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■  Krátce
Široká sexuální reforma zahrnující od-
trestnění potratu (aby pacientky bylo 
možno dostat z rukou pokoutních an-
dělíčkářek do bezpečnějších a hygie-
ničtějších nemocnic), zavedení sexuální 
výchovy ve školách, nové způsoby regu-
lace prostituce, regulaci porodnosti atd., 
šla ruku v ruce s požadavkem zavádění 
laické občanské výchovy namísto výu-
ky náboženství (která měla být nadále 
soukromou záležitostí), snahou o právní 
i ekonomickou rovnoprávnost žen, ale 
i reformu vězeňství a školství.
Ruth Jochanan Weiniger, Jan Seidl

Netrvalo dlouho a uslyšela znovu hvíz-
dot. Blížil se a nabíral na hlasitosti. Ne-
příjemně pištivý tón řezal do uší. Pak 
přišla obrovská rána. Budova se zatřás-
la. Zvenku se ozval děsivý jekot. Pak se 
přidal nářek a sténání. „Kaťuša spadla 
mezi stoly,“ došlo jí. Hrůzou zkameněla. 
Ucítila, jak jí od prstů stoupá po celém 
těle zima. Jako kdyby to bylo ve fi lmu, 
viděla Amira, který vstal ze své skrýše 
a pomalu kráčel od kuchyně. Už se ne-
bál. Nebylo čeho. To nejhorší už se stalo.

Liat Naviová

Nancy odešla od izraelské ambulantní 
služby o několik let dříve a věnovala se 
svému projektu na keňském venkově. 
Zakládala tu komunity, které se snaži-
ly zajistit svým členům solidní bydlení 
a zdroje příjmů ze zemědělské činnosti. 
Tento projekt se částečně podobal izrael-
skému kibucnickému hnutí. Nancy měla 
pilotní licenci a sama létala malým leta-
dlem do odlehlých vesnic v džungli, kde 
školila místní zdravotníky. Po několika 
letech práce publikovala v západním tis-
ku článek o korupci v keňských vládních 
institucích. Byla okamžitě vypovězena 
ze země.

Jakov Adler

Foto: Židovská škola v Jáchymce, třída 
2. B, květen 1942 (foto: archív Institutu 
Terezínské iniciativy)

➤ o nově otevřené výstavě čtěte na straně 6

Židovská škola 
v Jáchymce 
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Tento text vznikl záhy po Vysokých 
svátcích. Z nejrůznějších důvodů se 
nám však nepodařilo uveřejnit jej 
dříve. Doufáme, že si jej se zájmem 
přečtete nyní i s odstupem. (pozn. 
redakce)

První zastavení – Vilnius 
a Roš ha-šana

Letošní erev Roš ha-šana jsem trávil 
se skupinou přátel v autobuse jedoucím 

z lotyšské Rigy (doporučuji návštěvu muzea 
okupace 1940–1991) do litevského Vilniusu. 
Ten je v židovských dějinách pojmem, ale 
z předválečných 105 synagog se bohužel 
zachovala jen jedna, všechny ostatní byly 
vypáleny nacisty nebo zbořeny ruskou oku-
pační mocí. Večer po příjezdu jsem si pře četl 
časy b-hoslužeb a dobu otevření pro veřej-
nost. Na šachrit bez předchozího ohlášení 
jsem si netroufal, ale zašel jsem tam 
v 10 hodin, kdy se synagoga otevírá pro 
turisty. Ještě tam bylo pár posledních věří-
cích a někteří se ještě modlili. Jen jsem se 
zeptal, zda mohu přijít večer, a byl jsem 
srdečně pozván. Bohužel patřím ke generaci, 
ve které patřilo ke slušnému vychování neu-
mět rusky, ale tento dialog jsem zvládnul, 
problémy nastaly až později. Večer jsem se 
dostavil na minutu přesně, ale byli jsme tam 
pouze čtyři. Nejdříve jsem pochyboval o své 
schopnosti počítat rusky do půl sedmé, ale 
pak jsem pochopil, že ani tady není uváděný 
začátek b-hoslužby závazným údajem. Tři 
přítomní se dali se mnou do řeči, další 
postupně přicházeli a rovněž vyjadřovali 
zdvořilý zájem. Jako profesionální tlumoč-
ník (němčiny) jsem trpěl neznalostí jejich 
jazyka. Rozhovor nakonec proběhl střídavě 
ve třech jazycích (jidiš, ruština, hebrejština 
a trochu i polština), kterým částečně rozu-
mím, ale žádný z nich neovládám dobře a už 
vůbec ne aktivně. Pro dokreslení, vypadalo 
to asi takto: 

Jeden z přítomných začal nesrozumitelným 
dotazem v jidiš. 
Já: Excuse me, do you speak English?
On se smíchem: Govorim po rusky.
Já: Izvinitě něpanimaju Vaš vapros.
On směrem k ostatním: On nět jevrej.
Já: Izvinitě, ja jevrej, ja tolko něponjal Vaš 
vapros.
On pobaveně: Ty jevrej i něgavariš jidiš? 
Já: K saželeniju nět, no ja govorim na ang-
liskym, německym, českym, slovenskym, 
i němnožko na ruskym i němnožko ivrit. 

On: Charašo, tvoja mama jevrejka.
Já: Nět, mama nět jevrejka, no ja jevrej.
On opravdu pobaveně: Nu čto? Kak eto?
Já: Konversia, giur.
On: Čto takoje?
Já: Ja v etom godu zrobil, izvinitě, slicha, 
ba-šana ha-zot ani asiti gijur. Achšav ani 
jehudi, ješ li teudat gijur.
On (směrem k ostatním): Čto eto, čto on 
govoriť?
Jeho kolega přeložil mou větu do ruštiny 
a dodal: Eto uže slyšel, no nikagda něsmotrjel.
Já: Ja jechal v Bejt Din.
On: Ty byl v  Bejt Din? Bejt Din eto znajet?

Já: Da, u měnja bumažka od Bejt Din čto ja 
jevrej.
On: Maladěc, ty v minjan.
Já: Spasiba bolše (vybavilo se mi i nikagda 
nezabuděm, ale mám reminiscenci na text 
Karla Kryla, tak jsem si to odpustil, i když 
na tento svátek na tomto místě opravdu 
nikdy nezapomenu).

Další rozhovor mezi nimi v jidiš nedo-
vedu reprodukovat, částečně jsem rozuměl, 
na dotaz občas i krátce odpověděl, ale snažil 
se, aby to nebylo úplně německy. Když jsme 
skončili, tak jsem slyšel, jak jeden z nich 

Jedny Vysoké svátky strávené ve třech komunitách, vážné i nevážné zamyšlení.

Krásný i smutný Vilnius 
a sebevědomá Praha

Modlitby se v jediné zachovalé vilniusské synagoze konají denně, lidí se tu ale schází jen málo. Foto: Wikipedia
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PÁTEK 19. PROSINCE

od 18 hodin

Dětský Kabalat šabat
zkrácená a upravená večerní 

bohoslužba pro děti

NEDĚLE 21. PROSINCE 

od 15 hodin 

Chanuková oslava
letos společně se ŽO Praha

(info v Bejt Simcha)

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

(nekonají se od 22. 12. do 2. 1.)

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

(nekoná se 23. 12. a 30. 1.)

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 hodin

Bejt Simcha 

Maiselova 4, 110 00 Praha 1

Telefon: 603 393 558

E-mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě 

na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu 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.

někomu říká, on govoriť jidiš, no eto jidiš iz 
Pragy, eto nět jidiš kak jidiš naš. Omlouvám 
se tedy našincům hovořícím jidiš, dobrou 
reklamu jsem jim neudělal. 

Postupně se sešlo asi dalších patnáct lidí 
a mě přepadl velký smutek. Tohle je Roš 
ha-šana v bývalém centru židovského ži -
vota? Sice to není erev Roš ha-šana, je to 
první den svátku, ale jsme v hlavním městě 
Litvy, v jeho jediné a poslední synagoze, 
a hlavně, to město se jmenuje Vilnius. Uvě-
domil jsem si, že to, co jsem ráno považoval 
za zbytek věřících, byla kompletní sestava, 
dokonce většinou seděli na stejných místech, 
každé tři řady jedna až dvě osoby. Tady jsme 
asi prohráli, i když byla tam i jedna babička 
s krásně nastrojenou malou (pra)vnučkou, 
naděje tedy žije. Nevybíravým způsobem 
byla vyzvána, aby odebrání machzoru a pře-
sun na galerii urychlila, ale v odpovědi jim 
stylem ani razancí nezůstala nic dlužná. Poz-
ději přišli ještě tři mladí muži okolo třiceti 
let věku, ale nevím, jestli byli 
místní, nebo cestovatelé. 

B-služba byla vedena kanto-
rem velmi tiše a rychle. V rusko-
hebrejském machzoru jsem se víc 
ztrácel, než nacházel, ale zážitek 
to byl přesto ohromný. Občas se 
asi ztráceli i někteří další, do -
konce se dva tiše dohadovali. 
Další se modlili svým tempem 
z jiných machzorů a bylo vidět, 
že pro svůj prožitek chazana 
nepotřebují. Když jsem na od -
chodu popřál šana tova u-metuka, 
tak mi asi sedmdesátiletý hlídač 
s úsměvem vojensky salutoval; 
nebyl tam zdaleka nejstarší. Přeji 
všem místním dodatečně gmar 
chatima tova a mnoho štěstí 
a síly při obnově komunitního 
života. Jejich tváře se mi vryly do 
paměti a mohu se jen dohadovat, 
jaké životní příběhy se za nimi 
skrývají.

Malé odlehčení: Když jsem poukázal na 
náhodu, že jsme v Rize i Vilniusu bydleli 
vždy pět minut pěšky od jediné synagogy ve 
městě, dostalo se mi této odpovědi: „To není 
náhoda, my hledáme nejlevnější hotely a vy 
jste známí tím, že neradi platíte. Kde jinde by 
měl stát nejlevnější hotel než vedle syna-
gogy?“ Možná jsem byl u zrodu pravdivého 
židovského vtipu.

Druhé zastavení – Praha 
a Jom Kipur v Pinkasově 
synagoze 

Tady jsme vyhráli! Není to zdaleka jediná 
synagoga ve městě a je plná, jaký příjemný 
kontrast k Vilniusu. Hostující rabínka a Iva-
nův zpěv, spousta příjemných a vzácných 
lidí okolo, krásný zážitek. Nakonec jsem se 
i tady dokázal na chvíli ztratit v zeleném 

machzoru. Bloudil jsem tedy pohledem po 
jménech na zdech a přemýšlel o tom, že tu 
chybí jejich tváře. Trochu opožděně jsem 
bilancoval minulý rok, co mi dal a vzal. 
Toho dobrého bylo hodně, včetně splnění 
jednoho životního snu. A těch starostí a ztrát 
nebylo mnoho. Před těmi jmény je většina 
našich starostí směšná. Při Al-chet přesto 
několik vteřin přemýšlím o lidech, kteří zba-
běle ztratí paměť či zalžou a zničí tím začí-
nající jiskřivé přátelství. Ale my optimisté 
najdeme i na špatných událostech něco dob-
rého. V Praze máme navíc ten luxus, že 
pokud nám třeba někdo dočasně či trvale 
vezme chuť chodit do původní synagogy, tak 
stačí vyjít ven a hned v ulici je další. Já se 
tímto způsobem dostal do překrásné Vysoké 
synagogy. S pobavením sleduji, jak se přibli-
žuji starému vtipu, že by každý žid měl mít 
nejen svou synagogu, ale i synagogu, kam 
nikdy nevkročí. Tak daleko ale ještě nejsem, 
a doufám, že ani nikdy nebudu. 

I sobotní šachrit se čtením z Tóry v Pin-
kasově synagoze byl krásný. 

Třetí zastavení – Praha 
a odpolední Jom Kipur 
v komunitě Bnej Israel

Na odpolední a večerní b-službu jsem 
zamířil do Bnej Israel. Zde jsem poprvé 
a naposled o těchto Vysokých svátcích slyšel 
krátce šofar. Snad se mi podaří tuhle micvu 
příští rok splnit lépe. O každém šabatu serví-
ruje Karin s pomocí a přispěním šikovných 
kuchařek a dobrovolníků řadu izraelských 
i českých specialit nepřekonatelné chuti 
a kvality. Kdyby to byla veřejně přístupná 
restaurace, tak by měla michelinskou hvěz-
 du. To fantastické jídlo po poctivě dodrže-
ném půstu nemůže být překonáno.

◗ Mirek Daniel Rux, říjen 2014

Vilniaus choraline sinagoga, postavená v maurském slohu, byla 
slavnostně otevřena na Roš ha-šana v roce 1903. Autor článku ji 
navštívil při příležitosti téhož svátku, přesně o 111 let později.   
 Foto: Mirek Rux
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Hugo Bondy (1897–1939) se narodil 
v Chlumci nad Cidlinou Leopoldu 

a Hedvice Bondyovým. Ještě jako dítě se 
s rodiči přestěhoval do Prahy, kde bydleli 
v Kaprově ulici. Hugo zde navštěvoval gym-
názium, po jeho dokončení začal studovat na 
české lékařské fakultě. Již během univerzit-
ního studia medicíny se rozhodl pro specia-
lizaci na ty oblasti psychiatrie, které nějak 
souvisejí se sexualitou. Tuto jeho linii odbor-
ného zájmu nelze označit přímo za sexuolo-
gii, protože ta – třebaže byla pouze v záro-
dečném stadiu – se v této době soustředila na 
léčbu pohlavních chorob, které ovšem nestá-
ly v centru Bondyho zájmu.

V době kolem vzniku ČSR se setkal 
s právníkem Františkem Čeřovským, který 
již od roku 1913 zastupoval lidi, kteří byli 
pro homosexuální styk trestně stíháni nebo 
se ocitli ve spárech vyděračů (případně 
obojí).

Bondy se jako jeden z prvních lékařů 
v tehdejším Československu zasazoval 
o dekriminalizaci homosexuality a společně 
s Čeřovským byl nejvýraznějším zastáncem 
zdejšího meziválečného „hnutí sexuálních 
menšin“ z řad odborníků, kteří nebyli na věci 
samé osobně zainteresováni.

Po promoci v červnu 1923 se vydal na 
studijní pobyty po význačných evropských 
pracovištích: v následujících letech pobý-
val na Hirschfeldově ústavu v Berlíně (sexu-
ologie), u Eugena Bleuera v Curychu (psy-
chiatrie – léčba „hysterie“ a „schizofrenie“) 
a ve Vídni na klinice Julia Wagner-Jauregga 
(oceněného 1927 Nobelovou cenou za objev 
léčby progresivní paralýzy naočkováním 
viru malárie)1, odkud si do Prahy přivezl 
čerstvé poznatky z praxe od světově proslu-
lých autorit.

Poté, co čerstvě dostudovaný Bondy 
nebyl přijat na univerzitní kliniku, ho ve 
svém pražském sanatoriu zaměstnal psychi-
atr Leopold Kramer. Profesor Vladimír Von-
dráček ve svých vzpomínkách uvádí jako 
možný důvod přetrvávající antisemitismus na 
univerzitě. Důvodem mohlo být mimo jiné 

1 Mimochodem, též Bleuerovu a Wagner-
Jaureggovu vlivu vděčila patrně Světová liga pro 
sexuální reformu, jíž se Bondy stal členem spolu 
s řadou zahraničních kolegů, za živé diskuze 
o možnostech eugenického ovlivňování kvality 
potomstva, kterou si dokonce v roce 1928 vytkla 
za čtvrtý ze svých deseti cílů.

to, že Bondy již jako medik na schůzi v Pur-
kyňově společnosti dne 18. prosince 1920 
pronesl přednášku apelující na odtrestnění 
homosexuality. Od té doby se stal jedním 
z předních zastánců dekriminalizace homose-
xuality v českém medicínském prostředí.

Profesor Vondráček ho popsal jako své-
ráznou, charismatickou postavu: „Působil 
velmi sugestivně, dobře a lehce hypnotizo-
val. Myslím, že měl štěstí u žen. Byl vysoké 
postavy, černých kudrnatých vlasů, pravý 
příslušník kmene sefardim, démonický žid, 
který při přednášení koulel očima, nikoliv 
však jako histrio. Byl to jeho zvyk i při roz-
hovoru. Měl totiž temperament a nezlomnou 
energii. Byl odvážný a šel za svou ideou. 
Přednášel dobře, dobře debatoval. Byl vzdě-
laný a svědomitý lékař.“

Důležitým obdobím Bondyho života bylo 
působení v soukromém sanatoriu pro „cho-
romyslné“, „nervosní“ a „hysterické“ paci-
enty v Bubenči (1923–1939). Roku 1895 je 
založil Dr. Leopold Kramer, původně lodní 
lékař, údajně za peníze vyhrané v loterii. Šlo 
víceméně o luxusní variantu již existujícího 
ústavu v Bohnicích (podobnou funkci mělo 
nervové sanatorium na Veleslavíně). Sestá-
valo z několika budov, hlavní se pro polohu 
za městem nazývala „Tusculum“ (arch. 
Alois Richter, 1895), vedlejší měly podobu 
vil a nesly jména „Sanitas“ (arch. Rudolf 
Koukola, 1898) a „Anna“ (arch. Pohl 
a Kutsche, 1905). Na dobových fotografiích 

můžeme vidět další dva menší objekty, které 
byly strženy pravděpodobně v šedesátých 
letech 20. století. Kramer koupil také stráň 
naproti sanatoriu a po roce 1933 zde nechal 
postavit reprezentativní vilu (Chittussiho 14, 
čp. 45) podle návrhu architektů Ernesta 
Mühlsteina a Victora Fürtha.

Sanatorium se podobně jako bohnický 
ústav zaměřovalo na zmírňování projevů 
vrozených duševních poruch a nemocí (sku-
tečná léčba tehdy ještě v naprosté většině 
nebyla možná), trvale zde byli hospitalizo-
váni lidé se stařeckou demencí a pacienti 
v pokročilém stádiu onemocnění syfilis. 
Bondy byl podle Vondráčka „jeden z prvých, 
kdo u nás prováděli léčbu paralytické 
demence malarií a mezi prvními začal též 
léčbu schizofrenie insulinovými shocky.“ 
(Oba výdobytky pocházely z Wagner-Jaure-
ggova ústavu.)

Kromě toho, že Kramerovo sanatorium 
neznamenalo (především díky diskrétnosti 
personálu) tak velké nebezpečí znevážení 
rodiny pacientů, znamenalo i relativně větší 
pohodlí pro pacienty samotné. Přinejmen-
ším zde nehrozilo nebezpečí, že se zde 
nakazí tuberkulózou a dalšími nemocemi, 
které byly častou příčinou úmrtí pacientů 
v Bohnicích.

Kramer Bondyho zaměstnal poté, co se 
mu ani po zahraničních studijních pobytech 
nepodařilo dosáhnout přijetí na univerzitní 
kliniku. Přestože Vondráček vyslovil pode-
zření, že při tom mohl hrát roli Bondyho 
původ, současní badatelé se shodují na tom, 
že větší roli asi sehrála oblast Bondyho 
odborného zájmu.

Bondy se zde stal šéflékařem a nadále se 
věnoval bohaté publikační činnosti, kromě 
článků prosazujících odtrestnění homosexu-
ality psal též o řadě odborných lékařských 
témat. Byl blízko hnutí Volná myšlenka 
a společně s ním se též zabýval bojem proti 
alkoholismu (podle Vondráčka byl snad 
v důsledku celoživotního ledvinového one-
mocnění abstinent). Široká sexuální reforma 
zahrnující odtrestnění potratu (aby pacientky 
bylo možno dostat z rukou pokoutních andě-
líčkářek do bezpečnějších a hygieničtějších 
nemocnic), zavedení sexuální výchovy ve 
školách, nové způsoby regulace prostituce, 
regulaci porodnosti (z eugenických i sociál-
ně-ekonomických důvodů) atd., šla ruku 
v ruce s požadavkem zavádění laické občan-
ské výchovy namísto výuky náboženství 

Židovští lékaři, kteří usilovali 
o odtrestnění homosexuality

➤

V letošním občanském roce uplynulo 75 let od tragické smrti Huga Bondyho a 100 let od narození Kurta Freunda. 
Impulsy pro odtrestnění homosexuality přišly z Berlína, od židovsko-německého lékaře Magnuse Hirschfelda (1868–
1935), od jehož úmrtí uplyne 80 let v příštím květnu.

Hugo Bondy (1897–1939)
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(která měla být nadále soukromou záleži-
tostí), snahou o právní i ekonomickou rov-
noprávnost žen, ale i reformu vězeňství 
a školství a zmíněným bojem proti alkoho-
lismu či propagací „univerzálního“ jazyka 
esperanto. To neznamená, že se všichni lidé 

z jednoho okruhu zajímali též o všechny 
ostatní, ale zájemci o jedno z témat se 
obvykle zajímali též o některé z dalších.

Těmto aktivitám by se Bondy jistě nebyl 
mohl věnovat bez Kramerova souhlasu 
a jisté podpory. Jeho osobnost jako jistého 
„enfant terrible“ české medicíny získávala 
ovšem Kramerovu ústavu též popularitu. 
Roku 1933 uzavřeli Kramer s Bondym 
smlouvu, jíž Bondy převzal provoz sanato-
ria, které se přejmenovalo na sanatorium 
Bondy-Kramer. Od té doby byl Bondy zcela 
zaměstnán vedením ústavu.

Rok předtím se oženil se vzdělanou čtyři-
advacetiletou Teresií Steinovou (1908–
1942), s níž se seznámil v roce 1932 na 
kongresu Světové ligy pro sexuální reformu 
v Brně. Měli spolu dvě děti, Helenu (nar. 
1934) a Jana Leopolda (nar. 1937).

Tři dny po obsazení Československa spá-
chal Bondy sebevraždu a jeho i Kramerova 
rodina (vyjma Kramerovy dcery Luisy, kte-
rou matka včas varovala, aby se nevracela 
z cesty do Anglie2) byly vyvražděny v kon-
centračních táborech (stopa po obou Bon-
dyho dětech mizí v Lodži). Sanatorium bylo 
zabráno pro potřeby německé armády. Vilu 
užíval hlavní vůdce Hitlerjugend v protekto-
rátu Siegfried Zoglmann.

Vondráček k Bondyho sebevraždě píše: 
„Okupanti zprvu povolovali Židům emi-
graci. Nepochybuji, že měl Bondy známosti 
i ve vlivných německých kruzích. Opatřil si 
emigrační pasy pro sebe i rodinu, všechno 
zařídil a jel 17. dubna napřed dělat ubytova-

2 Luisa Kramer (v době prvního manželství 
Raudnitzová) byla toho času přední českou golfo-
vou reprezentantkou a do Anglie se odjela učit od 
světového mistra. 

tele. Paní Réza s dětmi měla přijet za několik 
dnů za ním. Na nádraží však nejel, ale dal se 
dovézt do malého hotelu na předměstí. (hotel 
Union v Nuslích, pokoj č. 5 – neplést s „Uni-
onkou“, legendární kavárnou na nároží Perš-
týna a Národní třídy) Tam si nitrožilně vstříkl 
vysokou dávku morfia a požil velkou dávku 
barbiturátů. Byl dopraven na německou kli-
niku, která ten den měla příjem, a tam 18. 
dubna zemřel (uvádí chybné datum, ve sku-
tečnosti Bondy zemřel 19. dubna ve 4.15 
v noci; není jasné, kde byl pohřben). Paní 
Réza se již za hranice nedostala. S dětmi 
putovala do německého koncentračního 
tábora. Prý se ještě provdala za souvěrce 
a celá rodina v koncentračním táboře zahy-
nula. Znal jsem Huga Bondyho dobře, celá 
věc, motivace, mi z hlediska psychiatrického 
zůstala záhadou.“

Případ se jeví méně záhadný, když si 
uvědomíme, jakým oborem se Bondy zabý-
val a kdo představoval jeho klientelu. Prav-
děpodobně měl mnoho, až příliš mnoho 
informací o slabých stránkách vlivných lidí 
a jejich příbuzných. Je možné, že těsně před 
odjezdem dostal zprávu, že v jeho případě 
nebude emigrace tak snadnou záležitostí…

Sanatorium Bondy-Kramer bylo po válce 
znárodněno a stalo se součástí Fakultní 
nemocnice Na Bulovce, zpočátku jako oddě-
lení pro léčbu infekčních chorob (žloutenky 
a spály). Pro špatný stav však byla nemoc-
nice na dva roky uzavřena a prošla první 
(částečnou) rekonstrukcí. Roku 1956 připadl 
celý komplex OÚNZ Praha 6, který zde zří-
dil interní lůžkové oddělení. V letech 1978–
1979 prošla nemocnice celkovou rekon-
strukcí a v osmdesátých letech došlo 

k přistavění čtyřpatrového panelového 
domu. Od konce devadesátých let slouží 
objekt jako léčebna dlouhodobě nemocných. 
Luisa Kramer (1910–2006), provdaná Abra-
hams, pak měla zájem získat objekt zpět, 
budovy zbourat a postavit zde soubor vilo-
vých novostaveb, k čemuž nakonec nedošlo.

V letech 1939–1945 byly Bondyho 
výzkumy a snahy přerušeny, pokračovat 
v nich mohl až nepřímo koncem čtyřicátých 
let Kurt Freund (1914–1996). Bondyho 

vědeckou práci dobře znal, nikde však není 
doklad o tom, že by se někdy setkali osobně. 
Je to však vysoce pravděpodobné, přestože 
se pohybovali v různých společenských kru-
zích: Bondy byl zavedeným lékařem a pod-
nikatelem orientujícím se spíše na německo-
jazyčnou movitější společnost, zatímco 
Freund byl medik, patrně již tehdy inklinu-
jící k levicovým myšlenkám.

Své dílo však nekonal sám, ale zprvu pod 
vedením prof. Josef Hynie (1900–1989), 
spolu s dalšími význačnými postavami české 
medicíny, Karlem Nedomou (1915–1974), 
Vladimírem Bartákem (1921–1990) a Janem 
Rabochem (1917–2002). Jak dále uvidíme, 
přes úctyhodné dílo, které vykonali ostatní, 
je v našem kontextu nejzajímavější právě 
Freund. Kurt Freund se narodil v Chrudimi 
do německojazyčné rodiny. Jeho rodiče, 
Heinrich a Hella Freundovi, stejně jako vět-
šina jeho příbuzných, zahynuli během šoa. 
Freund sám se roku 1942 oženil s klavírist-
kou Annou Hlounovou, ale rok nato se roz-
vedli. Freund se tímto způsobem snažil 
chránit ji i jejich novorozenou dceru Helenu 
(babička, po níž holčičku pojmenovali, byla 
už tou dobou v koncentračním táboře) před 
persekucí ze strany nacistů. Sám se tak 
ovšem zbavil ochrany, které mohl požívat 
jako partner ve smíšeném manželství. Ode-
šel proto do ilegality na Slovensko, kde 
působil jako lékař v partyzánských jed-
notkách. Hned roku 1945 oslavili druhou 
svatbu.

Následujícího roku vstoupil do KSČ, 
odkud byl v roce 1948 vyloučen, ale roku 
1950 byl přijat zpět. Členství ve straně (do 
níž lidé roku 1946 ještě nevstupovali tolik 
z touhy po výhodách, ale především z vlast-
ního přesvědčení) mu v padesátých letech 
nejenom ulehčovalo výzkumné možnosti, ale 
také umožňovalo držet ochrannou ruku nad 
takovými osobami, jako byl Václav (Jaroslav 
Karel) Pinkava (1925–1996, literárně činný 
pod pseudonymem Jan Křesadlo).

Nejprve působil na neurologickém oddě-
lení vinohradské nemocnice a od roku 1948 
na psychiatrické klinice v Praze. Společně 
s Karlem Nedomou se zabýval oblastí „para-
filií“, tedy sexuálních orientací jiných, než je 
klasická heterosexuální. Nejstarší doklady 
o bádání Hynieho žáků v oblasti homosexu-
ality pocházejí z roku 1950, kdy prof. Hynie 
referoval o Freundových výzkumech na 
schůzi Purkyňovy společnosti.

Freund patrně již od konce čtyřicátých let 
začal s pokusy o léčbu homosexuality, zalo-
ženými na principu klasického podmiňování 
vycházející z poznatků behaviorálního smě -
ru, tedy „vyvolávání sdružených libých 
a nelibých reakcí“. Pacientům (mužům, kteří 
toužili po změně orientace) podával kávu 
nebo čaj s ementinem, poté jim podkožně 
vstříkl směs ementinu a dalších látek vyvolá-

➤

Kurt Freund (1914–1996) 

Vedlejší budovy Kramerova sanatoria na dobové 
pohlednici

dokončení na straně 10 ➤
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Historie domu v Jáchymově 
ulici

Pražská Jáchymova ulice se původně 
nazývala Joachymova, nejspíš po jednom 
majiteli zdejšího domu; v průběhu 19. století 
došlo k počeštění názvu. Za druhé světové 
války v letech 1940–1945 byla přejmeno-
vána na Regnartovu ulici. Nynější budova 
v Jáchymově ulici č. 3 vznikla během asa-
nace staré Prahy, respektive Josefova. Sta-
vební parcelu, která přiléhala k Maiselově 
synagoze, získala Židovská náboženská 
obec, která zadala zakázku stavby školní 
budovy architektovi a majiteli stavební 
firmy Matěji Blechovi. Stavba budovy byla 
dokončena na podzim 1908. V nové budově 
byla umístěna náboženská škola pražské 
židovské obce a v horním patře byly zřízeny 
nájemní byty (bydlela tu například rodina 
Tobiase Jakobovitze, knihovníka židovské 
obce). V letech 1920–1942 sloužila budova 
jako sídlo židovské obecné školy.

Po uzavření židovské obecné školy v čer-
venci 1942 začalo budovu využívat Ústřední 
židovské muzeum, které zde mělo svoji 
administrativu a část skladů. Židovské mu-
zeum v Praze zde pak mělo svoji správní 
budovu až do roku 2001. Od té doby slouží 
jako spolkový dům pro organizace spolupra-
cující se Židovskou obcí v Praze.

Židovská škola
Po vzniku samostatné Československé 

republiky roku 1918 a přijetí nové ústavy, 
která dávala menšinám právo na vlastní 
menšinové školství, začali také Židé uvažo-
vat o zřízení moderní židovské školy v Praze, 
a to s českým vyučovacím jazykem. Židov-
ská komunita nebyla jednotná, a také spory 
o zřízení školy ilustrují boj mezi jejími 
dvěma nejvýraznějšími skupinami – sionisty 
a asimilanty. Asimilantská větev českých 
i německých Židů považovala specializo-
vané židovské školství za zbytečné, nedůle-
žité a nebezpečné, a volala po tom, aby děti 
česky hovořících rodičů chodily do českých 
škol a děti německy hovořících rodičů do 
škol německých. Sionisté naopak školu 
považovali za důležitou, protože se tam děti 
neodcizí svému židovství, budou mít prostor 
pro dodržování židovských svátků a kromě 
standardní výuky se dozvědí i o židovských 
dějinách a kultuře. Školu podporovali jak 
česky tak německy mluvící Židé – sionisté.

Přes různé protesty se podařilo v září 
1920 soukromou obecnou (odpovídá dneš-

nímu prvnímu stupni základních škol) židov-
skou školu v Praze v Jáchymově ulici 3 ote-
vřít. Slavnostní řeč při otevření školy pronesl 
spisovatel Max Brod. Úryvek z projevu:

„Zápis, rodičovská schůzka, ještě pár 
slovních šarvátek, první běžný školní den – 
a dnes tu stojíme. Všechno začalo, nic ještě 
není jisté. Pomalu se o tom mluví. Příští rok 

budeme mít nával. – Vyučovací jazyk: 
v Praze čeština, v Brně němčina. Na obou 
místech s výrazným přihlédnutím k druhému 
jazyku. Žid má být oproštěn od šovinismu 
jazykového boje. Bez hlubokého porozumění 
prezidenta Masaryka bychom se svými 
národně-kulturními požadavky těžko dospěli 
tak daleko. Dnes tu stojíme. Sedmnáct žáků 
první třídy. Úplné nic. Drobnost. Bezvý-
znamná věc. – A přece věc veliká. Protože je 
to věc zcela konkrétní a protože je to začá-
tek.“ [Der Jude, roč. 5 (1920), č. 5, s. 348 
(převzato z publikace Naši nebo cizí? Židé 
v českém 20. století)]

Zřizovatelem školy byla Židovská matice 
školská v Čechách, která provoz školy finan-
covala z členských příspěvků, dobrovolných 
darů, výtěžků z charitativních akcí, a od 
poloviny třicátých let i z dobrovolného škol-
ného, které platili movitější rodiče. Židovská 
škola nemohla vzniknout jako státní, jelikož 
zákony o menšinových školách mluvily 
o menšině z jazykového hlediska, a toto kri-
térium Židé nesplňovali: hlásili se k národ-
nosti židovské, ale hebrejštinu jako jazyk 

běžného dorozumívání většinou nepouží-
vali – obvykle mluvili česky nebo německy, 
hebrejštinu bylo možné zaslechnout pouze 
na Zakarpatské Ukrajině, a i tam byla spíše 
jazykem náboženským (mezi sebou se místní 
Židé dorozumívali pomocí jidiš).

Význam školy stoupal hlavně od polo-
viny třicátých let, kdy postupně začal růst 

počet jejích žáků pod vlivem přílivu uprch-
líků nejprve z okolních států, od roku 1938 
i z československého pohraničí. Škola přijí-
mala děti uprchlíků, kteří zůstávali v Praze, 
a pořádala pro ně speciální kurzy češtiny 
a poskytovala jim stravu a oblečení.

Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Mo -
rava se škola stává útočištěm pro mladé lidi, 
kteří po roce 1939 kvůli zavádění protiži-
dovských zákazů a nařízení nemohli vyko-
návat své povolání nebo jít studovat; pro ně 
byly organizovány speciální přeškolovací 
kurzy, po jejichž absolvování tito lékaři, 
advokáti a vysokoškolští studenti nastupo-
vali jako učitelé židovských dětí.

Zásadní roli pak škola sehrála v období 
od července 1940, kdy bylo židovským 
dětem zakázáno navštěvovat ostatní školy; 
židov ská škola v Jáchymově ulici tak zůstala 
jediným školským zařízením, které mohly 
židovské děti v české části Protektorátu 
Čechy a Morava navštěvovat. V té době byla 
škola přeplněna, učilo se tzv. na směny: po -
lovina ročníku měla vyučování dopoledne, 
druhá polovina odpoledne (čas výuky se 

Židovská škola 
v Jáchymce
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Třída pana učitele Františka Krause, třicátá léta 20. století.

Od začátku prosince je ve vstupním foyer budovy v pražské Jáchymově ulici č. 3 přístupná nová stálá výstava 
věnovaná historii židovské školy v Praze.
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v průběhu týdne střídal). Od října 1941 do 
života školy zasahovaly hromadné deportace 
Židů do Lodže, Terezína a dalších míst 
„konečného řešení židovské otázky“ – uči-
telé i žáci byli společně se svými rodinami 
postupně předvoláváni do transportů. Na 
uvolněná místa přicházely děti, které se do té 
doby vyučovaly v tzv. kroužcích nebo domá-
cích školách. Ani je však nečekal jiný osud 
než spolužáky. V červenci roku 1942 bylo 
židovským dětem zakázáno jakékoliv vzdě-
lávání a škola byla uzavřena. Většina z peda-
gogů během holocaustu zahynula, stejně 
jako velká část žáků.

Projekt JÁCHYMKA a jak to 
vše začalo

V září roku 2013 jsme zahájili projekt 
věnující se výzkumu dějin židovské obecné 
školy v Praze. Iniciátorem myšlenky byl 
historik a přeživší holocaustu-šoa Dr. Toman 
Brod, který navštěvoval knihovnu Institutu 
Terezínské iniciativy a mluvil o tom, jak 
v „této místnosti sedával ve školní lavici“. 
Jednalo se o jaro a léto roku 1942, kdy byl 
pan Brod jako třináctiletý chlapec vyloučen 
z české školy a přeřazen do jediné školy 
v Praze, do které mohl jako dítě židovského 
původu podle nacistických norimberských 
zákonů chodit. A právě v tomto bodu se pro-

pojila mnohaletá práce Institutu Terezínské 
iniciativy na dokumentaci obětí holocaustu, 
výzkumu a vzdělávání o fenoménu holo-
caustu. Díky postupnému výzkumu v archi-
vech, zejména archivu Židovského muzea 
v Praze, v dobovém tisku, literatuře, díky 

hledání a kontaktování pamětníků školy, 
následným rozhovorům jsme začali postupně 
skládat mozaiku dějin budovy a školy, která 
v ní v letech 1920–1942 fungovala.

Zjistili jsme, že v mnoha vzpomínkách 
uchovaných v archivech i publikovaných 
knižně se zmínka o škole objevuje. Málokdy 
je však rozvinuta. Podobně tomu bylo a je 
při setkáních s pamětníky – bývalými žáky 

školy, kteří mají na školu často jen kusé 
vzpomínky.

Během práce se týmu Institutu podařilo 
najít žáky školy – členy Terezínské inicia-
tivy, kteří se věnují vzdělávání dětí a mla-
dých lidí. Zároveň jsme našli žáky 
z Jáchymky žijící daleko za hranicemi Prahy 
i České republiky: paní Dohnalovou z Ostra-
 vy, paní Gachu Pressburger, sestru Petra 
Ginze, která žije v Omeru v Izraeli, pana 
Mordechaje Livniho také v Izraeli. Význam-
ným pamětníkem a pomocníkem, který spo-
lečně s panem Brodem identifikoval většinu 
žáků na hlavní fotografii výstavy, pana 
Franka Brighta, se podařilo kontaktovat až 
ve Velké Británii. Jeho vzpomínky na školu, 
do které chodil jako uprchlík před nacisty 
z Německa, jsou také součástí výstavní 
expozice, která je jedním z prvních výstupů 
našeho projektu.

Dlouhodobým cílem projektu je budovu 
oživit a otevřít veřejnosti jako místo vzdělá-
vání a setkávání různých generací, ale i pří-
slušníků různých „menšin“. Chystáme také 
publikaci v češtině, němčině a angličtině.

Výstavu je možné navštívit ve všední dny od 9 do 
16 hodin (je potřeba za  zvonit na vrátnici nebo 
Institut Terezínské iniciativy). Komentovaná 
prohlídka pouze po domluvě.

historie
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Pamětnice Bohumila Havránková, Anna Hyndráková 
a Anna Lorencová při identifikaci třídních fotografií, 
červen 2014.

Medailony žáků a učitelů školy z období nacistické okupace

Žáci
Arje Edelstein

Arje se narodil 15. května 1931 v Teplicích-Šanově manželům 
Miriam a Jakobovi Edelsteinovým. V roce 1933 se rodina přestěho-
vala do Prahy, kde se jeho otec stal významným představitelem 
židovského sionistického směru.

Bylo logické, že Arje navštěvoval židovskou školu v Jáchymově 
ulici, kterou založili pražští sionisté, od svých šesti let. Jeho otec 
vystoupil na rodičovském sdružení této školy v březnu 1938, a to 
s přednáškou nazvanou „Židovská výchova dnes a zde“. Po roce 
1939, po neúspěšném pokusu dostat ze země ženu a syna, se Jakob 
soustředil na vyjednávání o možnostech židovské emigrace a byl 
u toho, když se řešila otázka vzniku ghetta Terezín a jeho židovské 
samosprávy. Mirjam se synem Arjem přišli do Terezína v březnu 
1942, Jakob tam jako představitel samosprávy pobýval již od pro-
since 1941. Arje jako jeho syn neměl mezi svými vrstevníky jedno-
duché postavení.

Na podzim 1943 byl Jakob učiněn zodpovědným za útěk terezín-
ských vězňů a v prosinci s celou rodinou deportován do Osvětimi. 
Arje s matkou a babičkou, Jente Olinerovou, byl poslán do rodinného 
tábora a Jakob byl uvězněn v kmenovém táboře v Osvětimi. Malý 
Arje se pak ocitl v místním dětském domově, který vedl Fredy 
Hirsch. Rodina Edelsteinova se  znovu setkala až 20. června 1944 na 
dvoře krematoria v Birkenau, kde byl dvanáctiletý Arje spolu s rodiči 
a babičkou popraven.

František Brichta alias Frank Bright
Narodil se 7. 10. 1928 v Berlíně, 13. 7. 1943 odjel transportem Di 

z Prahy do Terezína, odtud 12. 10. 1944 do Osvětimi. Otec byl půvo-
dem z Moravy, ale po první světové válce se usadil ve Vídni, odkud 
odešel do Berlína. Tam pracoval jako bankovní úředník, maminka 

byla úřednice. Po otci měla rodina československé občanství, Franti-
šek již v Německu chodil do židovské školy, i když nebyl z ortodoxní 
rodiny. V roce 1938 emigrovala rodina do Prahy. Z Osvětimi se Fran-
tišek dostal do Frýdlantu na práci, kde se dočkal osvobození. Z nej-
bližší rodiny se nikdo nevrátil, na pozvání příbuzných poté odjel do 
Anglie.

Učitelé 
Irma Lauscherová 

Narodila se v Heřmanově Městci otci Jaroslavu Khonovi a jeho 
ženě Růženě, rozené Müllerové, a to 1. května 1904, v září 1909 
přišel na svět Irmin mladší bratr Georg. Pocházela z rodiny, která 
dodržovala židovské tradice. Rodina se přestěhovala do pražského 
Karlína, Irma absolvovala státní reálné gymnázium Krásnohorské – 
Minervu, poté studovala na Karlově univerzitě v Praze filologii 
a filosofii a stala se učitelkou. Na fakultě navštěvovala mimo jiné 
i přednášky Otakara Fischera či Zdenka Nejedlého.

Vdala se za Jiřího Lauschera, se kterým se poznala v sionistickém 
spolku Techelet-Lavan neboli Blau-Weiss. V roce 1936 se jim naro-
dila dcera Michaela. Irma Lauscherová působila na obecné židovské 
škole v Jáchymově ulici v Praze, kde vyučovala hlavně němčinu, od 
poloviny dvacátých let. Po uzavření školy a zákazu i soukromého 
vyučování židovských dětí v červenci roku 1942 se věnovala ilegál-
nímu vyučování, kdy učila 4–8 dětí v kroužku v soukromém bytě. 
22. prosince 1942 byla povolána do transportu Ck z Prahy do Tere-
zína. Také v Terezíně pokračovala ve své pedagogické činnosti v po-
době ilegálního vyučování a spolupracovala zde také například 
s Fredy Hirschem, byla vychovatelkou v denním domově L 218. 
Rodina přežila a Irma se po válce, hlavně pak v šedesátých letech, 
snažila o to, aby nebyl Terezín zapomenut. Psala do Pedagogických 
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Seděla na verandě a omámeně se kochala 
výhledem na moře. Prostíralo se k obzo-

ru a odlesky zapadajícího slunce barvily jeho 
vlny dozlatova. Její pohled se přesunul na 
pruh pobřeží, na jehož konci se tyčila mohut-
ná vápencová skála nakročená do moře 
a ukrývající ve svém nitru jeskyně s průzrač-
nou mořskou vodou, hrající tisíci odstínů 
tyrkysové barvy. Vlevo od restaurace se 
paprsky slunce odrážely od zdí staré kamen-
né mešity stojící na pahorku nad mořem, 
a o čelo skály pod ní se do pěny rozbíjely 
vlny končící svou cestu mezi zbytky starově-
kého přístavu v oblouku mělkého zálivu. 
Hluboce vdechovala tu novou vůni. Byla 
opojná a Helen si ji nesmírně užívala. Vůně 
svobody. Žádný šéf, žádné zkoušky, žádné 
termíny.

Právě končící den strávila s kamarádkami 
ve městě. Koupily si pár hadříků, probraly 
novinky na téma muži a nakonec si daly 
oběd. Odpoledne před směnou v restauraci 
se stihly ještě vykoupat na pláži, jejíž jedna 
část sloužila jako přírodní rezervace pro 
želvy obrovské, kterým se tady obzvláště 
dařilo a do písku pláže kladly v noci svá 
vejce. Zkontrolovala míru opálení na odhale-
ných pažích a opět zkonstatovala, že na 
Evropu je to sice dobré, ale ve srovnání 
s místními je pořád v barvě sýra.

„Helen!“ volala na ni jedna ze servírek. 
Vešla dovnitř a vyslechla její prosbu. Restau-
race měla otevřít za pár minut, šéf již zapínal 
kasu, jako vždy oděn jen do šortek. Když 
dívce vyhověla, ještě jednou se zahleděla 
otevřenými dveřmi ven. Mezi stoly zahlédla 
přicházet mladého muže. Po statném, 
dosněda opáleném těle mu splývala bílá 
volná košile bez límečku a výstřihem vyku-
kovala mužná hruď. Procházel venkovní 
částí restaurace plně obsazenou hosty. Velké, 
čokoládově hnědé oči, divoce se kroutící 
prstence vlasů, sahající až do půli zad. „Áá 
Amir, ma kore?“ zdravily ho některé z dívek, 
kolem kterých procházel, snažíc se upoutat 
jeho pozornost. Jako středomořský bůh se 
nesl mezi stoly, dobře si vědom své přitažli-
vosti. Restaurace patřila jeho otci a on mu 
v ní před narukováním do armády pomáhal. 
Provázela jej pohledem až do chvíle, kdy 
vešel do vnitřní zděné části. „Erev tov,“ 
pozdravil přítomný personál a mrkl na ni. 
„Erev mecujan,“ odpověděly mnohohlasně 
servírky. Když procházel okolo baru, dotkl 
se jejího ramene a cosi jí zašeptal do ucha. 
Potěšeně se usmála.

Měli svoje tajemství. Po zavíračce, když 
servírky vyúčtovaly tržbu, arabská rodina 
posbírala a umyla všechno nádobí a restau-
race osiřela, chodili spolu zakončit směnu do 
blízkého moře. V osvěžující vodě smyli 
únavu, zaplavali si, široko daleko sami ve 
vlnách a odpočívajíce pak v písku, pozoro-
vali východ slunce, přinášející nový den. Na 
prázdné pláži, po noci plné pracovního 
shonu, býval Amir normálním klukem, mlu-
vícím o obavách z blížící se služby v armádě, 
své touze dostat se do bojové jednotky, touze 
vyrovnat se staršímu bratrovi, a zároveň 
strachu z neúspěchu v těžkých fyzických 
testech. Obdivovatelky byly daleko, světla 
neonů už zhasla, mluvil otevřeně, nesnažil se 
udělat dojem. Že jej na ni již dávno udělal, si 
nechávala pro sebe a užívala si jeho upřímné 
společnosti v kouzelné intimitě místa a času.

Zatřepala hlavou, aby se vrátila duchem 
do práce. Místa u stolů se začala zaplňovat, 
z tiskárny na baru vyjížděl had objednávek 
a servírky kmitaly mezi hosty. Kapela na 
terase rozehrála první popové melodie k let-
nímu večeru. Helen se přistihla, že si při 
točení piva podupává do rytmu. Jedna známá 
píseň střídala druhou, publikum se přidávalo 
zpěvem v refrénech a odměňovalo muzi-
kanty nadšeným potleskem. „Potřebuju 
vyměnit sud,“ křikla na šéfa sledujícího pro-
voz od vyvýšeného stolu. „Přijdu za pět 
minut,“ posunkoval jí. Připravovala zrovna 
několik milkshaků, a tak jí u hlučného 
mixéru chvilku trvalo, než si všimla, že 
hudebníci mají přestávku. Po malé chvíli to 
ale v nastalém tichu začalo mezi hosty šumět 
a někteří neklidně vstávali. Najednou usly-
šela zvláštní pištění. „Kaťuše!“ zakřičel 
kdosi a ukazoval prstem k obloze.

Pár dní po jejím příjezdu jí místní o Kaťu-
ších vyprávěli. „Přilétají čas od času zpoza 
hor, Hizballáh je odtamtud na nás odpaluje.“ 
Ukazovali tehdy severním směrem na neda-
leké vrcholky táhnoucí se od bílé skály do 
vnitrozemí. „Na druhé straně těch hor už je 
Libanon. Auto, které je veze, projede pás-
mem jižního Libanonu co nejblíže k těm 
horám a začne odpalovat. V tom pásmu ale 
operuje naše armáda, a když dostane zprávu, 
že Hizballáh střílí, podle místa dopadu 
odhadne umístění odpalovacího zařízení 
a vydá se ho zničit. Proto útok trvá většinou 
krátce. Někdy ale zaútočí, popojedou pár 
kilometrů a zase zaútočí. Hranice je dlouhá 
osmdesát kilometrů, mají široké pole působ-
nosti.“ Letící Kaťušu poznáš, kreslí na 

obloze bílou čáru a vydává vysoký pisklavý 
zvuk. Od chvíle, kdy se objeví nad hřebenem 
pohoří, trvá tak minutu, než dopadne, takže 
máš čas se schovat,“ vysvětlovali jí. Přišlo jí 
to stejně smutné a vzdálené jako dříve doma 
vyprávění o bojích v průběhu druhé světové 
války, jediné války, kterou její zem musela 
projít.

„Kaťuše!“ ozývalo se najednou z různých 
stran restaurace. Od blízkého mošavu 
zazněla rána a pak výbuch. Hosté začali kři-
čet na servírky: „Platit!“ Matky odváděly 
děti honem k autům. Ozvala se další rána. Již 
podstatně blíž. Přestala dolévat sklenici 
a nejistě se rozhlédla kolem sebe. Amir pro-
běhl kuchyní a s vystrašeným výrazem ve 
tváři se přikrčil pod jednu ze zdí spojovací 
chodby za ní. Dívala se na obavy v jeho 
obličeji a došlo jí, že jednal automaticky 
a instinktivně se rozeběhl hned po hvizdu 
rakety. Avšak Helen situaci vůbec nerozu-
měla. Udělala několik nejistých kroků smě-
rem k němu a zmateně pozorovala mumraj 
kolem sebe. „Kam všichni vlastně utíkají?“ 
„Mám utíkat taky? A kam?“ snažila se zori-
entovat v nenadálé situaci. „Schovej se pod 
nosnou zeď,“ postrčil ji jeden z kuchařů, 
který ji v běhu míjel. „Pod nosnou zeď? No 
ale která je nosná?“ točila se dokola, hledajíc 
jakýsi znak nosnosti alespoň na jedné 
z kuchyňských zdí. Všudypřítomný stres se 
jí nedotýkal. Nechápala, proč tak pobíhají 
a křičí. Výraz „Kaťuša“ pro ni neměl žádný 
osobní rozměr, jeho význam si nedokázala 
představit. ➤
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Během minuty či dvou se ocitla v kuchyni 
sama. To zjištění ji probralo k činnosti. 
Nakoukla do skladu, kam se utekla skrýt 
většina zaměstnanců. Část servírek a kuchaři 
seděli v podřepu podél východní stěny. Jiné 
ale zahlédla otevřenými dveřmi venku na 
dvoře, neboť zastávali teorii, jak jí později 
vysvětlili, že při útoku Kaťušemi se musí 
člověk dostat mimo budovu, protože kdyby 
raketa spadla na ni, zůstali by uvězněni pod 
troskami. Neměla žádné zkušenosti, nezastá-
vala žádnou teorii, nevěděla, co je lepší 
udělat, a tak zůstala stát u nerezového stolu 
a s obavami vyčkávala, co se bude dít.

Netrvalo dlouho a uslyšela znovu hvíz-
dot. Blížil se a nabíral na hlasitosti. Nepří-
jemně pištivý tón řezal do uší. Pak přišla 
obrovská rána. Budova se zatřásla. Zvenku 
se ozval děsivý jekot. Pak se přidal nářek 
a sténání. „Kaťuša spadla mezi stoly,“ došlo 
jí. Hrůzou zkameněla. Ucítila, jak jí od prstů 
stoupá po celém těle zima. Jako kdyby to 
bylo ve filmu, viděla Amira, který vstal ze 
své skrýše a pomalu kráčel od kuchyně. Už 
se nebál. Nebylo čeho. To nejhorší už se 
stalo. Servírky okolo ní procházely ven ze 
skladu. „Musíme jim pomoct,“ slyšela jejich 
vzrušené hlasy. Jekot zvenku sílil, až ochro-
moval uši. Představovala si, jak to na terase 
asi vypadá. Sedělo tam předtím minimálně 
150 hostů. Představovala si ten masakr, utr-
hané ruce, nohy, rozmetaná lidská těla.

„Musíš tam jít taky a pomáhat,“ říkal jí 
rozum, ale místo toho udělala instinktivně 
krok dozadu. „Nezvládnu ten pohled,“ 

pomyslela si. Stále ztuhlá, neschopná vyjít 
vstříc scéně zmaru a smrti, slyšela Amira, jak 
volá: „Přineste vodu, natočte džbány vody“. 
Zdálky slyšela houkat policejní auta. Několi-
krát udělala krok kupředu, ale vždy se zasta-
vila. Nikdy neviděla znetvořené lidské tělo, 
natož tolik najednou. „Co tam budeš platná?“ 
říkala si. Najednou zaslechla: „Lidi jsou 
v šoku, potřebují napít. Noste ještě vodu.“ 
Amirův hlas byl již klidnější. Klid v jeho 
hlase ji zarazil. „V šoku? Jenom v šoku? Jak 
je to možné? Po takovém výbuchu?“ „Kolik 
je tam mrtvých?“ obrátila se na servírku, 
která vedle ní natáčela vodu z kohoutku. 
„Žádní, spadlo to za restauraci do avokádo-
vého sadu. Úplně to rozsekalo stromy, 
zůstaly jen pahýly,“ odpověděla servírka 
roztřeseným hlasem. I ruce se jí chvěly, 
sotva v nich udržela džbán. „Raketa dopadla 
jen asi dvě stě metrů za nás, to je na Kaťušu 
dost blízko, proto jsme to cítili tak silně,“ 
pokračovala servírka a rychle odnášela vodu.

Vyšla konečně ven. Před ní se otevřela 
neskutečná scenérie plačících a chvějících se 
lidí, někteří jen prázdně zírali, někteří se 
potáceli směrem k autům. Hrůza, strach 
o život a následná úleva byla pro psychiku 
každého z nich náročnou zkouškou.

V tom od protější silnice přiběhl udý-
chaný mladý muž. „V Bejt sefer sade je 
zájezd dětí, musíme je odtamtud co nejrych-
leji dostat!“ volal. „David je tamhle,“ uká-
zala na šéfa mluvícího s muzikanty. Bejt 
sefer sade byla táborová základna na břehu 
moře tvořená jednoduchými domky v něko-

lika řadách a provozovaná Organizací pro 
ochranu přírody. Sloužila jako ubytování 
a centrum pro výuku o přírodě a její ochraně 
s několikadenními programy pro školní 
a předškolní děti z celého Izraele. Zrovna 
v ní pobývalo asi čtyřicet dětí školkového 
věku, někteří s rodiči, a bylo třeba je dostat 
do bezpečí mimo pásmo doletu raket. Viděla, 
jak mladík naléhavě vysvětluje Davidovi 
svou prosbu. Tvář šéfa se zachmuřila. „Kde 
jsou děti teď?“ slyšela ho ptát se stručně. 
„Odvedli jsme je všechny do krytu, ale tam 
pro ně není hygienické zázemí ani dost 
postelí,“ odpověděl mladík, zaměstnaný 
v Bejt sefer sade jako lektor. Otočila se na 
Davida. Přikývl: „Běž, tady to zvládne Amir. 
Já řeknu servírkám, třeba Ifat a Adva, jestli 
půjdou taky.“ Utíkala za lektorem, který se 
vydal klusem silnicí ponořenou do tmy zpět 
k táboru dětí. Měla co dělat, aby zvládla jeho 
tempo, byl trénovaný a věděl lépe než ona, 
že vteřiny hrají roli. Když proběhli vstupní 
branou, zamířil k malému betonovému pří-
střešku. „Poběž, jsou tady dole v krytu,“ 
vyzval ji a ponořil se dolů.

Poslušně za ním sbíhala slabě osvětlené 
schody. Když konečně seskočila z posled-
ního, otevřel se jí pohled na prostor velikosti 
tělocvičny plný uplakaných dětí, několik žen 
se je snažilo utěšovat. „Potřebujeme je vyno-
sit nahoru a naložit do aut rodičů a dobrovol-
níků z mošavu vedle nás, které jsme sehnali 
na pomoc,“ instruoval ji lektor.

Vedla opatrně jedno z dětí po tmavých 
schodech. „Ber je po dvou nebo je nestihneme 
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vajících zvracení, přičemž jim promítal 
obrazy „oblečených mužů, sportovců v plav-
kách a mužů nahých, v životní a nadživotní 
velikosti“ s instrukcí, aby si je představovali 
jako sexuální partnery. Jiný den jim před 
spánkem, poté co jim ráno injekčně apliko-
val mužský pohlavní hormon, promítal 
obrazy žen. Cílem bylo dosáhnout adaptace 
na heterosexuální chování. Do roku 1957 se 
přes velká očekávání ukázalo, že počet trvale 
adaptovaných pacientů byl velmi nízký, 
a Freund následně obrátil veškerou energii 
k tomu, aby nelze-li tento stav „léčit“, nebyl 
ani trestán. Úsměvnou stránkou těchto tera-
peutických pokusů je, že tento druh „léčby“, 
vyžadující hospitalizaci, začal být některými 
gayi vyhledáván jako příležitost k navazo-
vání kontaktů.

Výsledky výzkumů, které Freund publi-
koval v letech 1959–1961, měly přímý vliv 
na zrušení trestnosti homosexuálních styků 
(1961). Freund tak „oklikou“ dokončil to, co 
počátkem dvacátých let začal Bondy. Celo-
světový význam pro sexuologii i kriminalis-
tiku měl Freundův objev falopletysmogra-
fické metody (1957), která dodnes zůstává 
vyhledávaným způsobem k určení sexuál-
ních inklinací.

Freund byl nicméně velmi zdrženlivý, co 
se týče otevřených projevů homoerotické 
náklonnosti. Ke svému apelu na reformu 
trestního zákona připodotkl: „Něco však 
musí společnost (od homosexuálů) požado-
vat daleko více než od heterosexuálních lidí: 
diskrétnost v sexuálních záležitostech – 
vzbuzují totiž svými erotickými projevy 
snadněji pohoršení než osoby heterosexu-
ální, a podle toho se musí zařídit. To platí 
mutandis mutatis o kterékoliv jakkoliv 
odchylné menšině, pokud je tak mizivá.“

Roku 1968 Freund s rodinou emigroval 
do Toronta. O několik měsíců později začal 
pracovat v dnešním Clarkově psychiatric-
kém ústavu (Clark Institute of Psychiatry). 
Do Československa se mohl podívat až po 
roce 1989.

Když mu byl roku 1994 diagnostikován 
zhoubný nádor, stal se členem společnosti 
Dying with Dignity („Důstojné umírání“). 
Když se o dva roky později jeho stav zhoršil, 
ukončil svůj život směsí myorelaxantů a pří-
pravků na spaní rozpuštěných ve víně. Po 
kremaci byla jedna část popela rozptýlena 
před budovou Clarkova institutu (kde po 
něm byla následně pojmenována „jeho“ 
laboratoř) a druhá v areálu Psychiatrické 
léčebny v Praze-Bohnicích.

◗ Ruth Jochanan Weiniger, Jan Seidl

odvézt,“ řval na ní jakýsi okolo běžící muž 
třímající pod každým podpaždím jedno dítě. 
„Dávej pozor, vždyť se mu nohy mlátí 
o schody,“ upozornila muže. „To je jedno,“ 
odpověděl v běhu, „pořád lepší, když bude za 
Saadem živý s okopanýma nohama, než tady 
roztrhaný raketou.“ Jeho přístup jí přišel bar-
barský a těžko se přizpůsobovala situaci, 
které vládlo napětí a nervózní spěch. Když 
dovedla svého prvního svěřence nahoru, uvi-
děla kolonu aut. V prvním s doširoka otevře-
nými zadními dveřmi se už tísnilo několik 
dětí. Muž před ní rychle strčil do auta obě 
děti, které právě vynesl z krytu, a řidič se 
hned prudce rozjel. V poslední chvíli stačil 
muž přibouchnout dveře auta, jehož kola 
zaskřípala na štěrkové cestě. Další auto v řadě 
okamžitě popojelo a jeho řidič vyběhl ven, 
aby vůz připravil a otevřel všechny dveře. 
„Co je Saad?“ zeptala se ho. „Kibuc tři kilo-
metry jižně tady od tábora, k němu dosahuje 
maximální vzdálenost doletu Kaťuší, za ním 
budou děti v bezpečí.“ Tři kilometry. Půlho-
diny chůze odtud je hranice mezi životem 
a smrtí. Kibuc, kolem kterého projela tolikrát 
šerutem, za normálních okolností docela oby-
čejný, stejný jako každý jiný z desítek dalších 
kibuců. Teď symbolizuje život.

„Nestůj tady a pojď se mnou pro další,“ 
zatřásl s ní muž a vydal se znovu dolů po 
schodech, berouc děti opět po dvou. Probrala 
se ze zamyšlení a rozeběhla se za ním, co jí 
síly stačily. Najednou dokázala jednat racio-
nálně. Seběhla schody, sebrala dvě nejmenší 
děti a hnala se s nimi, svírajíc je pevně 
v rukou, nahoru k autům. Děti ani nedutaly. 
Opatrně je posadila na sedadla a běžela zpět 
dolů. Znovu a znovu. Potkávala na schodech 
další dospělé, kteří utíkali sem a tam jako ona. 
Přestala vnímat čas a už ani nepočítala, poko-
likáté běží. Děti měly v rukou hračky či 
knížky a prohlížely si ji velkýma vyděšenýma 
očima. Auta startovala, aniž by děti připásali, 
a řidiči sešlapávali plyn hned při rozjezdu ve 
snaze neriskovat ztrátu jediné vteřiny v oče-
kávání dalšího prokletého pištění rakety. 
Když naložila poslední dítě, opřela se zády 
o venkovní zeď krytu a nohy se jí podlomily. 
Seděla na zemi a nevnímala okolí. „Utíkej 
taky pryč, co tady děláš? Noc ještě neskon-
čila, budou určitě ještě odpalovat,“ křikl na ni 
kdosi a rychle odcházel směrem k bráně. 
Nevnímala ho. Nohy ani hlava už jí neslou-
žily. Potřebovala si chvilku odpočinout 
a nabrat dech. Když se po pár minutách vzpa-
matovala, už nikoho dalšího nezahlédla.

Vstala a pomalu se dala na cestu ven 
z tábora. Vyšla na silnici vedoucí k restau-
raci a kráčela tmou. Silnice byla prázdná, 
všude panovalo ticho. „Všichni asi odjeli do 
vnitrozemí,“ blesklo jí hlavou. Pak se otočila 
k severu. Po pravé straně probleskovala svě-
týlka mošavu. Před ní hned pod bílou skálou 
zářila okna domů kibucu. Napravo za moša-
vem sefardské městečko. Pouliční lampy 
nerušeně svítily, sem tam problesklo světlo 

z oken. Došlo jí, že tady žijí a bydlí stovky, 
možná tisíce lidí. Kam by všichni teď 
narychlo v noci odjeli? S dětmi? I kdyby 
našli pro dnešní noc útočiště, co by s nimi 
bylo zítra? A za týden? Kaťuše je ohrožují již 
několik let. „Nemám proč utíkat, oni také 
neutíkají,“ pomyslela si.

Zpomalila a klidnou chůzí došla zpět 
k restauraci. Na parkovišti už nezbylo jediné 
auto, restaurace vylidněná, židle povalené, 
na talířích ještě leželo jídlo, jak strávníci 
narychlo opustili nebezpečné místo. Barevné 
girlandy však pořád zářily a u pece lákavě 
voněla opuštěná dávka čerstvých pit. Nebylo 
však koho lákat. Kouzlo romantického místa 
u moře s tradiční živou hudbou vyprchalo 
a místo odpočinku se hostům před očima 
změnilo v nebezpečnou past. Rychle z ní 
utekli a vrátili se do svých domovů ve vnit-
rozemí či ubezpečit se, že jejich rodiny, které 
žili v nebezpečném pásmu, jsou v pořádku.

Na místě zůstali jen oba šéfové. Seděli na 
zemi, opřeni o stěnu restaurace, kouřili 
a dívali se na moře. Přisedla si vedle nich 
a natáhla si nohy. Felix jí beze slova podal 
krabičku Marlborek. „To by mi nepomohlo,“ 
odmítavě mávla rukou.  „Slyšel jsem, že jsi 
pomáhala ve vesničce, to je fajn,“ řekl 
uznale a zase se odmlčel. Neměl ve zvyku 
moc mluvit. David směrem k ní mlčky posu-
nul plechovou krabičku se suchými listy. 
Zavrtěla hlavou. „Ani to by mi nepomohlo.“ 
„Ale dala bych si slivovici, spálit s ní strach,“ 
řekla polohlasně, spíš sama pro sebe. Skoro 
fyzicky ucítila vůni tekutých švestek a na 
chvilku se v duchu přenesla do obrostlých 
kopců v bezpečné domovině. Zelené kopce 
Slovácka, pokryté bíle kvetoucími stromy, 
byly tak podobné okolním vrchům západní 
Galileje, a přesto tak rozdílné. Tam, kde voní 
švestky modré i tekuté, se zpoza kopců 
objeví nečekaně nanejvýš tak stádo ovcí.

Pohled se jí s obavami stočil směrem 
k hraničním horám. Nebe nad nimi se tmavě 
černalo. Čněly na obzoru mohutně a hrozivě. 
„Nezbývá, než čekat, co přijde, do rána je 
ještě daleko,“ povzdychla si nervózně. 
„Čekat?!“ tázavě zvedl husté obočí Felix. 
„Na co?“ „Jestli budou ještě střílet přeci,“ 
odvětila znepokojeným tonem. Pokrčil tvář 
opovržením. „My nemusíme čekat,“ vyslovil 
příkře. „Kdo místo žití na něco čeká, ztratil 
svobodu. Nechává svůj život v rukou jiných. 
My musíme jen žít, každý den, jsme svo-
bodný národ, bez čekání na Kaťuši či na 
cokoli jiného. K čekání jsou odsouzeni 
vězni, ti o svou svobodu přišli. A to já těm 
sviním z Hizballáhu nedopřeju!“ zakončil 
důrazně jindy málomluvný Felix. Podložil si 
záda polštářem z venkovních židlí, zapálil 
cigaretu a zálibně upřel pohled na pokojně 
šumící vlny, které v uklidňujícím pravidel-
ném sledu zalévaly pláž. „Zítra bude vedro, 
budou brát ryby,“ obrátil se s labužnickým 
výrazem k Davidovi.

◗ Ilustrace: Karolína Kotrbová

Židovští 
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listů a do Věstníku ŽNO výchovné a vzdělávací texty určené hlavně 
mlá deži, provázela po Terezíně zejména zahraniční návštěvy 
z Německa, jezdila i s manželem na setkání mládeže do zahraničí. 
Zemřela 28. června 1985 a je pohřbena na Novém židovském hřbi-
tově v Praze.

Jakub Rand
Dr. Jakub Rand se narodil 25. 12. 1911 na polském území poblíž 

českých hranic – matka Gusta, rozená Rosenbergová, pocházela 
z české strany hranic, otec Arnošt z polské. Obec Turce, kam byl 
příslušný, byla v Podkarpatské Rusi a rodina patřila k chasidským 
Židům. V roce 1914 uprchla rodina do Užhorodu. Do Prahy přijel 
Jakub studovat v roce 1930. Během studia se pohyboval v okruhu 
Čechů-Židů, byl členem spolku Kapper a psal do asimilačního Roz-
voje. V židovské obci pak pracoval jako asistent knihovníka Tobiáše 
Jakobovitze. V roce 1934 nastoupil na právnickou fakultu a zároveň 
se přihlásil na filozofickou fakultu na semitskou lingvistiku. Právnic-
kou fakultu dokončil v březnu roku 1939. Později vyučoval nábožen-

ství při náboženské obci, a to od poloviny třicátých let. Pro školní rok 
1935/36 mu byla přidělena výuka židovského náboženství hned na 
jedenácti českých školách, odučit měl 21 hodin týdně. Židovská 
náboženská obec byla s jeho prací spokojena a již v červnu 1936 
konstatuje zlepšení tohoto vyučování. V následujícím školním roce 
Rand začal vyučovat i na náboženské škole, a to dvě hodiny týdně.

Na židovské škole vyučoval matematiku a působil zde v letech 
1939–1942. Současně vyučoval moderní hebrejštinu v kurzu Pales-
tinského úřadu a spolku Hechaluc. Ve třicátých letech v budově 
v Jáchymově ulici působil jako učitel náboženství na nedělní škole. 
Mezi lety 1935 až 1939 pak působil jako učitel židovského nábožen-
ství na školách v Praze I až VII.

22. prosince 1942 byl zařazen do transportu Ck z Prahy do Tere-
zína, odkud odjel 18. května 1944 do Osvětimi, pak pokračoval do 
Schwarzheide a osvobození se dočkal v Sachsenhausenu. Vrátil se do 
Prahy a začal pracovat jako koncipient v advokátní kanceláři. V roce 
1948 složil advokátní zkoušky. Oženil se a v roce 1949 se ženou 
i dvěma malými dětmi ilegálně uprchl z Československa do Mel-
bourne a v roce 1955 přijal australské občanství. Od roku 1950 
pokračoval ve své pedagogické činnosti na tamní židovské škole.

◗ Institut Terezínské iniciativy
www.terezinstudies.cz

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA: Tajenkou je doplnění posledního verše hebrejské 
básně od Jehudy ha-Leviho (1075–1141):
Ofra si pere šaty v záplavě mých slz
a na slunci své krásy je sušívá.
Nežádá si slunce ani vod pramenných, 
TAJENKA

křížovka

Tevet 5775 11
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JMÉNO 
KIBUCU 
BLÍZKO 

JERUZALÉMA

TRNOVNÍKY
NÁŘEČNĚ 
"DOMŮ"

SEVERSKÉ 
MUŽSKÉ 
JMÉNO

TĚŽKOU 
DŘEVĚNOU 

ZBRANÍ

RUSKY 
"ANO"

PRVNÍ 
PÍSMENO 
ABECEDY

DÍLO M. 
ISSERLESE

SYMBOL 
ANARCHISTŮ

NEPŘÍJEMNÁ
SPOLKOVÁ 
REPUBLIKA 
NĚMECKO

NEINTELI- 
GENTNÍ 
OSOBY 
(ŘIDČ.)

SPOJKA
OSOBNÍ 

ZÁJMENO

RUSKÝ 
REŽISÉR

DROBNÝ 
SAVEC / 

SPISOVNĚ 
"RÉZI"

NEŽÁDOUCÍ 
EL. POŠTA / 
UNIE EVR. 
FOTBAL. 
ASOCIACÍ

POMOCNÍK 
KNĚZE V KŘ. 

CÍRKVÍCH 

EVROPSKÉ 
PENÍZE / 

PŘEDLOŽKA
3. díl tajenky

1. díl tajenky

ZDROBNĚLE 
"APOLONIA" 

/ NÍZKÁ 
DŘEVINA

ANGL. 
"ČERVENÝ"

HEBREJSKY 
"TY" (f.)

NIZOZEMSKÝ 
FOTBALISTA 
/ PŘÍSTAV

INICIÁLY 
DIRIGENTA 
ANČERLA / 

ŠTRŮDL

ANGL. 
"JESTLI" / 

HEBR. 
"VIKTOR"

ANGL. 
PLOŠNÁ 

JEDNOTKA / 
OPAK "BEZ"

ZPŮSOB, 
DRUH

HRANICE / 
OBLAST 

SEVERNĚ OD 
ALP

IZR. PIANISTA 
(ELISHA) / 

PRODL. 
SAMOHLÁSKA

EGYPT. BŮH 
SLUNCE / 

HRA K. 
ČAPKA

ZKRATKA 
TITULU 
RABÍNA

IZR. 
SPISOVATEL / 

HEBR. 
"NEVĚSTA"

4. díl tajenky

S 
POTĚŠENÍM / 

ZVÝŠENÝ 
TÓN A

OKRAJOVÉ 
ČÁSTI TĚLA

LETNÍ MĚSÍC 
/ SLOVENSKY 

"NENÍ"

STARO- 
ANGLICKY 
"KOUPEL"

SPOJKA / 
CHEM. ZN. 

DUSÍKU

DOMÁCKY 
"ANNĚ"

NĚM. "VEN" 
/ HEBR. 
"DŮM" 

(AŠKEN.)

ŘÍKAJÍ 
NEPRAVDY

HEBR. 
"ŽENICH"

VELKÝ HEBR. 
BÁSNÍK / 

ŠPANĚLSKY 
"ZLATO"

HEBR. "BŮH"

DÍVČÍ JMÉNO 
/ INICIÁLY 
PŘEDSEDY 

BEJT SIMCHA

TENTO DEN
JIŽ / OSOBNÍ 

ZÁJMENO

ČESKÝ 
NOVINÁŘ 
(RESPEKT)

LATINSKÝMI 
ČÍSLICEMI 1

2. díl tajenky
CHEM. ZN. 

KYSLÍKU
CHEM. ZN. 

OZÓNU

ŘEŠETO
HOVOROVĚ 

"NEZA- 
RISKUJÍ"

POMŮCKA: AUS, BAIN, 
BEIS, FER, MAPA

Soutěží se o tři výtisky knihy Ladislava Zikmunda-Lendera a Lukáše Nozara Památky a paměť židovské obce v Hradci Králové (vydalo 
město Hradec Králové, 2013). Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu redakce.maskil@maskil.cz nebo jako SMS na číslo 724 027 929, 
a to nejpozději do 9. 1. 2015. Jména tří vylosovaných výherců zveřejníme v příštím čísle.



Kambodžští uprchlíci 
V říjnu 1979 jsme s Malkou sledovali 

večerní televizní zprávy. Na konci vystoupil 
známý humanitární aktivista Abie Nathan1, 
který v minulosti pomáhal na místech zasa-
žených válkou nebo přírodními katastrofami 

v Africe či střední Americe. Mluvil o těžké 
situaci kambodžských uprchlíků, kteří ze 
země utíkají před válkou s Vietnamem, 
a shromažďují se na hranici s Thajskem. 
Okamžitě jsem do televize zavolal a vyžádal 
si Abieho k telefonu. Představil jsem se mu 
a dohodli jsme si schůzku, na níž jsme pro-
bírali, jak bychom mohli uprchlíkům 
pomoci. Nabídl jsem se, že zorganizuji izra-
elský zdravotnický tým, který by se mohl 
přidat ke zdravotníkům z jiných zemí, kteří 
již v uprchlických táborech na thajských 
hranicích působili. Zároveň probíhala v Iz  -
rae li velká fundraisingová kampaň, během 
níž se podařilo získat asi 1,2 milionu dolarů. 
Tyto prostředky umožnily vyslat do Thajska 
izraelský lékařský tým na na šest měsíců. 
Členy prvního týmu byli tři internisté, dva 
pediatři, já jakožto vedoucí lékař mise a tři 
pobočníci. Působili jsme hlavně v uprchlic-
kém táboře Sakeo, hranicích Thajska a Kam-
bodži. V táboře žilo ve velmi stísněných 
podmínkách zhruba 35 tisíc uprchlíků, mezi 
nimiž bylo mnoho dětí, podvyživených 

1  Byl také zapáleným mírovým aktivistou a podni-
kl slavný „Let míru“. V roce 1966 se svým malým 
jednomotorovým letounem,nazvaným „Šalom 1“ 
přeletěl z Tel Avivu do egyptského Port Saidu, kde 
se chtěl setkat s prezidentem Násirem. Okamžitě 
ho zajali a poslali zpět do Izraele.

a těžce nemocných – trpěly malárií a z ní 
plynoucí chudokrevností, tuberkulózou, 
byly zamořené parazity. Tábor řídil Úřad 
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 
(UNHCR) a byla tu i jakási improvizovaná 
polní nemocnice. Denně tu bylo hospitalizo-
váno kolem tisícovky pacientů. Působila tu 
také řada nevládních zdravotnických organi-
zací a my jsme hodně těžili z jejich zkuše-
ností s diagnostikováními a léčbou tropic-
kých chorob.

Náš tým bydlel v pronajatém domě vedle 
tábora. O přípravu jídla a praní prádla se nám 
starala místní dívka. Bylo velmi teplo (přes 
den 38 stupňů) a vlhko. Spali jsme na pryč-
nách s moskytiérami a zapnutými ventilátory. 
Vstávali jsme v pět hodin ráno a po lehké 
snídani jsme vyráželi do tábora. Cestou jsme 
potkávali procesí buddhistických mnichů, 
kteří nesli malé pytlíčky s vařenou rýží, kte-
rou dostávali od místních lidí. K obědu jsme 
měli hlavně ovoce a celý den do sebe lili 
obrovské množství tekutin. Večer, když jsme 
se po osmé hodině vrátili z tábora, čekalo nás 
hlavní denní jídlo – tradiční, velmi ostré thaj-
ské jídlo. Jeden z našich pediatrů se stravoval 
košer a byl tedy odkázán na dovezené kon-
zervy z Izraele.

Náš tým se rozdělil na dvě skupiny. Jeden 
pediatr, jeden internista a já, ortoped-chirurg, 
jsme pracovali na pohotovosti, kde byl i malý 

operační sál. Nemocní leželi na zemi na bam-
busových matracích a pečovali o ně jejich 
rodinní příslušníci. Přijímali jsme více než 
sto pacientů denně. Jejich příbuzní je přiná-
šeli v hamakách, zavěšených na tyčích. Trpě-
livě čekali v dlouhé frontě u vstupu do stanu. 
Každých pár minut jsme se vyšli podívat 
a vybírali z nich ty, jejichž stav vyžadoval 
přednostní ošetření. Naším tlumočníkem byl 
kambodžský student medicíny, který mluvil 
francouzsky i anglicky. (Za Pol Potova 
režimu musel jako vzdělaný člověk skrývat 
svou identitu, jinak mohl být rychle popra-
ven.2) Naším nejefektivnějším a nejobětavěj-
ším ošetřovatelem se stal starší Kambodžan 
se zlatými zuby, kterému jsme přezdívali 
„Čelisti“. O nemocné pečoval dnem i nocí. 
Představte si, jaké bylo naše překvapení, 
když jsme zjistili, že během komunistického 
režimu byl jedním z nejkrutějších vrahů!

Druhá naše skupina, složená ze dvou 
internistů a sester, se starala o jedno z oddě-
lení péče o dospělé pacienty a náš druhý 
pediatr pracoval na jednotce intenzivní 
výživy pro těžce podvyživené děti. Mnoho 
dětí bylo extrémně chudokrevných. Nerea-
govaly na injekčně aplikované dávky železa 
a neměly vůbec chuť k jídlu. U vstupu do 
tábora jsme zřídili krevní banku. Všichni 
návštěvníci a novináři, kteří se chtěli dostat 
do tábora, museli nejprve darovat krev. Děti 
dostaly krevní transfúzi a jejich stav se pak 
téměř zázračně zlepšil během několika dnů.

Většina případů, kde byl potřeba chirur-
gický zákrok, byli uprchlíci se zraněními od 
min, jimž se do rány dostala infekce. 
U některých z nich vznikla infekce v dů -
sledku zašití rány. (Odjel jsem také na jeden 
den do Kambodži, aby tu zaškolil studenty 
medicíny, kteří tu často rány sešívali, 
a vysvětlil jim, jak správně ošetřovat válečná 
zranění.)

2 Během genocidy, kterou prováděl v 70. letech 
režim komunistického vůdce Pol Pota, byla větši-
na vzdělaných Kambodžanů buď popravena nebo 
poslána na polní práce, kde většinou umírali na 
podvýživu a nemoci. Tento šílený režim vyhladil 
několik miliónů vlastních obyvatel. Koncem roku 
1978 vpadli do Kambodže Vietnamci. Podle oče-
kávání si jejich zkušené a dobře vybavené jednot-
ky poměrně snadno poradily s armádou Rudých 
Khmérů. Sedmého ledna 1979 pak kambodžské 
jednotky s vietnamskou podporou obsadily 
Phnompenh, což znamenalo konec vlády Rudých 
Khmérů. Zbytky Pol Potovy armády a s nimi 
i mnoho civilistů uprchlo do Thajska, kde hledali 
útočiště. Thajská vláda pro ně v roce 1979 zřídila 
několik velkých uprchlických táborů v blízkosti 
východní hranice.

VZPOMÍNKY JAKOVA ADLERA
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8. část – Zahraniční mise

Izraelská zdravotnická mise mezi kambodžskými 
uprchlíky se uskutečnila s podporou humanitárního 
a mírového aktivisty Abieho Nathana (1927–2008).

Mezi kambodžskými uprchlíky, o něž se Jakov Adler 
a další izraelští lékaři starali, bylo mnoho těžce pod-
vyživených a chudokrevných dětí.

Prosinec 2014/Leden 2015



vzpomínky

Tevet 5775

Po běžných pracovních hodinách jsme 
ještě střídavě sloužili noční směny. Jednou 
v noci jsem sloužil na pohotovosti, když 
vstoupila mladá krásná Kambodžanka s do -
provodem. Nemluvila anglicky, ale ukazo-
vala na mě a hihňala se. Byl jsem velmi 
polichocen, protože jsem měl pocit, že se jí 
líbím. Nakonec mi podala lísteček se vzka-
zem v kambodžštině. Dokážete si jistě před-
stavit, jak jsem se cítil, když mi překladatel 
následujícího dne vysvětlil, že je tam 
napsáno: „Moc se mi líbí vaše hodinky. Ráda 
bych je měla…“

Jednoho dne jsme měli velmi vzácnou 
návštěvu – paní Rosalyn Carterovou, man-
želku úřadujícího amerického prezidenta. 
Přivítal jsem ji jménem izraelského týmu. 
Zajímala se, jak by bylo možné zlepšit situ-
aci uprchlíků. Odpověděl jsem: „Paní Carte-
rová, řekněte prosím thajskému králi, aby 
vyčlenil pro tábor větší místo, protože je tu 
přelidněno, a to je hlavní příčina šíření 
nemocí.“ Paní Carterová skutečně vzkaz 
předala, a tábor byl rozšířen.

Abie Nathan nás navštívil brzy po našem 
příjezdu. Požádali jsme ho o mobilní rent-
gen, který jsme potřebovali pro diagnostiko-
vání pliních chorob. A skutečně během 
několika dnů přístroj v Bangkoku zakoupil. 
Také v té době probíhala přestavba nemoc-
nice. Místo původních stanů, z nichž museli 

pacienti chodit ven na lat-
ríny, se stavěly velké bam-
busové chatrče. Vysvětlil 
jsem Abiemu, že by bylo 
dobré, aby byly toalety 
přímo uvnitř. Během týdne 
měla všechna nemocniční 
oddělení svoje vlastní toa-
lety. Abie byl vždy mužem 
činu a dokázal věci rychle 
zařídit.

Na konci roku jsme 
dostali z naší ambasády 
v Bangkoku bednu whisky 
na oslavu. Dar jsem s díky 
odmítl a poslal obratem 
zpátky. Také jsem členům 
týmu zakázal, aby využí-
vali sexuálních služeb 
nabízených místním oby-
vatelstvem. Trval jsem na 
tom, že tu jsme na pracovní 
misi a ne pro zábavu. 
Možná jsem byl považo-
ván za velmi přísného 
a autoritativního šéfa, ale 
jsem přesvědčen, že jsem 
jednal správně. Do konce 
naší mise a do návratu 
domů zbývalo šest týdnů, 
a pak se mohl každý bavit 
bez omezení.

Já sám jsem po návratu 
z mise pokračoval v práci 
na pohotovosti nemocnice 

Šaarej Cedek, učil jsem studenty medicíny 
a publikoval v odborném tisku několik prací 
o urgentní medicíně a medicíně katastrof. 
Stal jsem se členem tzv. Mohučského klubu 
(Club of Mainz), který vedli profesoři 
Rudolf Frey a Peter Safar, zakladatelé 
moderních metod resuscitace. Později jsem 
se také stal jedním za zakládajících členů 
WADEM, Světovém asociace urgentní 
medicíny a medicíny katastrof. V následují-
cích letech jsem také zorganizoval v Izraeli 
několik mezinárodních konferencí, zaměřu-
jících se na tuto oblast medicíny, a zúčastnil 
se několika desítek konferencí v zahraničí. 

Jižní Libanon
Na počátku osmdesátých let se začala 

stupňovat četnost i závažnost útoků, které na 
Izrael směřovaly z jižního Libanonu. Izrael-
ská města a vesnice, od Kirjat Šmona na 
severovýchodní hranici až po Nahariju na 
západě, byla pod téměř soustavnou palbou 
palestinských ozbrojených jednotek a počty 
obětí rostly. Státní nemocnice v Nahariji 
byla několikrát zasažena raketami Kaťuša, 
které mimo jiné zranily i ženu na porodním 
oddělení. Mošav Ben Ami, který je nedaleko 
nemocnice a kde žila moje sestra se svými 
třemi dcerami, byl rovněž ostřelován.

Byl jsem povolán do aktivní služby 
v civilní obraně a objížděl vesnice a města 

na severu, abych zkontrolovat připravenost 
krytů a zdravotnických týmů.

Nancy Caroline3, která žila v Metule, 
malé vesnici na libanonských hranicích, se 
přihlásila jako dobrovolník k našim ambu-
lancím a starala se o raněné v oblasti Kirjat 
Šmona. Jednoho večera se sprchovala ve 
městě v hotelu, když jednu z jeho zdí zasáhla 
raketa. Zeď se zhroutila a Nancy byla najed-
nou ve sprše úplně odkrytá, jako ve výkladní 
skříni! To nicméně tuto drobnou ženu s vel-
kou dávkou odvahy neodradilo od další 
práce v pohotovostních jednotkách.

Nancy odešla od izraelské ambulantní 
služby o několik let dříve a věnovala se 
svému komunitnímu projektu na keňském 
venkově. Zakládala tu komunity, pro které 
rovněž získávala finanční prostředky, 
a které se snažily zajistit svým členům 
solidní bydlení a zdroje příjmů ze zeměděl-
ské činnosti. Tento projekt se částečně 
podobal izraelskému kibucnickému hnutí. 
Nancy měla pilotní licenci a sama létala 
malým letadlem do odlehlých vesnic 
v džungli, kde školila místní zdravotníky. 
Po několika letech práce publikovala 
v západním tisku článek o korupci v keň-
ských vládních institucích. Byla okamžitě 
vypovězena ze země a vrátila se do Izraele, 
kde se usadila právě v Metule.

Situace v severním Izraeli byla velmi 
napjatá.4 Jednou, po dalším útoků v oblasti 
západní Galileje, jsem byl u ředitele naharij-
ské nemocnice, který úřadoval v podzemní 
kanceláři. Řešili jsme s ním a s velitelem 
civilní obrany generálem Dajanem (zvaným 
Biro) možnosti přesunu pacientů do krytu. 
Najednou se ozvala silná exploze. Ředitel 
převrhl šálek s kávou a polil si všechny svoje 
papíry. Vztekle praštil pěstí do stolu a zařval: 
„Tak to už je vrchol!“ Biro a já jsme vybuchli 
smíchy a smáli se hystericky několik minut. 
Napětí z nás úplně spadlo…

3  Nancy Caroline pocházela z Pittsburghu 
a v roce 1974 udělala aliju do Izraele. Významně 
přispěla k rozvoji pohotovostní medicíny v Izraeli 
i ve světě. V organizaci izraelských ambulančních 
zásahových jednotek zavedla celou řadu nových 
metod, lepší školení personálu a novou organizaci 
práce a značně se tak zasloužila o to, že šance na 
přežití těžce raněných se zlepšovaly. Její učebnice 
„Pohotovostní péče v ulicích“ jsou známé po 
celém světě. 

4  Během prvních měsíců roku 1982 si ozbroje-
ná složka Organizace pro osvobození Palestiny 
(OOP) udělala v jižním Libanonu svůj vlastní 
„stát ve státě“ a zintenzivnila útoky na vesnice 
a města v severním Izraeli. Neuběhl prakticky 
jediný den, abychom neutrpěli nějaké vážné ztráty 
v důsledku opakovaných útoků raketami Kaťuša. 
Izrael podnikl několik menších výpadů do 
Libanonu a snažil se zničit pozice OPP, ale bezú-
spěšně. Izraelská vláda se tedy rozhodla pro inva-
zi do Libanonu. Z libanonského území se později 
Izrael stahoval postupně, poslední voják odešel 
24. července 2000, osmnáct let po začátku války.

➤
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Jakov Adler v thajském uprchlickém táboře Sakeo s jedním z kambodžských 
dětí.
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➤ Dvě z našich dcer absolvovaly právě 
v této době povinnou vojenskou službu. 
Naama působila jako styčný důstojník IDF 
v nemocnici Hadasa na Mt. Scopus a Hana 
sloužila na Golanských výšinách, poblíž 
libanonských a syrských hranic.

Když naše armáda provedla v rámci ope-
race „Mír pro Galileu“ v červnu 1982 invazi 
do Libanonu, pozice, kde byla Hana se svojí 
jednotkou, se ocitly v těžké palbě. Všichni 
mužští členové jednotky byli povoláni do 
Libanonu a na místě zůstaly jen ženy. 
Z armádního velitelství v Safedu jsem viděl, 
jak na místo dopadají rakety, a protože jsem 
věděl, že tam dosud nejsou vybudované 
kryty, přesvědčil jsem armádu, aby tam 
vyslala několik nákladních vozů a vojáky 
evakuovala. Naamě volala její kamarádka, 
která byla styčnou důstojnicí IDF v safedské 
nemocnici, a stěžovala si jí, že nestíhají. 
Naama se rozhodla jim pomoct. Opustila 
svoje místo v Jeruzalémě, aniž by si vyžá-
dala souhlas svého nadřízeného, a na vlastní 
pěst, stopem, se vydala údolím Jordánu na 
sever, do Safedu. Na místě se velmi dobře 
osvědčila, ale v Jeruzalémě byli z jejího jed-
nání úplně paf. Vyhrožovali jí vojenským 
soudem, ale po mojí intervenci (podařilo se 
mi přesvědčit je, že jednala v dobrém 
úmyslu) k soudu naštěstí nedošlo.

Po obsazení jižního Libanonu byly podél 
plotu, který značil hranici mezi Libanonem 
a Izraelem, zřízeny kliniky, které poskyto-
valy základní zdravotní péči obyvatelstvu 
jižního Libanonu. Nancy Caroline stála 
v čele jedné z nich. Tyto kliniky se nazývaly 
„Kliniky dobrého plotu“ a existovaly něko-
lik let, až do našeho stažení z Libanonu.

Poté, co naše jednotky obsadily větší část 
jižního Libanonu a útoky na severní Izrael 
ustaly, byl jsem v červenci 1982 povolán na 
Ministerstvo zdravotnictví, kde mi profesor 
Baruch Moldan navrhl, abych se stal zástup-
cem ministerstva na okupovaných územích 
jižního Libanonu. Byl bych členem štábu 
Armádního koordinátora civilních záleži-
tostí, který sídlil ve městě Sidon, jižně od 
Bejrútu. Členy našeho zdravotnického týmu 
byli kromě mě ještě Dr. Tulčinsky, odborník 
na veřejné zdraví, Dr. Pollack, pediatr, který 
se mnou sloužil v padesátých letech u dělo-
střelectva, a řidič. Později se k nám přidala 
dáma, která zastupovala švýcarskou nevládní 
organizaci „Terres des Hommes“. Náš hlavní 
stan byl uprostřed „Ajn el-Hilve“, největšího 
palestinského uprchlického tábora v jižním 
Libanonu. Většina mužského osazenstva 
tábor opustila, když do Sidonu dorazily naše 
jednotky, ale někteří bojovali až do konce, 
v opuštěné státní nemocnici. Okamžitě jsme 
kontaktovali Dr. Dahera, libanonského vlád-
ního představitele pro zdravotnictví, který 
už ale několik let neúřadoval a nechal volné 
pole působnosti Palestincům, kteří si tu 
vládli sami. Dr. Daher nám poskytl všechny 
potřebné informace o systému zdravotní 

péče v Libanonu a o největších problémech, 
které je potřeba řešit.5 Nicméně se bál ote-
vřeně s námi spolupracovat. Obnovili jsme 
v táboře zničenou kliniku UNRRWA, která 

poskytovala základní zdravotní péči pales-
tinským uprchlíkům před válkou. Podařilo 
se nám obnovit provoz, zajistit přísun léků 
a vybavení a zaměstnali jsme několik pales-
tinských lékařů a sester, kteří rovněž praco-
vali pro UNRRWA už před válkou. V Sidonu 
bylo také několik soukromých nemocnic. 
Majitelem jedné z nich byl libanonský křes-
ťan, který se oženil s palestinskou zdravotní 
sestrou, která v nemocnici pracovala. Byla 
dcerou bývalého vysoce postaveného důstoj-
níka britské mandátní policie v Jeruzalémě. 
V roce 1948, během Války za nezávislost, 
utekla její rodina do jižního Libanonu a stali 
se z nich uprchlíci. Ona i její manžel nás 
srdečně uvítali ve svém domě a stali jsme se 
dobrými přáteli. Nabídl jsem jí, že bych 
zprostředkoval návštěvu jejich domu v Jeru-
zalémě, kde od roku 1948 nebyla. Souhlasili 
a nakonec, poté co se nám podařilo zařídit 
několik zvláštních povolení, se mnou jeli do 
Jeruzaléma, kde jsme je ubytovali v našem 
domě. Naši dobří přátelé, soudce Moše Cha-
son a jeho žena Nechama, nás všechny 
pozvali na večeři. Ve dvacátých letech Moše 
jako dítě utíkal před protižidovským arab-
ským pogromem v Hebronu. Jednalo se 
o velmi dojemné setkání dvou uprchlíků – 
izraelského soudce, a palestinské zdravotní 
sestry žijící v Libanonu.

5  Palestinci si zřídili poblíž tábora vlastní nemoc-
nici, místo vládní nemocnice, která už několik let 
nefungovala. V celé oblasti Bejrúru byla k dis-
pozici jediná dialyzační jednotka, zásobování 
vodou a epidemiologická kontrola v době války 
nefungovaly. 

S laskavou a obětavou pomocí ředitele 
státní nemocnice v Nahariji se nám podařilo 
v obnovené nemocnici v táboře Ajn el-Hilwe 
zřídit i dialyzační jednotku. Založili jsme tu 
také ambulantní oddělení, kde doktor Pol-
lack léčil děti a já jsem se staral o pacienty 
s ortopedickými problémy.

Zima přišla toho roku brzy a déšť rozbah-
nil všechny cesty v táboře. Mnoho domů 
a chatrčí, v nichž uprchlíci bydleli, bylo 
v dezolátním stavu a pršelo do nich. Generál 
Šaron, tehdejší ministr obrany, nás navštívil 
a já jsem ho provedl po táboře. Šaron poté 
nařídil dovézt do tábora stavební materiál, 
vodovodní trubky a vykopat drenážní kanály.

Během své návštěvy v táboře dostal Šaron 
zprávu, že libanonské křesťanské falangis-
tické jednotky6 plánují útok na malý uprch-
lický tábor „Mije-Mije“ východně od Sidonu. 
Šaron vydal rozkaz, aby se izraelské dělo-
střelectvo postaralo o ochranu uprchlíků.7

Několik vážně raněných místních obyva-
tel, bez ohledu na jejich původ, bylo poté, co 
jim byla na místě poskytnuta první pomoc, 
transportováno našimi vrtulníky nebo sanit-
ními vozy k další léčbě do izraelských 
nemocnic. Rozhodli jsme se vytvořit v jižním 
Libanonu koordinační zdravotní skupinu, 
abychom společně s místními poskytovateli 
zdravotní péče a mezinárodními humanitár-
ními organizacemi zajistili zdravotní péči 
veškerému místními obyvatelstvu. Požádal 
jsem o schůzku libanonského ministra zdra-
votnictví, který bydlel přímo v Sidonu, ale 
odmítl mě. Tak jsem se bez ohlášení vydal 
přímo k němu domů a mluvil s jeho ženou. 
Vysvětlil jsem jí, že naším jediným zájmem 
je zlepšení zdraví místní populace, a že 
bychom ocenili, kdyby ministr jmenoval 
zástupce, který by se připojil k našemu týmu. 
Jeho žena mu vzkaz vyřídila a o několik dnů 
později se k nám přidal ministrův vlastní syn, 
který studoval medicínu v Damašku. Ten byl 
zpočátku velmi   rezervovaný a podezřívavý, 
ale postupně jsme si začali lépe rozumět 
a nakonec se z nás stali dobří přátelé. Náš 
tým se podílel na programech prevence 
a péče o veřejné zdraví, včetně očkovací 
kampaně proti obrně, kontroly infekčních 
průjmových onemocnění, dohledu nad výži-
vou a regulace životního prostředí v souvis-
losti se zdravotními otázkami (vodní hospo-
dářství a chlórování vody).

◗ Jakov Adler, přeložila Kateřina Weberová 
Foto: archív Jakova Adlera 

(fotografie z Thajska) a Wikipedia

6  Falangistické milice bojovaly proti Palestincům 
v libanonské občanské válce v letech 1975–1982. 
I když byli našimi spojenci, podezřívali jsme je 
z nedobrých úmyslů vůči palestinským uprchlíkům 
v táborech. 

7  Tento postoj a akce generála Šarona jsou 
v ostrém rozporu s obviněními, která proti němu 
byla později vznesena v souvislosti s masakry 
v táborech Sabra a Šatila na podzim roku 1982.

V době libanonské krize spolupracoval Jakov Adler 
s kapacitou pohotovostní medicíny Nancy Caroline.



Název letošního ročníku literární a výt-
varné soutěže Památníku Terezín po -

chází ze závěru neoficiální hymny terezín-
ského ghetta, jejímž autorem je jeden z jeho 
nejvýraznějších divadelníků Karel Švenk. 
Umění v terezínském ghettu leckdy dávalo 
vězňům (tvůrcům i ostatním) naději a sílu do 
života. Posilovalo je ve víře, že nacismus 
bude poražen a oni osvobozeni. Herečka 
a bývalá nucená obyvatelka Terezína Jana 
Šedová v roce 1962 o těchto na vlastní kůži 
prožitých pocitech napsala: „Ztráta pocitu 
vlastní lidské důstojnosti lámala vězně 
nebezpečněji než hlad, těžká práce a špatné 
zacházení. A takové divadelní představení 
dovedlo často zázračně stmelit řadu beze-
jmenných transportních čísel (…). Kousek 
toho pocitu si však člověk odnesl do své stu-
dené ubikace. Taková jiskřička svítila 
a hřála po řadu dní.“

Myslíte, že byste se v takovéto mezní 
situaci, kdy je člověk na hranici mezi živo-
tem a smrtí, dokázali sami zapojit do něja-
kého divadelního nebo hudebního předsta-
vení, abyste dali sílu svým kamarádům? Co 
by vás jako diváky divadelních představení 
či koncertů v těžké životní situaci nejvíce 
posílilo? Dodala by vám umělecká tvorba 
(divadelní, hudební, výtvarná) skutečně 
naději, nebo dokonce i sílu pro další etapy 
vašeho života, a to nejen v Terezíně?

Zamyslete se nad výše uvedenými otáz-
kami a vytvořte výtvarné či literární 
práce, které nám zašlete na níže uvedenou 
adresu. Můžete si samozřejmě položit 

i otázky vlastní, které se také s vyhláše-
ným tématem úzce pojí. Při zpracování 
vám ponecháváme možnost volby jakéko-
liv umělecké formy a techniky.

Věkové kategorie výtvarné soutěže:
• žáci 1. – 5. ročníků ZŠ
• žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a odpovídajících 

ročníků víceletých gymnázií
• studenti gymnázií, SŠ a SOU

Věkové kategorie literární soutěže:
• žáci 6. – 9. ročníku ZŠ a odpovídajících 

ročníků víceletých gymnázií
• studenti čtyřletých gymnázií a 5. – 8. roč-

níků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

Podmínky účasti a časové rozvržení 
soutěží: Práce musí být předány nebo ode-
slány na níže uvedenou kontaktní adresu 

nejpozději do 17. dubna 2015. U každé 
práce musí být uveden čitelně název díla, 
jméno autora a jeho věk, kategorie, 
datum narození, adresa bydliště, e-mai-
lová adresa autora (pokud existuje), 
adresa navštěvované školy, ročník (třída) 
a jméno vedoucího pedagoga. Každý 
účastník (žák, student) zasílá pouze jednu 
práci do každé ze soutěží. Počet zasílaných 
děl z jedné organizace – školy ovšem není 
nijak omezen. Pořadatel si vyhrazuje právo 
na využití zaslaných prací pro další neko-
merční výstavy, charitativní akce a pro 
jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se 
nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže proběhne 9. června 2014 v Tere-
zíně. Výherci získají řadu věcných cen 
i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací 
i školy, které navštěvují, budou samozřejmě 
v dostatečném předstihu o výsledku soutěží 
informováni.

Peněžní odměny (ze sponzorského 
daru Hany Greenfieldové):
1. místo: 500 Kč, 2. místo: 400 Kč, 3. místo: 
300 Kč, 4. – 5. místo: 200 Kč, 6. – 8. místo: 
100 Kč. Uděleny budou i zvláštní Ceny 
dr. Erika Poláka, financované Terezínskou 
iniciativou.

Kontaktní adresa:

Památník Terezín, Vzdělávací oddělení – 
Mgr. Pavel Straka, Principova alej 304, 
411 55 Terezín, tel.: 416 782 576, 
e-mail: straka@pamatnik-terezin.cz

Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském programu, sociální nebo 

zdravotnická oblast výhodou
• odpovídající pracovní zkušenosti, z toho alespoň 5 let 

na manažerské pozici podmínkou 
• praxe v sociální oblasti (ve veřejné správě nebo při poskytování 

sociálních služeb) či zdravotní oblasti výhodou
• znalost problematiky poskytování sociálních služeb dle zákona 
č. 108/2006 Sb.

• základní znalost pracovně-právních předpisů
• velmi dobré komunikační, prezentační, organizační a řídící 

dovednosti 
• strategické myšlení a flexibilita
• vysoká zodpovědnost a důslednost při vykonávání práce
• odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení
• vztah k judaismu a povědomí o holocaust trauma
• kladný vztah k seniorům
• pokročilá znalost práce na PC 
• aktivní znalost anglického jazyka 

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto 
náležitosti:
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, 

místo trvalého pobytu, kontaktní adresu a telefon, e-mail 
a vlastnoruční podpis

• kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních 

zaměstnáních a praxi (zejména manažerské), odborných 
znalostech a dovednostech

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání příslušného 

pracovního místa ne starší 2 měsíců
• motivační dopis
• koncepce rozvoje DSPH zaměřená na poskytované služby, 

hospodaření a další rozvoj zařízení v rozsahu 
max. 4 stran A4 strojopisu

• poskytnutí referencí
• podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů
• aktuální fotografii

Památník Terezín vyhlašuje na rok 2015 XXI. ročník literární a IX. ročník 
výtvarné soutěže – Memoriálu Hany Greenfieldové pod společným tématem

„...a na troskách ghetta budeme se smát...“

Ročník 2014, 2. kategorie – Cena Erika Poláka, 
Tereza Piskláková (13 let, ZŠ Lingua Universal 
Litoměřice) – „Divadlo pro svět“

Tevet 5775

z obcí

Židovská obec v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici
ředitel/ka Domova sociální péče Hagibor (DSPH)

Přihlášku je nutné doručit nejpozději do 30. 1. 2015 do 14 hodin, pod názvem VŘ – DSPH, 
na adresu: Židovská obec v Praze, Maiselova 18, Praha 1, 110 00.
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Chanuka je nejen svátkem světel, ale také dobou vyprá-
vění příběhů a her. Zimní období s dlouhými večery láká 
k rodinným a přátelským sedánkům, vypravování pří-
běhů a hraní her. V době kolem zimního slunovratu se 
tak přirozeně chovají Židé, stejně jako jejich nežidovští 
sousedé.

Chanukové hraní má však podle tradice ještě další důvod: 
Seleukovští okupanti, proti nimž bojoval Juda Makabejský, 

zakazovali Židům mimo jiné i studium Tóry. Žáci i učitelé tak muse-
li navenek předstírat jinou činnost – a ukázalo se, že je výhodné 
zakrývat učení hraním hazardních her. Když po Judově vítězství bylo 
možné opět svobodně učit, zůstalo prý chanukové hraní jako připo-
mínka toho, že tato svoboda nebyla vždy samozřejmá...

Židovské náboženství ovšem hazardní hry nepodporuje, takže 
tento typ slavení Chanuky býval stále znovu napadán. (Ostatně, 
podle mnohých historiků pocházejí tyto zvyky až z pozdního středo-
věku.) Pouštět se do takových her může na jedné straně podpořit 
radost ze svátku, ale na druhé straně může být prvním krokem 
k upadnutí do hráčské vášně. Jedním ze způsobů, jak toto nebezpečí 
zmírnit, je hrát o několik ořechů nebo rozinek.

Typicky chanukových her 

je několik:

Drejdl – sevivon
čili „káča“ je v této podobě prostředkem „hazardu“. Její strany 

odpovídají čtyřem slovům věty „Nes gadol haja šam“ (stal se tam 
velký zázrak) symbolizovanými písmeny Nun, Gimel, He a Šin (ve 
Svaté zemi Pe, neboť pro její obyvatele se zázrak stal „po“ – tady). 
To jsou zároveň čtyři možnosti, které hra nabízí:
Nun – hráč nic nedostane ani nedává.
Gimel – hráč dostane všechno ze společného „banku“.
He – hráč dává polovinu toho, co má, do „banku“.
Šin (nebo Pe) – hráč dá do „banku“ jeden kousek (podle některých 

verzí tři). 
Hráč, který nemá nic, vypadává ze hry, pokud mu jiný hráč nepo-

skytne půjčku.
Pro nás, kteří jsme zvyklí na propracované deskové a počítačové 

hry, mohou být tato pravidla poněkud nudná. Vzhledem k tomu, že 
o úspěchu či neúspěchu rozhoduje výlučně náhoda, dochází k podob-
ným situacím jako při hře Člověče, nezlob se: „nezasloužená“ výhra 

a „nespravedlivá“ prohra, otázka, zda silnější poskytne druhému 
šanci, která ovšem nemusí být opětovaná, až se sám dostane do 
nouze... A samozřejmě zásadní věc, jestli se konečný vítěz o výhru 
podělí.

Drejdl má, jako každá živá hra, samozřejmě různé varianty, 
a pokud k němu přistupujeme kreativně, mohou se při něm dobře 
bavit i náročnější hráči. Jednou možností je přidělit písmenům různé 
úkoly, například: komu padne Nun, musí něco zazpívat; komu padne 
Gimel, říká vtip; komu padne He, dělá nějakou grimasu nebo panto-
mimu; komu padne Šin, dostane dobrotu z „banku“. Kdo si nemůže 
na nic vzpomenout, může se vykoupit něčím sladkým. To je jen jedna 
z bezpočtu možností, jak drejdl hrát. Zpustlá mládež používá někdy 
podobná pravidla, jako má „flaška“.
(Pozn.: Od takového zacházení s tradicemi samozřejmě Maskil jako 
slušný židovský časopis odrazuje a zdůrazňuje, že naši redaktoři 
znají takové nemravnosti jen z doslechu a jistě by se jich sami nezú-
častnili...)

Kvitlach či kvitlech
je karetní hra, oblíbená mezi východoevropskými Židy a jejich 

americkými potomky. Původní sada měla 31 karet, nynější jich mají 
obvykle 24. Karty by neměly být malované jako mariášky, jen číslo-
vané. Umělecky ztvárněné bývají nanejvýš číslice a rámečky karet 
2 a 11.

Kvitlech se podobá hře „Jednadvacet“ neboli „Voko bere“ a je 
rovněž hrou hazardní – lze hrát o peníze, ale také o sladkosti apod. 
jako u drejdlu. Mohou se použít i herní peníze; někteří k tomu pou-
žívají čokoládové chanukagelt nebo můžete peníze nahradit třeba 
knoflíky.

Dáma
Logickou hrou je pak dameska, k níž se váže jeden chasidský 

příběh: Jeden chasidský rabín, reb Nachum ze Štefanešti, jednou 

Nevíme přesně, zda chasidé hráli dámu na šachovnici nebo „čínskou dámu“. Verze 
se různí a rabínova poučka platí pro obě. V prvním případě by mohli hrát jen dva 
z nich, ostatní by kibicovali, ve druhém případě by měla herní deska podobu magen 
David a hrálo by jich více. Druhá verze by také víc odpovídala tradici: „čínská 
dáma“ je hra příbuzná halmě, hře známé už ve starověku. Právě tu hrávali římští 
a řečtí vojáci – právě ti vojáci, kteří ztěžovali našim předkům studium Tóry. (foto: 
Wikipedia)

Rodiče úplně malých dětí, pro které může být traumatizující a ne zcela pochopitel-
né, že jim druzí tu sladkosti dávají a za chvíli zas berou, používají někdy košíček 
nebo misku se čtyřmi druhy sladkostí, takže každé písmeno znamená jinou dobrotu, 
ale žádné prohru nebo braní.

Chanukové hrátky
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Není kobliha jako kobliha. Ta sváteční, 
chanuková, je přece něco jiného než ta 

všední, kterou si člověk koupí v pekařství, 
když se nestačil nasnídat a rychle ji žvýká 
cestou na autobus. Chanuka je jen jednou 
do roka, navíc v době, kdy většina lidí 
v našem okolí peče zdobené vánoční cukro-
ví – a řekněte, gvirotaj ve-rabotaj, proč by 
naše sváteční pečivo mělo vypadat jako 
lepší svačina?

Ve velkých židovských centrech se proto 
setkáváme s koblihami různě zdobenými 
a ukrývajícími ve svých hlubinách nejrůz-
nější náplně. Izraelské sufganijot mívají 
velké krémové čepice, bývají zdobené 
barevným sypáním, cukrovými perličkami 
a nejrůznějšími dalšími příkrasami, takže si 
s vánočním cukrovím věru nezadají.

Kdo se chce o něco podobného pokusit 
v českých podmínkách a chce dodržovat 
kašrut, má podmínky o něco těžší – ale zase 
větší příležitost zapojit fantazii a trochu si 
pohrát. Připravili jsme pro vás několik 
nápadů, jak koblihy jednoduše dozdobit.

První možností je vysýpání barevných 
obrazců. Stačí vyrobit si šikovné papírové 
šablony, jejichž navrhování a vystřihování se 
mohou ujmout i menší děti. Nejprve si při-

pravíme papírová kolečka (raději z tuž-
šího papíru, třeba čtvrtky) a do nich 
vystřihneme otvory ve tvaru např. 
magen David, hebrejských písmen 
apod. Sypat lze také drcené oříšky, 
strouhaný perník či kokos. Vysýpané 
ozdoby drží lépe, když se povrch napřed 
trošinku navlhčí.

Jednoduchou možností je potřít kob-
lihy svrchu vrstvou měkkého tvarohu 
a na té vytvořit obrazce ze snadno dostup-
ných surovin, jako jsou oříšky, rozinky, 
mandle a další sušené ovoce. Jejich pomocí 
lze docílit jak ozdob připomínajících staro-
české koláče, tak i různých veselých ksich-
tíků a smajlíků.

Kdo má zdobičku, může z tvarohu vytvá-
řet podobné ozdoby, jaké se dělají ze šle-
hačky na dorty. Tvaroh lze také snadno 
dobarvovat pomocí kakaa, ovocných zavaře-

nin a šťáv: růžová barva – jahodová, mali-
nová či řepná šťáva, oranžová – šťáva 
z pomeranče, mandarinek, mrkvová šťáva, 
žlutá – citrónová kůra, vanilka, zelená – 
drcené pistácie, silný zelený čaj, hnědá – 
kakao, káva, modrofialová: mražené bo  rův-
 ky, borůvková zavařenina.

Děti uvítají zdobení z barevných bon-
bónů, například lentilek (či jejich košer 
variant). Na vlhkém povrchu se ale jejich 
barvy začnou snadno rozpíjet, proto je 
výhodnější nalepit je na koblihu ponechanou 
„jen tak“, třeba kapkou medu. A komu by to 
ještě nestačilo, může použít čokoládové hob-
liny nebo kousky čerstvého ovoce.

Přejeme vám hodně pěkných chvil při 
koblihovém tvoření a těšíme se na snímky 
vašich výtvorů.
Několik šablon na zdobení koblih najdete 
na http://www.bejtsimcha.cz/koblihove-
sablony.pdf.

◗ redakce, foto: rjw 

Vážení přátelé, dovolujeme si vás jménem českého výboru KKL-JNF pozvat na oslavu židovského svátku 

TU BI ŠVAT – Nového roku stromů . Slavnostní zahájení bude 
ve středu 3. 2. 2015 v 18 hodin v restauraci Šalom (Maiselova 18, Praha 1). 

Vstupenky (200  Kč) budou do 28. 1. 2015 k dostání v pokladně na Židovské obci v Praze nebo 
v kanceláři KKL, Jáchymova 3 (tam po telefonické domluvě na 602 703 653). Michal Pacovský a Zoša Vyoralová

NÁŠ TIP:

Modern í 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 mailem.

www.jewishhome.eu

Chanuková koblihao Chanuce našel své žáky ve studovně, jak 
hrají dámu – byli zaražení a styděli se, že je 
učitel přistihl u takové zábavy. Rabín zamyš-
leně pozoroval rozehranou partii a pak se 
jich zeptal: „Znáte pravidla hry v dámu?“ 
Jenom se po sobě dívali a mlčeli. Řekl jim: 
„Vždycky můžeš udělat jen jeden krok. 
Pohybovat se můžeš jen dopředu a nikdy 
dozadu. A když se dostaneš na druhou stranu, 
můžeš jít, kam chceš.“ A žáci věděli, že rabín 
nemluvil jen o hře na stole...

Tak máme pro chanukové svátky tři hry. 
Při drejdlu nelze nic ovlivnit, rozhoduje 
„náhoda“. Při hře kvitlech je sice důležité 
hráčské štěstí, ale výsledek lze ovlivnit. Při 
dámě jsou rozhodující kombinační schop-
nosti hráče, „náhoda“ tu téměř nemá pro-
stor. – Osm večerů člověku umožňuje, aby si 
po roce zas ozkoušel všechny tři. Nakolik se 
dovede zabrat do hry, jak vnímá výhru a jak 
prohru a možná i co ho při hraní napadá. 
Dobrá hra je totiž jako dobrý příběh – 
vždycky při ní jde ještě o něco dalšího.

◗ Text a foto: Ruth Jochanan Weiniger
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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

pondělí 5. 1. v 18 h:
The Wild East – Ostrava and its Migrants 
(Divoký Východ – Ostrava a její mig-
race). Přednáška Davida N. Lawsona, 
dlouholetého koordinátora Londýnského 
kroužku Ostraváků při synagoze v Kings-
tonu, zaměřená na ostravské židovské imig-
ranty, emigranty a uprchlíky. David N. Law-
son přiblíží příběh několika rodin a ukáže 
výjimečnou roli Ostravy v židovské migraci 
před i po druhé světové válce. Přednáška je 
součástí volného cyklu věnovaného uprchlí-
kům a proběhne v angličtině bez tlumočení 
do češtiny.

čtvrtek 8. 1. v 18 h:
Středověká židovsko-křesťanská polemi-
 ka. Polemické motivy byly jedním z klíčo-
vých orientačních bodů na intelektuálním 
horizontu středověkého člověka, a to jak na 
straně křesťanské, tak na straně židovské. 
Tyto motivy, rozptýlené napříč nejrůzněj-
šími žánry a médii, společně utvářely dis-
kurs, jenž propojoval různé elementy kul-
tury a propůjčoval jim rozmanité významy. 
Jak bychom měli v dnešní době interpretovat 
středověkou polemiku mezi židy a křes-
ťany – a proč se jí vůbec zabývat? Na tuto 
otázku se ve své přednášce pokusí zodpově-
dět historik, hebraista a religionista Milan 
Žonca z Ústavu Blízkého východu a Afriky 
na Filosofické fakultě UK v Praze.

neděle 11. 1. 2015 ve 14 h:
Nedělní program pro děti a jejich rodiče – 
Lvíček Arje se učí hebrejskou abecedu. 
Hebrejská abeceda není tak těžká, jak si 
možná myslíte. Spolu se lvíčkem Arjem se 
naučíte hebrejská písmena a zkusíte je tra-
dičním způsobem napsat za pomoci tuše 
a husího brka. Na konci dílny se budete 
umět hebrejsky podepsat a napsat krátkou 
větu. Prohlídka: Obřadní síň. Vstupné 50 Kč

úterý 13. 1. v 18 h:
Osudy kolínské podnikatelské rodiny 
Mandelíků. Přednáška historiků Ladislava 
Jouzy a Miroslavy Jouzové věnovaná 
významné podnikatelské rodině Mandelíků. 
Bernard Mandelík (1844–1910) se podílel na 
průmyslovém rozvoji města Kolína a zís-
kané zkušenosti uplatnil při správě cukro-

varu v nedaleké Ratboři, který záhy i s vel-
kostatkem koupil. Do roku 1902 měl v nájmu 
také šternberský cukrovar v Zásmukách, 
později koupil cukrovar v Bečvárech. V roz-
voji rodinné firmy pokračovali i jeho synové 
Robert (1875–1946), Otto (1876–1959) 
a Ervín (1883–1971), kteří rozšiřovali hos-
podářský vliv rodiny v regionu i mimo něj.

neděle 18. 1. v 18.30 h:
The Images of God (Boží obrazy). Mezi 
přikázáními Desatera najdeme i zákaz zho-
tovení jakéhokoli obrazu či idolu Boha. 
Křesťanství a judaismus došly v průběhu 
staletí k odlišným interpretacím tohoto 
zákazu. Přesto však obě náboženství pova-
žují člověka za Boží obraz a znají při-
nejmenším zobrazení různých božských 
atributů. Na základě tradičních a moderních 
zdrojů budou o tomto zdánlivém napětí dis-
kutovat izraelská pedagožka a bývalá dlou-
holetá předsedkyně Světové rady křesťanů 
a Židů (ICCJ) Deborah Weissman a Pavel 
Hošek z Evangelické teologické fakulty 
UK. Pořad se koná ve spolupráci se Společ-
ností křesťanů a Židů. V angličtině se simul-
tánním tlumočením do češtiny.Vstup volný

úterý 20. 1. v 18 h:
TLV24. Vernisáž výstavy fotografií Pavlíny 
Schultz, spoluautorky projektu TLV24, 
v němž se spolu s architektem Danielem 
Zissem snaží přiblížit každodenní Tel Aviv 
a jeho obyvatele. Výstava zachycuje několik 
vybraných míst v Tel Avivu a zkoumá, jak se 
tato místa mění během dne, jakou mají roli 
ve fungování města, jakou mají atmosféru 
a čím jsou pro Tel Aviv specifická. Výstavu 
uvede její autorka Pavlína Schultz a Jitka 
Pánek Jurková z Velvyslanectví Státu 
Izrael v České republice, které vytvoření 
výstavy iniciovalo. Vstup volný

neděle 25. 1. v 17 h:
Naše 20. století. Cyklus pořadů Židovského 
muzea v Praze, v jehož průběhu představíme 
deset dvojic pamětníků holocaustu a jejich 
vzpomínky na léta předválečná, válečná 
i poválečná. Naše pozvání k lednovému 
setkání přijaly paní Eva Keulemansová-
-Smolková (*1927) a paní Helga Hošková 
(*1929). Moderuje Petr Sokol, lektor vzdě-
lávacího projektu Naši nebo cizí? Židé v čes-
kém 20. století. Vstup volný

Výstava v prostorách OVK:
Synagogy v plamenech: Křišťálová noc 
1938 v českém pohraničí. Do 8. 1. 2015. 
Od 21. 1. do 27.2. TLV24 – výstava fotogra-
fií Pavlíny Schultz. Otevřeno po–čt 14–16 
h, pá 10–12 h, během večerních prog ramů 
a po domluvě.

pobočka Brno:

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

Lednovými programy bychom chtěli uctít 
Den památky obětí holocaustu a předchá-
zení zločinům proti lidskosti, který si připo-
mínáme 27. ledna, v den, kdy byl před 70 
lety osvobozen vyhlazovací tábor Osvětim-
-Březinka.

čtvrtek 8. 1. v 17 h:
Když k nám barvy promlouvají... Podve-
čer, ve kterém se každý může navrátit 
k tomu, co je mu přirozené a co už téměř 
zapomněl – kreativní a relaxační činnosti 
s barvami. Zážitkovou vernisáž formou arte-
terapeutických metod k právě probíhající 
výstavě Paměť, vzpomínání, připomíná-
 ní… povede mikulovská výtvarnice Sylva 
Chludilová.

úterý 13. 1. v 18 h:
Bruno Schulz – polský Kafka? Řekne-li se 
Franz Kafka, každému se vybaví mnoho 
asociací. Zmíníme-li však v českém pro-
středí jméno Bruno Schulz, většina lidí tápe, 
přestože biografie obou autorů vykazují 
nápadné podobnosti a Schulzovy magické 
povídky (a rovněž grafiky) jsou v zahraničí 
obdivovány podobně jako díla Kafkova. 
K pochopení významu osobnosti a díla jed-
noho z nejvýznamnějších polských mezivá-
lečných spisovatelů nás přivede přednáška 
Mgr. Hany Nely Palkové. Náhradní termín 
za přednášku neuskutečněnou z důvodu 
kalamitního počasí 2. 12. 2014.

čtvrtek 15. 1. v 18 h:
„Až rabínko vyšel a pomodlil se, u poslední 
chaloupky oheň přestal“ – beseda o historii 
a zániku židovské obce v Dambořicích. 
V první části načrtne Pavel Kocman nad 
knihou „Dambořice – zpět ke kořenům“ 
historii židovské obce v této typické morav-
ské vesnici. Vedle historických dat se výklad 
soustředí na vztah místního křesťanského 
obyvatelstva k židovským sousedům. Ve 
druhé části besedy se bude Jana Gruberová 
zabývat zánikem dambořické židovské obce 
během šoa a představí svou knihu Osudy 
posledních dambořických Židů.

neděle 18. 1. od 10.30 h:
Šabat. Během dílny se rodiče s dětmi nejen 
dozvědí, co Židé během tohoto svátku dělají 
a proč jej od pátečního večera slaví, ale také 
se seznámí s písničkou na uvítání šabatu či 
zapálí šabatové svíčky, pro které si vyrobí 
svůj vlastní svícen.
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Sidur HEGJON LEV • Modlitby progresivního směru pro 
šabat, svátky a všední dny • Uspořádali: rabín Tomáš Kučera, Jan David Reitschläger, 
vydala: Bejt Simcha, formát: A5, 216 stran. Sidur je v pevné vazbě a na každé dvoustraně najdete hebrejský 
text, český překlad, transkripci do latinky a anglický (případně slovenský) text. Prodejní cena je 400 Kč při 
osobním odběru (po dohodě), 450 Kč na dobírku (včetně poštovného a balného). Zaslání na dobírku je možné 
i na Slovensko za celkovou cenu 570 Kč. • Objednávky na adrese olga@bejtsimcha.cz nebo 
na telefonu 603 393 558. • Sidur je nyní možné zakoupit rovněž v ŽO Děčín a ŽO Liberec.

Já jsem já – Mira 
Lobe a Susi Weigel
Městské muzeum Vídeň 
(Wien Museum) 

Ve vídeňském městském muzeu probíhá 
až do 1. 3. 2015 jedinečná výstava knih 
jedné z nejvýznamnějších rakouských auto-
rek dětské literatury Miry Lobe (1913–
1995). Stovka jejích knih byla přeložena do 
třiceti jazyků. Zároveň se veřejnosti předsta-
vuje její dlouholetá přítelkyně Susi Weigel, 
která mnoho jejích knih ilustrovala.

V knize Já jsem já (Ich bin ich) se beze-
jmenné něco ptá samo sebe – kdo jsem – 
a postupně získává sebevědomí. Mira Lobe 
a Susi Weigel se ve společných knihách sna-
žily zmenšovat dětské obavy, podporovat 
děti v samostatnosti, seznamovat je s ději-
nami a zprostředkovávat jim hodnoty jako 
tolerance či solidarita. Součástí výstavy jsou 
i hrací prvky. Návštěvníci se mohou pohou-
pat na velké houpačce nebo pod dohledem 
zkušených pedagogů tvořit na takzvané hrací 
stanici.

Mira Lobe, rodným jménem Hilde 
Mirjam Rosenthal, se narodila v roce 1913 
v německém Görlitzi. Vyrůstala v socialis-
ticky orientované židovské rodině. Již v ra -
ném mládí se angažovala v socialistické 
organizaci pracující mládeže. Toužila po 
studiu architektury, germanistiky nebo dějin 
umění, ale místo toho navštěvovala v Ber-
líně textilní a oděvní školu. V roce 1936 její 
rodina emigrovala do Palestiny, kde se Mira 

vdala za herce a režiséra Friedricha Lobeho, 
s nímž měla dvě děti – dceru Claudii (1943) 
a syna Reinharda (1947). Ze začátku se 
v Palestině cítila šťastná, později přišel čas 
„vystřízlivění“, kdy se k jazykové bariéře 
přidala skepse vůči izraelskému státu a nábo-
žensky smýšlejícím židům. Svoji první kni -
hu vydala Mira Lobe v roce 1947 v hebrej-
štině pod názvem Dětský ostrov. V roce 1950 
dostal Friedrich Lobe herecké angažmá ve 
Vídni, kam se s ním přestěhovala celá 
rodina. Za knihu Titi v pralese (Titi im 
Urwald) získala Lobe v roce 1958 Rakous-
kou státní cenu za literaturu pro děti. Poli-
ticky inklinovala celý život k levici, nicméně 
po vstupu sovětských vojsk do Maďarska 
v roce 1956 vystoupila z komunistické 
strany. Mira Lobe je pohřbená na Vídeňském 
židovském hřbitově.

Susi Weigel se narodila roku 1914 v Pře-
rově na Moravě a vyrůstala v dobře situo-
vané továrnické rodině ve Vídni. Zde také 
studovala na umělecko-řemeslné škole. 
Kromě Vídně žila také v Berlíně a rakous-
kém Voralbergu. Byla úspěšnou animátor-
kou dětských kreslených filmů a autorkou 
dětských komiksů. Ve své tvorbě využívala 
řadu experimentálních technik, jako napří-
klad barevné nákresy doplněné razítky. Pro 
její výtvarný projev je typická symbióza 
svobody, vtipu a dynamiky.

Každý dětský návštěvník výstavy získá 
zdarma knihu Miry Lobe s názvem Willi 
Millimandl und der Riese Bumbum.
Výstava je otevřena denně od úterý do 
neděle od 10 do 18 hodin. Dopravní spo-
jení: U1, U2, U4, stanice Karlsplatz. Více 
na www.wienmuseum.at.

Koscher for Essen 
und Tradition 
Vídeňské židovské muzeum

Až do 8. března probíhá ve Vídeňském 
židovském muzeu zajímavá výstava s mož-
ností ochutnávky tradiční židovské kuchyně. 
Výstava přináší odpovědi na takové otázky 
jako třeba: Byla na Noemově arše prasata? 
Má každá židovská domácnost dvě kuchyně? 
Co obsahuje maces? Jaký byl vývoj od stře-
dověké masny až po kavárnu?
Vídeňské židovské muzeum je otevřeno 
denně od neděle do pátku od 10 do 18 
hodin. Více na www.jmw.at.
◗ Jana Tchabana-Löwbeer, Vídeň, ilustrace: Susi 

Weigel, © Jungbrunnen publishing company

Pozvánka do Vídněúterý 20. 1. v 18 h:
Gideon Klein (1919–1945) – přednáška 
Mgr. Karla Plocka, brněnského hudebníka 
a vydavatele, připomínající důležitá fakta 
i zajímavé momenty ze života tohoto skla-
datele. Výklad bude doplněn o hudební 
ukázky.

neděle 25. 1. v 15 h:
Květovaný kůň. Dětský sbor Brno pod 
vedením Valerie Maťašové připravil kon-
cert z díla skladatele Karla Reinera (1910–
1979). Ten napsal více než 280 menších 
i větších, převážně instrumentálních skla-
deb. Vytvořil i několik děl pro sbor, mezi 
nimiž stojí v popředí cyklus „Květovaný 
kůň – básně, hry a rýmovačky“ na slova spi-
sovatele Norberta Frýda z roku 1942. Kon-
cert se koná ve spolupráci se  ŽO Brno. 
Vstupné 50 Kč

úterý 27. 1. v 19 h:
v Klubu Leitnerka, Leitnerova 2: Hygiena 
krve. Autorská hra brněnského Divadla 
Líšeň inspirovaná svědectvími a vzpomín-
kami lidí, kteří prožili holocaust, ale i dobo-
vými dokumenty, projevy nacistických 
vůdců a texty ze současných militantních 
neonacistických webů. Po představení 
následuje beseda s pamětnicí Erikou Bez-
díčkovou. Večer se koná ve spolupráci 
s Úřadem městské části Brno-střed a jejím 
kulturním zařízením Kávéeska. Vstupné 
50 Kč

Celý leden můžete v sále OVK Brno zhléd-
nout výstavu Paměť, vzpomínání, připo-
mínání… – výtvarné práce, které zvítězily 
v soutěži vyhlášené Památníkem Terezín. 
Výstava je přístupná ve dnech programo-
vých akcí a po předchozí telefonické do -
mluvě. Vstup volný

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jed-
notlivé programy 30 Kč.

Dovolujeme si vás pozvat 
na představení nové humoristické 

knížky Zuzany Peterové

„Teta v komoře“
Úryvky z knížky přečte 

herečka Miriam Kantorková

na klavír zahraje 
Božena Steinerová

Představení knížky se koná 
ve čtvrtek 22. ledna v 15 h 
v sále ve III. patře radnice 
ŽOP, Maiselova 18, Praha 1

Všichni jsou co nejsrdečněji zváni! 
Občerstvení zajištěno!



Lidia 
Ostalowska: 
Akvarely pro 
Mengeleho
(překlad Lucie 
Zakopalová)

Polská novinářka 
Lidia Ostalowska se 
dlouhodobě zabývá 

problematikou nejrůznějších menšin. 
Ústředním motivem knihy Akvarely pro 
Mengleho je osud brněnské rodačky 
Diny Gottliebové-Babbitt (1923–2009), 
před válkou studentky výtvarného 
umění. V roce 1943 byla Dina z Terezína 
deportována do Osvětimi-Březinky. Zde 
pře  ži  la díky tomu, že pořizovala přímo 
pro obá  vaného doktora Josefa Menge-
leho akvarelové portréty vězněných 
Romů, které chtěl použít pro svoji pseu-
dovědeckou práci. Kniha sleduje i Dinin 
poválečný život ve Spojených státech, 
včetně jejích návratů do Evropy a sporu 
s osvětimským památníkem, po němž 
požadovala vydání svých kreseb. Okolo 
příběhu hlavní postavy rozvíjí Osta-
lowska řadu vedlejších linií – obrazy 
z předválečného života evropských 
Romů, osudy smíšených rodin, desítky 
příběhů o smrti i přežití v Osvětimi, 
poválečné začátky přeživších v Evropě, 
v Izraeli i v zámoří. Kromě čistě osob-
ních příběhů řeší autorka i obecnější 
otázky – otázky viny jednotlivců 
i národů, potrestání viníků, posunu chá-
pání a připomínání holocaustu v závis-
losti na politických režimech a jejich 
propagandistických potřebách, otázku 
„boje o Osvětim“ – boje o interpretaci 
toho, kdo zde vlastně nejvíc trpěl (tedy 
zda je Osvětim symbolem židovského 
holocaustu, nebo utrpení polského 
ná roda).

Akvarely pro Mengeleho jsou výji-
mečnou publikací, která na pozadí šoa 
a jednoho individuálního příběhu rozvíjí 

nesmírně zajímavý a velmi znepokojivý 
obraz Evropy dvacátého století. 

Ukázka:
„Na začátku byl chaos. Na jaře, hned 

po osvobození, se lidé, které vyhnali 
z „oblasti zájmu“ KT Osvětim, vrátili na 
rodnou půdu. Zaseli na polích, kde byl 
navezen lidský popel, stavěli z táboro-
vých cihel, které si vozili na trakařích. 
Bída byla taková, že děti ze sirotčince 
v Białsko-Białé chodily bosy. Tak je 
vychovatel vzal do Osvětimi a vzaly si 
z hromady pár táborových bot. Na 
nádraží balil hokynář marmeládu do 
počmáraného papíru, táborových doku-
mentů o transportech. 

V okolí se hodně mluvilo o hyenách, 
které za války vydělaly majlant na židov-
ských vězních, o proudu drahého kamení 
a kovů, tekoucího zpoza drátů. Zvěsti se 
roznesly a přitáhly zlatokopy, bývalé Bir-
kenau se změnilo v Klondike.“
Kniha má 224 stran (včetně fotografické pří-
lohy), doporučená cena v knihkupectvích 
249 Kč. 

Klára 
Fischleinová: 
Osudy ve 
stínu šoa 

Příběhy z lodž-
ského a terezínského 
ghetta během druhé 
světové války a nové 
začátky (nejen) v Izra-

eli. Kniha věnovaná osudům tří pře-
živších žen popisuje nejen tragédii holo-
caustu, ale také vítězství nového života 
po něm. Strhující příběh jedné z vyprá-
vějících, Dity Krausové, byl předlohou 
světového bestselleru – Osvětimská kni-
hovnice (A. G. Iturbe).
Kniha má 96 stran, doporučená cena v knih-
kupectvích 159 Kč. 

◗ red 
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Káva o čtvrté
středa 7. ledna (kavárna 14.30 h, zahájení 15.30 h)

„Úpadek vysokého školství?“: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., ředitel ústavu 
pro jazyk český AV ČR, mezinárodně uznávaný vědec – lingvista, matematik a polyglot

čtvrtek 22. ledna (kavárna 14.30 h, zahájení 15.30 h)

Mgr. Marek Vácha, Ph.D., evoluční biolog, teolog, spisovatel a katolický kněz, přednosta 
Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě UK; zúčastnil se dvou expedic do Antarktidy, šest měsíců žil 
v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii
Připravil a moderuje: Honza Neubauer, jan@neub.ch, tel.: 602 364 682

Židovské muzeum v Praze 
zve:

ORIENT V ČECHÁCH? 
Židovští uprchlíci za 
první světové války

Statisíce lidí v době první světové 
války utíkaly do vnitrozemí habsbur-
ské monarchie z obavy před násilím, 
před pohyby fronty, ze zničených ves-
nic a okupovaných měst.

„Přestože uprchlíci z doby první 
světové války představovali první 
větší setkání obyvatel českých zemí 
s uprchlíky v moderních dějinách, 
zůstávají jejich osudy pozapomenuty. 
Touto výstavou chce Židovské mu-
zeum nejen připomenout sté výročí 
začátku první světové války, ale také 
zdůraznit význam uprchlíků a uprch-
lické politiky v českých a českoslo-
venských dějinách 20. století. Zvláště 
pro židovské obyvatele patřil útěk 
a přerod z rovnoprávných občanů 
v bezprávné utečence k jejich cestě 
stoletím uprchlíků,“ říká autor scénáře 
a libreta výstavy Michal Frankl.

V České republice dosud nezveřej-
něné fotografie zachycují nejen život 
uprchlíků, jejich ubytování či uprch-
lické tábory, ale vypovídají také o fas-
cinaci odlišností „východních Židů“, 
jejichž oděv, pobožnost a nezvyklý 
jazyk vyvolávaly značnou pozornost. 
Vyrovnávání se s odlišností a před-
sudky vůči židovským uprchlíkům ilu-
strují namluvené úryvky z dobových 
kronik a tisku. Reakce na pobyt židov-
ských uprchlíků dokreslují také pří-
klady ze sbírky vizuálního umění 
Židovského muzea v Praze.

Židovské muzeum v Praze – 
Galerie Roberta Guttmanna, 
U Staré školy 3, Praha 1
Otevřeno denně kromě sobot a židov-
ských svátků od 9 do 16 hodin. 
Výstava trvá do 1. února 2015.

Nakladatelství P3K, které se soustavně zabývá publikací knih 
se židovskou tematikou, uvádí v těchto dnech na trh další dva tituly. 

Obě knihy můžete rovněž objednávat za zvýhodněnou cenu 
v e-shopu nakladatelství na stránkách www.p3k.cz 

nebo na e-mailu: objednavky@p3k.cz.
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