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■ Krátce
Za největší hrozbu pro izraelské civilní 
obyvatelstvo byla považována možnost 
egyptského bombardování Tel -Avivu 
a přilehlých měst a syrského bombar-
dování severu země a Haify s nedale-
kými petrochemickými závody. Tomu 
bylo nutno zabránit za každou cenu. 
Nesporným úspěchem izraelské vojen-
ské rozvědky bylo nejen přesné určení 
rozmístění vojenských letišť na Sinaji 
a v Sýrii, ale především zjištění, jak 
tato letiště pracují. Každé ráno v 7.45 
docházelo ke střídání směn hlídkují-
cích egyptských pilotů. Zatímco noční 
směna odcházela na snídani, ranní se 
teprve chystala ke vzletu. 

rabín Daniel Mayer

Ve dnech 17. – 21. května se uskuteč-
nil třicátý osmý ročník konference 
Světové unie progresivního judaismu 
CONNECTIONS 2017. Již tradičně mělo 
české židovstvo na jeruzalémské kon-
ferenci silné zastoupení. Podělit se 
o zkušenosti s vedením židovské komu-
nity a načerpat novou inspiraci přijeli 
zástupci z řad reformní komunity Bejt 
Simcha, představitelé Židovské libe-
rální unie i zástupci občanské inicia-
tivy Or Tamid. Bohaté zastoupení měla 
také berlínská Abraham Geiger Kolleg, 
kterou na konferenci reprezentovali 
hned dva její čeští studenti David Maxa 
a Ivan Kohout.

Kamila Špinarová

Jews News je časopisem studentů Lau-
derových škol. Jsme velmi potěšeni 
skutečností, že se nám podařilo navá-
zat se studentskou redakcí spolupráci. 
V nové rubrice Jews News vám budeme 
přinášet nejrůznější vhledy a postřehy 
studentů „Lauderek“. Pojďte se s námi 
podívat na svět očima mladé generace!

redakce

První reformní bohoslužba 
u Západní zdi. Foto: Jan Kindermann ➤

o konferenci WUPJ čtěte na straně 4

Příští rok v Praze!
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30. května – Jordánský král Husajn odletěl 
do Káhiry, kde podepsal dohodu o vojenské 
spolupráci a obraně s egyptským preziden-
tem Násirem. V Radě bezpečnosti pokračují 
rozhovory o situaci na Blízkém východě. 
Sovětské válečné lodě proplouvají průliv 
Dardanely na své cestě do východní části 
Středozemního moře. Židé a nežidé konají 
v New Yorku, Montrealu, Londýně a Paříži 
demonstrace na podporu Izraele, na nichž 
vyzývají své vlády, aby vystoupily proti 
novému blízkovýchodnímu Hitlerovi.
31. května – Náčelník generálního štábu 
Jicchak Rabin oznamuje, že izraelská armáda 
je schopná zastavit nepřátelskou agresi 
a porazit vojska protivníka na jeho území. 
Válečné lodě USA, Velké Británie a SSSR 
brázdí Středozemním mořem. Letadlové 
lodě USA proplouvají Suezským kanálem do 
Rudého moře. Vůdce OOP Ahmad Šukeiri 
vyzývá izraelské Araby k povstání. Jejich 
odpovědí je, že se hlásí do řad členů Civilní 
obrany, nahrazují v práci ty, kteří byli povo-
láni ze zálohy do armády, darují peníze 
a krev. Na otázku, proč to vše dělají, odpo-
věděl ředitel jedné z arabských škol na 
severu Izraele: „Jsme Izraelci. Dělostřelecký 
granát nedělá rozdílu mezi Židem, křesťa-
nem nebo muslimem.“
1. června – Předseda vlády Levi Eškol 
sestavil vládu národní jednoty. Armádní 
generál Moše Dajan se stal ministrem 
obrany. Menachem Begin a Josef Sapir se 
stali členy nové vlády.
2. – 3. června – Izraelští občané svým 
postojem podpořili ustavení vlády národní 
jednoty. Masově se hlásí do práce místo 
těch, kteří byli povoláni ze záloh do armády.
4. června – Vláda se rozhodla stanovit 
válečnou daň a vypsat válečnou půjčku. 
Občané se připravují na případné boje ve 
městech a na nepřátelské bombardování. 
Plní pytle pískem a natírají světla aut mod-
rou barvou. Tímto datem skončilo dvacet dní 
nejistoty a obrovského napětí.

Za největší hrozbu pro izraelské civilní 
obyvatelstvo byla považována možnost 
egyptského bombardování Tel -Avivu a při-
lehlých měst a syrského bombardování 
severu země a Haify s nedalekými petroche-
mickými závody. Tomu bylo nutno zabránit 
za každou cenu. Nesporným úspěchem izra-

elské vojenské rozvědky bylo nejen přesné 
určení rozmístění vojenských letišť na Sinaji 
a v Sýrii, ale především zjištění, jak tato 
letiště pracují. Každé ráno v 7.45 docházelo 
ke střídání směn hlídkujících egyptských 
pilotů. Zatímco noční směna odcházela na 
snídani, ranní se teprve chystala ke vzletu.
V pondělí 5. června, prvního dne války, 
byla v ranních hodinách zahájena מבצע 
 mivca Moked (operace Ohnisko), při – מוקד
níž izraelské letectvo cíleně ničilo egyptská, 
syrská a jordánská válečná letadla a helikop-
téry. Operace byla velmi úspěšná a během 
několika málo hodin byly letecké síly 
Egypta, Sýrie i Jordánska zdecimovány. 
Přímo na egyptských letištích na Sinaji bylo 
izraelskými letouny zničeno více než tři sta 
strojů a osm radarů, syrských letadel bylo 
zničeno přes padesát a jordánských zhruba 
třicet.

Když irácké letectvo napadlo civilní cíle 
v Izraeli, izraelské vzdušné síly napadly 
vojenské letiště v Iráku a na místě zničily 
devět letadel. Později stoupl počet zničených 
iráckých letadel na dvacet jedna. Celkem 
bylo během prvního dne zničeno asi 416 
nepřátelských letadel (údaje se v různých 
pramenech liší, některé prameny uvádějí 
dokonce 451 zničených strojů), tedy 70 až 
80 % nepřátelského letectva. Izraelská strana 
v první fázi těchto bojů ztratila devatenáct 
pilotů. Osm jich zahynulo a jedenáct bylo 
nezvěstných, někteří z nich se dostali do 
nepřátelského zajetí. Bylo taktéž sestřeleno 
devatenáct izraelských strojů. Po zničení 
egyptského a syrského letectva zahájilo izra-
elské pozemní vojsko postup na Sinaj a do 
pásma Gazy, které tehdy patřilo Egyptu. Tři 
izraelské obrněné divize postupovaly proti 
sedmi egyptským. Izraelské tankové divize 
postoupily hluboko do Sinajského poloost-
rova, kdežto egyptské zprávy, možná z pro-
pagandistických důvodů, hovořily o vítěz-
ných bitvách egyptské armády. Povzbuzena 
těmito mylnými příznivými zprávami zahá-
jila syrská a jordánská armáda útok na Izrael.
V úterý 6. června, druhého dne války, zaú-
točilo izraelské letectvo na syrské pozice na 
Golanských výšinách a Syřané zjistili, že 
egyptské zprávy o zničení izraelského letec-
tva byly mylné. Na jižní frontě izraelské 
jednotky postupují k Suezskému kanálu 

a v okolí Jeruzaléma izraelské vojsko do-
končilo jeho obklíčení.
Ve středu 7. června, třetího dne války, po 
těžkých bojích, zvláště na Giv‘at hatachmo-
šet, osvobodili v ranních hodinách izraelští 
výsadkáři Východní Jeruzalém, který od 
roku 1948 okupovalo Jordánsko. Kolem 
desáté hodiny dopolední osvobodili z rukou 
nepřátel Zeď nářků – הכותל המערבי a zhruba 
o dvacet minut později generál Mota Gur 
oznamuje: „Chrámová hora je v našich 
rukou – בידינו הבית   Sedmý červen, kdy “.הר 
izraelská armáda osvobodila jeruzalémské 
Staré Město, tehdy odpovídal 28. dni měsíce 
sivan. Tento den je již tradičně slaven jako 
Den Jeruzaléma – ירושלים -Tak se napl .יום 
nila slova Žalmu 122: ,,ְּכִעיר ַהְּבנּויָה   יְרּוָׁשַלִם 
 Jeruzalém je zbudován jako – ֶׁשֻחְּבָרה-ָּלּה יְַחָּדו
město semknuté v jediný celek.“ Přirozený 
stav Jeruzaléma jako hlavního města židov-
ského národa tkví v jeho jednotě 
a nedělitelnosti.

Sedmého června izraelská armáda obsa-
dila celý Sinajský poloostrov a Západní břeh 
Jordánu (Judeu a Samaří), který do té doby 
byl částí Jordánska a od Izraele oddělen tzv. 
zelenou linií, hranicí příměří z roku 1949.
Ve čtvrtek 8. června, čtvrtého dne války, 
vydal nový ministr obrany Moše Dajan roz-
kaz k obsazení východního břehu Suezského 
průplavu. Egyptská armáda byla nejen nedo-
statečně vybavená na boj v extrémních 
pouštních podmínkách, ale její velitelé utí-
kali z bojových oblastí a nechávali za sebou 
žíznivé, demoralizované a dezorientované 

Půl století 2. část

od šestidenní války

➤

Tři Izraelští parašutisté u Zdi nářků, ikonická foto-
grafie Davida Rubingera.

Situace nabírala rychle na obrátkách a schylovalo se k ozbrojenému 
konfliktu, od něhož si egyptský prezident Gamál Abdel Násir, pova-
žující se za vůdce celého arabského světa, sliboval jedno – úplné 
zničení Izraele.
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Kurzy izraelské malířky Hany Alisy Omer

Geometrie a symbolika 
Kabalistického Stromu Života,

www.hanalisart.com

výročí

3

Program Bejt Simcha

červen / 
červenec 2017

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

Workshopy 
s Hanou A. Omer 

viz pozvánka na této straně

pátek 30. června
od 18.30 h, Bejt Simcha

Dětský kabalat Šabat 
Kabalat šabat s programem 

pro děti

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

Kabalat Šabat
každý pátek od 18.30 h

Bejt Simcha 
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

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

Web: www.bejtsimcha.cz

vojáky, pro něž izraelské zajetí znamenalo 
mnohdy záchranu holého života. Vzhledem 
k neudržitelné situaci egyptské a jordánské 
armády v Káhiře a Amánu přijaly politické 
špičky Egypta a Jordánska rezoluci požadu-
jící zastavení palby.
V pátek 9. června, pátého dne války, byl 
ráno vydán rozkaz k obsazení Golanských 
výšin a izraelská armáda zahájila postup na 
Golanské výšiny, které měly a mají ze strate-
gického hlediska pro Izrael obrovský 
význam.

Egyptský prezident Gamal Abdel Násir 
přijal politickou odpovědnost za prohranou 
válku a byl hotov k rezignaci. V Egyptě 
začaly demonstrace na jeho podporu, jejichž 
účastníci ho vyzývali, aby ve funkci prezi-
denta setrval. Násir nakonec „hlasu lidu“ 
vyhověl.
V sobotu 10. června, šestého dne války, se 
během těžkých bojů podařilo izraelské 
armádě obsadit celé území Golanských 
výšin, včetně správního města oblasti Kunej-
try. Pokud jsou Golanské výšiny v rukou 
Izraele, nehrozí, že syrská armáda bude 
ostřelovat Tiberias a okolní izraelské mošavy 
a kibucy, jak to činila celých devatenáct let, 
od roku 1948 až do šestidenní války. Doby-
tím Kunejtry se otevřela izraelské armádě 
cesta směrem na Damašek. Tato skutečnost 
byla důležitá nejen z vojensko -strategického 
hlediska, ale bylo to i jisté varovné poselství 
syrskému režimu.

Když Sovětský svaz viděl totální prohru 
svých arabských spojenců, obával se, že 
akce izraelské armády budou pokračovat. 
Z obavy, že izraelská armáda obsadí Dama-
šek, pohrozil Sovětský svaz Izraeli vojen-
skou intervencí. Spojené státy nakonec pře-
svědčily izraelskou vládu, aby přistoupila na 
zastavení palby. To se stalo v 18.30 izrael-
ského času. To byl oficiální konec šestidenní 
války, která byla válkou nejkratší, avšak 
přinesla Izraeli, alespoň dočasně, největší 
územní zisky.

Nakonec malý dovětek: o dva dny poz-
ději, v pondělí, 12. června 1967, obsadila 
skupina izraelských výsadkářů opuštěnou 
syrskou základnu na hoře Hermon. Dnes je 
Hermon jediným místem, kde je během zim-
ních měsíců v provozu moderní lyžařská 
sjezdovka, kterou každoročně navštěvují 
tisíce izraelských turistů.

Šestidenní válka byla jedinečnou nejen 
z vojenského, ale i taktického a strategic-
kého hlediska. Dodnes se o jejím průběhu 
vyučuje na všech renomovaných vojenských 
akademiích světa. Pro nás má i svou historic-
kou výjimečnost.

Uplynulo půl století od doby, kdy se díky 
Boží pomoci, hrdinství vojáků izraelské 
armády a odhodlání civilního obyvatelstva 

Jeruzalém stal opět sjednoceným hlavním 
městem židovského státu, kde každý věřící 
Žid, křesťan či muslim má právo svobodně 
navštěvovat svá svatá místa. Historická 
území Judska a Samaří se dostala opět pod 
správu potomků Abrahama, Izáka a Jákoba, 
jimž Hospodin tuto celou zemi zaslíbil.

Půl století se nemusí obyvatelé Tiberiady 
a okolí Genezaretského jezera obávat ostřelo-
vání syrskými raketami, děly a ostřelovači.

Od šestidenní války musel Izrael čelit 
dalším zkouškám. Ať to byla o šest let poz-
ději jomkipurská válka, první libanonská 
válka roku 1982 nebo druhá libanonská 
válka roku 2006 a mezitím i poté několik 
velkých ozbrojených konfliktů s palestin-
skými teroristy v pásmu Gazy nebo na 
Západním břehu Jordánu. Všechny tyto nám 
vnucené konflikty ukazují na skutečnost, že 
narozdíl od států jako Egypt a Jordánsko, 
s nimiž Izrael uzavřel dohody o míru, se 
některá arabská hnutí, například libanonský 
Hizballáh nebo Hamás, ale také určité vlivné 
kruhy v OOP, dodnes z historie nepoučily. 

Neopustily totiž ideu zničení Izraele. Jen 
jejich rétorika je opatrnější a pro nezasvě-
cené líbivější, avšak jejich konkrétní činy 
nenasvědčují tomu, že by se vzdaly svého 
snu o muslimské a Judenrein Palestině.

My máme však jistotu, že nám Všemo-
houcí Hospodin dá sílu obstát ve všech 
ozbrojených konfliktech a že se nakonec 
dočkáme vytouženého míru i dne, kdy na 
Chrámové hoře bude stát třetí Chrám. Nechť 
nás nadále provázejí slova Žalmu 29:

לֹום„   – יְהָוה עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן, יְהָוה יְָבֵרְך ֶאת-ַעּמֹו ַבּשָׁ
Hospodin dává svému národu sílu, Hospodin 
svůj lid žehná mírem.“

◗ 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: 
86-8959560207/0100 u Komerční 
banky, variabilní symbol je 88888 (5x8), 
v popisu platby uveďte, prosím, své jméno.

sivan – tamuz 5777

Rabi Goren u Zdi nářků 7. 6. 1967. (foto: David 
Rubinger)
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Každá velká akce má svůj symbolický 
počátek, který předznamenává nadchá-

zející událost, a rámec, který ji vymezuje. 
Nejinak tomu bylo i na letošní konferenci 
Světové unie progresivního judaismu, která 
se konala v Jeruzalémě.

Samotnému zahájení předcházely dva 
dny pracovních setkání rabínů, studentů, 
aktivistů a zástupců komunit z celého světa. 
V dílčích skupinách diskutovali, vzájemně 
se informovali a také posilovali v řešení 
aktuálních problémů hnutí, které celosvě-
tově reprezentuje téměř dva miliony členů.

V čarokrásném prostředí společenského 
prostoru Olmaya se ve středu 17. května pak 
všichni sešli i s delegáty a návštěvníky 
zúčastněných zemí na otevírací ceremonii 
s názvem Connections (Spojení). Podvečer 
rámoval překrásný výhled na zdi starého 
Jeruzaléma s citadelou. Chutné uvítací 

pohoštění s dobrým jídlem a vínem pak 
předznamenávalo slavnostní charakter 
večera.

Zahájení vzbudilo díky režii akčního 
hudebníka Šimona Smitha z Izraele a smíše-
ného pěveckého sboru HaZamir Choir velké 
pohnutí, sbor  také svými vystoupeními 
odděloval jednotlivé části ceremonie. Mimo-
řádně dojemnou část pro naši výpravu před-
stavovalo symbolické předání „nové“ Tóry 
původem z Česka. Tu po opravě věnovala 
komunita Temple Beth Solomon z LA 
v USA komunitě Bejt Simcha z Minsku, 
v Bělorusku. Šťastný a nám v pražské Bejt 
Simcha dobře známý rabín Griša Abramson 
protančil za obecných ovací s Tórou celý sál. 
Při představování jednotlivých delegací bylo 
pro nás také velkým překvapením, že na 
počet obyvatel Česka jsme patřili k největ-
ším delegacím. Kéž bychom jednou měli 

obdobné postavení na domácí půdě, jako 
mají ostatní progresivní komunity ve své 
domovině.

Nelze nezmínit úvodní projev Carole 
Sterlingové, předsedkyně WUPJ, a rabína 
Daniel Hillel Freelandera, prezidenta WUPJ, 
kteří načrtli budoucí směřování a ambice 

červen – červenec 20174

Již tradičně mělo české židovstvo na jeruza-
lémské konferenci silné zastoupení. Podělit 

se o zkušenosti s vedením židovské komunity 
a načerpat novou inspiraci přijeli zástupci 
z řad reformní komunity Bejt Simcha, předsta-
vitelé Židovské liberální unie i zástupci občan-
ské iniciativy Or Tamid. Bohaté zastoupení 
měla také berlínská Abraham Geiger Kolleg, 
kterou na konferenci reprezentovali hned dva 
její čeští studenti David Maxa a Ivan Kohout.

Pětidenní konference byla naplněna zajímavým a hodnotným 
programem, kterého se zúčastnilo na 450 delegátů židovských komu-
nit z 30 zemí celého světa. Zúčastnili jsme se nepřeberného množství 

nejrůznějších přednášek a workshopů a poda-
řilo se nám navštívit i nová místa. Měli jsme 
možnost potkat staré známé tvář a navázat 
přátelství nová. Z průběhu celé konference 
vám přinášíme zprávy přímo od jejích 
účastníků.

Než se však dáte do četby, dovolte nám 
ještě krátké, přesto velké sdělení: Konference 
Evropské unie progresivního judaismu se 
bude v roce 2018 konat v Praze! Dobu čekání 

na tuto velkolepou událost v životech reformních a liberálních čes-
kých židů si zatím můžete zkrátit naším článkem.

◗ red

Ve dnech 17. – 21. května se uskutečnil 38. ročník konference Světové unie progresivního 
judaismu CONNECTIONS 2017.

Úvodní ceremoniál – „Jak to začalo“

Příští rok v Praze!

➤
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hnutí na příští léta. Velké dojetí vzbudil pro-
jev předsedy KKL -JNF Danny Atara, který 
shromáždění a jeho prostřednictvím i komu-
nitám a členům poděkoval za dary a za práci 
dobrovolníků, umožňující obnovu a budo-
vání lesů v Izraeli. Mimořádného ohlasu 
dosáhl mezi přítomnými projev Avrahama 
Duvdevaniho, člena exekutivy The Jewish 
Agency, který označil členy hnutí za jeden 
ze zdrojů síly státu Izrael. Nicméně největší 
ovace si ze sálu odnesl Nathan Sharansky, 
předseda Jewish Agency pro Izrael. Jeho 
projev byl prodchnut chválou našeho spole-
čenství, jakož i výzev, abychom pokračovali 
v naší dobré práci důležité pro jednotu 
a akceschopnost Židů po celém světě. 
V tomto duchu se nesl i projev Jaakova Hau-
gela, místopředsedy Sionistického kongresu 
a předsedy strany Likud Olami. Ceremoniál 
byl zakončen zpěvem Hatikvy, která roze-
chvěla mnohé účastníky, mne nevyjímaje. 

◗ Michal Spevák, předseda Bejt Simcha

Jeruzalémská konference se zapsala do 
dějin moderního judaismu. Neortodoxní 

židé – muži i ženy zároveň – vůbec poprvé 
vnesli svitek Tóry k Západní zdi, aby z něj 
společně předčítali. Celá událost se obešla 
bez jakýchkoli incidentů ze strany ochranky 
a ortodoxních věřících.

Slavnostní vnesení pěti svitků Tóry 
k Západní zdi bylo zakončením ceremonie 
Bat micva, která byla během konference 
uspořádána pro dvanáct žen z Jižní Ameriky. 
Předčítání se zúčastnily desítky židů a i přes 

počáteční obavy celá akce proběhla hladce. 
Svitky byly vneseny na horní nádvoří 
k místu, kde se prostor rozděluje na ženskou 
a mužskou část. Poprvé v moderní historii 
tak u Západní zdi proběhla rovnostářská 
bohoslužba, které se účastnili jak muži, tak 
ženy.

Vnášet k Západní zdi vlastní svitky Tóry 
je zakázáno, návštěvníci jsou obvykle odká-
zání na svitky, které jsou dostupné v mužské 

sekci. Ortodoxní organizace, pod jejíž správu 
svitky spadají, však svitek Tóry nezapůjčuje 
ženám. Z tohoto důvodu se účastníci ranní 
bohoslužby rozhodli porušit zákaz a vnést 
do prostranství před Západní zdí svitky 
vlastní. Účastníci byli na zákaz vnášet 
vlastní svitky upozorněni ochrankou, nic-
méně nebyli zastaveni. Na nádvoří před 
Západní zdí proto mohla proběhnout první 
společná bohoslužba mužů a žen, která 
nebyla rušena ani přihlížejícími ortodoxními 
věřícími. Atmosféra byla opravdu emotivní 
a zpívající průvod, který doprovázel svitky 
Tóry, dohnal nejednoho účastníka k slzám.

◗ Kamila Špinarová

Vzdělávání 
rabínů 
ve 21. století 
V rámci konference byl problematice 

vzdělávání rabínů ve 21. století věnován 
samostatný diskusní panel. Diskutujícími byli 
rabínští studenti Rachael Pass z Hebrew 
Union College v New Yorku, David Maxa 
z Abraham Geiger College v Berlíně/
Postupimi, Shimon Arseny Nikitenko z In  s-
titutu pro moderní židovská studia v Moskvě, 
Chaim Casas z Leo Baeck College v Londýně 
a David Benjamin z Hebrew Union College 
v Jeruzalémě. Diskusi moderovala Noeleen 
Cohen, předsedkyně Leo Baeck College 
a Alyth Synagogue v Londýně.

Všichni diskutující se shodli na tom, že 
moderní doba přináší stále nové nároky na 
kompetence budoucích rabínů. Představa 
rabína pouze jako talmudického učence či 
halachického decisora již dávno nedostačuje 
požadavkům moderních židovských obcí. 
Kromě uvedených kompetencí musí rabín 

disponovat znalostmi v oblasti sociální 
práce, důležité je pedagogické vzdělání, 
výuka dětí a dospívajících, pastorální péče 
včetně pomoci v krizových situacích a ná-
vštěvy nemocných, organizační a manažer-
ské schopnosti, homiletický výcvik, vedení 
bohoslužeb a velmi důležitá je též schopnost 
komunikovat s veřejností.

Ukázalo se, že každý z diskutujících musí 
řešit odlišné výzvy, které jsou dány růzností 
situace v odlišných zemích. Zatímco budoucí 
rabíni, kteří studují v USA či Velké Británii, 
mohou počítat se zázemím četných progre-
sivních komunit, práce těch, kteří se pohy-
bují na území Evropy postižené šoa, v zemích 
bývalého Sovětského svazu a v neposlední 
řadě v Izraeli, je v tomto oh  le  du o poznání 
náročnější.

Mezi otázkami, které v diskusi zazněly, 
byla též problematika vztahu k proudům 
uvnitř židovství, zejména k židovské ortodo-
xii. Zatímco v USA a Velké Británii se tento 
vztah jeví jako poměrně marginální záleži-
tost, což je dáno množstvím a vzájemnou 
izolovaností a autonomií jednotlivých komu-
nit, v kontinentální Evropě jsou vztahy mezi 
jednotlivými myšlenkovými proudy uvnitř 
židovství předpokladem pro zdravý vývoj 
celého lokálního židovského společenství.

◗ David Maxa, rabínský student, AGC

sivan – tamuz 5777 5
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Reformní bohoslužba 
u Západní zdi 
Poprvé v moderní historii

Zleva: Rachael Pass (HUC New York), David Maxa 
(AGC Berlín/Postupim), Shimon Arseny Nikitenko 
(IMŽS Moskva), Noeleen Cohen, Chaim Casas (LBC 
Londýn), David Benjamin (HUC Jerusalem). 

➤

Maskil_8_cerven_2017 11pt.indd   5 16/06/17   12:10



První ze tří aktivních „českých“ vystou-
pení na konferenci představovala páteč-

ní účast našeho rabínského studenta Davida 
Maxy, který společně s kolegy z Abraham 
Geiger Kolleg a Leo Baeck College vedl 
„studentský“ šacharit. Náročnější pak byla 
pro něj účast na panelové diskusi, která se 
vměstnala mezi zhruba deset paralelních 
přednášek a diskusní fórum. Panel byl věno-
ván rabínským studentům, jejich motivaci ke 
studiu a také zkušenostem z vlastního studia 
i studentské praxe v komunitách. Po ukonče-
ní studia by měli posílit zhruba 1800 progre-
sivních rabínů po celém světě. Panel byl pro 
posluchače velmi zajímavý už s ohledem na 
různost naturelu studentů, ale hlavně pro 
odlišnost podmínek, za jakých studují 
a seznamují se s budoucími úkoly a poslá-

ním v komunitách. Několik otázek z pléna 
směřovalo k postavení progresivních rabínů 
a jejich koexistence s ortodoxními v růz-
ných zemích. Pochopil jsem, že to nikde 
není lehké, ale že u nás se nalezení konsensu 
zatím čeká. Obecně by progresivní Židé rádi 
viděli zřetelnější podporu ze strany Izraelské 
vlády, nejen plamenné projevy o jednotě 
všech Židů.

Třetí a myslím nejzajímavější českou 
stopou bylo vystoupení dvou kolegů z AGK, 
již zmíněného Davida Maxy a jeho kolegy 
Macieje Kirschenbauma, původem z Polska. 
Oba se věnovali zdrojům a vývoji progresiv-
ního židovství ve svých zemích. Jelikož 
Polsko nebylo součástí Rakouska -Uherska, 
zůstávalo pod silným vlivem ortodoxie při-
cházejícím z východu. České země se 

naproti tomu staly součástí širšího kontextu 
západoevropského, tedy spíše německého 

a rakouského. Proto bylo předválečné židov-
stvo v Čechách většinově progresivní (růz-

Vystoupení studentů AGK – „Česká stopa“

červen – červenec 2017
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Jedna z exkurzí, které bylo 
možno v rámci konference 

navštívit, nabízela prohlídku 
izraelské bezpečnostní bariéry, 
kterou při návštěvě Izraele roz-
hodně nelze přehlédnout. 
Bezpečnostní bariéru začal 
Izrael budovat roku 2003 po 
druhé Intifádě. Bariéra se skládá 
ze sítě plotů a zdí mezi 
Izraelem a Západním břehem 
Jordánu. Částečně přitom sledu-
je demarkační Zelenou linii, 
která oblast rozdělila v roce 
1949 po válce mezi Izraelem 
a arabskými státy. Po dokončení 
by celková délka bezpečnostní 
bariéry měla dosáhnout asi 760 
kilometrů.

Průvodkyněmi na této 
exkurzi nám byly rabínky Nava 
Hefetz a Tamara Schaganz, 
které jsou členky nevládní orga-
nizace Rabbis for Human 
Rights. Tato organizace, zalo-
žená roku 1988, je jediným 
rabínským hlasem v Izraeli, 
který se výslovně věnuje lid-
ským právům. Zastupuje více 
než sto izraelských rabínů 
a rabínských studentů z různých 
proudů judaismu, svoji autoritu 

odvozuje od židovské tradice 
a od Všeobecné deklarace lid-
ských práv.

Haagský tribunál označil na 
Valném shromáždění OSN  
v roce 2004 Izraelskou bezpeč-
nostní bariéru za nelegální. 
Izrael však tehdy oprávněně tvr-
dil, že soud nemá k takovému 
vyjádření právo. Většina Izra-
elců s výstavbou bariéry souhla-
sila a také dnes se na ni dívají 
pozitivně. Výrazně totiž chrání 
jejich bezpečí, neboť znemož-
ňuje transport zbraní a výbušnin 
do země.

Ačkoli se kritici neustále 
snaží vylíčit tento bezpečnostní 
plot jako jakousi novodobou 

„berlínskou zeď“, toto srovnání 
silně kulhá. Za prvé, na rozdíl 
od Berlínské zdi odděluje izrael-
ský bezpečnostní plot dva 
národy, Izraelce a Palestince, 
a nabízí oběma svobodu a bez-
pečnost. Zadruhé, zatímco Izra-
elci jsou plně ochotni žít s Pales-
tinci a dvacet procent izraelské 

populace je již arabské, Pales-
tinci říkají, že nechtějí žít s žád-
nými Židy, a žádají, aby Západní 
břeh byl bez Židů. Za třetí, plot 
není vybudován, aby zabránil 
útěku občanům jednoho státu, je 

navržen výlučně k tomu, aby byl 
Izrael uchráněn před teroristy. 
Konečně pouze malá část cel-

kové délky bariéry (méně než 
3 % nebo zhruba 17 km) je ve 
skutečnosti cca deset metrů 
vysoká betonová zeď. Ta je 
navíc postavena jen na třech 
místech, na kterých brání pales-
tinským odstřelovačům ve 
střelbě na projíždějící vozidla.

Přes všechnu kritiku jsou 
rozhodující statistické infor-
mace: zatímco od roku 2000 do 
poloviny roku 2003 došlo na 
území Západního břehu Jordánu 
k 73 palestinským sebevražed-
ným útokům, které zabily 293 
Izraelců, od zahájení výstavby 
zdi v červenci 2003 až do roku 
2006 bylo podobných útoků 
pouze 12 a počet obětí klesl 
téměř na čtvrtinu. V roce 2010 
se pak v Izraeli neodehrál žádný 
sebevražedný incident.

◗ Jan Kindermann

Izraelská bezpečnostní bariéra
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ných směrů) a Polsko více ortodoxní a na 
východě pak spíše chasidské.

Maciej mne překvapil informacemi 
a dokumenty o poválečných pogromech 
pořádaných Poláky na navrátivší se Židy, 
kteří se vraceli do zabraných majetků. Za 
oběť jim tak padly desítky zubožených Židů. 
Také poválečný socialismus v Polsku byl 
prodchnut antisemitskými stereotypy, které 
se udržely v oficiální politice státu až do 
osmdesátých let.

David pojal svoje vystoupení jako pře-
hled aktivních progresivních komunit 
v celých Čechách a prostřednictvím krát-
kého exkurzu do atraktivní židovské turis-
tiky pozval účastníky na konferenci Evrop-
ské unie progresivního judaismu v příštím 
roce do Prahy. Zakončení obou přednášejí-
cích tak vyznělo optimisticky a vesele.

◗ Michal Spevák, předseda Bejt Simcha

sivan – tamuz 5777

➤
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Páteční Kabalat šabat se nesl ve velkole-
pém duchu. Na jeruzalémském Prvním 

nádraží se shromáždilo na tisíc židů z devíti 
jeruzalémských komunit, které jsou sdruže-
ny pod hlavičkou Izraelského hnutí progre-
sivního judaismu. Jeruzalémské komunity 
vůbec poprvé hromadně opustily své syna-
gogy, aby mohly společnými silami přivítat 
účastníky konference. Tachana rišona, nebo-
li První nádraží, je moderním kulturním 
a společenským prostorem, který vznikl 
roku 2013 z původního jeruzalémského vla-
kového nádraží. To bylo otevřeno roku 1892 
nedaleko Německé čtvrti. Až do svého uza-
vření roku 1982 bylo nádraží poslední 
zastávkou na trase z Jaffy do Jeruzaléma.

Letos byla v prostorách Prvního nádraží 
zahájena již pátá letní š abatová sezóna – 
každý letní pátek vede kabalat šabat některá 
z jeruzalémských komunit. Pravidelně se 
zde tak setkávají stovky židů, aby společně 

přivítali šabat. Pátý ročník byl zahájen spo-
lečnými silami všech komunit a celé nádraží 
doslova praskalo ve švech. Liturgií nás pro-
vedla skupina Nigunim Ensemble, u mikro-
fonu se pak postupně vystřídali představitelé 

všech devíti zúčastněných komunit. Po při-
vítání šabatu byla většina účastníků konfe-
rence pozvána do domácností členů některé 
z komunit ke společné šabatové hostině.

◗ Kamila Špinarová

První nádraží přivítalo 
Královnu Šabat

Ranní 
šabatová 
bohoslužba
Povznesla nás od 
Jeruzaléma pozemského 
k Jeruzalému nebeskému

Jedním z  vrcholů programu konference 
byla šabatová ranní bohoslužba. 

Bohoslužbě samotné předcházelo několik 
zajímavých studijních setkání, v rámci kte-
rých se účastníci věnovali kupříkladu naše-
mu vztahu k příkazu zachovávat „šabat 
země“, čili jubilejní rok, jenž je důležitým 
tématem týdenního oddílu Tóry Behar – 
Bechukotaj (3M 25,1-27,34). Tento týdenní 
oddíl Tóry byl později během šacharitu 
předčítán. Bohoslužba se konala ve čtvrtém 
patře jeruzalémského centra WUPJ, v sálu, 
který je označován jako „Blaustein Hall“. 
Blaustein Hall je nespornou dominantou 
celého velkého komplexu Světové unie pro-
gresivního judaismu a tuto skvostnou síň 
navrhl slavný izraelský architekt Moše 
Safdie. Blaustein Hall je sklem zastřešenou 
kupolí, jejíž okna nabízí nádherný panora-
matický výhled na Staré Město, především 
pak na Jafskou bránu a Davidovu věž. 
Pohledy účastníků šacharitu se setkávaly 
s vrcholky jeruzalémských hradeb a pomy-
slně tak shromážděné věřící povznášely od 
Jeruzaléma pozemského k Jeruzalému 
nebeskému. Místo konání šacharitu nám tak 
neustále připomínalo závazek našeho hnutí 
usilovat o tikun ha -olam, čili o přeměnu 
současného světa v Hospodinovo království. 
Šacharit společně vedli rabi Nir Barkin, rabi 
Lisa Silverstein Tzur, rabi Charlie Beginsky, 
rabi Daniel H. Freelander a rabi Ofek Meir. 
Bohoslužba byla vedena dle siduru, vedle 
jehož hebrejského textu byly uváděny jazy-
ky všech zemí, které prostřednictvím svých 
zástupců na konferenci participovaly. Kromě 
přítomných předsedů a významných osob-
ností byli k Tóře vyvolání též studenti rabín-
ských seminářů, kteří poté obdrželi slavnost-
ní Mišebejrach. Účast na šacharitu byla hlu-
bokým zážitkem, na který budeme rádi 
vzpomínat.

◗ Ivan KohoutBlaustein Hall

Maskil_8_cerven_2017 11pt.indd   7 16/06/17   12:10



Well, what a conference that was. I am, of 
course, talking about the WUPJ Connec-
tions 2017 in Jerusalem which has just 
ended. I’m sure there will be plenty written 
about this conference elsewhere but with my 
conference organiser’s hat on, it’s definitely 
hats off and a hearty mazeltov to Sonja, Lior 
and Andrew, the co-chairs of conference, 
who delivered a fantastic four days to 450 
delegates from 30 countries.

We are so lucky to have the services of 
Sonja on our EUPJ conference committee 
together with some colleagues from previous 
conferences, namely Miriam Kramer, Lea 
Muehlstein, Gordon Smith and, of course 
Deborah Grabiner. We also have local man 
to Prague, Jonathan Wootliff, Andrew Gold-
stein, who probably has as much experience 
of conferences as the rest of us put together, 
and Michael Reik, who is bringing imagina-
tion and ambition to our planning process. 
We have a team that is both confident and 
extremely competent.

No final decision has been made on our 
title, which will point us towards the theme 
of the conference, but Regeneration will 
certainly be one of our central themes and 
our mission will be to take our movement 
forward and to build for the future. 

Contracts have now been exchanged with 
the Marriott Hotel in the old town of Prague 
which, on a second trip to Prague a couple 
of weeks ago, provided Miriam, Deborah 
and myself with hospitality that left us  con-
fident that we had made the right choice and 
that we will be well looked after. 

We are also very happy to announce that 
we have secured the world famous and truly 
beautiful Spanish synagogue for our Kabba-
lat Shabbat and Shabbat services. Built on 
the same site as the Altshul, probably the 
oldest synagogue in Prague and used by the 
Reform Jewish community of Prague in the 
mid-19th century, the old synagogue was 
replaced in 1867 by the current synagogue 
with its Moorish designs and richly decora-
ted mosaic interior. We are very grateful to 
the President of Federation of Jewish Com-
munities, Petr Papoušek, Peter Gyori and 
the Jewish communities of Prague and the 
Jewish museum authorities for providing us 
with such a spiritual and awe -inspiring 
setting for our services. We should be deligh-
ted if they will join us at services and to their 
participation during our conference.

In speaking to delegates at Connections, 
it has become clear to me that the city of 
Prague, coupled with the reputation gained 
from recent EUPJ conferences, will result in 
a sell -out conference. Early registration is 
strongly recommended and we shall do our 
best to accommodate everyone and provide 
a rich blend of inspiration and motivation 
which will send us back to our communities 
better equipped to face the future and build 
on what we have achieved already.

L’Shanah Habaah b’Prague!
◗ David Pollak
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Konference se mimořádně vydařila. 
Hovořím samozřejmě o jeruzalémské 

konferenci WUPJ s názvem Connections 
2017. Jsem si jist, že o ní bude napsáno ještě 
mnoho. Jako hlavní organizátor bych v tuto 
chvíli chtěl poslat vřelé mazal 
tov a složit hlubokou poklonu 
spoluorganizátorům Sonje, Lio -
rovi a Andrewovi, kteří tuto 
úžasnou konferenci pro čtyři sta 
padesát delegátů ze třiceti zemí 
připravili.

Sonja se společně s několika 
dalšími bude podílet i na pří-
pravě konference EUPJ, za což 
jsme jí neskutečně vděčni. 
Vedle Sonji se o přípravy 
postará Miriam Kramer, Lea Muhlstein, 
Gordon Smith a samozřejmě také Debora 
Grabiner. Máme ovšem i takové, o kterých 
můžeme v kontextu Prahy mluvit jako 
o domácích – Jonathana Wootliffa a Andrew 
Goldsteina, jehož zkušenosti s konferencemi 
se vyrovnají zkušenosti nás všech. V nepo-
slední řadě máme také Michaela Reika, 
který do procesu příprav vnáší nápaditost. 
Sečteno a podtrženo, máme jak sebevědomý, 
tak i nesmírně kompetentní tým.

Název pražské konference, který by 
vystihoval téma setkání, ještě nebyl pevně 
stanoven. Je ovšem jisté, že jedním z našich 
hlavních témat bude obnova. Naším úkolem 
bude zajistit, aby se naše hnutí ubíralo 
kupředu a aby se připravilo na budoucnost.

V současnosti jsme již uzavřeli smlouvu 
s hotelem Marriott, který se nachází v Praze 
na Starém Městě. Společně s Miriam 
a Deborou jsme zde byli před několika týdny 
ubytováni během naší návštěvy Prahy. 
Pohostinnost tohoto místa nás vede k pře-
svědčení, že jsme vybrali správně a že o nás 
bude dobře postaráno.

Další skvělou zprávou je, že jsme pro 
naše šabatové bohoslužby zajistili světově 

proslulou a skutečně nádhernou Španělskou 
synagogu. Ta stojí na místě původní Alt-
schul, pravděpodobně nejstarší pražské 
synagogy a již od 19. století byla užívána 
reformní židovskou komunitou. Roku 1867 

byla nahrazena současnou 
budovou v maurském stylu 
s bohatě zdobeným interié-
rem. Na tomto místě bychom 
rádi poděkovali těm, kteří 
nám využití tohoto duchov-
ního a úctyhodného místa 
umožnili. Děkujeme předse-
dovi Federace židovských 
obcí v ČR panu Petru Papouš-
kovi, panu Peteru Gyorimu 
z komunity Bejt Praha, Židov-

ské obci v Praze a Židovskému muzeu 
v Praze. Budeme velmi šťastni, pokud se 
zástupci uvedených organizací budou moct 
zúčastnit našich bohoslužeb nebo našeho 
dalšího programu. Budou -li se moci zástupci 
výše uvedených organizací zúčastnit našich 
bohoslužeb a podílet se na našem dalším 
programu, budeme nesmírně nadšeni.

Během rozhovorů s delegáty jeruzalém-
ské konference mi začalo být ihned zřejmé, 
že pražská konference bude konferencí zcela 
kapacitně naplněnou. Nemalou roli zde 
sehrává i reputace, kterou si Praha během 
posledních konferencí získala. Velmi proto 
doporučujeme, abyste s registrací neotáleli. 
Uděláme maximum pro to, aby byli všichni 
co nejlépe ubytováni a abychom vám 
poskytli bohatou směsici inspirace a povzbu-
zení. Z pražské konference se do svých 
domovských komunit navrátíme lépe vyba-
veni pro výzvy, které přinese budoucnost, 
a se schopností stavět na tom, čeho jsme již 
dosáhli.

Le -šana ha -ba‘a v Praze!
◗ David Pollak, přeložil Ivan Kohout

Foto: Pozdrav z Jeruzaléma, za rok nás čeká Praha.

Praha přivítá 
konferenci EUPJ
Závěrečný projev Davida Pollaka, předsedy EUPJ
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Oslava svátku Šavu’ot se letos mimořád-
ně vydařila. Prostory Bejt Simcha ožily 

nádhernou květinovou výzdobou, o kterou se 
jako každý rok postaral David Reitschläger. 
Před zahájením slavnostní bohoslužby byl 

pro děti připraven šavuotový workshop, 
během kterého si děti vyrobily vlastní Desky 
zákona s Desaterem přikázání.

Sváteční večerní bohoslužba byla zahá-
jena otevřením áronu a následným průvo-
dem, během kterého se mohl každý z účast-
níků prostřednictvím siduru Tóry dotknout 
a zpřítomnit si tímto aktem její přijetí na 

hoře Sinaj. Během bohoslužby bylo prone-
seno několik pijutů (liturgických básní) 
typických pro svátek Šavu’ot a nebyla opo-
menuta ani četba svátečního svitku Rut. 
Následovalo bohaté sladko -mléčné pohoš-
tění, na své si přišli i milovníci sýrů a dob-
rého vína.

◗ Kamila Špinarová, foto: Michal Spevák

Zpráva z Valné hromady
Valná hromada potvrdila kooptaci pana Jana Kindermanna do představenstva Bejt Simcha. Paní Rézi Weiniger, která požádala o uvolnění 

z funkce člena představenstva a druhého místopředsedy z rodinných důvodů, byla zvolena jako členka revizní komise. Zároveň Valná hromada 
zvolila dalším členem představenstva pana Jiřího Soukupa.

◗ Michal Spevák, předseda Bejt Simcha

Květiny, cheesecake
a darování Tóry

Zprávy z Bejt Simcha

9

z obcí
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Ve dnech 11. – 14. května se na 
pražském Výstavišti uskutečnil 
v pořadí již 23. mezinárodní 
knižní veletrh Svět knihy. Jed-
ním z nejvýznamnějších zahra-
ničních hostů letošního ročníku 
byl nepochybně izraelský autor 
polského původu Uri Orlev. Uri 
Orlev má na svém autorském 
kontě na třicet knih pro děti 
i dospělé. Je laureátem meziná-
rodní ceny Hanse Christiana 
Andersena, která mu byla udě-
lena roku 1996 za celoživotní 
dílo.

Autor bestselleru Běž, chlapče, běž 
v letošním roce oslavil osmdesáté šesté naro-
zeniny. Jerzy Henryk Orłowski se narodil 
26. února 1931 ve Varšavě jako syn lékaře 
a chemičky. Část svého dětství prožil ve 
varšavském ghettu, odkud byl roku 1943 
deportován do koncentračního tábora 
Bergen -Belsen. Internaci v táboře přežil 
spolu se svým bratrem, se kterým roku 1945 
uprchl nejdříve do Paříže a poté do Britského 
mandátu Palestina, kde strávil dvacet let 
životem v kibucu. Svou první knihu zveřejnil 
roku 1976, zpočátku se soustředil především 
na literaturu pro děti a mládež. Mezi jeho 
nejznámější díla patří již zmiňovaná kniha 
pro děti Běž, chlapče, běž. Do češtiny byla 
přeložena také kniha Ostrov v ptačí ulici, 
která byla roku 1997 zfilmována dánským 
režisérem Sørenem Kragh -Jacobsenem.

Orlevovy knihy byly přeloženy do více 
než dvaceti pěti jazyků, Orlev sám překládá 
díla polských autorů do hebrejštiny. Zaslou-
žil se tak například o hebrejské překlady děl 

Stanisława Lema nebo Janusze Korczaka. 
Společným jmenovatelem Orlevových knih 
jsou příběhy z doby druhé světové války, 
hrdiny jsou pak nejčastěji děti a mladiství, 
kteří se potýkají s perzekucemi a nelehkou 
situací v ghettu. Orlevovy publikace mají 
silně auto -biografický charakter. Na besedě, 
která se uskutečnila v rámci veletrhu Svět 
knihy, autor posluchačům poodhalil vlastní 
vzpomínky na začátek války a následný 
život ve Varšavském ghettu.

„Narodil jsem se ve třicátých letech 20. 
století a i kdybych chtěl sebevíc, nemohl 
bych své dětství přesunout do jiné doby. 
Stále se cítím pevně spjatý s obrázky z dět-
ství, s jazykem, kterým jsem mluvil a kni-
hami, které jsem četl. Číst jsem začal brzy 
a na hrdiny knih jsem žárlil. V jejich živo-
tech se pořád něco dělo, byly plné vzrušují-
cích dobrodružství, napětí a nebezpečí. A co 
já? Proč se mně nikdy nic dobrodružného 
nestane? Musel jsem jíst a chodit do školy. 
Školu jsem nesnášel, byl jsem nejhorší žák 
ve třídě a druhý nejslabší kluk. Po obědě 
jsem musel chodit spát, zatímco kamarádi 
hráli na dvoře kopanou,“ vzpomíná na své 
dětství před válkou Orlev.

Když vypukla druhá světová válka, bylo 
autorovi osm let. „Můj tatínek byl lékařem, 
důstojníkem polské armády v záloze. Pár dní 
před tím, než válka začala, musel narukovat. 
Přišel domů v důstojnické uniformě a na 
opasku mu visela důstojnická šavle. Byl 
jsem na něj moc pyšný. Tehdy u nás zrovna 
byla babička a já jí řekl: ‚Je dobře, že tatínek 
zemře za vlast.‘ Babička však byla pobožná 
židovka a Polsko za svou vlast nepovažo-
vala. Ohnala se po mně a chtěla mi dát 

pohlavek. Tatínek odešel a já a můj mladší 
bratr jsme zůstali jen s maminkou. Ta podle 
zkušeností z první světové války věděla, že 
nepřátelská armáda během obléhání nejdříve 
ostřeluje okraje města. Proto jsme se přestě-
hovali do středu města na tatínkovu kliniku, 
kde měly domy tlusté zdi a hluboké sklepy.“

„Po dvaceti podivných dnech, kdy 
německá letadla bombardovala především 
střed města, přišel do sklepa, který nám slou-
žil jako kryt, jeden voják. Řekl nám, že hoří 
střecha a že musíme okamžitě utéct pryč. 
Vyšli jsme na dvůr. Dům byl osmipatrový 
a horní patra byla v plamenech, všude létaly 
jiskry. Z horního patra vyskočila hořící žena. 
Chtěl jsem vidět, co se s ní stane, až dopadne 
na ulici, maminka mě ale vší silou odtáhla 
pryč, abych se nedíval. Tehdy mi došlo, že 
teď už se to neděje jen v knížkách, že se to 
děje přímo mně. I já žiju v dobrodružném 
příběhu.“

Autor přiznává, že začátek války neproží-
val nijak dramaticky. Dokud byl se svým 
bratrem a matkou, nepociťoval téměř žádný 
strach. S bratrem si v krytu prý velmi často 
hráli na leteckou bitvu, čímž znepříjemňo-
vali pobyt ostatním lidem. Po požáru se 
s rodinou vrátili zpět do domu na předměstí, 
kde se snažili pokračovat v běžném životě. 
„Jednoho dne si mě zavolal učitel a řekl mi: 
‚Jurku, odteď už nemůžeš chodit do školy. 
Jsi žid.‘ Nevěřil jsem svým uším, byl jsem 
štěstím bez sebe.“ Jako malý Orlev nevnímal 
hrozbu, která stála v pozadí této události. 
Vzpomíná si jen na velký pocit štěstí, že 
škola, kterou nesnášel, pro něj končí.

„Rok po tom, co byla dobyta Varšava, nás 
poslali do ghetta. Strávili jsme tam dva roky. 

červen – červenec 2017
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románovým 

hrdinům
vzpomíná Uri Orlev
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Ghetto bylo stísněné a přelidněné, mnoho 
lidí v něm umíralo, hlavně v zimě. Nám se 
celkem dařilo přežívat – úřady dohlédly na 
to, abychom dostali slušné ubytování, pro-
tože tatínek byl důstojníkem polské armády. 
Měly jsme dokonce třípokojový byt. Pokoje 
byly malé, ale měli jsme byt jen pro sebe 
a nemuseli jsme ho sdílet s jinými rodinami. 
Maminka měla také nějaké šperky, za které 
na černém trhu nakupovala jídlo, takže hla-
dem jsme netrpěli.“

Uri Orlev během svého vyprávění vzpo-
menul také na setkání s chudým chlapcem, 
který stával u vchodu do jejich domu, kde 
žebral. „U vchodu do našeho domu stával 
každý den malý chlapec, mnohem menší než 
já. Měl na sobě jenom hadry a prosil 
o chleba. Nikdo mu ale nikdy nic nedal. 

Jednoho dne jsem se nad ním slitoval, natáhl 
jsem ruku a začal prosit o almužnu. Kolem 
zrovna šli dva dobře vypadající manželé, 
byli krásně oblečeni, a když mě žena spat-
řila, řekla svému muži: ‚Podívej se na toho 
chlapce, vypadá, že je ze slušné rodiny, dej 
mu něco.‘ Muž ihned sáhl do kapsy, vytáhl 
peníze a dal mi je. Podarovali mě, protože 
jsem byl čistý a dobře oblečený, ale chudá-
kovi nedali nic.“

„Jediná věc, po které jsem v té době tou-
žil, byl kapesní nůž. Maminka mi ho nechtěla 
koupit, ne proto, že bych se zranil, ale pro-
tože byl moc drahý. Jakmile jsem dostal 
peníze, ihned jsem se chtěl rozběhnout 
a koupit si svůj vysněný nůž, ale pak jsem si 
uvědomil, že správnější je dát peníze hlado-
vému chlapci. Když jsem potom o svém 
činu radostně vyprávěl mamince, strašně se 
na mě zlobila. Bála se, že si lidé budou mys-

let, že mě, syna doktora Orlovského, posílá 
na ulici žebrat.“

Na otázku, jak jako malý chlapec vnímal 
všudypřítomnou hrozbu smrti, spisovatel 
odpověděl, že se při častém kontaktu se 
smrtí většina lidí dostala do stavu jakési 
otupělosti. „Smrt byla v ghettu na denním 
pořádku. Každý den ráno jsem míjel žebra-
jící děti i dospělé a odpoledne, když jsem se 
vracel, byli někteří již mrtví. Lidé se časem 
dostali do stavu zvláštní lhostejnosti, kdy 
v nich další smrt již nevyvolávala žádné 
emoce.“

Brzy se smrt dotkla také Orlevovy vlastní 
rodiny. „Vyvražďování obyvatel ghetta 
začalo v červenci 1942. Přestěhovali jsme se 
do továrny, která vyráběla součásti uniforem 
pro německé vojáky. Když byl člověk 
zaměstnán, tak měl nějakou šanci na přežití. 
V továrně ale bylo mnohem víc zaměst-
nanců, než bylo reálně potřeba, a Němci to 
věděli. Často proto odváděli celé rodiny.  My 
děti jsme v továrně bydleli s maminkou. Po 

tom, co ji zavraždili, si nás k sobě vzala 
tatínkova sestra Štefa, které se podařilo pro-
pašovat nás na polskou stranu.“

Na tetu Štefu Uri Orlev vzpomíná jako na 
mimořádnou ženu, která je s bratrem několi-
krát zachránila před smrtí. Podařilo se jí 
schovat chlapce v podkroví u jedné rodiny 
na polské straně města. V podkroví byla 
prádelna a pokaždé, když si rodina šla 
nahoru vyprat, nosila jim jídlo. „Večer za 
námi chodily jejich děti, abych jim vyprávěl 
příběhy. Tehdy už mi bylo dvanáct a byl 
jsem dobrým vypravěčem. S bratrem jsme se 
v té době nejvíc bavili hrou na válku. 
V našich armádách hráli nejdůležitější roli 

hrdinové z knih, které jsme s bratrem pře-
četli jako třeba Tarzan nebo Robin Hood.“

Přežívání v podkrovní prádelně se ale 
neobešlo bez dramatických situací. „Jednou 
jsme na schodišti slyšeli kroky a bylo nám 
hned jasné, že jsou to kroky někoho cizího. 
Kroky se zastavily a my jsme uslyšeli naše 
smluvené znamení – třikrát zabrat za kliku, 
takže jsme otevřeli. Vešel muž oblečený 
v civilu. Byl to polský policista, který spolu-
pracoval s nacisty. Prošel celým pokojem, 
posadil se na bratrovu postel a začal se ho 
vyptávat, proč nejsme ve škole a jestli jsme 
židi. Na podlaze pořád stáli naši vojáčci, 
které jsme si sami namalovali na karton. Můj 
bratr mlčel. Měli jsme naučený příběh, který 
jsme měli lidem říct, a tak jsem se snažil 
odpovídat místo něj. Ale dostal jsem od toho 
muže facku, že mám být zticha. Po chvíli 
bratrova mlčení to muž vzdal a začal se 
vyptávat mě. Řekl jsem, že jsme Poláci a že 
jsme ze Lvova, že je naše maminka ve 
Lvově v nemocnici a nás proto poslali k tetě 
do Varšavy. Zeptal se ale taky, jak jsme se do 
Varšavy dostali a jak jsme jeli od nádraží. 
A já řekl, že jsme jeli autem, načež se mě 
muž zeptal, které město je hezčí, jestli Var-
šava, nebo Lvov. ‚Varšava,‘ odpověděl jsem 
bez zaváhání. ‚Ne, ne, Lvov!‘ snažil jsem se 
ještě rychle zachránit situaci, ale bylo mi 
jasné, že jsem nás prozradil.

„Muž se zamyslel a pak mi řekl, že se 
nemám bát, že nás neodvede. Bratr se muže 
hned zeptal: ‚Takže vy nejste zlý člověk?‘ 
Muž mého bratra objal, dal si na hlavu klo-
bouk a měl se k odchodu. U dveří se však 
ještě na chvilku otočil a odpověděl mu: 
‚Jsem zloduch.‘ Pak zmizel.“

Orlev se s bratrem později dostal do kon-
centračního tábora. Měli štěstí v neštěstí, byli 
deportováni do tábora Bergen -Belsenu, což 
nebyl tábor vyhlazovací, a tak se jim podařilo 
přežít. Po válce se jim díky organizaci, která 
zachraňovala židovské děti, podařilo odplout 
do Izraele, kde společně vyrůstali v kibucu.

Na pobyt ve Varšavském ghettu má Uri 
Orlev mnoho vzpomínek, většinu z nich 
využil ve svých románech pro děti, kterým 
tak čtivou formou přibližuje hrůzy druhé 
světové války. Tón, kterým o svých zážitcích 
hovoří a píše, se však nikdy nestává zahořk-
lým. Orlev vnímá jako jedno ze svých hlav-
ních poslání vysvětlovat lidem, že život 
v ghettu byl pro tehdejší obyvatele běžným 
životem a že jej nevnímali jako peklo na 
zemi. Lidé se dle jeho slov v ghettu smáli, 
plakali, radovali, měli děti, vyprávěli si vtipy 
nebo jeden druhého podváděli. Dokud neu-
mřeli na tyfus nebo nebyli zavražděni v ply-
nových komorách, většinou se k sobě cho-
vali laskavě.

◗ Kamila Špinarová, foto: archiv

sivan – tamuz 5777
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Návštěva Západního břehu se ukázala 
být velmi poučnou pro všechny zúčast-

něné. Dostalo se nám jedinečné příležitosti 
navštívit místa turistům běžně nepřístupná 
a navíc si promluvit nejen s domácími, ale 
také s představiteli osadnického hnutí. 
Skupinu doprovodil předseda Osidlovací 
divize Světové sionistické organizace Gael 
Grunewald a Gusti Yehoshua Braverman, 
předsedkyně Oddělení pro diasporní aktivity 
Světové sionitiské organizace. Ta účastníky 
ihned po nasednutí do autobusu vyzvala, aby 
se programu účastnili s otevřenou myslí: 
„Považuji za velmi důležité, že se členové 
Světové unie progresivního judaismu mohou 

dozvědět něco o oblasti Judei a Samáří, 
v kontextu, na který nejsou zvyklí, a udělat 
si tak vlastní obrázek o tom, co se tu ve sku-
tečnosti děje.“

Ihned poté se skupiny ujal průvodce 
s příznačným jménem Benzi, což je zkratka 
jména Ben Zion – Syn Sionu. Benzi je rodilý 
Australan, který přicestoval do Izraele 
s rodiči ještě jako malý kluk a který opustil 
přísně ortodoxní způsob života své rodiny, 
aby k judaismu hledal vlastní cestu.

Při průjezdu zdí obehnaným arabským 
územím jsme se dozvěděli detaily o tzv. 
Zelené linii a o cestě ležící před námi. 
Zelená linie byla demarkační hranicí, vyjed-
nanou v rámci dohod o příměří, které roku 
1949 proběhly mezi vojsky Izraele, Jordán-
ska, Libanonu a Sýrie po První arabsko-
-izraelské válce. Hranice, nakreslená tehdy 

do mapy zeleným inkoustem, nebyla smíře-
nými stranami vnímána jako hranice pevná, 
ale jako hranice mírová. Zelená linie byla 
následně chápána jako státní hranice až do 
Šestidenní války, která roku 1967 znovu 
překreslila mapy. Tehdy byla linie překro-
čena a na nově dobytých územích započala 
osadnická výstavba.

Rychlostní silnice číslo 60, kterou nás 
autobus vezl k prvnímu z našich cílů, kopí-
ruje tzv. Stezku praotců. Ta se nachází na 
rozvodí Samařských a Judských hor a pro-
chází zemí od Megida až k Beerševě. Tra-
duje se, že cestou kráčel už Abraham a poté 
stovky dalších věřících židů na cestě z Chev-

ronu do Jeruzaléma. Na stezce bylo archeo-
logy odkryto několik mikvaot, které ve staro-
věku sloužily poutníkům k očistě před 
vstupem do jeruzalémského Chrámu. Nale-
zeno bylo rovněž několik mezních kamenů. 
Rychlostní silnice číslo 60 je dnes jakousi 
arterií celého regionu, propojující osadnická 
území. Silnice samotná je výsledkem spolu-
práce Izraelské a Palestinské strany, nicméně 
na místech, která jsou plně pod palestinskou 
správou, je pro izraelské řidiče nebezpečná.

První zastávkou na naší cestě se stala 
vyhlídka Micpor ha -Elef, ze které jsme 
mohli přehlédnout celé území spadající pod 
Oblastní radu Guš Ecion. Na vyhlídce se 
s námi setkal bývalý místostarosta Guš 
Ecion Moše Saville, aby oblast představil 
a přiblížil nám život Izraelců na Západním 
břehu. „Mnoho lidí si myslí, že zde bydlíme 

od roku 1967, ale to je velký omyl. Židé žili 
v oblasti Guš Ecion již odpradávna, dávno 
před tím, než vůbec nějaký stát Izrael existo-
val,“ vysvětlil Saville hned na začátku. Guš 
Ecion je vůbec první oblastní radou, která po 
Šestidenní válce vznikla. V současnosti 
zahrnuje asi dvacet velmi různorodých men-
ších sídelních měst. Nalezli bychom mezi 
nimi jak komunity zcela sekulární, tak 
komunity ultraortodoxní. Populace oblasti se 
od doby Šestidenní války zdvojnásobila 
a dnes čítá asi dvacet tisíc residentů.

 „Snažíme se především o mír. Ten musí 
přijít zespoda od lidí. Pokud bude diktován 
vládou, nebude nikdy fungovat. Mír může 
vzniknout jen tady mezi námi, když Moše 
stojí s Mohammedem v řadě před pokladnou 
v supermarketu a popřejí si navzájem pěkný 
šabat nebo ramadán. Společným životem 
v toleranci vytváříme skutečný mír, a to je 
naše poslání tady. Je to jediná cesta,“ pokra-
čoval Saville. Na otázku, jestli podporuje 
tzv. Two -states solution, odpověděl, že ne. 
Moše Saville zastává názor, že Palestinci 
dostali území Gazy společně se štědrými 
finančními prostředky od Izraelské vlády 
a Organizace spojených národů. „Nevidím, 
že by se v pásmu Gazy za ta léta událo něco 
velkého. Prozatím všechno jen zničili,“ uza-
vřel setkání Saville.

Druhou zastávkou na naší cestě byla Pina 
chama, tzv. „Útulný koutek“. Jde o nenápad-
nou chatku, kterou zřídily dvě vdovy – Ruti 
Gillis a Tzachi Sasson – jako místo, kde si 
vojáci ve službě mohou na chvíli odpoči-
nout. Manželé těchto dvou žen byli zavraž-
děni během arabských nepokojů v roce 
2001.

Během smutečního období vdovy přišly 
s nápadem zřídit místo pro vojáky, kteří 
každý den oblast chrání. Pina chama slouží 
již od roku 2001, každý den se sem přijde 
osvěžit na 250 vojáků ve službě. Koutek je 
obsluhován dobrovolníky, potraviny a ná-
po je, které jsou pro vojáky připraveny, jsou 
financovány z veřejných darů nebo je každý 
den nosí někdo z místních. Obě zakladatelky 
se shodují v tom, že všechny vojáky, kteří 
k nim zavítají, vnímají jako vlastní syny. 
Jsou právem pyšné na to, že hluboký smu-
tek, který otřásl jejich životem, dokázaly 
přetavit ve velmi užitečný a potřebný pro-
jekt. Vděční vojáci vdovám při odchodu 
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Pina Chama, malá chatka skrývající se za betonovou zdí, která poskytuje vojákům velké pohostinství.

Jeruzalémská konference nám přinesla jedno velké privilegium. Ti, na které zbylo místo v neprůstřelném 
autobuse, mohli s průvodcem navštívit oblast Judeje a Samaří, médii dnes nejčastěji označovanou jako 
Západní břeh.

Guš Ecion:
Snažíme se tu především o mír
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často nechávají na památku své vojenské 
frčky. Ty se dnes staly neodmyslitelnou sou-
částí výzdoby Útulného koutku.

Třetí a poslední zastávkou na naší cestě 
se stalo návštěvnické centrum Guš Ecion 
v kibucu Kfar Ecion. Návštěvnické centrum 
slouží jako památník mužů a žen, kteří zahy-
nuli během obrany Guš Ecion 13. května 
1948. Rozhodující boje o toto území se ode-
hrály pouhý den před podepsáním Deklarace 
nezávislosti Státu Izrael. Návštěvníkům je 
zde promítnut asi hodinový snímek, který 
zachycuje život potomků původních obyva-
tel kibucu a jejich touhu navrátit se na 
území, za které jejich rodiče položili život.

Kibuc Kfar Ecion vznikl roku 1943 na 
kopci asi dva kilometry od hlavní cesty, 

která spojuje Hebron a Jeruzalém. Pozemky, 
na kterých se dnes kibuc a jeho okolí roz-
kládá, byly od arabů vykoupeny již roku 
1927. První osídlení, zbudované jemen-
skými přistěhovalci, zaniklo hned roku 1929 
v důsledku arabských nepokojů v oblasti. 
O druhé osídlení se židé pokusili roku 1934. 
Tehdy vesnice získala své dnešní jméno Kfar 
Ecion – Ecionova vesnice. Oním Ecionem 
byl Šmuel Cvi Holzmann, osídlení pod jeho 
vedením však také nebylo úspěšné. Vesnice 
musela být evakuována již roku 1936 kvůli 
arabskému povstání.

Židé se na území časem opět vrátili, aby 
roku 1943 vesnici opět založili. Koncem 
roku 1947 kibuc čítal na 160 dospělých a asi 
50 dětí. V letech 1945-1947 spolu s dalšími 

kibucy, které byly nedaleko, ustanovili jejich 
představitelé oblastní radu Guš Ecion. Plán 
OSN na rozdělení Palestiny, který byl přijat 
29. ledna 1947, počítal s rozdělením území 
a se vznikem Palestinského a Izraelského 
státu. Kibucy, nově sdružené pod názvem 
Guš Ecion, se kvůli tomuto rozhodnutí ocitly 
uprostřed nově vzniknuvšího arabského 
státu. Mezi židovskou a arabskou stranou 
záhy vypukly lokální nepokoje, které vyústi-
 ly v masakr kibucu Kfar Ecion.

Po devatenáct let se potomci bojovníků 
z Kfar Ecion chodili dívat na strom, který 
jediný po jejich vesnici zůstal. Snili o návratu 
domů. Po Šestidenní válce se oblast Guš 
Ecion ocitla opět v rukou izraelské strany. Po 
devatenácti letech se tak potomci obyvatel 
a bojovníků z Kfar Ecion mohli vrátit domů 
a obnovit, co bylo zničeno. Kibuc Kfar 
Ecion v současnosti vzkvétá, žije v něm 
něco přes tisíc obyvatel. Velké návštěvnické 
centrum, které se v kibucu nachází, připo-
míná pohnuté osudy místa a jeho obyvatel.

Návštěva Západního břehu byla pro 
všechny účastníky exkurze více než poučná. 
Seznámili jsme se s obrovskou komplexností 
situace, která bývá v médiích prezentována 
značně zjednodušeně a černobíle. Složitost 
situace plyne do značné míry také ze skuteč-
nosti, že některé z pozemků, které jsou dnes 
označovány jako židovské osady, byly ve 
skutečnosti legálně zakoupeny již ve dvacá-
tých letech dvacátého století. I přes emocemi 
rozjitřené a často velmi napjaté sousedské 
vztahy jsme byli svědky možnosti poklid-
ného soužití obou stran. 

◗ text a foto: Kamila Špinarová

 Vyhlídka Micpor Ha-elef se nachází nedaleko od Neve Daniel a nabízí nádherný výhled na celou Judeu a Samáří.

Vojáci věnují vdovám Ruti a Tzachi své výložky nebo čepice jako důkaz vděku za poskytnutou pohostinnost.

Izrael
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Barrandovské terasy: druhé 
Hradčany Prahy

Terasy nechal ve třicátých letech 20. sto-
letí vybudovat otec bývalého prezidenta 
České republiky Václava Havla, Václav M. 
Havel. Plány teras připravil architekt Max 
Urban (proslulý svojí urbanisticky utopic-
kou koncepcí „Ideální Velké Prahy“). Max 
Urban vytvořil svůj plán pro terasy po 
návratu ze San Francisca, kde ho zaujal 
restaurační pavilon Cliff House umístěný na 
skále nad Tichým oceánem. Barrandovské 
terasy měly tvořit ikonu města, stejně tak 
jako Pražský hrad na Hradčanech. To se 
povedlo.

V celém komplexu Barrandovských teras 
byly k vidění stavby jako proslulý bar Trilo-
bit, hlavní restaurační budova (dnes nepo-
chybně tvoří ikonu Barrandovských teras) 
a kromě terasovitých míst k posazení se 
slunečníky také bazén pod kopcem. K tera-
sám zajížděla i tramvaj linky 5 do Hlubočep. 
Z Hlubočep vedla vydlážděná cesta až 
k hlavnímu vchodu teras. Terasy byly slav-
nostně otevřeny 4. října 1929 a otevření se 
zúčastnilo okolo 50 000 návštěvníků. Ba r-
randovské terasy měly původně plnit funkci 
drahého rekreačního a odpočinkového místa 
pro Pražany a cizince, mnohem častěji zde 
ale spíše pořádala česká smetánka (herci, 
zpěvačky, politici, rádioví hlasatelé a další) 
své bohatě honosné oslavy. K tanci hrál 
orchestr R. A. Dvorského. V módě byl tehdy 
ale i swing a charleston. Za protektorátu se 
zde konalo nespočet říšských akcí, na kte-
rých se nejednou objevily osobnosti jako 
Konstantin von Neurath, Reinhard Heydrich 
a Heinrich Himmler. Mimo jiné si dokonce 
nacisti vybudovali železniční dráhu mezi 
hlavním nádražím a Barrandovskými tera-
sami (zvanou Schnellzugbahn Q).

Trať Schnellzugbahn
Dráha přivážela návštěvníky na terasy 

prakticky bez ustání. Jednalo se takřka 
výhradně o německou armádu a české 
milenky okupačních vojáků. Tato klientela 
nepřinášela skoro žádný hmatatelný zisk 

a v opilosti často ničila vybavení areálu.  Po 
válce a po únorovém komunistickém puči 
roku 1948 došlo ke znárodnění Barrandov-
ských teras, což vedlo k začátku jejich 
konce.

Nejdříve byl zavřen bazén se skokanskou 
věží pod Barrandovskou skálou. Betonový 
klandr včetně kovového zábradlí bazénu byl 
odvezen. Postupem času byla zavřena 
i hlavní restaurační budova Barrandovských 
teras, jejíž interiér se během komunismu 

dramaticky změnil. Objekt nebyl od první 
republiky nikterak opravován ani udržován, 
a tak se na konci osmdesátých let celý kom-
plex stal vybydleným. V roce 1982 byl tedy 
zavřen i bar Trilobit. Zavření baru zapříči-
nila i skutečnost, že byl vybudován Barran-
dovský most (tehdy most Antonína Zápotoc-
kého). Na Barrandovský most se napojovala 
z obou stran Barrandovského kopce několi-
kaproudová obousměrná silnice. Znepříjem-
něná cesta k terasám a ztráta klidného místa 
s rozhledem na Prahu přesvědčila lidi, aby si 
našli nové shromaždiště. Jak ale vypadají 
terasy dnes?

V současnosti
Roku 1992 dostali terasy v restituci bratři 

Ivan a Václav Havlovi. Od roku 1993 je 
areál Barrandovských teras památkovou 
zónou. V říjnu 2001 shořel zchátralý Trilobit 
bar, ve kterém v té době podle policie živo-
řila skupinka bezdomovců. Roku 2003 vlo-

žila Dagmar Havlová svůj podíl do společ-
nosti Barrandovské terasy, a. s. Téhož roku 
prodala svůj majoritní podíl společnosti 
nejmenovanému kupci.

Bar Trilobit vyhořel, znovu 
stavět se už nebude

Abychom pochopili strategické umístění 
Trilobit baru, musíme si uvědomit, že za 
doby první republiky se v místech dnešní 
Strakonické ulice nacházelo minimálně 
deset tenisových, volejbalových a basketba-
lových hřišť.

V nočním podniku Trilobit bar vyhrávala 
každý den od 19 hodin živá hudba pod tak-
tovkou R. A. Dvorského. V baru proudila 
zábava (bez jakéhokoliv přehánění) od rána 
do rána. Bar byl otevřen prakticky stále.

Mnozí hosté zůstávali v baru až do sní-
daně. To zapříčinilo to, že Francouzská 
restaurace a Trilobit bar byly otevřeny celo-
ročně. Samotná terasa a plovárna pod skalou 
byly jen sezónní záležitostí. Trilobit bar 
a restaurační budova (Francouzská restau-
race) byly vybaveny jedinečným funkciona-
listickým nábytkem architekty Hany Kuče-
rové. Bar v roce 2001 vyhořel. V plánech na 
opravu se nepočítá s jeho znovuobnovením.

A co se zbytkem areálu?
Od roku 1994, kdy se zavřela Francouz-

ská restaurace, to jde s areálem z kopce. 
Měsíc po zavření restaurace byl ukraden 
nábytek H. Kučerové. Během zbytku roku se 
podařilo vandalům rozbít veškerá okna 
zasklené restaurace. Roku 2001 Trilobit bar 
vyhořel. Bazén se skokanským můstkem 
pod skálou zarostl plevelem, z plovárny se 
stala džungle. S opravou bazénu s plovárnou 
se nepočítá v žádných plánech na renovaci 
teras.

◗ Jakub Kuthan

Přečtěte si tento článek
na www.lauderky.cz

červen – červenec 2017

Barrandovské terasy: 
ztraceno mezi magistrálami
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Nová spolupráce s Jews News
Jews News je časopisem studentů Lauderových škol. Jsme velmi potěšeni skutečností, že se nám 
podařilo navázat se studentskou redakcí spolupráci. V nové rubrice Jews News vám budeme přinášet 
nejrůznější vhledy a postřehy studentů „Lauderek“. Pojďte se s námi podívat na svět očima mladé 
generace!

Trať Schnellzugbahn Q.
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Přemýšlel jsem, o čem mám napsat. 
Kdybych byl turista, který jen projíždí 

Amerikou a který naskakuje a vyskakuje 
z vyhlídkového autobusu, napsal bych o tom, 
že jsou zde baráky vyšší než u nás na 
Pankráci. Nebo že rodinných domků s bazény 
je tu více než v Hrnčířích nebo ve Světicích. 
Já jsem však letěl 17 000 km, abych si odtud 
něco nehmotného odvezl. Popíšu tedy, jak 
jsem se dostal do budoucnosti.

Už při vyplňování elektronického dotaz-
níku s žádostí o získání víza jsem pochopil, 
že život v USA asi nebude zrovna jednodu-
chý. Zapnul jsem svůj telefon, který jsem na 
jeho žádost „nakrmil“ svým PINem. Našel 
jsem příslušnou stránku pro žádost vydání 
víza, která však toužebně čekala, až jí sdělím 
své ID. Aha, to je to číslo, co jsem dostal 
e -mailem ze školy, ve které budu trávit vše 
dobré a špatné. Sláva, povedlo se. Začal 
jsem vyplňovat první stránku dotazníku, pak 
druhou, abych se pak dozvěděl, že jsem se 
dvě minuty nedotkl klávesnice a tudíž „sorry, 
try again“. Už jsem věděl, že musím být 
nejen rychlý, ale i bystrý. Kolik že to mám 
vyplnit stránek? Nic, stránky mlčí a ani 
neblikají. Je to tajemství. Při otázce, kdy 
a kde jsem byl v zahraničí v posledních pěti 
letech, jsem znejistěl. Mám napsat Sloven-
sko? Vždyť to není žádná cizí země. Dobrá. 
Rychle vyplňuji: Slovensko. Kdy? No přeci 
loni a vpisuji: datum 2015. Důvod? Návštěva 
tety v Diakovcích, vpisuji: turistika. Měl 
jsem pocit, že můj duch zvítězil nad tím 
korejským hardwarem a nad Bangladéšany 
sestrojeným androidem.

Ne. Nevyhrál jsem… Telefon na mě mrkl 
svým velkým okem a přes celou obrazovku 
se objevilo: „Sorry, try again“, na vyplnění 
jste měl 20 minut. Co mám dělat? Začínám. 
Probíhám otázkami, kličkuji nejrůznějšími 
nástrahami typu: Jak se jmenují sourozenci? 
Kde bydlí? Rychle, ani byste nevěřili, kolik 
dokážu mít úderů, anebo lépe hmátnutí na 
dotykáč za minutu. Píši: sestra, Itálie. Kde 
bydlí? Od kdy? Proč tam bydlí. Musím 
rychle, rychle, vždyť mě ten jednooký 
kyklop důrazně upozornil, že mám na vypl-
nění dotazníku jen 20 minut. Budete si mys-
let, že tohle není reportáž o Americe 
a o budoucnosti. To byste se mýlili. Ukázalo 
se, že musím vyplnit 48 stran, a kdybych 
nezatajil ještě další sourozence nebo to, že 
jsem byl za posledních pět let i v Německu, 
Polsku, Francii…, tak by to dopadlo jak 

v pohádkách, které končí: 
„…a jestli neumřeli, tak tam žijí 
dodnes.“ V mém případě: „Jestli 
neumřel, tak dotazník vyplňuje 
dodnes.“ Nedovedete si představit tu 
radost, když jsem po šesti hodinách, 
a to jsem si jen jednou odběhl koupit 
zmrzlinu, protože bylo vedro, když mne 
počítač vzdorovitě požádal, abych si 
zapsal nové ID, zapamatoval i nový 
PASSWORD, jinak mi vízum nebude 
vydáno. Protáhl jsem se a měl pocit štěstí, 
jako když naše škola skončila letos v Lipsku 
na mezinárodním fotbalovém turnaji na čtvr-
tém místě. To jsem však nevěděl, co mně 
čeká v „budoucnosti“.

Ve škole mě všichni vítali, jako bych se 
narodil hned vedle na Darwin III Road 
a chodil s nimi nejen do základky, ale i do 
školky, a večer s nimi chodil potajmu do 
místního pubu na plechovkové pivo. První 
den, když se ke mně řítil můj černý spolužák 
s napřažen ýma rukama, jsem si myslel, že se 
chce prát. U nás na gymplu by to byla vždy 
výzva ke škádlení. Ne, to si jen chtěl se 
mnou tlesknout do dlaní tak, jak to dělají 
basketbalisté v NBA. Uklidnil jsem se. Je 
vidět, že jsem byl místní komunitou přijat. 
Musím všem napsat, že jsem tu oblíben hned 
od sedmé hodiny ranní, kdy jsem přišel na 
první vyučovací hodinu. Ale mýlil jsem se. 
Je pravda, že mne komunita přijala a já ji 
taky, ale místní „velký bratr“ se na mě díval 
velmi podezíravě, stále mě testoval a zkou-
šel moji krátkodobou i dlouhodobou paměť. 
„Dejve“, tady do okénka, napsal mi laskavě 
počítač, si vyplňte PIN, tady si změňte 
PASSWORD, jestli chcete, ale kliknutím 
potvrzujete, že všechny škody, které vznik-
nou vám i třetím osobám… Lapal jsem po 
dechu. Hlava se mi zatočila. Přeci si tam 
nedám PASSWORD, který mám v Praze na 
Bakalářích, to by mě pak mohl někdo kon-
trolovat i z této velké dálky. Uvědomil jsem 
si, že o nic nejde, vždyť to se mi chystá 
jejich kyklop vytisknout vstupní kartu, 
abych si mohl vejít a vyjít ze školy. Dám tam 
111111, to si určitě budu pamatovat. Jedno-
okáč se ale rozzlobil: SLABÉ, musí být 
i jedno písmeno. Namačkám, vlastně „nado-
tykám“ L111111. Nesouhlasil. Neodporoval 
jsem a dal jsem kombinaci čísel data mého 
narození a svých iniciál. Uvědomil jsem si, 
že to už jsem někam dával. Jo, v Městské 
knihovně na Vinohradech. Tak to je fajn, to

 

budu opa-
kovat, to si zapamatuji. 

Nebudu vás, milí přátelé, napínat.
Oběd jsem nedostal, přestože jsem dostal 

PIN, ale popletl jsem PASSWORD a ne -
správně jsem vyplnil své ID coby student 
této školy. S kručícím žaludkem jsem zašel 
do knihovny. Nic moc. U nás je to lepší. Ale 
do knihovny jsem nahlédl jen jedním okem. 
Turniket mě nepustil. I když jsem namačkal 
správně své ID. Ukázalo, že nesmím stejný 
PASSWORD použít na dvou podobných 
dokladech. Začal jsem se bát. Byl jsem hla-
dový, zbaven přístupu k tolik mnou potřebné 
literatuře. Musel jsem se konečně dozvědět, 
kdo to vlastně je pan John Updike, který 
napsal dlouhou a snad i dobrou povídku, ale 
které jsem vůbec ani trochu nerozuměl. Do 
zítra mám naspat něco o hrdinovi, 
o významu, o struktuře povídky. Ještě že 
bydlím téměř hned vedle školy, kde mne 
čeká má laskavá nová maminka se třemi 
dětmi mladšími než jsem já.

Těšil jsem se do přítomnosti. Brrrr, o té 
elektronické budoucnosti se mi bude zdát. 
To bude hrůzný den. Budu si totiž muset 
pamatovat PIN a vymyslet a pamatovat 
PASSWORD pro vstup do bazénu, pro 
nakládání se svým účtem, pro vstup do 
knihovny, pro výdej obědu. Vždyť budouc-
nost začala již včera. Ještě že u nás to není 
tak děsivé. Musím se rychle dostat na Baka-
láře, abych se podíval, jaké úkoly mají mí 
pražští spolužáci. S hrůzou jsem četl: Vaše 
heslo je neplatné. Byl jste odpojen a vyma-
zán ze seznamu. Spojte se s administráto-
rem. Moodle mě zase nepustil do „kurzu“.

Tu noc jsem měl doopravdy hooodně 
špatný sny. Jejich velký bratr se hádal 
s naším velkým bratrem, čí vlastně jsem. 
Vždyť mě nikdo nechce.

◗ David Landa

Přečtěte si tento článek 
na www.lauderky.cz

JÁ, PIN, ID a PASSWORD
reportáž z budoucnosti

Maskil_8_cerven_2017 11pt.indd   15 16/06/17   12:10



Ve čtvrtek 25. května 2017 převzal z rukou rabína Waltera 
Homolky, rektora Abraham Geiger College a pr ofesora moderní 

židovské filozofie na Universität Potsdam, významný izraelský spi-
sovatel, žurnalista a myslitel Amos Oz Cenu Abrahama Geigera 
(Abraham -Geiger -Preis). Při předávání této ceny Rabín Walter 
Homolka řekl: „(Amos Oz) pevně věří v lidskost a její schopnost 
změnit svět k lepšímu. Tato jistota je naší útěchou.“

Amos Oz, rodným jménem Amos Klausner, se narodil 
4. května 1939 v Jeruzalémě. V současné době je profesorem litera-
tury na Ben Gurionově univerzitě v Negevu. Jeho knihy byly publi-
kovány ve více než čtyřiceti jazycích. V posledních deseti letech 
české čtenáře oslovily zejména knihy Scény z venkovského života 
(Praha, Paseka 2013, přel. Lenka Bukovská), Příběh o lásce a tmě 
(Praha, Paseka 2009, přel. Michael Žantovský) a Židé a slova (Praha, 
Paseka 2015, přel. Lenka Bukovská a Mariana Fisher). Zajímavostí 
je, že Ozova matka Fania Mussman (1913–1952) v letech 1931–1934 
studovala historii a filozofii na Univerzitě Karlově v Praze. 

Mezi hosty této slavnostní ceremonie byla také česká ministryně 
práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která poznamenala: 
„Velmi mě zaujaly projevy všech, kteří mluvili o Amosi Ozovi. Ale 
asi nejlepší byl jeho vlastní proslov – je to obdivuhodný, nesmírně 
inteligentní a zároveň laskavý muž. Moc si vážím toho, že jsem se té 
slavnosti mohla zúčastnit.“ 

Cenou Abrahama Geigera jsou oceňovány osobnosti, které se 
zasloužily o pluralismus, otevřenost, toleranci a svobodu myšlení. 
Mezi jejími držiteli z minulých let jsou profesorka Susannah 
Heschel, významná americká judaistka a dcera rabína Abrahama J. 

Heschela, rabín Emil Fackenheim, jeden z největších moderních 
židovských filozofů, princ Hassan bin Talal, člen jordánské králov-
ské rodiny, profesor Hans Küng, švýcarský katolický teolog, kněz 
a badatel na poli ekumenické teologie a mezináboženského dialogu, 
a Angela Merkel, německá spolková kancléřka.

◗ David Maxa, rabínský student Abraham Geiger College

Ve středu 17. května proběhl 2. ročník 
festivalu Humanity a Solidarity, který 
pořádají studenti Fakulty humanitních 
studií Univerzity Karlovy. Zatímco v pře-
dešlém roce zaměřili svoji pozornost na 
migraci a migranty, letos se rozhodli věnovat 

Židům, přičemž se soustředili na každoden-
nost Židů v Českých zemích. Úvodní slovo 
poskytli Danimu Putíkovi, ze kterého 
navzdory vynaloženému protiblbnímu úsilí 
udělali Daniho Sputnika. Ten dostal půl 

hodiny na to, aby přítomné seznámil s čin-
ností ČUŽM, na niž šel celý zisk z akce. Pak 
následovala hodinová panelová diskuse, kde 
dostali místo Dani Putík, Rút Peterová, 
Klára Alexandra Veselá a Martin Šachar 
Elis. Role moderátorky se velmi dobře zhos-
tila Zuzana Schreiberová. Debatéři se do 
nastolených témat pustili s vervou a velmi 
zevrubně, což mělo za následek, že na víc 
než polovinu připravených témat nezbyl čas. 
A tak se vesměs mladí diváci v publiku 
dozvěděli, jak u nás vnímáme svoji židov-

skou identitu, jak ji dáváme či raději nedá-
váme najevo a jakým způsobem přistupu-
jeme k dodržování šabatu a kašrutu. I když 
hlediště nebylo zdaleka zaplněno celé, stejně 
to byl vcelku úspěšný počin, zvláště když 
vezmeme v potaz, že se o pár set metrů dále 
konala velká demonstrace kvůli vládní krizi. 
Po debatě následovala vystoupení různých 
hudebních skupin zaměřujících se na židov-
skou hudbu.

◗ Jan David Reitschläger

červen – červenec 201716

Amos Oz
obdržel Cenu Abrahama Geigera

Festival Humanity a Solidarity 2017

Amos Oz (uprostřed) přijímá Cenu Abrahama Geigera z rukou rabína prof. 
Waltera Homolky (vlevo) za přítomnosti Dr. Klause Lederera (vpravo), místosta-
rosty Berlína. (foto Tobias Barniske)
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Sudoku po židovsku
Přinášíme vám opět poněkud netradiční křížovku – zkuste vyluštit sudoku 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

sivan – tamuz 5777 17

kultura

JERUZALÉMSKÁ 
SYNAGOGA

večerní komentovaná
prohlídka 

čtvrtek 29. června
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

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:

Židovská obec Děčín
srdečně zve: 

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.

Slavnostní koncert Jaroslava Svěceného u příležitosti 110. výročí děčínské 

synagogy. V pátek 1. září 2017 od 18.00 h, synagoga Děčín, Žižkova 4, Děčín. 

Jaroslav Svěcený – housle, Miroslav Klaus – kytara. Vstupné: 380 Kč.
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KULTURNÍ PROGRAM – ČERVEN 2017

18 červen – červenec 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: 

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 Vinohradech, 
se setkají členka kontemplativně -činné kon-
gregace sester karmelitek sv. Terezie a peda-
gožka na KTF UK Denisa Červenková 
a brněnský rabín Štěpán Menaše Kliment – 
tentokrát v Maiselově synagoze. Moderuje 
jeden z tvůrců projektu Miloš Hrdý. Vstup 
volný

úterý 20. 6. v 19 h:
Mezi Rýnem a Vltavou. Jako teenager se 
Harry Farkaš ocitl s rodiči v šedesátých 
letech v západním Německu. Později se 
vedle práce ve veřejnoprávní televizi anga-
žoval v židovských institucích. Tato činnost 
nakonec syna rabína Bernarda Farkaše vedla 
do funkce předsedy židovské obce v Kolíně 

nad Rýnem. V čele této nejstarší známé 
pospolitosti Židů na německojazyčném 
území, pocházející z dob římské říše, byl 
prvním československým rodákem. 
V posledních desetiletích se stále více 
věnuje fotografii, působí v Česku jako gale-
rista a organizuje výstavy. O této druhé etapě 
jeho pestrého života s ním bude v rámci 
cyklu Naše 20. století rozmlouvat publicista 
Petr Brod. Vstup volný

čtvrtek 22. 6. v 19 h:
Bojí se Francie reality? Setkání nad knihou 
Jedině to je přesné francouzského židov-
ského filozofa a esejisty Alaina Finkiel-
krauta, která nedávno vyšla v nakladatelství 
CDK. Alain Finkielkraut patří mezi 
významné francouzské konzervativně orien-
tované intelektuály, jejichž kritika multikul-
turalismu a neúspěšné integrace muslim-
ských imigrantů spojená s rostoucím 
antisemitismem je předmětem četných kon-
troverzí. O knize i současné situaci ve Fran-
cii po prezidentských volbách budou roz-
mlouvat Michel Perottino z Institutu 
politologických studií FSV UK a Vít 
Hloušek z Fakulty sociálních studií MU. 
Moderuje publicista a komentátor ČRo Plus 
Jan Fingerland. Vstup volný

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

Sály jsou přístupné vždy 30 minut před zahá-
jením programu. Změna programu vyhra-
zena. Doporučujeme sledovat aktuální infor-
mace na www.jewishmuseum.cz.

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

neděle 18. 6. v 10.30 h:
Pro děti – Šavuot. (TIC ŽOB, Nezamyslova 
27, Brno-Židenice) Židovský svátek Šavuot 
připomíná den, kdy Hospodin daroval Moj-
žíšovi Tóru na hoře Sinaj. Na červnové 
výtvarné dílně se dozvíte, proč se během 
svátku zdobí synagogy zelenými ratolestmi 
a která tradiční jídla se v současné době na 
svátek Šavuot připravují. Dílna pro děti od 
pěti let se uskuteční v prostorách sálu Turis-
tického a informačního centra ŽOB na 
židovském hřbitově v Brně-Židenicích. 
Vstupné 30 Kč

úterý 27. 6. v 17 h:
Lizzie – přednáška a projekce filmu. 
(OVK ŽMP, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno) Filmová 
historička a novinářka Alice Aronová před-
staví režijní, hereckou a producentskou čin-
nost Huga Haase ve slavném Chaplinově 
ateliéru v USA, kterou porovná s jeho čes-
kou tvorbou. Poetika a styl vyprávění ame-
rických Haasových snímků, pro které jsou 
typičtí osamocení hrdinové, je úzce propo-
jena s postavením Hugo Haase v české exi-
lové umělecké komunitě. Po přednášce bude 
následovat projekce psychologického dra-
matu Lizzie pojednávajícího o hledání sebe 
sama a o rozpolcené osobnosti, který Hugo 
Haas nejen režíroval, ale i si v něm zahrál 
vedlejší roli. Úspěšný snímek z Haasova 
amerického období natočený podle populár-
ního románu The Bird‘s Nest (Ptačí hnízdo) 
spisovatelky Shirley Jacksonové bude uve-
den s českým dabingem. Vstupné 30 Kč

Výstava fotografií

Marka Wiedorna 
Romská duše
Jeruzalémská synagoga
do 31. 8. 2017
Židovská obec v Praze vystavila v Jeruzalémské synagoze v rámci 
19. ročníku multikulturního festivalu Khamoro cyklus fotografi í 
Marka Wiedorna s názvem Romská duše.
Fotograf Mark Wiedorn pochází z New Orleans a fotografi i 
a umění studoval na Univerzitě v New Mexico a na Speos Photo-
graphic Institute v Paříži. Nyní žije v Praze a je ředitelem institutu 
Prague Photo Workshops and Tours. Také vyučuje na Oddělení hu-
manismu a žurnalistiky Anglo -americké univerzity v Praze (Úvod 
do digitální a dokumentární fotografi e). Jeho přístup k fotogra-
fi i a její výuce je založen na kreativních základech fotografi e, je 
otevřen novým technologiím a platformám. Výstava bude otevře-
na do 31. 8. 2017 denně kromě sobot a židovských svátků vždy 
od 10 do 17 hodin.

Maskil_8_cerven_2017 11pt.indd   18 16/06/17   12:10



Izraelská kultura v ČR

sivan – tamuz 5777 19

kultura

Orit Ishay – Země jelena
6. června – 10. září, Galerie 
hlavního města Prahy, Dům 
fotografie, Praha

Na samostatné výstavě Země jelena se 
poprvé v Čechách představí dílo izraelské 
umělkyně Orit Ishay (nar. 1961). Bude 
vystaveno přes sedmdesát děl různých médií, 
která představují výběr toho ústředního 
a nejvýznamnějšího z její tvorby. Orit Ishay 
se zabývá vzájemným vztahem člověka 
a místa a jeho vlivy na utváření národní 
identity. Její témata jsou místní a reagují na 
události a okamžiky v rutinním životě plném 
napětí. Izolace a vyjmutí snímků z kontextu 
je dohromady se společenskými, politickými 
a bezpečnostními změnami na celém světě 
činí závažnými a univerzálně platnými. 
Postup, jakým pracuje, je svůdný a přitom 
klamný. Rozkládáním a sestavováním 
dodává místům a obrazům nový význam 
a poskytuje tak divákovi širší obzor poznání.

Respect festival – Junun 
a Victoria Hanna
17. června, Junun, 20.10 h, 
18. června, Victoria Hanna, 18.35 h, 
Výstaviště Holešovice, Praha

V rámci již 20. ročníku Respect festivalu 
se můžete těšit na dva špičkové izraelské 
hudebníky. Vynikající znalec indické hudby 
Shay Ben Tzur vystoupí se svým projektem 
Junun, který vytvořil dohromady s kytarys-
tou Radiohead Johhnym Greenwoodem 
a dvaceti indickými muzikanty. Junun pro-

pojuje mnoho rozdílných žánrů od spirituál-
ních zpěvů qawwali až po burácející indic-
kou dechovku. Zrod projektu dokumentuje 
film Junun kultovního režiséra Paula Tho-
mase Andersona. Zajímavé bude i vystou-
pení Victorie Hanny, dcery rabína rappující 
kabalistické texty. V loňském roce vzbudily 
naprostou senzaci její dva videoklipy se 
skladbami Twenty two letters a The Aleph-
-bet song (Hosha’na), inspirovanými kabali-
stickou Knihou Stvoření.

Vidět Izrael!
19. června – 17. září, Galerie 
Slunečná, Želnava na Šumavě

Od devatenáctého června bude v galerii 
Slunečná na Šumavě k vidění výstava foto-
grafií „Vidět Izrael!“ deseti fotografů 
a umělců izraelského i českého původu. Své 
proslulé pouliční fotografie vystaví telaviv-
ský fotograf Alex Levac, který získal roku 
2005 Izraelskou cenu za fotografii. Karel 
Cudlín, jeden z nejznámějších českých foto-
grafů a mimo jiné také bývalý osobní foto-
graf Václava Havla, představí svůj pohled na 
současný Izrael. Své fotografie vystaví 
i Pavlína Schultz.

Metronom festival – Ester 
Rada a Garden City 
Movement
23. června, Výstaviště Holešovice, 
Praha

Charizmatická Ester Rada, Izraelka eti-
opského původu, která předvedla svůj smy-

slný hlas mimo jiné 
také na festivalu 
v Glastonbury, vy-
dala v loňském roce 
své první album na-
bité překvapivým mi -
xem žánrů, od etiop-
ského jazzu přes 
R & B až po ame-
rický funk. Jen chvíli 

před Ester zahraje na Metronom festivalu 
telavivské electro -indie trio Garden City 
Movement. Za svou čtyřletou existenci stihli 
Garden City Movement již zahrát po boku 
Alt -J, Disclosure, Bondax nebo Apparat, a to 
díky kombinaci hypnotických beatů a vylo-
ženě tanečních tracků občas střihnutých 
retro synthem.

Machol Čechia
28. června – 2. července, Nymburk

Mezinárodní seminář izraelských lido-
vých tanců pořádá v Nymburku taneční 
skupina Besamim na přelomu června a čer-
vence. Již 19. ročník semináře přivítá p rofe-
sionální učitele z Izraele a více než sto 
účastníků z několika zemí. Ti se při inten-
zivní výuce naučí tradičnější, ale i moderní 
izraelské tance a dozví se více o jejich histo-
rii. Právě různorodost hudebních žánrů 
i tance bude účastníkům představena v plné 
šíři: od tradičních melodií, přes novodobější 
izraelskou hudbu, až po současnou pop-
-music a od vlivů židovské kultury evropské, 
jemenské či arabské.

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 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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Cestovní modlitba – Tfliat ha -Derech
Vážení přátelé, blíží se léto, během kterého se mnozí z nás vydávají na cesty a dovolené. Považovali jsme 

proto za vhodné rozšířit toto číslo časopisu Maskil o cestovní modlitbu, hebrejsky označovanou jako Tfilat 

ha -Derech. Cestovní modlitba je recitována před cestami na dalekou vzdálenost, podniknutými jakýmkoli 

dopravním prostředkem. Stejně tak je recitována i před dalekými cestami pěšími. Obsahem modlitby je 

především prosba za to, aby nás na našich cestách neopouštěla Boží prozřetelnost a abychom 

v pokoji dospěli do našeho cíle. Přejeme vám krásné léto 

a nechť vaše cesty v souladu s předloženou 

modlitbou vždy směřují k životu, k míru 

a k pokoji.

Ivan Kohout

Hebrejský text
 יְִהי ָרצֹון ִמְלָּפנֶיָך ה' ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי
 ֲאבֹוֵתינּו, ֶשּׁתֹוִליֵכנּו ְלָשׁלֹום ְוַתְצִעיֵדנּו
 ְלָשׁלֹום. ְוִתְסְמֵכנּו ְלָשׁלֹום. ְוַתְדִריֵכנּו

 ְלָשׁלֹום. ְוַתגִּיֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחיִּים ּוְלִשְֹמָחה ּוְלָשׁלֹום ְוַתִצּיֵלנּו ִמַכּף ָכּל אֹויֵב ְואֹוֵרב
 ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ַבֶּדֶּרְך ּוִמָכּל ִמינֵי ֻפְּרָענִּיֹות ַהִמְּתַרגְּׁשֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלם ְוִתְשַׁלח
 ְבָּרָכה ְבָּכל ַמֲעֵשֹה יֵָדינּו, ְוִתְתּנֵנּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְבֵעינֶיָך ּוְבֵעינֵי ָכל רֹוֵאינּו.

ְוִתְשַׁמע קֹול ַתֲּחנּונֵינּו. ִכּי ֵא-ל ׁשֹוֵמַע ְתִּפָלּה ְוַתֲחנּון ָאָתּה: ָבּרּוְך ַאָתּה ה', ׁשֹוֵמַע ְתִּפָלּה

Fonetický přepis
Jehi racon mi -lefanecha Ha -Šem Elohejnu v -Elohej avotejnu, še -tolichejnu le -šalom ve -tac‘idejnu le-
-šalom. Ve -tismechejnu le -šalom. Ve -tadrichejnu le -šalom. Ve -tagi‘ejnu li -mchoz chefcejnu le -chajim u -le-
-simcha u -le -šalom ve -tacilejnu mi -kaf kol ojev ve -orev ve -listim ve -chajot ra‘ot ba -derech u -mi -kol minej 
purajinot ha -mitragešot lavo la -olam ve -tišlach beracha be -chol ma‘ase jadejnu, ve -titenejnu le -chen u -le-
-chesed u -le -rachamim be -ejnecha u -ve -ejnej chol ro‘ejnu. Ve -tišma kol tachanunejnu. Ki El šome‘a tefila 
ve -tachanun ata: Baruch ata Ha -Šem, šome‘a tefila.

Překlad
Nechť je dle Tvé vůle, Hospodine, Bože náš a Bože našich předků, abys nás dovedl k pokoji a k míru 
obrátil naše kroky. Přimkni nás k míru a k pokoji nechť směřuje naše cesta. Dej, abychom dospěli až na 
místo naši tužby, pro život, pro radost a pokoj. Zachraň nás z ruky každého nepřítele a každého, kdo proti 
nám chystá léčku, jakož i před zlodějem, před divokou zvěří a před všemi tresty, které se shromažďují, aby 
přišly na svět. Sešli požehnání každému dílu našich rukou a obdař nás milostí, laskavostí a milosrdenstvím, 
jak v očích Tvých, tak i v očích všech těch, kteří na nás pohlédnou. Vyslyš hlas naší prosby! Vždyť Ty jsi 
modlitbě i prosbě naslouchající Bůh. Velebený jsi, Hospodine, neb oť nasloucháš modlitbě.

př

v p j
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