstava 
s názvem Židovské  tradice  a  zvyky  seznamuje s židovskými tradicemi, nábožen-
stvím a historií na území Čech a Moravy a podrobněji se věnuje pramenům judaismu, 
židovskému kalendáři, oslavě šabatu a jednotlivým nejvýznamnějším svátkům (Nový 
rok a Den smíření, Pesach, Šavuot, Sukot, Chanuka a Purim). Druhá část expozice je 
věnována hlavním událostem životního cyklu – narození, svatbě a úmrtí. Druhá výstava 
s názvem Historie Židů v Čechách a na Moravě se chronologicky zaměřuje na jed-
notlivá historická období – středověk, novověk, období emancipace, předválečné Československo a na holocaust. V druhé části 
poskytuje hlubší pohled na vybraná témata židovského života a historie – samosprávu židovských obcí, povolání a hospodář-
skou činnost, židovská sídliště, tradiční kulturu a školství. K výstavám jsme pro školy zpracovali i pracovní listy k vyplnění.

K návštěvě synagogy je možné se předem objednat na telefonu 412 531 095, 

nebo na e mailu zidovska.obec.decin@volny.cz.

Běh pro paměť národa
V sobotu 20. května  startuje  v oboře Hvězda Běh pro paměť národa. Na běžce čekají tři trasy –  
10, 5 a 1 kilometr. Cyklisté, jezdci na koloběžkách a odrážedlech nebo rodiče s kočárky 
mohou změřit své síly na kilometrové Jízdě pro Paměť národa.  Běžíme  a  jedeme  pro  Paměť 
národa, abychom nezapomněli na osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů 
a všech bojovníků za svobodu. Výtěžek Běhu umožní natočit a uchovat další stovky jejich příběhů. 
Pro více informací navštivte www.behpropametnaroda.cz.

Židovská obec v Praze zve

Káva o půlčtvrté 
v červnu:

kavárna od 14.30 h, zahájení 
programu přesně v 15.30 h

středa 7. června

Tomáš Pojar, M.A.
Diplomat, bezpečnostní analytik, 

bývalý velvyslanec v Izraeli

Amos Oz k antisemitismu; vztah EU vůči  

Státu Izrael; Izraelci a Palestinci;  

o knize „T. G. Masaryk a židovství“

čtvrtek 15. června

prof. MUDr. Libor 
Vítek, Ph.D., MBA 

Profesor lékařské chemie 

a biochemie, pedagog

Pít nebo nepít mléko; moje nová dieta;  

nač kupovat drahou zeleninu, doplňky 

stravy postačí; dobrá kondice do 100 let

Připravil Honza Neubauer, 

jan@neub.ch

Bejt Simcha – valná hromada
Neděle 4. června od 16 h v Bejt Simcha 

(Maiselova 4, Praha 1) 

Program:   Kooptace  a  dovolba  členů  představenstva 

(jmenování  návrhové,  volební  a  mandátové 

komise)  •  Zpráva  o  činnosti  v  roce  2016  • 

Zpráva o hospodaření za rok 2016 • Různé 

NÁŠ TIP:

Moderní judaika 
české výroby

Široký výběr mezuz, šábesových svícnů, 
sederových talířů, souprav na kiduš, 

podnosů na Purim a Chanuku 
v bohatých motivech a barvách. 

Dodávka do domu, ceník zasíláme e-mailem.

www.jewishhome.eu

NÁŠ TIP:


