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■  Krátce
Cesta k úplnému vykoupení byla zaháje-
na východem z Egypta a bude dovršena 
v zemi Izraele s příchodem Mesiáše. Pro-
to také říkáme: Tento rok zde, příští rok 
v zemi Izraele. Výše uvedená slova ha-
gady nejsou již snem a zbožným přáním 
generací našich předků. Dnes je může 
každý z nás proměnit ve skutečnost tím, 
že udělá aliju – příští rok v zemi Izrae-
le. Ovšem, kdy přijde Mesiáš a nastane 
úplné vykoupení Izraele, to nikdo z nás 
neví. Jisté však je, že všichni svými dob-
rými skutky můžeme příchod Mesiáše 
uspíšit. Konkrétně se jedná o poskyto-
vání milodarů chudým, konání skutků 
milosrdenství a o vzájemnou nezištnou 
pomoc 

Rabín Daniel Mayer

Na „Kritice slov“ se mi nejvíc líbí to, jak 
jednoduše a chytře Čapek dokáže ro-
zebrat klišé a ukázat, jak jsme všichni 
falešní, jak slovy vlastně skrýváme co 
skutečně myslíme; a taky – jak zoufale 
aktuální jsou tyto texty z doby první 
republiky československé pro dnešní 
Izrael. Ale to se mi vlastně spíš nelíbí.

Pe´er Friedmann

Jestliže Netanjahu žádá, aby Írán pře-
stal ohrožovat sousední země, přestal 
podporovat teroristy a vyhrožovat, že 
vymaže Izrael z mapy jako rakovinný 
nádor, klade naprosto legitimní poža-
davky. Zajímavé je, že obavy z jader-
ného Íránu nemá pouze Izrael, ale také 
například Saúdská Arábie. Někteří ame-
ričtí, ale také evropští politici pohlížejí 
na Izrael jako na velmi vzdálenou a vel-
mi cizí zemi, kterou je možné kdykoliv 
peskovat za necitlivost k nepříteli, nebo 
nakonec i obětovat. Myslím, že podob-
ně se díval na Československo jistý pan 
Neville Chamberlain.

Věra Tydlitátová

 Foto: Karel Cudlín ➤

odhalení nového památníku 
na nádraží Praha – Bubny

(čtěte na str. 16)

Brána 
nenávratna
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➤

Především je to חג הפסח (chag ha-pesach) 
– svátek překročení, kdy Hospodin 

během poslední desáté rány, kdy trestal fara-
óna a Egypťany smrtí jejich prvorozených 
synů, překročil příbytky synů Izraele ozna-
čené na veřejích krví obětovaného jehněte 
a nezabíjel v nich prvorozené (Ex 12,12-13). 
V Tóře také stojí (Ex 12,27): „Je to oběť 
překročení Hospodinu. On v Egyptě překro-
čil domy synů Izraele v Egyptě, když udeřil 
na Egypt a naše domy vysvobodil.“

Druhým a též biblickým názvem je 
-svátek nekvaše – (chag ha-macot) חג המצות
ných chlebů, macesů. Synové Izraele museli 
vyjít z Egypta v takovém spěchu, že si nesta-
čili připravit potravu na cestu, a z těsta, které 
ještě nevykynulo, pekli nekvašené chleby 
(Ex 12,39). Tóra přikazuje, abychom od 15. 
do 21. dne prvního měsíce (avivu neboli 
nisanu) jedli macesy a sedm dní se u nás 
nenašlo nic kvašeného, žádný chamec (Ex 
12,18).

Třetím názvem je חג החירות (chag ha-che-
rut) – svátek svobody, neboť po dlouhé době 
egyptského otroctví vyšel národ synů Izraele 
na svobodu. Naši učenci nazývají Pesach též 
 dobou naší svobody, která je – זמן חירותנו
vzpomínkou na východ z Egypta. Je to 
konec egyptského galutu, kde jsme strávili 
430 let.

Čtvrtým názvem svátku je חג האביב (chag 
ha-aviv) – svátek jara. V měsíci avivu vyšli 
synové Izraele z Egypta, jak stojí v Ex 13,4. 
Nyní se v Tóře zvaný měsíc aviv nazývá 
nisan, akkadsky nisanu, což znamená poupě. 
Jedná se o název jarního měsíce a jeho název 
jsme si přinesli z Babylónie v 6. stol. př. o. l. 

Připomeňme, že svátek Pesach je jedním 
ze tří poutnických svátků – שלש רגלים (šaloš 
regalim) – Pesach, Šavuot, Sukot, kdy Židé 
putovali do Jeruzaléma a přinášeli sváteční 
oběti do tamějšího Chrámu.

Jak jsme již uvedli, v pátek 3. dubna 
zahajujeme Pesach první sederovou večeří 
a po zakončení šabatu, 4. dubna večer, pořá-
dáme druhou sederovou večeři. Sederová 
večeře je tradičně spojena s osobou proroka 
Elijáše – אליהו הנביא, který nás při ní může 
navštívit. Proto když prostíráme slavnostní 
stůl na sederovou večeři, připravíme i jedno 
místo pro něj. O stříbrném Elijášově poháru 
 který má své tradiční místo ,כוס של אליהו –
na sederové tabuli, není třeba hovořit. Pro-
rok Elijáš byl historickou osobností starově-
kého Izraele. Působil za panování izrael-
ského krále Achaba (875–853 př. o. l.) a jeho 

ženy Jezábel, kdy byl vůdčí osobností opo-
zice vůči Jezábeliným pokusům 
zpohanštět Židy izraelského 
království. O jeho činech se 
dočteme v 17. až 21. kapi-
tole 1. knihy Královské a v 1. 
a 2. kapitole 2. knihy Králov-
ské. Elijáš nezemřel, ale Hos-
podin jej za jeho zásluhy vzal 
v ohnivém voze taženém 
ohnivými koňmi na nebesa 
(2 Kr 2,11). Od té doby se 
prorok Elijáš může, třeba 
v přestrojení za žebráka, obje-
vit u kohokoliv na sederové 
večeři a buď jej odmění, nebo jej 
potrestá; podle toho, jak se dotyčný 
pán domu k onomu „žebrákovi“ 
zachová.

O Elijášovi je i tento příběh, který se 
stal před více než dvěma sty 
lety. O jedné z nocí, 
které jsou ještě 
po Purimu na 
Ukrajině mra-
zivé, navštívil 
rabiho Levi 
Jicchaka (1740–
1809) v Berdičevu 
jeden velice zbožný 
a velmi zámožný Žid. Jak tak 
spolu rozmlouvali, rabínův host si postěžo-
val, že ačkoli je velmi zbožný a pomáhá 
chudým, vdovám a sirotkům, tak za ta léta 
mu Hospodin nedopřál, aby se splnil jeho 
velký sen – setkat se na sederové večeři 
s prorokem Elijášem. Dokonce minulý 
Pesach koupil pro proroka nádherný velký 
stříbrný pohár, během sederu nechává doko-
řán otevřené dveře svého domu, a nic, Elijáš 
nikdy, ani vloni nepřišel. „Co mám ještě 
udělat, abych byl hoden setkat se s prorokem 
Elijášem?“ zeptal se rabínův host Levi Jic-
chaka. Ten nechal ještě chvíli svého hosta 
bědovat a potom mu s úsměvem řekl: „Já ti 
mohu poradit jen jedno, jeď do Grosulova 
(dnešní Velika Michajlivka v Oděské oblasti 
na Ukrajině), kam se dostaneš tak dva tři 
dny před Pesachem, a jdi k ševci Mojšelemu. 
Každý místní ti ukáže, kde bydlí. Mojšelemu 
vyřiď, že tě posílám, abys u něj strávil 
seder.“ Náš Žid se s rabi Levi Jicchakem 
rozloučil a druhého dne se vydal na cestu 
z Berdičeva do Grosulova. Jak mu rebe řekl, 
do zmíněného štetlu přijel náš Žid tři dny 
před Pesachem. Místní mu ochotně ukázali, 

kde švec Mojšele bydlí, a on se zanedlouho 
octl před jeho chalupou, která spíše 

připomínala pastoušku. Když 
vešel dovnitř, zděsil při po -
hledu na obrovskou bídu, 

která jej naráz obklopila. Moj-
šele, který cizího hosta hezky 
přivítal, byl také celý nesvůj. 
Na jednu stranu byl rád, že 
velký cadik rabi Levi Jicchak 
mu poslal hosta na seder, což 
samo o sobě je velkou micvou, 
ale na druhou stranu byl v roz-
pacích, neboť neměl peníze, 

aby své rodině koupil to nejnut-
nější – víno, macesy a maso na 

sederovou večeři. To se ještě svému 
hostu nezmínil, že nemá peníze na koupi 
dříví na otop. Nemluvě o tom, že mu do 
chalupy děravou střechou ještě zatékalo, 

a tudíž se obával, že svému hostu 
nebude moci poskytnout 

ani trochu pohodlí. 
Když Mojšeleho 
host zpozoroval, 
že jeho hostitel 
je celý nesvůj 

a má ustaraný obli-
čej, sáhl do kapsy 

a vyndal několik zlatých 
mincí. Peníze dal Mojšelemu s tím, 

aby ještě do svátku nechal za ně opravit stře-
chu, koupil sobě, ženě a dětem nové sváteční 
šaty a samozřejmě aby koupil vše potřebné 
na seder. Mojšele se velmi zaradoval 
a srdečně poděkoval svému nečekanému 
hostu za velkou pomoc. Nechal spravit stře-
chu, koupil všem nové sváteční šaty, dřevo 
a veškeré jídlo, které je potřeba nejen na 
seder, ale na celý svátek. Tři dny příprav 
uběhly a Mojšele s celou svou šťastnou rodi-
nou a vzácným hostem zasedli k slavnostně 
prostřenému sederovému stolu. Kiduš, „Ma 
ništana“, čtení hagady, slavnostní večeře, to 
vše bylo již za nimi. Seder se pomalu blížil 
ke konci a již zbývaly jen písně Echad mi 
jodea a Chad gadja. Poté, co seder skončil, 
Mojšele ještě nějakou dobu hovořil se svým 
hostem, pak mu popřál dobrou noc a šel spát. 
Náš Žid nemohl usnout. Během sederu se 
Elijáš neobjevil, možná že přijde nyní, 
pomyslel si. Celou noc nezamhouřil oka, 
stále bděl, ale prorok Elijáš nepřišel ani do 
úsvitu. Po svátku náš zámožný Žid poděko-
val svému hostiteli Mojšelemu a odjel zpět 
do Berdičeva k Levi Jicchakovi, aby mu 

Nejen o Pesachu bychom 
se měli podobat proroku Elijášovi

V předvečer šabatu v pátek 3. dubna večer zahajujeme první sederovou večeří svátek Pesach. 
Tento svátek má několik názvů, z nichž každý vyjadřuje jeden z jeho specifických významů pro 
náš národ.
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Program Bejt Simcha

březen / duben 

2015

PÁTEK 3. DUBNA

od 18.30 h,

Akademická restaurace

Pesachový
seder

(viz pozvánka na této straně)

PRAVIDELNÉ AKCE

Ivrit – hodiny hebrejštiny
pro začátečníky

každé úterý od 18 h;

pro pokročilé
ve čtvrtek od 18 h;

pro středně pokročilé
ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 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.

➤ sdělil, že ho do Gorsulova k Mojšelemu 
poslal zbytečně, protože prorok Elijáš se tam 
neobjevil. Když pak náš Žid seděl s rabi 
Levi Jicchakem a stěžoval si, že během 
sederu, ale ani po něm nebylo po Elijášovi 
ani vidu ani slechu, rabi zastavil jeho lamen-
tování a řekl mu: „Můj drahý příteli, zadrž. 
Pojď sem a postav se tady před zrcadlo. 
Výborně, teď mi řekni, co vidíš?“ Náš Žid 
nechápavě rebemu odvětil: „Nu, co bych 
viděl, vidím svůj obličej.“ Rabi Levi Jicchak 
mu odvětil: „Nikoli, drahý příteli, vidíš tvář 
proroka Elijáše, protože o sederu u ševce 
Mojšeleho se ti poštěstilo být sám prorokem 
Elijášem.“

V našem příběhu byl hostem chudého 
Mojšeleho zámožný Žid, který svému hosti-
teli pomohl podobně jako prorok Elijáš. 
Většinou tomu bývá naopak. Hostitel je tím, 
kdo pomohl svým chudým hostům provést 
seder nebo celý svátek podle pravidel.

Zvláště při třech poutnických svátcích, 
z nichž jedním je i Pesach, hrála 
a hraje nezastupitelnou roli po-
hostinnost. V době Chrá-
mu, kdy davy poutníků 
z celé země putovaly 
do Jeruzaléma, byli 
poutníci závislí na 
pohostinnosti je-
r u z a l é m s k ý c h 
obyvatel. Proto 
se v midraši Avot 
d‘rabi Natan 
35:1 uvádí, že za 
života našich otců 
se v Chrámu událo 
deset zázraků… 
Jedním z nich bylo 
i to, že poutník nikdy 
neřekl svému bližnímu: 
„Nenašel jsem v Jeru-
zalémě pro sebe postel 
na přenocování.“ Nikdy 
také poutník neřekl své-
mu bližnímu: „Je mi v Jeruzalémě těsno, je 
tu nedostatek místa.“ Tato slova ukazují na 
velkou pohostinnost obyvatel Jeruzaléma.

Ne náhodou uvádějí Pirkej avot I,5 slova 
Jose ben Jochanana z Jeruzaléma, který řekl: 
„Nechť je tvůj dům otevřen dokořán, chudí 
ať jsou jako členové tvé rodiny...“ 

Avšak nejen pohostinnost, ale i pomoc 
chudým a potřebným hrají významnou roli 
o Pesachu. Tento sociální aspekt krásně 
vyjadřují slova, která na počátku sederu pro-
náší poté, kdy pozvedl talíř s macesy, otec 
rodiny:

 „הא לחמא עניא... כל דכפין ייתי וייכול, כל
 ,To je chléb bídy... každý – דצריך ייתי ויפסח
kdo je hladov, ať přijde a jí, každý, kdo je 
v nouzi, ať přijde a slaví Pesach.“ Takto 
zveme všechny chudé a potřebné, aby spo-
lečně s námi, u jednoho stolu, oslavili svátek 
svobody.

Cesta k úplnému vykoupení – לגאולה 
 byla zahájena východem z Egypta שלמה
a bude dovršena v zemi Izraele s příchodem 
Mesiáše – בביאת המשיח. Proto také pokraču-
jeme slovy: השתא הכא, לשנה הבאה בארעא„
-Tento rok zde, příští rok v zemi Iz – דישראל
raele.“ Výše uvedená slova hagady nejsou 
již snem a zbožným přáním generací našich 
předků. Dnes je může každý z nás proměnit 

ve skutečnost tím, že udělá aliju 
– příští rok v zemi Izraele. 

Ovšem kdy přijde Me-
siáš a nastane úplné 

vykoupení Izraele, 
to nikdo z nás 
neví. Jisté však 
je, že všichni 
svými dobrý-
mi skutky 
můžeme pří-
chod Mesiáše 
uspíšit. Kon-
krétně se jed-

ná o poskyto-
vání milodarů 

chudým – צדקה 
(cedaka), konání 

skutků milosrdenství 
a o vzájemnou ne-
zištnou pomoc, kte-
rá nemusí být vždy 
hmotná, ale může 

být i psychická či duchovní. Pokud každý 
z nás bude konat tyto skutky, dosáhne ales-
poň zčásti vlastností přisuzovaných proroku 
Elijášovi. A bude to Elijáš, který přijde ke 
konci dní zvěstovat příchod Mesiáše a krá-
lovství Božího.

◗ Rabín Daniel Mayer

Pamětní mince vydaná v roce 2009 k dvoustému 
výročí úmrtí rabiho Leviho Jicchaka z Berdičeva.

Akademická restaurace 
(Masarykova kolej, Thákurova 
550/1, Praha 6) Uzávěrka přihlášek 
nejpozději do 27. března 2015 na e-mailu: 
olga@bejtsimcha.cz nebo na tel: 603 393 558. 
Vstupné členové FŽO 250 Kč (studenti 200 Kč), 
nečlenové 350 Kč (studenti 300 Kč) a zahraniční 
hosté 500 Kč (děti do 10 let zdarma).

Pesachový seder Bejt Simcha
pátek 3. dubna od 18.30 h 
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A. NÁBOŽENSKÁ ČINNOST

1. Oslavy svátků

Liturgický rok

Leden
• Tu bi-švat:  Tu bi-švatový seder (vedl 

Ivan Kohout) v Děčínské židovské obci 
(15. 1.)

Březen
• Purim: oslava svátku – purimové dětské 

odpoledne (vedl Pavel Šik), havdala, 
čtení Megilat Ester, purimová party 
(15. 3.)

Duben
• Pesach: seder – vedl Ivan Kohout (14. 4. 

v Akademické restauraci ČVUT)
Červen
• Šavuot: večerní bohoslužba se zpěvem 

liturgických básní, čtení knihy Rút (3. 6.)
• Kabalat šabat pod širým nebem pro 

všechny generace včetně těch nejmlad-
ších (25. 7. Petřín)

Srpen
• Tiša be-Av: večerní bohoslužba na 

začátku půstu Tiša be-Av, po bohoslužbě 
četba Ejcha – Pláče (4. 8.)

• Kabalat šabat pod širým nebem pro 
všechny generace včetně těch nejmlad-
ších (29. 8. Petřín)

Září
• Roš ha-šana: bohoslužby v Pinkasově 

synagoze: maariv (24. 9.), šachrit a musaf 
(25. 9.); bohoslužby vedli rabínka Ellen 
Dreyfusová (bývalá prezidentka CCAR – 
Central Conference of American Rabbis) 
a kantor Ivan Kohout

Říjen
• Jom kipur v Pinkasově synagoze: Kol 

nidre a maariv (3. 10.); šachrit a musaf 
(4. 10.); mincha, jizkor, neila, havdala 
a zakončení půstu v Bejt Simcha – boho-
služby vedli rabínka Ellen Dreyfusová 
a kantor Ivan Kohout

• Sukot: maariv a oslava posledního dne 
svátku v suce v DSP Hagibor (10. 10.)

• Simchat Tora s mládežnickou skupinou 
z londýnské Nortwood and Pinner Libe-
ral Synagogue a rabíny Leou Mühlstein 
a Andrewem Goldsteinem, Brandýs nad 
Labem – synagoga (17. 10.)

Listopad
• Rodinný víkend v přírodě: předchanu-

kový víkendový pobyt pro rodiny s dětmi 

Kabalat šabat pro děti, hry, výtvarný 
workshop pro děti, nácvik scénky v pří-
rodě, drejdl, výstup na vrch Monínec 
(7.– 9. 11., penzion Pod Moníncem); 
vedli Ivan Kohout, Kamila Špinarová, 
Hana Šiková a Olga Melzochová

Prosinec
• Chanukový dětský kabalat šabat: 

bohoslužba a workshop pro děti – vedli 
Ivan Kohout, Hana Šiková, Kamila Špi-
narová (19. 12.)

• Chanuka společně: oslava Chanuky ve 
spolupráci s pražskými židovskými orga-
nizacemi – viz kulturně-společenské 
večery Epes rares (21. 12.)

2. Kabalat šabat

• každý pátek; součástí bohoslužby pravi-
delně draša k týdennímu oddílu Tóry; 

bohoslužby vedli Ivan Kohout nebo 
David Jan Reitschläger, drašu připravili 
různí členové komunity nebo hostující 
rabíni.

3. Šachrit

• ranní bohoslužby se čtením Tóry – 
zpravidla jednou měsíčně nebo při zvlášt-
ních příležitostech. V průběhu roku pro-
běhlo několik oslav bar/bat micva našich 
členů, navazujících na jejich první samo-
statné čtení z Tóry.

4. Návštěvy,

speciální bohoslužby

Březen
• Šachrit – ranní bohoslužba s přivítáním 

nového aron ha–kodeš (1. 3.)
• Kabalat šabat s rabínem Joelem Osera-

nem, viceprezidentem Světové unie pro-
gresivního judaismu – WUPJ, který před-
nesl drašu o regionech WUPJ (28. 3.)

• Šachrit – ranní bohoslužba s rabínem 
Joelem Oseranem, viceprezidentem 
WUPJ (29. 3.)

Duben
• Kabalat šabat spolu se členy mládež-

nické židovské skupiny Movement for 
Reform Judaism z Londýna (11. 4.)

• Kabalat šabat spolu se členy mládež-
nické skupiny Temple Emanuel (Ken-
sington, USA) vedenou Dr. Eshelem, 
který přednesl drašu (18. 4.) ➤

Březen/Duben 2015

Výroční zpráva
o činnosti Bejt Simcha  za rok 2014

4

Jádrem činnosti Bejt Simcha jsou pravidelné šabatové bohoslužby

V neděli 22. února se uskutečnila výroční členská schůze Bejt Simcha, komunity progresivního judaismu. Mimo jiné 
zde zazněla zpráva o činnosti za uplynulý rok, včetně přehledu uskutečněných aktivit, s nímž bychom vás rádi 
seznámili. 

V průběhu roku 2014 proběhla celá řada akcí, urče-
ných speciálně rodinám s dětmi
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z obcí

Červenec
• Kabalat šabat se skupinami z Amster-

damu a Dublin, z liberálních synagog, 
vedenými rabínem Andrew Goldsteinem; 
Brandýs nad Labem – synagoga (11. 7.)

• Kabalat šabat; hosté: skupina z USA, 
která navštívila Prahu v rámci slavnost-
ního odhalení pamětní desky Reginy 
Jonas v Terezíně (25. 7.)

Říjen
• Simchat Tora s mládežnickou skupinou 

z londýnské Nortwood and Pinner Libe-
ral Synagogue a rabíny Leou Mühlstein 
a Andrewem Goldsteinem Brandýs nad 
Labem – synagoga (17. 10.)

B. KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ
A KOMUNITNÍ ČINNOST

1. Cyklus společensko-kul-

turních večerů EPES RARES

(organizováno s finanční podporou 
Magistrátu hl. m. Prahy):

• IX. epes rares: autorské čtení a beseda se 
spisovatelem, dramatikem a vrchním 
zemským a pražským rabínem Karolem 
E. Sidonem s doprovodným hudebním 
programem Petry Ernyeiové. (7. 4. 
v kavárně Krásný ztráty)

• X. epes rares: autorské čtení a beseda 
s Benjaminem Kurasem, česko-britským 
spisovatelem (15. 9. v kavárně Krásný 
ztráty)

• XI. epes rares: expozice a výklad vizio-
nářských maleb izraelské malířky Hany 
Alisy Omer z cyklu Nebeský a pozemský 
Jeruzalém (5. 11. v kavárně Krásný ztráty)

• XII. epes rares: „Chanuka společně“ – 
odpolední dětský program, workshopy, 
vystoupení divadla Feigele, chanukový 
běh Hakoach, zapálení chanukových svě-
tel vrchním pražským rabínem Davidem 
Peterem, zpěv chanukových písní, živé 
hudební vystoupení: estráda uvedená 
Josefem Lauferem, romská kapela BEN-
GAS (21. 12. ŽO v Praze)

2. Pravidelné kurzy: 

• Úvod do judaismu: kurz je určen všem 
zájemcům o základní seznámení s židov-

skou tradicí; probíhá ve dvou semestrech 
(nový kurz od února 2014), lektor Kate-
řina Weberová 

• moderní hebrejština pro středně 
pokročilé (od února 2011 dosud), lektor 
Kateřina Weberová

• moderní hebrejština pro mírně pokro-
čilé (od září 2011 dosud), lektor Kateřina 
Weberová

• moderní hebrejština pro začátečníky 
(od září 2012 dosud); lektor Kateřina 
Weberová

3. Různé 

• Mimořádná Valná hromada členů Bejt 
Simcha (26. 1.)

• Filmový klub: promítání filmu Bikur 
ha-Tizmoret (Kapela přijela) v klubu 
Wakata (23. 2.)

• Valná hromada členů Bejt Simcha 
(18. 5.)

• Filmový klub: promítání filmu Sippur 
Gadol (Na velikosti záleží) v klubu 
Wakata (25. 5.)

C. VYDAVATELSKÁ 
A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
I v tomto roce pravidelně vydáváme časopis 
Maskil, který je distribuován zdarma všem 
židovským obcím a organizacím v ČR. 
Časopis vychází v rozsahu 20 stran, 
v nákladu 650 kusů. Vychází díky podpoře 
Ministerstva kultury ČR, Federaci židov-
ských obcí v ČR, Nadačnímu fondu obětem 
holocaustu (NFOH) a The Dutch Humanita-
rian Fund (JHF).

D. ŠABATON
Za podpory Evropské unie progresivního 
judaismu (EUPJ) jsme uspořádali v pořadí 
již osmé víkendové setkání, tentokrát v Kar-
lových Varech, ve dnech 15. až 17. srpna 
2014. Na programu byly šabatové boho-
služby vedené kantorem Bejt Simcha Iva-
nem Kohoutem, drašu a přednášky si připra-
vil profesor Paul Liptz, který přednáší na 
Hebrew Union College v Jeruzalémě a sou-
časně je vedoucím vzdělávání v Saltz Inter-
national Education Center.

Součástí programu byla sobotní před-
náška profesora Paula Liptze na téma „Sou-

časná situace v Izraeli a izraelsko-palestin-
ský konflikt“, dále pak prohlídka města 
s Petrem Rubínem, šámesem karlovarské 

obce, a s Milošem Kašparem, karlovarským 
rodákem. Večer po havdale byla připravena 
pro účastníky diskuze s profesorem Liptzem 
a v neděli pak návštěva židovských hřbitovů 
v Hroznětíně a Bečově nad Teplou a také 
prohlídka nově zrekonstruované Staré syna-
gogy v Plzni. Šabatonu se letos zúčastnilo 56 
zájemců z celé republiky a skupina členů ŽO 
Karlovy Vary.

E. JINÉ
Neustále se snažíme posilovat a vzdělávat 
vedení komunity, k čemuž slouží i účast na 
různých studijních programech či konferen-
cích. V březnu 2014 se místopředseda Ivan 
Kohout, naše lektorka a redaktorka Kateřina 
Weberová a členka BS Hana Šiková zúčast-
nili semináře „Mechanchim“ – 2. vzděláva-
cího semináře pro učitele a lektory židov-
ských vzdělávacích organizací organizované 
NFOH. A v dubnu se místopředseda Ivan 
Kohout, koordinátorka Olga Melzochová 
a dva z našich členů David Maxa a Judita 
Bergmanová zúčastnili konference Evropské 
unie progresivního judaismu (EUPJ) na 
téma s názvem „Faith In Action“ (Dráž-
ďany, 2014).

Děkujeme:

Aktivity Bejt Simcha byly v roce 2014 
finančně podpořeny z prostředků Federace 
židovských obcí v ČR (náboženské a publi-
kační aktivity), Dutch Humanitarian Fund – 
JHF, World Union for Progressive Judaism 
– WUPJ, European Union for Progressive 
Judaism – EUPJ, Ministerstva kultury ČR 
(Maskil), Nadačního fondu obětem holo-
caustu – NFOH (Maskil, program pro děti 
a rodiny), Magistrátu hl. m. Prahy (kulturní 
program Epes rares) a individuálních dárců.

V rámci Valné hromady proběhly rovněž 
doplňkové volby do představenstva Bejt 
Simcha. Nově byli zvoleni Irena Dousková 
a Jan Kindermann, kteří posílí dříve zvolené 
členy Michala Speváka (předseda), Ivana 
Kohouta (první místopředseda) a Jakuba 
Bořkovce.

◗ Foto: archív Bejt Simcha

Nisan 5775

➤
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Hostem cyklu Epes rares byl dubnu rabín Karol Sidon

Letní šabaton hostila tentokrát karlovarská židovská 
obec. Hlavním hostem byl již poněkolikáté profesor 
Paul Liptz (vpravo).

Mimořádnou událostí byla bohoslužba ve zrekonstru-
ované synagoze v Brandýse nad Labem
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Na Pesachovém sederu se setkáváme se 
sedmerem druhů rituálních pokrmů. Ty 

můžeme rozdělit na zeleninové a ty ostatní. 
Ty ostatní jsou nám srozumitelné a jasné. 
Všichni víme, co jsou macesy, co je bejca 
(vejce), co zero’a (kost), na kterou se dnes 
jen díváme a naše tělo z ní nemá žádný pro-
spěch, všichni také víme, co je charoset, 
přestože není těžké vejít do sporu kvůli 
tomu, co všechno se do něj dává. Naproti 
tomu všechny tři druhy zeleniny, které 
najdeme pěkně vypsány na většině sedero-
vých mís, tedy karpas, maror a chazeret, 
zůstávají pro řadu z nás ne příliš jasné a zřej-
mé. Postupně si je tedy probereme.

Karpas (  se jí jako první pokrm (ַכְּרַפסּ
celého sederu a jako jediný není zmíněn 
v Tóře. Jeho název je odvozen z řeckého 
slova akarpos, což znamená něco, co 
postrádá plody. Nepleťte si to prosím se slo-
vem ּּכְרַפס ַ , které se objevuje v knize Ester. 
Zní a píše se sice stejně, nicméně znamená 
bavlnu a je odvozeno od sanskrtského slova 
karpása nesoucího tentýž význam. V hebrej-
štině se význam slova karpas již v době 
Talmudu zúžil na celer a podobnou listovou 
zeleninu z čeledi mrkvovitých (Daucaceae), 
tedy např. petržel nebo libeček. Halacha 
stanovuje, že uvedeným druhům se má dát 
přednost, zejména celeru, protože jeho spe-
cifické jméno v hebrejštině ירלס začíná pís-
menem samech, a to poukazuje na 60 deseti-
tisíců Izraelitů, kteří vyšli z Egypta. Pouze 
není-li dostupná jiná zelenina, smí se použít 
salát z lociky (viz níže). Rituální význam 
pojídání této zeleniny spočívá v symbolizo-
vání jara, o němž slavíme Pesach. Jak se 
však karpas do sederu dostal, jestliže o něm 
není zmínka v Tanachu? Když přišli rabíni 
s nápadem nahradit biblický způsob oslavy 
způsobem, jaký používáme v současnosti, 
nevymýšleli si zcela nový rituál, nýbrž jako 
základ použili rituál známý z tehdy větši-
nové řecké společnosti, a sice symposion. To 
byla původně hostina, která měla svůj pevný 
řád, jejímž středobodem byly různé filozo-
fické disputace a vyžívání se v umění, záro-
veň se během ní odehrávaly smyslné rado-
vánky. Na samém začátku se pojídala 
zelenina namáčená ve slané vodě nebo 
v octě, což sloužilo k nabuzení chuti k jídlu. 
Předtím však ještě bylo zvykem umýt ruce. 
Proto i my si dnes před pojídáním karpasu 

myjeme ruce, a jelikož se požehnání váže 
výhradně k pojídání chleba, nežehnáme při-
tom. Namáčení ve slané vodě dostalo díky 
rabínům jiný význam a používat tuto zele-
ninu k navození chuti také postrádá smysl, 
když potom dlouze povídáme, zpíváme 

a posloucháme, než konečně přijde řada na 
další chod.

Maror (ָמר ֹור) je v Tóře předepsán vedle 
macesů jako jediná příloha, kterou máme jíst 
s pečenou pesachovou obětí. Ze slova jako 
takového nelze přímo odvodit, co konkrétně 
znamená. Je to prostě něco hořkého a pří-
buzná hebrejská slova se stejným kořenem 
mají co do činění se žlučí. Zpřesnění 

významu, jak jej ukotvila tradice, najdeme 
v Septuagintě, kde je jako řecký ekvivalent 
použito slovo pikris, což v širším slova 
smyslu znamená jakoukoli hořkou bylinu, 
v užším smyslu to může znamenat buď bota-
nické rody se žlutými květenstvími, jež při-

pomínají květenství pampelišky, a sice hoř-
čík (Picris) a jemu velmi blízký draslavec 
(Helmintotheca, doslova červářství), anebo 
botanický rod čekanka (Cichorium) s mod-
rými květenstvími. Rostliny z prvních dvou 
rodů mají listy pokryté štětinatými až ostén-
katými chlupy, které se snadno lámou. 
Nedovedu si představit, že by někdo soudný 
takové býlí kladl do úst. Naproti tomu 
i z českých zemí známe čekanku obecnou 
(Cichorium intibus) a čekanku štěrbák 
(C. endivia). Listy obou druhů jsou jedlé 
a v jejich rámci byla vyšlechtěna řada odrůd 
listové zeleniny, které se od sebe liší mírou 
hořkosti. Nejméně hořké jsou čekankové 
puky, které se za tímto účelem pěstují v tem-
notě, naopak velmi hořké je např. radicchio, 
které vytváří hlávky z tmavě červenofialo-
vých listů s bílými žebry, nebo velmi kade-
řavé frisée. Pojídání obou čekanek je dolo-
ženo ze starověkého Říma a starověkého 
Řecka. Vedle toho byly u čekanky obecné 
vyšlechtěny odrůdy se ztlustlými kořeny, 
které v praženém stavu slouží k výrobě 
kávové náhražky zvané cikorka. V Izraeli 

6 Březen/Duben 2015

Květ čekanky

Radicchio – zelenina vyšlechtěná z čekanky

➤

Zelenina
na sederové míse
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téma

volně roste čekanka nízká (Cichorium 
pumilum, עֹוֵלש ָמצּוי), jejíž listy se rovněž 
pojídají jako salátová zelenina a která se 
používá i jako léčivka. I když její užívání 

není ze starověku doloženo, je velmi pravdě-
podobné, že šlo o jeden z druhů biblického 
maroru. Na další možnost významu slova 
maror poukazuje Vulgáta, která ho překládá 
jako lociku. Zajímavý je kulturní druh locika 
setá (Lactuca sativa), v jehož rámci byly 
vyšlechtěny různé druhy listové zeleniny, 
zejména hlávkový salát a římský salát. Jejich 
lupení, je-li mladé, má nasládlou chuť, je-li 
starším, stává se hořkým. To vyzdvi-
huje Gemara (Jeruzalémský talmud, Pesa-
chim 18a): „Na ničem nezáleží tolik jako na 
salátu z lociky. Ten je zpočátku sladký a ke 
konci hořký. Tak se i zacházelo s našimi otci 
v Egyptě. Na počátku nechali Egypťané pro 
dobro své země tvého otce a tvého bratra, 
aby se v ní usadil, a potom naplnili jejich 
život hořkostí skrze těžkou práci s jílem 
a cihlami.“ Planým druhem, z něhož patrně 
locika setá vzešla, je locika kompasová 
(Lactuca serriola, ּמְצֵּפן ַ  rostlina hojná ,(ֲחַסת ַה
v celé Evropě, severní Africe a na Blízkém 
východě. O té je známo, že ji jako zeleninu 
znali už staří Egypťané. Lze tedy právem 
předpokládat, že toto byl další druh biblic-
kého maroru. Nicméně aby věc nebyla úplně 
jednoduchá, je třeba pro úplnost napsat, že 
dnes jménem maror označují izraelští bota-
nici jiný, byť vzhledově podobný rod. Je jím 
mléč, který je i u nás zastoupený dvěma 
hojnými druhy, mléčem zelinným (Sonchus 
oleraceus, ָמר ֹור ִגַּתינֹוה) a mléčem drsným (S. 
asper, מ‘ ַמְכִחיל). Oba celkem snadno najdeme 
ve městech, např. podél zdí. Oba jsou hořké, 
podobně jako výše uvedené byliny, nejsou 
však hořké chutným způsobem. Jejich chuť 
je tak nepříjemná, že u citlivějších jedinců 

vyvolává nutkání zvracet. Není divu, že se 
zatím nikomu nepodařilo dostat je na jídelní 
stůl.

Chazeret (ֶזֶרת ֲח ) je také předepsána 
Tórou jako příloha k pesachovému berán-
kovi. Že to slovo nemůžete v biblickém textu 
najít? Na první pohled tam není vidět, ale na 
druhý… Doposud jsme psali o maroru v jed-
notném čísle, v pravidlech Tóry týkajících se 
pesachové oběti se však uvádí vždy v čísle 
množném, tedy merorim ( (מְרִֹרים . Z toho 
rabíni odvodili, že ke splnění povinnosti je 
nutné sníst alespoň dva druhy maroru. Nej-
prve vlastní maror, na který nabereme tro-
chu charosetu, a potom chazeret, která se 
vkládá do „Hilelova sendviče“. Pro úplnost 
dodejme, že slovo chazeret v dobách Mišny 
označovalo lociku, o níž se píše výše.

V průběhu dějin se měnil názor na to, 
jaké druhy se hodí používat jako maror. 
Samotná Mišna stanovuje, že výběr druhů je 
vcelku volný a je omezen pouze dvěma pod-
mínkami – druhy jednak musí obsahovat 

šťávu hořké nebo palčivé chuti a jednak 
nesmějí dřevnatět. Jako doporučení uvádí 
pět druhů, z nichž lze v současnosti spoleh-
livě určit pouze dva. A tak výběr závisel na 
tom, jak jednotliví učenci rozklíčovali zbý-
vající tři druhy (názory se v některých přípa-
dech velmi různí), a také na tom, co kdy bylo 
dostupné v té které části světa. Pozici stálého 
favorita si drží po celý čas pouze locika. 
Z praktického hlediska je lepší, když je 
vlastní maror zastoupen kořenovou zeleni-
nou, protože ta je vhodnější k nabírání cha-
rosetu, a když je chazeret zastoupena listo-
vou zeleninou – ta se zase lépe vkládá mezi 
dva macesy.

◗ David J. Reitschläger

v neděli 29. března 
2015 / jom rišon
9. nisanu 5775

se koná

výprava
za hořkými

bylinami
s botanikem

RNDr. Jiřím Sádlem, CSc.,

do Prokopského údolí 
v Praze

„Židům na seder,
křesťanům 

do nádivky.“
Program:

Botanická a kulturně-náboženská 
přednáška o významu hořkých 

bylin při slavení Pesachu 
a Velikonoc, spojená s hledáním 

v terénu a ochutnávkou.

Společné posezení u pesachovo-
-velikonočního občerstvení v místní 

hospůdce (venku či uvnitř).

Srazy:

1. Hlavní nádraží v 10.50 h
(odjezd spojem Pražský motoráček 

v 11.04 h)

2. Vlaková stanice Praha-Smíchov 
severní nádraží v 11.00 h

(spoj Pražský motoráček odjezd 
v 11.12 h)

3. Vlaková stanice Praha-Žvahov 
11.19 h

Informace: 
e-mail: ruth.weiniger@centrum.cz, 

mobil: 777 562 142

Trasa bude středně náročná, 
vhodná pro rodiny s dětmi 

i vitální seniory.

Vstup volný, příspěvky 
k občerstvení vítány.

Nisan 5775

Locika kompasová

Mléč zelinný

➤
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Autor knihy On the Sarajevo Haggadah 
(Sarajevo, Art 7, 2009) Enver Imamović 

je nepochybně jedním z nejpovolanějších 
lidí, kteří mají k tématu co říci. Znalec histo-
rie, profesor sarajevské filozofické fakulty, 
člen různých vědeckých rad a spolků pro 
ochranu kulturního dědictví. Ale hlavně 
muž, který vzácný rukopis v době obležení 
Sarajeva v červnu 1992 vynesl z ohroženého 
Zemského muzea, a který byl ředitelem této 
instituce v jejích nejtěžších válečných letech.

Když čtenář otevírá knihu, věnovanou 
vzácnému historickému rukopisu, očekává 
jistě, že se dočte o jeho původu a historii, 
obsahu, uměleckých kvalitách a významu 
pro badatele. Všechny tyto informace 
v knize dr. Imamoviće najdeme, tvoří však 
jen úvod celé knihy. Po několika prvních 
kapitolách jako byste se ocitli ve světě Indi-
ana Jonese či Dana Browna. Málokterá 
kniha má totiž tak bouřlivou historii a je 
předmětem takového zájmu. Ztracená 
a znovu nalezená, ukradená, vypátraná 
a znovu navrácená, ohrožená a zachráněná, 
ukrývaná a objevovaná… To vše lze říct 
o Sarajevské hagadě.

Začněme ale základními údaji, které na-
jdeme v úvodních kapitolách. Sarajevská 
hagada vznikla pravděpodobně někdy kolem 
poloviny 14. století ve Španělsku, nejspíš 
v Barceloně. Kromě standardních sedero-
vých textů, se zlatem a stříbrem zdobenými 
kapitálkami, obsahuje ještě 
také doplňková čtení. Ale hlav-
ně iluminace – desítky nádher-
ných a dodnes skvěle zachova-
ných ilustrací biblických příbě-
hů (včetně stvoření světa, 
přičemž svět je zobrazen jako 
zeměkoule!), ale i výjevů ze 
středověkého židovského živo-
ta – rodinná sederová večeře, 
rozdávání charosetu a macesů, 
rabín vyučující studenty… Po-
dobně starobylých hagad se na 
celém světě zachovalo skutečně 
jen několik, a ta sarajevská mezi nimi vyniká 
svým provedením a historií. Zajímavostí 
jsou také dochované památky na to, že byla 

hagada skutečně používaná při rodinných 
sederech – na některých stránkách jsou skvr-
ny od vína, a jinde dokonce dětskou rukou 
napsaná hebrejská písmenka – některé dítě 

evidentně používalo volné okraje rukopisu 
jako písanku.

Ale proč Sarajevská hagada? Jak a kdy se 
ze středověké španělské židovské knihy stal 

bosenský národní poklad? Lze 
předpokládat, že jej s sebou ze 
Španělska odnesli Židé, vypo-
vězení v roce 1492. Kudy přes-
ně, jak a kdy hagada doputova-
la do Bosny, nelze s jistotou 
říci. Několik záchytných bodů 
ale existuje, neboť rukopis ob-
sahuje i vepsané poznámky. 
Z jedné je zřejmé, že roku 1510 
změnila hagada majitele, při-
čemž k prodeji došlo zřejmě 
v Itálii. Tam asi setrvala nejmé-
ně sto let, protože podle další 

poznámky ji zde roku 1609 bedlivě zkouma-
lo oko církevního cenzora Giovanniho Do-
menica Vistoriniho, který v ní naštěstí nena-

šel nic závadného. A potom dlouhé nic, ne-
máme jediné vodítko, které by nám 
naznačilo, co se s hagadou dělo dál. Až 
v roce 1894 se náhle vynoří v bosenské me-
tropoli, když ji chudý student Josef Cohen, 
v jehož rodině se hagada předávala z genera-
ce na generaci, nabídne k odkoupení Zem-
skému muzeu. Muzeum od něj knihu koupí 
za 150 forintů (zhruba 150 000 Kč; její dneš-
ní hodnota se odhaduje na milióny dolarů). 
Ani Cohen ani muzeum v tu chvíli netuší, 
o jak vzácný rukopis se jedná. To vyjde na-
jevo až po důkladné expertize, k níž je kniha 
v roce 1895 odeslána do Vídně. Práce bada-
telů trvala asi dva roky a v práci, kterou pu-
blikovali roku 1898, je rukopis poprvé ozna-
čen jako Sarajevská hagada. Do Sarajeva se 
ale kniha vrátila teprve na podzim 1913. 
Proč? Prostě se ve vídeňských archívech na 
pár let ztratila…

Následovalo období relativního klidu, až 
roku 1941, kdy Sarajevo obsadila německá 
armáda. V muzeu se záhy objevil německý 
důstojník, který žádal tehdejšího ředitele 
muzea, dr. Petroviće, o vydání rukopisu. Pet-
rovićovi se podařilo zachovat chladnou hlavu 
a duchapřítomně a přesvědčivě zalhat, že 
hagadu již o den dříve z muzea odnesl jiný 
německý důstojník. Bylo však zřejmé, že je 
hagada v nebezpečí, a příště by to již nemu-
selo dobře dopadnout. Proto ji kurátor orien-
tálních sbírek Dervis Korkut z muzea tajně 
odnesl a ukryl na neznámém místě v oblasti 
hory Bjelasnica. Kde přesně to bylo, se 
dodnes neví, koluje několik verzí – bylo to 

Knihy ze světa

➤

Vážení čtenáři, v nové rubrice Knihy ze světa bychom vás 
rádi seznamovali se zajímavými tituly, které nejsou (možná 
jen prozatím) k dispozici v českém překladu. A začneme 
symbolicky knihou o knize. O jedné z nejvzácnějších knih židovské historie, jejíž příběh je 
zvlášť aktuální v tomto období židovského roku, kdy se připravujeme na Pesach. Řeč bude 
o slavné Sarajevské hagadě.

Enver Imamović:
O Sarajevské hagadě

Enver Imamović

O hagadě jinde:
Příběhem Sarajevské hagady je inspirován 
román Geraldine Brooksové Stvořitelé 
a spasitelé (v originále People of the 
Book, který vyšel i v češtině (2011, nakla-
datelství Plus, Praha).
Dvacetiminutový dokument americké te-
levizní stanice ABC (v anglickém znění) 
můžete zhlédnout například na stránkách 
www.centropa.org, sekce Films, pod ná-
zvem Searching for Hope: The Sarajevo 
Haggadah.

Březen/Duben 2015
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Diskantová Žofie – narozena 

28. prosince 1876 – Terezín. 

Izbica –zavražděna.

Jirouš Vlastimil – narozen 

11. února 1935 – zemřel 1943 Lety

u Písku.

Letošní již desátý ročník 
připomínkové akce Jom-ha-šoa – 
Den vzpomínání na oběti 
holocaustu se bude konat ve čtvrtek 
16. dubna od 14 hodin v sedmi 
městech České republiky.

Připojte se k nám přečtením několika 
jmen a stručných osudů mužů, žen a dětí, 
kteří byli během druhé světové války 
pronásledováni a zavražděni pouze kvůli 
svému židovskému nebo romskému 
původu!
Místa konání akce: 

Brno, Moravské náměstí | Kolín, 
Karlovo náměstí | Kutná Hora, 
Palackého náměstí | Liberec, náměstí 
Dr. E. Beneše | Olomouc, Horní 
náměstí | Praha, náměstí Míru, Praha 2 | 
Sušice, náměstí Svobody
Tématem letošního ročníku jsou Návraty 
a Nenávraty českých a moravských 
Židů a Romů po osvobození koncentrač-
ních táborů v roce 1945 a jejich vzpo-
mínky na první poválečná léta. Ke stej-
nému tématu byl vyhlášen III. ročník 
soutěže pro školy.
Akci organizuje Institut Terezínské inicia-
tivy ve spolupráci s regionálními partnery.

knihy

Nisan 5775

prý pod prahem pastýřské boudy nebo 
dokonce v mešitě. Zřejmé je snad jedině to, 
že podíl na její záchraně (a ne naposledy) 
měli sarajevští muslimové. V úkrytu zůstala 
hagada do podzimu 1943, kdy byla opět tajně 
přenesena do trezoru bosenské Národní 
banky, kde setrvala do konce války.

Po skončení války byla Hagada uložena 
v budově muzea, ale přesné místo znali vždy 
jen dva lidé – ředitel a jeho zástupce. Ti také 
věděli, kde jsou tři klíče potřebné k ode-
mčení sejfu, v němž byla uložena. Pak ale 
přišel rok 1955 a další dramatický okamžik 
v životě Sarajevské hagady; přes všechno 
utajování a bezpečnostní opatření se někomu 
podařilo hagadu ukrást! Okamžitě se roz-
běhlo rozsáhlé pátrání a knihu se podařilo 
včas najít a vrátit zpátky do muzea. Vzhle-
dem k atmosféře doby podléhaly veškeré 
informace utajení, a tak se veřejnost dodnes 
nedozvěděla, kdo si tehdy krádež objednal 
a financoval a jak se ji podařilo realizovat. 

Tím však dramatické momenty pro Sara-
jevskou hagadu zdaleka neskončily, to nej-
větší ohrožení ji teprve čekalo. Po rozpadu 
Jugoslávie vypuklo v Sarajevu v létě roku 
1992 skutečné peklo. Město se ocitlo v oble-
čení a pod těžkou palbou. Během následují-
cích třech let zahynulo více než dvanáct tisíc 
obyvatel města a v ohni mizely domy, 
knihovny, umělecké památky… Stejný osud 
mohl potkat i hagadu, kdyby se profesor 
Enver Imamović (ano, hádáte správně, že 
i tentokrát se záchrany vzácné židovské 
knihy ujal muslim) s hrstkou několika dalších 
statečných – pracovníků muzea a policistů – 
nevydal na vlastní pěst na záchrannou misi. 
Doslova pod nepřátelskou palbou se dostali 
do muzea, které stálo pár metrů od bojové 
linie. Nikdo ze zúčastněných přitom neměl 
ponětí, kde je hagada uložená, a s ředitelem 

muzea ani jeho zástupcem nebylo možné se 
kvůli bojům ve městě spojit. Následovalo 
tedy hektické pátrání v zatopených podzem-
ních archívech i rozstřílených kancelářích 
v patře. Nakonec se podařilo objevit staro-
žitný rakouský sejf. Pochopitelně k němu 
nikdo neměl klíče. Bylo ale zřejmé, že 
k němu patří klíče tři, a to napovídalo, že by 
v něm mohla být skutečně hagada. Trvalo 
několik hodin, než se sejf podařilo násilím 
otevřít, a potvrdilo se, že odhad byl správný. 
Opět s velkou dávkou odvahy i štěstí se 
hrstce statečných podařilo dostat z muzea 
ven a uložit hagadu v Národní bance. Vědělo 
o tom jen několik lidí, a tak nebylo divu, že 
se v následujících letech začaly šířit pověsti, 
že vzácný rukopis byl zničen, shořel nebo že 
jej bosenská vláda prodala, aby získala pro-
středky na nákup zbraní.

Na jaře 1995 se však hagada náhle obje-
vuje a to doslova ve světle reflektorů. Média 
na celém světě přinášejí nadšené články 
o tom, jak Židé ve válkou zpustošeném 
městě oslavili pesachový seder, v jehož cen-
tru byl originál Sarajevské hagady. Enver 
Imamović však z události nebyl zdaleka tak 
nadšený. Zapůjčení hagady k tomuto účelu 

totiž dříve z bezpečnostních důvodů a po 
konzultaci s několika desítkami odborníků 
zamítl. Hagada tak byla z úschovy vyzved-
nuta bez jeho vědomí a celá věc měla dohru 
u soudu, kdy se v roli žalovaného ocitla 
Národní banka, která rukopis vydala neo-
právněným osobám.

Zřejmě i vzhledem k tomu, že během 
bosenské války získala Sarajevská hagada 
celosvětovou proslulost, začalo se později 
mluvit o možnosti jejího trvalého vystavení 
a zpřístupnění veřejnosti. Zbídačenému mu-
zeu se však nikdy nepodařilo zajistit potřeb-
né technické a bezpečnostní podmínky, které 
by to umožnily. A tak zůstává originál Sara-
jevské hagady i nadále dobře ukrytým pokla-
dem, který měl jen málokdo možnost vidět 
na vlastní oči.

◗ Kateřina Weberová, foto: repro z knihy 
Envera Imamoviće On the Sarajevo Haggadah

➤
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Americký fotograf a reportér Edward Serotta ukazuje 
faksimile Sarajevské hagady, uložené ve vídeňské 
Národní knihovně. Serotta je autorem dokumentu 
ABC z roku 1995 a jedním z mála, kteří viděli a měli 
i možnost nafilmovat originální rukopis (foto: kwe).

Iluminace ze Sarajevské hagady – nahoře Mojžíš 
a hořící keř, dole Áron se svou holí zápolí s egyptský-
mi kouzelníky (foto: Wikipedia).

Památník Terezín
Jom ha-šoa
16. dubna 2015 
Vzpomínková akce na paměť obětem 
šoa konaná u příležitosti výročí 
povstání ve varšavském ghettu
(19. 4. – 16. 5. 1943)
•  začátek ve 14 h, dvůr před 

modlitebnou – Dlouhá 17, Terezín
•  spolupořadatel: Federace Židovských 

obcí v ČR a Terezínská iniciativa
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New York a Spojené národy
Na začátku roku 1995 požádala OSN 

izraelské Ministerstvo zahraničí, zda by 
nevyslalo polní nemocnici do Angoly.1 OSN 
tam měla mírovou misi, několik praporů, 
většinou v zemědělských částech země. 
Infrastruktura byla zničena a zdravotní sys-
tém tak fungoval vpodstatě jen v hlavním 
městě Luandě. Jednotky OSN proto potře-
bovaly pomoc polní nemocnice, kterou by 
některá země provozovala a financovala, 
jako sponzor. Izrael zvažoval možnost 
vyslat do Angoly takovou nemocnici na 
období jednoho roku. Byl sestaven tým, 
který měl prozkoumat situaci a zjistit vše 
potřebné – jeden zkušený úředník Minister-
stva zahraničí, zástupce armádní lékařské 
služby a já, nomimovaný jako zástupce 
Ministerstva zdravotnictví. Vydali jsme se 
do New Yorku, ale nejdříve jsme navštívili 
Bern, kde jsme od Červeného kříže dostali 
informace o požadavcích a podmínkách pro 
zřízení mise v Africe. Domů jsme se vrátili 
bez jasného doporučení. Armáda spočítala, 
že náklady na angolskou misi by byly příliš 
vysoké. Výsledkem mé cesty do New Yorku 
a setkání, k nimž tam došlo, však byla zají-
mavá nabídka, kterou jsem dostal o několik 
měsíců později. Ministerstvo zahraničí mi 
tlumočilo dotaz, zda bych měl zájem stát se 
zástupcem poradce OSN pro zdravotnictví 
v New Yorku. Okamžitě jsem souhlasil. 
S Malkou jsme strávili v New Yorku dva 
a půl roku.

Úkolem našeho týmu bylo provádět prů-
zkumy v zemích, kde měly být zřízeny nové 
mírové mise, vyhodnotit situaci v oblasti 
zdravotní péče a navrhnout systém zdravotní 
pomoci. V zemích, kde již mise fungovaly, 
jsme navštěvovali vojenské a zdravotnické 
jednotky, stejně jako místní nemocnice, 
a rozhodovali, zda je potřeba nějaká další 
pomoc. Během doby, kdy jsem v OSN půso-
bil, jsme takto navštěvovali asi patnáct růz-
ných zemí.

1 Občanská válka mezi vládními silami 
a Savimbiho svazem UNITA trvala několik deseti-
letí, od doby, kdy Angola získala v 70. letech 
nezávislost na Portugalsku. Veškeré dohody, které 
mezi sebou obě strany uzavřely, selhaly, stejně 
jako pokus zapojit svaz UNITA do vlády a demili-
tarizovat její jednotky v roce 1994. Výsledkem 
války byl naprostý kolaps společenských a ekono-
mických struktur. UNITA získala kontrolu nad 
zhruba 75 % venkova, přičemž vyděšení obyvatelé 
těchto oblastí utíkali do vládou ovládaných měst. 
V důsledku přelidnění tu stovky tisíc lidí hladověly 
a trpěly epidemiemi různých chorob. 

Organizačně jsme spadali přímo pod 
odbor mírových misí, v jehož čele stál Kofi 
Anan, který byl později zvolen generálním 
tajemníkem OSN. Pocházel z Ghany, studo-
val ve Spojených státech a Velké Británii 
a oženil se se sestřenicí bývalého švédského 
diplomata Raula Wallenberga, který zachrá-
nil mnoho evropských Židů před deportací 

do koncentračních táborů. Anan stoupal žeb-
říčkem OSN až na nejvyšší příčku, zásluhou 
své inteligence a diplomatických schopností. 
Naše vztahy byly vždy přátelské.

Bývalá Jugoslávie
Svou největší mírovou misi měla OSN 

v bývalé Jugoslávii.2 Jednu dobu bylo na 
území Chorvatska a Bosny a Hercegoviny 
rozmístěno kolem čtyřiceti tisíc vojáků. Jed-
notky měly k dispozici několik polních 
nemocnic. Poté, co OSN předala svůj man-
dát Severoatlantické alianci, bylo tu zřízeno 
několik dalších zdravotnických jednotek. 
Skvělá česká polní nemocnice byla přesu-
nuta ze Záhřebu do střední Bosny, do Banja 
Luky, ve Vukovaru byla malajská nemocnice 
a na sarajevském letišti francouzská. V chor-
vatském Trogiru, poblíž Splitu, byla zřízena 
velká německá nemocnice.

2 Angažmá mírových jednotek OSN v konfliktu 
na území bývalé Jugoslávie nebylo úspěšné. 
Spojené národy tu měly své jednotky UNPROFOR 
od počátku války roku 1992. V prosinci 1995 však 
Rada bezpečnosti OSN oficiálně předala zodpo-
vědnost za mírové operace Severoatlantické alian-
ci (NATO) a jejím jednotkám IFOR.

Navštívil jsem tuto oblast v březnu 1996. 
Šéfem zdravotnických jednotek UNPRO-
FOR, a později IFOR, byl německý plukov-
ník, doktor Frapps. Vyrazili jsme džípem ze 
Záhřebu na jih, projížděli jsme vypálenými 
a zničenými chorvatskými vesnicemi. Na 
zemi ležela tlustá vrstva sněhu. V Národním 
parku Plitvice jsme sešli k nádherným vodo-

pádům a okolním jezerům, která byla 
zamrzlá. Přenocovali jsme v turistickém 
centru, které bylo na zimu zavřené, ale pro 
nás zprovoznili jeden bungalov. Následují-
cího dne jsme pokračovali k Jadranskému 
pobřeží, kde jsme navštívili velkou němec-
kou polní nemocnici. Dohadovali jsme se 
o její potřebnosti, protože byla daleko od 
frontových linií a dostávalo se sem jen málo 
pacientů. Během společné cesty jsme se 
s doktorem Frappsem spřátelili. Vyprávěl mi 
o své rodině. Narodil se před druhou světo-
vou válkou v Sudetech, v Ústí nad Labem, 
které bylo i mým rodným městem! Stěžoval 
si, že na konci války byla celá jeho rodina 
vyhnána z Československa, usadili se 
v Bavorsku. Řekl jsem mu: „Poslouchejte, 
na vašem místě bych mlčel. Potíže vaší 
rodiny se nemůžou srovnávat s osudem 
Židů, kteří byli vyhnáni a odvezeni do kon-
centračních táborů.“ Navštívili jsme krásný 
Dubrovník a pokračovali přes hory na sever 
do Sarajeva. Střelba v obleženém městě už 
téměř ustala, ale škody způsobené dlouhým 
ostřelováním byly patrné na každém kroku. 
Zbořené a vypálené domy, zničená auta 
a tramvaje, vystresovaní lidé, kteří při pře-
cházení ulice přebíhali od jednoho úkrytu 

VZPOMÍNKY JAKOVA ADLERA

➤
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12. část – Mezinárodní mise

V roce 1996 navštívil Jakov Adler v rámci své mise u OSN mimo jiné i Haiti.
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k druhému, to vše byly smutné pozůstatky 
několikaleté války. Navštívili jsme tu dobře 
vybavenou francouzskou nemocnici, která 
poskytovala péči vojákům OSN i místnímu 
obyvatelstvu. Pak jsme pokračovali na sever, 
do české nemocnice, v níž jsem se okamžitě 
cítil jako doma, a do Vukovaru, kde působili 
indonézští zdravotníci. Příslušníci kontin-
gentů ze zemí s teplým podnebím neměli 
zkušenosti s jízdou na sněhu a v mrazech, 
a tak často docházelo k nehodám. Také jsme 
přišli o jednu helikoptéru se zubařkou na 
palubě, která narazila v bosenských horách 
do elektrického vedení.

Africké mise
V létě 1996 jsem navštívil dlouhodobou 

misi OSN v oblasti západní Sahary3, 
v Laayounne, kde působili jihokorejští 
zdravotníci.

Moje další cesta vedla do Libérie, která 
byla od roku 1989 zmítána vnitřními boji 
o obrovské přírodní bohatství, včetně dia-
mantových ložisek. V zemi působila řada 
polovojenských jednotek, v jejichž čele stáli 
často obyčejní zločinci, kteří rekrutovali 
i desetileté děti a tyranizovali celou popu-
laci. Konflikt přinesl zemi naprostou zkázu 
a bídu, zničenou infrastrukturu a přerušení 
vývozu ropy, který pro Libérii představoval 
hlavní zdroj příjmu. Lidé trpěli hladem, 
AIDS, malárií a dalšími přenosnými choro-
bami. Více než 150 000 lidí, převážně civi-
listů, bylo zabito a z více než 850 000 se stali 
uprchlíci. OSN zde zřídilo monitorovací 
a mírovou misi UNOMIL4, se sídlem v hlav-
ním městě Monrovii. Lékařskou část mise 
zajišťovali lidé z Bangladéše.

Navštívil jsem tu několik nemocnic, 
včetně Kennedyho lékařského centra, které 
bývalo univerzitní nemocnicí. V době mé 
návštěvy to byla téměř ruina – okna byla 
vytlučená, nábytek rozlámaný, většina vyba-
vení byla rozkradená nebo zničená. Těch pár 
pacientů, kteří tu byli hospitalizováni, bylo 
v zoufalém stavu. Jedna mladá dívka s nádo-

3 Mise OSN MINURSO byla zřízena v roce 
1991 kvůli monotirování dodržování příměří mezi 
marockou vládou a bojovníky jednotek POLI-
SARIO, podporovanými Alžírskem. Začaly regis-
trace voličů pro referendum o budoucnosti 
Západní Sahary, ale pokračující násilí mezi 
oběma stranami celý proces zastavilo. Většina 
členů mise MINURSO byla stažena v roce 1996.
4 OSN podporovala v Libérii ECOWAS – 
Hospodářské společenství západoevropských 
států sdružující šestnáct zemí, které se snažilo 
zastavit občanskou válku, která vypukla koncem 
roku 1989. V roce 1992 vyhlásila Rada bezpečnos-
ti OSN embrago na dovoz zbraní do Libérie 
a generální tajemník OSN se podílel na zprostřed-
kování jednání mezi ECOWAS a válčícími strana-
mi. Poté, co byla v roce 1993 v Beninu podepsána 
mírová dohoda, Rada bezpečnosti vyslala do 
Libérii misi UNOMIL, která měla monitorovat 
a napomáhat dodržování dohody. 

rovým onemocněním měla poškozené oko, 
které jí viselo ven z důlku. Mnozí pacienti tu 
umírali na AIDS, aniž by jim byla poskyto-
vána jakákoliv lékařská péče.

V severní části města se mačkaly tisíce 
uprchlíků z válečných oblastí. Politická situ-
ace byla velmi nejistá, po ulicích se potulo-
valy ozbrojené bandy, které rabovaly a vraž-
dily. Šéf bangladéšské lékařské mise se 
obával o bezpečí svých lidí a brzy po mém 
odjezdu byla celá mise evakuována na bez-
pečnější místo na pobřeží.

Téhož roku jsem navštívil ještě misi OSN 
ve Rwandě5, v Kigali. Působili zde norští, 
kanadští a indičtí zdravotníci. Navštívil jsem 
nejrůznější kouty této malé krásné země 
a viděl mnoho zcela zničených a opuštěných 
vesnic, jejichž obyvatelé byli vyvražděni 
nebo uprchli ze země.

Moje poslední cesta po misích OSN 
vedla v roce 1997 do Tádžikistánu. Měl jsem 
navštívit pozorovatelské posádky po celé 
zemi a hlavní štáb v Dušanbe.6 Cestovali 
jsme přes Moskvu a uzbekistánský Taškent.

Hlavním problémem bylo zajistit pro 
pozorovatele OSN působící v zemi lékař-
skou péči v některé z místních nemocnic. 
Spolu se švýcarským lékařem, který stál 
v čele zdravotnického týmu OSN v zemi, 
jsem navštívil několik nemocnic. Byly 
obrovské, každá měla přes tisíc lůžek. 
Všechny se však zdály úplně opuštěné, bez 
pacientů. A pokud jde o personál, bylo tu jen 
pár postarších sestřiček, které seděly na ses-
ternách a popíjely čaj. Prostřednictvím naší 
tlumočnice, mladé studentky medicíny, která 
musela studia přerušit kvůli válce, jsem se 
jich zeptal, co se děje. „Bábušky“ mě infor-
movaly, že nemocnice nepřijímají pacienty, 
protože nemají vůbec žádné léky. A lékaři, 
kteří se snažili uživit, jak to jen šlo, prodá-
vali na trhu zeleninu. Švýcarský lékař mi 
řekl, že jedinou fungující nemocnicí je ruská 
vojenská nemocnice v Dušanbe. Na můj 
dotaz, proč OSN nespolupracuje s nimi, mi 
odpověděl, že mu ruský velitel ani nepovolil 
vstup do areálu. Řekl jsem, že se dovnitř 
dostanu. Vsadili jsme se o tabulku švýcarské 
čokolády…

5 Mírová mise OSN ve Rwandě – UNAMIR – 
byla zřízena v říjnu 1993, aby pomohla dodržová-
ní dohody o příměří mezi rwandskou vládou, 
v jejímž čele stáli příslušníci kmene Hutů, 
a Rwandskou vlasteneckou frontou (RPF) Tutisů. 
Poté, co při leteckém neštěstí zahynuli prezidenti 
Rwandy a Burundi, mezietnické vraždění dosáhlo 
bezprecedentních rozměrů. Ani jednotky UNAMIR 
nedokázaly zabránit masovému vraždění, které si 
vyžádalo více než půl miliónu životů. Jednotky 
OSN byly staženy v roce 1996 poté, co se RPF 
podařilo získat kontrolu, ukončit občanskou válku 
a sestavit vládu široké koalice. 
6 Mise OSN – UNMOT – působila v Tádžikistánu 
od prosince 1994 do května 2000 a měla monitoro-
vat nejprve dodržování příměří, a později mírové 
dohody mezi vládními silami a opozicí.  

Jeli jsme do hlavního štábu ruské 
posádky v centru města. Vojákovi na stráži 
jsme vysvětlili, kdo jsme, a on odpověděl, 
že má zakázáno pouštět kohokoli dovnitř. 
Když jsem ho požádal, aby se telefonicky 
spojil s velícím důstojníkem, prostě to 
odmítl. V tu chvíli se k bráně přiblížila malá 
kolona – několik silných motocyklů vojen-
ské policie a za nimi černá limuzína s blika-
jícím majáčkem. Přistupil jsem k autu. 
Když stáhli okénko, uviděl jsem na zadním 
sedadle muže v uniformě brigádního gene-
rála. Požádal jsem ho o rozhovor. K mému 
překvapení se choval celkem přátelsky 
a pozval nás dovnitř. Tam nás nabídl čaj 
a za přítomnosti několika dalších členů 
štábu jeho štábu jsme diskutovali o mož-
nosti navštívit vojenskou nemocnici a navá-
zat s ní spolupráci. Generál poslal jednoho 
vojáka, aby přivedl vrchního vojenského 
chirurga. Po několika minutách se voják 
vrátil a šeptem generálovi sdělil, že doktor 
je „indisponován“ a nemůže se dostavit. 
Pochopil jsem, že je chirurg opilý… Dis-
kuse chvíli pokračovala a pak se mě najed-
nou generál zeptal: „Vy jste z Izraele, že 
ano?“ To mě docela překvapilo, protože 
jsem to, odkud pocházím, nezmiňoval ani 
nikomu z mise OSN. Generál odpověděl: 
„My si umíme zjistit, co potřebujeme.“ 
Zeptal jsem se ho, zda byl někdy v Izraeli. 
Řekl, že byl nějakou dobu služebně v jedné 
ze sousedních zemí. Nakonec jsme si 
potřásli rukou a on nám poskytl svoji limu-
zínu, aby nás doprovodila do nemocnice. 
Ruští lékaři nás přivítali velmi přítelsky 
a poté, co jsme si prohlédli dobře vybave-
nou a fungující nemocnici, jsme podepsali 
smlouvu. Můj švýcarský kolega se musel 
vzdát své čokolády.

◗ Jakov Adler, Foto: archív Jakova Adlera 
Přeložila Kateřina Weberová
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Židovská obec Praha zve 

na výstavu fotografi í

David Kumermann: 

Izrael
Jeruzalémská synagoga, 

Jeruzalémská ul., Praha 1

12. dubna – 21. června 2015
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V izraelském nakladatelství Carmel 
vyšla na sklonku minulého (občan-
ského) roku Čapkova Kritika slov. 
S jejím překladatelem Peerem Fried-
mannem jsme si povídali o tom, jak 
se mu tento text překládal do heb-
rejštiny a proč mu přišlo důležité se 
do takového překladu pustit. 

Proč jste se rozhodl přeložit právě 
Kritiku slov od Karla Čapka a jak 
dlouho jste na překladu pracoval?

Začalo to tím, že jsem přeložil dva 
romány Jáchyma Topola (Kloktat dehet, 
Chladnou zemí), hned jeden za druhým, 
a najednou jsem neměl co překládat. Pro 
zábavu jsem tedy začal překládat Kritiku 
slov a jednotlivé texty jsem pak zveřejňoval 
na svém blogu (http://makropulos.net).

Redaktorka, která pracuje pro jeruzalém-
ské nakladatelství Carmel, mi pak napsala, 
že to přečetla a že jsou to báječné texty – 
s dovolením souhlasím – a rozhodli jsme, že 
je přeložím a ještě doplním dalšími texty 
a poznámkami. Na samém překladu jsem 
pracoval asi celý rok, a přitom je to kratičká 
knížka; ukázalo se, že práce na překladu byla 
náročnější, než jsem původně myslel. Občas 
mě napadlo, že to prostě nedopřeložím, že to 
nejde. Ale šlo to a jsem docela hrdý na to, že 
z původního souboru o jazyce, vlastně 
o jazyce českém, který se skoro ve všem od 
hebrejštiny liší, jsem musel vynechat jen 
jeden text, který byl v hebrejštině opravdu 
nepoužitelný.

Co vás na Kritice slov zaujalo 
nejvíc?

Na Kritice slov se mi nejvíc líbí to, jak 
jednoduše a chytře Čapek dokáže rozebrat 

klišé a ukázat, jak jsme všichni falešní, jak 
slovy vlastně skrýváme, co skutečně mys-
líme; a taky jak zoufale aktuální jsou tyto 
texty z doby první republiky československé 
pro dnešní Izrael. Ale to se mi vlastně spíš 
nelíbí.

V čem vám tyto texty připadají 
aktuální právě pro dnešní Izrael? 
Mohl byste prosím ukázat nějaký 
konkrétní text?

Například „My versus Já“ („žádné ‚my‘ 
mne nespasí, nedal-li jsem ‚já‘ aspoň cibuli 
almužnou“), „Stanovisko“ či „Politika“; ale 
vezměte jako dost smutný příklad text 
„Zásada“. Čapek píše:

„Z každého zvyku, z každé lenosti, sla-
bosti a setrvačnosti můžete udělat věc 
zásady; svět tím sice pranic nezíská, vy však 
ano; vyhovíte sami sobě a nádavkem se 
budete cítit charaktery.“ 

Nechal bych na čtenářích, aby přemýš-
leli, jak to souvisí s Izraelem. Upřímně 
řečeno, já netvrdím, že je to něco typického 
jen pro Izrael; naopak: je mi jasné, že všude 
na světě se lidé chovají stejně blbě, což je 
ovšem jen další důkaz toho, jaké jsou Čap-
kovy texty bystré a bohužel i nadčasové.

Který text se vám líbí nejvíce?
To je těžká otázka. Nejvíc se mi líbí ty 

„vážnější“ texty, například „Otázka“, „Ná -
vrat k někomu“ a jiné, třeba „O dnešním 
jazyce“ (text, který není součástí původního 
souboru Kritiky slov); ale mám moc rád 

i zábavné, skoro komické texty 
jako „Smrt“, ve kterém Čapek 
vlastně nepíše o smrti v normál-
ním životě, nýbrž o smrti v lite-
ratuře jako úniku pro spisova-
tele, který si už neví rady, co má 
s určitou postavou dělat. Nejzá-
bavnější z hlediska překladatele 
byl krátký text „Přísloví“: musel 
jsem najít spoustu hebrejských 
přísloví, která jsou navzájem 
v rozporu – protože o tom tahle 
kapitola je. Mám moc rád, když 
musím během práce na překladu 
beletrie najednou přeložit dva 
verše básně. A s tímto textem to 
bylo podobně.

A jak jste přišel k tak 
dobré češtině? (Kromě 

toho, že máte nadstandardní mož-
nosti konverzace...)

S češtinou jsem začal během studia na 
telavivské univerzitě, měl jsem skvělého 
učitele a velikou podporu. Pak jsem dostal 
stipendium na letní škole v Brně a později na 
Karlově univerzitě. Posledního čtyři a půl 
roku učím na Lauderových školách, a to je 
asi to nejdůležitější. Když člověk musí jazyk 
používat denně, natož ještě s dětmi a chyt-
rými teenagery, tak ho bezpochyby zvládne 
rychleji. A to, že mám doma nadanou překla-
datelku z hebrejštiny do češtiny (Magdalenu 
Křížovou – pozn. red.) – to taky pomáhá.

◗ Ptala se Ruth Jochanan Weiniger
Foto: archív Pe´era Friedmanna

Překladatel a bohemis-
ta Pierre Pe´er 
Friedmann absol-
voval obor literatura 
na Telavivské univer-
zitě, kde se věnoval 
české literatuře 20. 
století, hlavně Karlu 
Čapkovi; pak studoval 
na FF UK. Skoro deset 
let v Izraeli pracoval 
jako literární kritik v deníku Maariv a v časopise 
Time Out, kde psal především o překladové světo-
vé literatuře. V současné době přispívá do novin 
Ha-arec články o české literatuře a překlady; pře-
kládá českou literaturu do hebrejštiny. Přeložil dva 
romány Jáchyma Topola (Kloktat dehet a Chladnou 
zemí), sbírku Čapkových fejetonů Kritika slov, 
román Ladislava Fukse Spalovač mrtvol, deníky 
Helgy Weissové a Michala Krause a několik poví-
dek Ivana Krause a dalších autorů. Vyučuje hebrej-
štinu na Lauderových školách v Praze.

Nadčasová
Kritika slov
rozhovor s Pe´erem Friedmannem
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SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA:
V tajence najdete dokončení hebrejského přísloví: „Jediná kapka… (TAJENKA).“

Český 
ekonom 
(Ota)

Pražská 
synagoga 
(bez 
diakritiky)

Chem. zn. 
kyslíku

Potraviny 
pro 
diabetiky

Chem. zn. 
yttria

Hebr. co
Sociální 
organizace 
při ŽO Praha

Český sochař 
(Jan)

Iniciály izr. 
fyzika 
Levyho

Poslední 
písmeno 
abecedy

Hebr. ty
(m.)

Význam 
slova 
"nezikim"

Domovní 
znamení / cíl

Koncovka 
izraelských 
domén

Římská 1 / 
3. část 
tajenky

Hebr. štěstí / 
televizní 
stanice R. 
Laudera

Přepis posl. 
písmene hebr.  
abecedy / 
2. díl tajenky

Zakladatel 
hnutí Kach

Zkr. věstní- 
ku žid. obcí / 
zkr. Limited 
Company

Předložka / 
důkaz neviny

Abrahámo- 
vo rodiště / 
One Person 
Operation

Jméno 
Kafkovy 
sestry / 
svazek roští

Iniciály fr.-
izr. hudeb- 
nice Keren / 
první žena

Jméno 
spisovatele 
Sperbera 
(bez diakr.)

Snout

Starověký
stát / jméno  
polské 
malířky 
Rosenstein

Básník

Heslo na 
erbu / 
přezdívka 
izr. premiéra

Obětní
zvíře

Druhé 
písmeno 
abecedy / 
hebr. ne

Halachická 
autorita / 
sídlo v již. 
Karolíně

Pomůcka: 
Olanta, 
emca, ata, 
iša

Tlampač
Angl. led  / 
černý pták

Přepis hebr. 
číslice 30 / 
domácky 
Šošana

Mrak / 
ukazovací 
zájmeno

Chem. zn. 
einsteinia / 
zármutky

Praotec spra- 
vedlivých / 
číselné 
identifikační 
heslo

Citosl.
hýkání /
Hebr. den 

Zkr.
otorhinola-
ryngologie 
 

Rozpouští 
kovy

Šalom

Chem. zn. 
dusíku / 
model Volks-
wagenu

Odstranit 
mytím / 
spojka

Hebrejsky 
žena

1. část 
tajenky

Předložka / 
Schutzstaffel

První 
písmeno 
abecedy / 
třebaže

Básnicky ani Hebr. střed
Stroj
na tkaní

Vydává 
sykavý zvuk

Soutěží se o knihy z nakladatelství P3K (výherci budou mít možnost výběru z několika titulů). 
Jména tří vylosovaných výherců zveřejníme v příštím čísle.
Tajenka z minulého čísla zněla: „(Do hrobu) si nic nevezmeš, tachrichin nemají kapsy.“ Zároveň se omlouváme za 
chybu, která se v minulé křížovce objevila – autor křížovky dostal za domácí úkol zopakovat si římské číslice a my si 
budeme dávat větší pozor na překlepy.
Knihu Pod křížem a půlměsícem – Židé ve středověku z nakladatelství Vyšehrad získávají: Jaroslava Dostrašilová, 
Zdeněk Hos, Renata Poulová. Výhercům gratulujeme.

Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu redakce.maskil@maskil.cz
nebo jako SMS na číslo 724 027 929, a to nejpozději do 12. 4. 2015.
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Tvoje osmá detektivka Na šábes 
se nevraždí je z prostředí pražské 
židovské obce. Proč? 

Všechny předchozí detektivky jsem se 
snažil situovat do prostředí, které jsem znal 
buď z vlastní zkušenosti nebo prostřednic-
tvím někoho blízkého. Proto jsem psal 
o mediálních agenturách, farmaceutických 
firmách, o malířích a podobně. V posledních 
letech pracuji pro Židovskou obec v Praze, 
stýkám se s jejími členy, dělám rozhovory 
s přeživšími. A to vše je pro mě nejen 
ohromně zajímavé, ale i podnětné, takže 
jsem se snažil využít své důvěrné znalosti 
dnešního života na obci a popsat ho snad 
realisticky, bez idealizování, ale s velkým 
porozuměním, sympatiemi i humorem.

Mohou se v některých postavách 
jejich předlohy poznat?

Každá literární postava v sobě zahrnuje 
víc osudů, takže se nedá přesně říct, že ten či 
onen je přesně tím oním. Ale samozřejmě 
některé události a detaily jsou celkem snadno 
dešifrovatelné. Už proto, že třeba detektivka 
začíná na letním rekreačním pobytu pro 
seniory. A každý ví, že tyto pobyty každo-
ročně skutečně probíhají, a mezi členy obce 

kolují skvělé historky o tom, k čemu při nich 
došlo. I domov pro přeživší, v detektivce 
pojmenovaný Halochem (tj. hebrejsky bo -
jovník), je inspirovaný Hagiborem.

Ano, právě v tomto uzavřeném pro-
storu došlo ke dvěma záhadným 
úmrtím seniorů, které má vyšetřit 
tvůj detektiv beze jména. Mluvíš 
o porozumění a sympatiích k židov-
ské obci. Nebál ses toho, že vrah 
bude muset pocházet ze židov-
ského prostředí?

Kdo si detektivku přečte, sám pozná, jak 
je to vyřešené. I když připouštím, že z hle-
diska čistě detektivního žánru je závěr ne 
zcela standardní, ovšem naprosto košer.

Tvůj příběh se sice odehrává 
v přítomnosti, ale kořeny 
zločinu sahají do předválečné 
a válečné minulosti.

To má svoji logiku. Pro přeživší 
šoa je minulost stále živá, nedá se na 
ni zapomenout. Prožili věci, které si 
dnes těžko umíme představit. Stále 
pro ně zůstávají nedořešené některé 
záležitosti, které mohou náhle vy -

plynout na povrch a odstartovat řetězec dra-
matických událostí. Tak je tomu i tady.

Zápletka je opravdu závažná, ale 
přitom na stránkách nechybí onen 
specifický židovský humor, někdy 
i černý, ironie. Jde to dohromady 
s tragikou příběhu?

Věřím, že ano. Jak jsem poznal desítky 
přeživších, nikdy jim nechyběl humor. 
Možná je to společně se zvědavostí a aktiv-
ním přístupem k životu nejtypičtější rys 
židovské mentality. 

Detektivku vydáváš pod pseudony-
mem Petr Eidler. To příjmení zní 
židovsky...

Ano, je to jméno mojí babičky. 
Ovšem pod tímto pseudonymem 
jsem vydal všechny detektivky, 
aniž bych ještě tušil, že nějakou 
židovskou napíšu.

◗ Ptal se Pavel Kuča

Jeho Excelence Gary Koren, působící jako 
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 

Státu Izrael, v úterý 24. února 2015 poctil 
svou návštěvou Mohelnicko. Jednalo se his-
toricky o první oficiální návštěvu izraelského 
ambasadora v tomto regionu. V synagoze 
v  Úsově se seznámil se židovskou historií 
a zejména pak s osobností Abrahama 
Leipnikera Löwyho, prapředka senátora USA 
a ministra zahraničních věcí Johna Kerryho, 
který byl rovněž vynikajícím diplomatem. 
Na úsovském židovském hřbitově se poklo-
nil jeho památce a položil symbolický kamí-
nek na jeho náhrobní kámen.

Při dalším zastavení v loštické synagoze 
byli hosté seznámeni s dokumentační 
a vzdělávací činností občanského sdružení 
Respekt a tolerance, které se spolu s městem 
Loštice podílelo na restaurování místní syna-
gogy. Při této příležitosti byla panu velvy-
slanci představena současná starostka města 
Šárka Havelková Seifertová, místostarosta 
Jan Konečný a bývalý starosta Ctirad Lolek, 
který má na rekonstrukci synagogy nemalou 
zásluhu.  Jeho excelenci byly vykresleny 

příběhy místa, kde soužití křesťanů a židů 
bylo v historii založeno na poměrně dobrých 
vztazích. Důkazy podali prostřednictvím 

svých životů i přeživší holocaustu z regionu, 
kteří se tohoto významného setkání rovněž 
zúčastnili. Slavnostní ceremoniál doprovodil 
pěvecký soubor Avonotaj, který se sdruže-
ním již léta spolupracuje a jehož interpretace 
hebrejské hudby často doprovází významné 
události regionu.

Pozornost pana velvyslance upoutala 
kniha židovské spisovatelky Fanny Neudy 
Hodiny zbožnosti, která byla napsaná právě 
v místní synagoze. O její hebrejské vydání se 
v loňském roce zasloužila členka izraelského 
parlamentu dr. Aliza Lavie. Jedná se totiž 
o historicky první modlitební knihu, kterou 
kdy napsala židovská žena pro židovské 
ženy. Přeložena byla do několika jazyků a do 
dnešních dnů se dočkala téměř čtyřiceti 
vydání. Pan velvyslanec při loučení nazna-
čil, že se do Loštic rád vrátí ještě v letošním 
roce, a to při příležitosti plánovaného odha-
lení pamětní desky k  výročí prvního vydaní 
knihy Hodiny zbožnosti, které se uskutečnilo 
v roce 1855, tedy před 160 lety.

◗ Sdružení Respekt a tolerance
Foto: Jindřich Buxbaum

14 Březen/Duben 2015

Petr Eidler, Na šábes se nevraždí, 248 
str., vydalo nakladatelství MOBA 
v edici Původní česká detektivka, Brno 
2015

S Petrem Eidlerem
o první české detektivce ze židovského prostředí
V lednu jsme přinesli zprávu o vydání první české detektivky odehrávající se v židovském prostředí. 
Jejímu autorovi jsme položili několik otázek.

Neobvyklá návštěva v úsovské a loštické synagoze

Jeho Excelence Gary Koren během návštěvy úsovské 
synagogy (nahoře). A při vystoupení pěveckého sboru 
Avonotaj v Lošticích (dole).
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Řeč Benjamina Netanjahua v americkém Kongresu vyvolala 
v USA, Izraeli i židovských kruzích na celém světě diskusi 
o vhodnosti tohoto kroku. Netanjahu se vyslovil proti chystané 
mezinárodní dohodě o íránském jaderném programu, a Írán ozna-
čil za hrozbu nejen pro Izrael, ale i pro mír na celém světě. 
Zde je několik názorů z českého prostředí.

Co si myslíte o řeči premiéra Netanjahua v americkém Kongresu 
a co odhadujete, že přinese?

Marek Čejka (politolog): „Bibi“ je velký politický hráč: Jsou to již dvě dekády, co upo-
zorňuje, že Írán do dvou tří let vyvine jadernou zbraň a daří se mu na tom získávat politické 
body. Nicméně nyní ho již za jeho postoje v této věci kritizují i lidé, kteří by ho jinak spíš 
podporovali. Vyčítají mu odvracení pozornosti od reálných problémů Iz  raele. Navíc si jeho 
současná politická hra, jejímž vyvrcholením bylo právě vystoupení v Kongresu, velmi 
zahrává s důvěrou USA. To je i pro budoucí izraelskou politiku stěžejní záležitost.  

Věra Tydlitátová (judaistka, 
Centrum blízkovýchodních studií 
Západočeské univerzity):
Řeč premiéra Netajahua má asi 
daleko k běžné diplomatické dikci 
a téměř jistě bude sklízet ostrou 
kritiku. Ale já panu premiérovi 
rozumím. Stát Izrael žije již léta 
ve strachu a neustále poslouchá 
nezakryté vyhrožování ze strany 
íránských světských i duchovních 
představitelů. Obamova adminis-
trativa opouští tradičního spojence 
v exponovaném regionu a pone-
chává Izrael bez podpory. Jestliže 
Benjamin Netanjahu žádá, aby 
Írán přestal ohrožovat sousední 
země, přestal podporovat teroristy 
a vyhrožovat, že vymaže Izrael z mapy jako rakovinný nádor, klade naprosto legitimní poža-
davky. Zajímavé je, že obavy z jaderného Íránu nemá pouze Izrael, ale také například Saúdská 
Arábie. Někteří američtí, ale také evropští politici pohlížejí na Izrael jako na velmi vzdálenou 
a velmi cizí zemi, kterou je možné kdykoliv peskovat za necitlivost k nepříteli, nebo nakonec 
i obětovat. Myslím, že podobně se díval na Československo jistý pan Neville Chamberlain.

Magdalena Křížová (hebraistka): Ztotožňuji se s názorem, že Izrael by ve své zahra-
niční politice vůči svému nejdůležitějšímu spojenci neměl hazardovat a stranit jednomu 
politickému křídlu, v tomto případě Republikánům, kteří Netanjahua pozvali, proti druhému. 
Bibi se snažil takto získat před volbami politické body, což se mu zřejmě podařilo; ve skuteč-
nosti mu pravděpodobně šlo spíš o domácí publikum než o Írán. Celá kauza je ale příznačná 
pro současnou politickou situaci takřka kdekoli na světě: i v diplomacii, kde by měla vládnout 
především uměřenost, se vytrácí rozumný střed, posiluje radikalismus, zastrašování, siláctví 
a extrémy se čím dál víc vzdalují.

◗ red, foto: Wikipedia

V druhé polovině dubna to bude přesně 
25 let, co se Václav Havel jako první 

československý prezident vypravil na ofici-
ální cestu do Izraele. Jen několik měsíců po 
začátku jeho prezidentského mandátu a po 
znovuobnovení demokracie se návštěva 
vyznačovala silnou atmosférou a ne zcela 
klasicky formálním obsahem – příkladem je 
Havlův slavný projev o Kafkovi na Hebrejské 
univerzitě. 

Čtvrtstoletí od této mimořádné události 
se bude celou řadou neformálních akcí slavit 
ve Vinohradském pivovaru: 19. dubna se 
začíná Audiencí v nastudování divadla Na 
tahu, v následujících dnech pak následuje 
promítání filmu Bricha o podílu Českoslo-
venska na vzniku Státu Izrael s debatou 
s režisérem Martinem Šmokem, autorské 
čtení ze Žantovského knihy Havel, dílna pro 
děti s knihou Havlovy matky Boženy 
Didasko – Učím, tematický videoart a na 
závěr, 28. dubna, česko-izraelský rockový 
večírek s kapelami Garáž a Malox. Na čepu 
bude také speciální havlovské pivo!

Poslední den programu, 28. dubna, pro-
běhne v odpoledních hodinách v Knihovně 
Václava Havla dvoupanelový seminář o čes-
ko-izraelských vztazích. 

Všichni jsou srdečně zváni, vstup na akce 
bude zdarma nebo velmi mírný. 
Více informací najdete během dubna na 
webu a facebooku Vinohradského pivo-
varu (Korunní 2506/106) a webu a face-
booku Velvyslanectví Státu Izrael. 
Vinohradský pivovar: Korunní 2506/106, 
www.vinohradskypivovar.cz
Velvyslanectví Státu Izrael:
http://embassies.gov.il/praha/

Anketa Týden Václava 
Havla a Izraele 
ve Vinohradském 
pivovaru
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z obcí

Káva o čtvrté
středa 15. dubna (kavárna 14.30 h, zahájení 15.30 h)

PhDr. Eva Bendová, Ph.D., kurátorka a historička umění:

Oskar Kokoschka, bouřlivý Rakušan s českými kořeny a vý -
znamný modernista, mj. autor alegorického portrétu prezidenta 
Tomáše Garrigua Masaryka a šestnácti obrazů Prahy. Téma bude dopl-
něno projekcí.

Připravil a moderuje: Honza Neubauer, jan@neub.ch, tel.: 602 364 682

PODVEČER

YVONNE PŘENOSILOVÉ

úterý 28. dubna
od 15 hodin

„Stáří je obtížná věc. Někdo 
řekl, že stáří není pro 
zbabělce. Není to nic 

lehkého, ale je to období 
zvláštního míru. Svět 

najednou vidíte celý,“ říká

JAN KAČER, 
herec a režisér.

Židovská obec v Praze, 

společenský sál, 

Maiselova 18, Praha 1
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   Purim v Bejt Simcha
Letošní oslavy svátku Purim byly v Bejt Simcha rozděleny na dvě 

části. Na část formálnější, připadající na 14. adar, tedy čtvrtek 
5. března, a na část spíše komunitní a pro rodiny s dětmi, kterou jsme 
slavili společně s přáteli z děčínské židovské obce v sobotu 7. března.

Tradiční oslava se odehrála v našich prostorech za mimořádného 
zájmu. Prostory byly tentokrát plné do posledního místečka a nejen 
to, někteří pozdější příchozí museli vzít za vděk i 3posezením na 
zemi. Plánovaný stůl pro tvůrčí vyžití dětí jsme tak museli ponechat 
na chodbě před synagogou, kam se posléze přesunuly i děti, které 
společnými silami vytvořily svitek Ester ilustrovaný hlavními posta-
vami příběhu. Poté si vyrobily veselá chřestidla, aby mohly při vyslo-

vení Hamanova jména způsobit dostatečný ryk. Nakonec se nás sešlo 
i s dětmi přes šedesát, většina ve veselých a nápaditých maskách.

Podle tradice jsme vyslechli kantilované čtení Megilat Ester 
v podání našeho chazana Ivana Kohouta, zatímco všichni zúčastnění 
měli možnost sledovat text souběžně v českém překladu. Skvěle nás 
podpořil rabín Bruce Aft z kongregace Adat Reyim (Springfield, 
USA), který byl v této době s manželkou na dovolené v Praze. Měli 
jsme tedy možnost vyslechnout jeho veselé komentáře vždy po každé 
kapitole, čímž velmi oživil průběh purimových oslav.

Všem děkujeme za hojnou účast a těšíme se na další setkání.
◗ mel, Foto: archív Bejt Simcha

O projektu Památníku Šoa na pražském 
nádraží Bubny jsme v Maskilu psali již 

v loňském roce. Nyní se podařilo realizovat 
další krok. V pondělí 9. března byla před 
budovou nádraží odhalena monumentální 
socha Aleše Veselého, která má podobu dva-
cetimetrové kolejnice vedoucí vzhůru k ne-
bi – či do nenávratna.

Právě zde, na bubenském nádraží, zapo-
čalo před sedmdesáti lety svou cestu do 
nenávratna padesát tisíc českých Židů. 

Hrstka stále žijících pamětníků byla odha-
lení přítomna. Za všechny přeživší promlu-
vil historik Toman Brod: „Má chmurná 
vzpomínka začíná právě na tomto místě. 
Koncem července 1942 jsme obdrželi výzvu, 
abychom nastoupili do transportu – moje 
matka, můj bratr a já. Můj otec zemřel ještě 
před válkou. A v pátek 28. července 1942 
jsme přišli na toto nádraží. Pro moji matku 
a pro mého bratra byly jejich kroky touto 
pražskou ulicí poslední v jejich životě.“

Památník ticha, jak autoři projektu 
nazvali celý postupně vznikající bubenský 
památník, by měl být otevřen na podzim 
příštího roku, u příležitosti 75. výročí zahá-
jení transportů pražských Židů.

Více o projektu i kulturních akcích, které 
v Bubnech probíhají, se dozvíte na webo-
vých stránkách www.bubny.org.

◗ red, Foto: Karel Cudlín

Monumentální objekt sochaře Aleše Veselého je kolejí vedoucí do nenávratna, ale zároveň představuje 
i Jákobův žebřík.

Ředitel vznikajícího Památníku Šoa a jeden z jeho 
iniciátorů, filmový dokumentarista Pavel Štingl.

Za přeživší zavzpomínal historik Toman Brod 
(vpravo).

Brána nenávratna

16
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Hledáte práci a chcete se 
aktivně podílet na výchově 
a vzdělávání naší nejmladší 
generace? Spolek Bejachad 
nabízí místo učitel/ka či 
vychovatel/ka na HPP v dětské 
skupině pro děti ve věku 3–6 let.

Požadavky:
•  pedagogické a/nebo zdravotnické vzdělání 

a/nebo certifikovaný kurz „Chůva pro děti 
do zahájení povinné školní docházky“

•  praxe v práci s dětmi a péči o ně
•  spolehlivost, kladný vztah k dětem, samo-

statnost, kreativita, psychická odolnost, 
schopnost práce v týmu, flexibilita, organi-
zační schopnosti

•  trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
•  osobní vztah k židovství a znalost juda-

ismu/hebrejštiny/angličtiny výhodou

Nabízíme:
•  příjemné pracovní prostředí, rodinnou 

atmosféru, přátelský kolektiv 
•  dlouhodobou spolupráci, odpovídající pla-

tové ohodnocení 
•  prostor pro kreativitu a samostatnou práci, 

možnost aktivně se podílet na rozvoji 
školky 

• pracoviště v dosahu metra A

Svůj životopis spolu 
s motivačním dopisem zasílejte 
do 30. 4. 2015 na adresu: 
ganbejachad@gmail.com.

z obcí

Jako každoročně i letos organizovalo 
Sociální oddělení Židovské obce v Praze 

společně s Českou unií židovské mládeže 

(ČUŽM) roznášku šlachmones. Ty bývají 
určeny především pro seniory a dobrovolní-
ci jim je donášejí domů, do domu s pečova-

telskou službou nebo i do nemocnic. Na 
rozdíl od minulých let se kromě mládežnic-
kých „roznašečů“ zapojili i ti nejmenší: 
místo dosavadních igelitových sáčků zakou-
pilo oddělení ekologické papírové tašky, 
které děti ze židovských školek (na Hagiboru 
a Na Výšinách) změnily v ručně zdobené 
dárkové tašky.

„Každý balíček je tak zá-
roveň pozdravem od jedno-
ho dítěte jednomu ze star-
ších členů obce,“ říká paní 
Jana Wichsová, vedoucí 
Střediska sociálních služeb 
při ŽOP. „Letos se zapojilo 
i několik amerických stu-
dentek, pro které bylo setká-
ní se seniory zároveň sou-
částí jejich studia židovské-
ho života a paměti ve Střední 
Evropě.“ ◗ red

Součástí balíčků byly perníčky v podobě královny Ester 
(některý je možná Vašti...). Perníčky napekla paní Rivka 
Kočí. Foto: Eva Wichsová

Akce letos proběhla v rámci celoevropské kampaně 
Toda on Purim, organizované Evropskou unií židov-
ských studentů (EUJS) a Světovou unií židovských 
studentů (WUJS). (Více na http://www.todaonpurim.
com) Foto: Eva Wichsová

Ručně zdobené tašky ze školky na Hagiboru

Jana Wichsová, vedoucí Střediska sociálních služeb ŽOP

Předávka roznašečům... Foto: rjw

Šlachmones
propojují generace
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18 Březen/Duben 2015

Židovské muzeum 
v Praze, Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu

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

středa 1. 4. v 18 h:
Myth, Politics and Empire: The Jews of 
Habsburg Bukovina. Území Bukoviny se 
dostalo pod správu habsburské monarchie 
v 70. letech 18. století jako součást její 
expanze na východ. Pro Židy stejně jako pro 
Rumuny, Ukrajince, Poláky a Němce měla 
tato provincie výjimečné místo v jejich 
kolektivní paměti, kde v nostalgické vzpo-
mínce představovala společnost, jež posky-
tovala příležitosti a jistoty. Přednáška 
prof. Davida Rechtera z Oxfordské univer-
zity se zaměří na mýtus a realitu Bukoviny 
a jejích Židů během tohoto stočtyřicetiletého 
habsburského experimentu s národní, kul-
turní a náboženskou růzností. Přednáška 
v angličtině se koná v rámci semináře 
k moderním židovským dějinám, jehož 
garantem je ŽMP a Ústav soudobých dějin 
AV ČR. Vstup volný

čtvrtek 2. 4. v 18 h:
„Náhodou jsou to židovské děti.“ Těmito 
slovy se bránila sekretářka organizace Švý-
carská pomoc emigrantským dětem, která 
mezi lety 1934 až 1939 přivezla 5000 dětí 
uprchlíků z Paříže na zotavenou do švýcar-
ských rodin. Za války se tato organizace 
postarala o dalších 5000 dětí, které legálně 
či ilegálně přežily šoa ve Švýcarsku. 
V letech 1945–1947 přivážela opět „dět-
skými vlaky“ mládež z celé Evropy. Na 
předválečné, válečné i poválečné fungování 
této organizace se zaměří přednáška švýcar-
ské historičky českého původu Heleny 
Kanyar Becker. Přednáška je součástí vol-
ného cyklu věnovaného uprchlíkům ve 20. 
století. Vstup volný

úterý 7. 4. v 18 h:
Vykoupení v luriánské kabale. Izák Luria 
(1534–1572) patří mezi přelomové postavy 
judaismu a jeho kabalistický systém se 
nesmazatelně vtiskl do židovského nábožen-
ského myšlení i praxe. Přednáška Josefa 
Blahy se soustředí na jedno z klíčových 
témat luriánské kabaly – mesianismus 
a myšlenku vykoupení. Pojednány budou 
zdroje Luriova mesianismu i vlastní lurián-
ské pojetí vykoupení charakteristické přede-
vším svým důrazem na význam jedince 
v urychlení příchodu Mesiáše.

neděle 12. 4. ve 14 h:
Nedělní program pro děti a jejich rodiče: 
Lvíček Arje slaví Pesach. Arjeho kamarád 
Mojžíš má před sebou velký úkol. Podaří se 
mu zachránit všechny Židy z egyptského 
otroctví? Projde Mojžíš mořem suchou 
nohou? To všechno a ještě mnohem víc se 
dozvíte v naší pesachové dílně. Prohlídka: 
Klausová synagoga. Jednotné vstupné 50 Kč

pondělí 13. 4. v 18 h:
Gaza od A do Z. Přednáška Jana Neu-
bauera, která v široké historické perspek-
tivě sleduje dramatické politické, kulturní 
a náboženské proměny tohoto malého území 
na jihovýchodním pobřeží Středozemního 
moře. Na pozadí složité historie tohoto 
území bude pojednána i role Gazy v součas-
ném palestinsko-izraelském konfliktu. Před-
nášku doprovodí bohatá obrazová projekce.

úterý 14. 4. v 18 h:
Zmařené naděje: Poválečné Českosloven-
sko jako křižovatka židovských osudů. 
Přednáška filmového dokumentaristy Mar-
tina Šmoka, autora stejnojmenné výstavy 
v Galerii Roberta Guttmanna ŽMP. Výstava 
představuje málo známé aspekty poválečné 
historie českých zemí v letech 1945–1953 
spojené s návratem přeživších z koncentrač-
ních táborů, osídlováním pohraničí a tranzi-
tem desetitisíců židovských uprchlíků přes 
naše území.

středa 15. 4. v 18 h:
Mistr fotografie – putování časem s foto-
grafiemi Zeeva Hertze. Večer věnovaný 
osobnosti a dílu pražského rodáka Zeeva 
Hertze (*1922), jehož působení představuje 
jeden z milníků v dějinách izraelské fotogra-
fie. Kromě Zeeva Hertze samotného 
vystoupí se svými příspěvky kurátorka Bru-
ria Pasternak a prof. Uri Sharvit. Úvodní 
slovo pronesou ředitel ŽMP Leo Pavlát 
a Jitka Jurková z Velvyslanectví Státu 
Izrael v České republice. Vstup volný

úterý 28. 4. v 18 h:
Podvečer s Boženou Steinerovou. Božena 
Steinerová je vynikající pianistka, absol-
ventka pražské AMU. Absolvovala také 
uměleckou aspiranturu na Čajkovského kon-
zervatoři v Moskvě. Po roce 1985, kdy 
emigrovala do Německa, se jí dařilo úspěšně 
rozvíjet uměleckou dráhu i jinde v zahraničí. 
Po roční zkušenosti s životem v Izraeli se 
v devadesátých letech rozhodla k návratu do 
Prahy. V průběhu večera bude představeno 
její nové CD s náročnými sonátami 
J. Brahmse a S. Prokofjeva. Beseda bude 
následována krátkým koncertem, během 
něhož z nového CD zazní vybrané ukázky. 

Moderuje Martina Fialková z Mezinárod-
ního českého klubu, který akci spolupořádá.

středa 29. 4. v 18 h:
Naše 20. století. Cyklus pořadů Židovského 
muzea v Praze, v jehož průběhu pamětníci 
holocaustu vzpomínají na léta předválečná, 
válečná i poválečná. Pozvání k setkání při-
jali Michaela Vidláková (*1936) a Pavel 
Werner (*1932). Moderuje Petr Sokol, 
lektor vzdělávacího projektu Naši nebo cizí? 
Židé v českém 20. století. Vstup volný

Výstava v prostorách OVK:
Paměť, vzpomínání, připomínání… Práce 
účastníků XVI. ročníku výtvarné soutěže 
Památníku Terezín. Do 14. 4. po–čt 10–15 h, 
pá 10–12 h, během večerních programů a po 
domluvě.

pobočka Brno:

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

čtvrtek 2. 4. v 18.30 h:
Arnošt Goldflam: O nepotřebných věcech 
a lidech. Povídání o obyčejných i neobyčej-
ných věcech, které nás obklopují každý den, 
jak je citlivý autor, herec, režisér a otec 
Arnošt Goldflam zachytil ve své poslední 
knize. Pořad se koná ve spolupráci s KVC 
rabína Federa při ŽO Brno. Náhradní termín 
za neuskutečněnou přednášku 12. 2.

úterý 7. 4. v 17 h:
Cesty a vzpomínky – vernisáž výstavy 
obrazů a tapiserií Art protis výtvarnice, 
členky Židovské obce Brno Hany Langové-
Vepřekové, která o své tvorbě mimo jiné 
říká: „Kromě tapiserií jsem svou tvorbu 
rozšířila o malbu akrylovými barvami. Pou-
žívám je v pastózních vrstvách i v lazurních 
tónech, někdy také vkomponovávám různé 
materiály např. textil. Témata tvorby čer-
pám z přírody i z cest do zahraničí.“

neděle 12. 4. v 10.30 h:
Jak chutnají macesy? Dílna pro rodiče 
s dětmi od 5 let bude věnována židovskému 
svátku Pesach. Při povídání o deseti ranách 
a odchodu Židů z egyptského otroctví budou 
účastníci dílny jako vždy výtvarně tvořit 
a ochutnají také nekvašený chléb, tzv. macesy.

čtvrtek 16. 4. od 14 do 17 h 
na Moravském nám.:
Jom ha-šoa – Den holocaustu – je dnem, 
kdy se prostřednictvím občanských a nábo-
ženských obřadů vzpomíná na památku šesti 
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milionů zavražděných Židů i na židovské 
hrdiny bojující proti nacistům. Tento vzpo-
mínkový den, 27. nisanu podle židovského 
kalendáře, je datem zahájení povstání ve 
varšavském ghettu v roce 1943. Uctěme 
společně tento den předčítáním jmen obětí 
holocaustu na Moravském náměstí před 
Místodržitelským palácem! Akce se koná ve 
spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy 
a Muzeem romské kultury.

pondělí 20. 4. v 18 h:
Archeologie v Izraeli. V Izraeli se s nad-
sázkou říká, že kde se kopne, tam se najde 
vzácný archeologický nález. Archeologie je 
nedílnou součástí života Izraelců. Odráží 
nejen bohatství a pestrost kultur a nábožen-
ství, ale i neklidnou současnou situaci. 
Přednáška Terezie Dubinové spojená s pre-
zentací nejzajímavějších nalezišť a nálezů 
doplněná i o složité aspekty právní a ideolo-
gické situace při jednáních s Památkovým 
ústavem. Ve spolupráci s Kulturním a vzdě-
lávacím centrem rabína Federa při ŽOB.

úterý 21. 4. v 18 h:
Architektura evropských synagog – 
seznámení s nejzajímavějšími příklady 
architektonického řešení synagog v evrop-
ských zemích. Téměř 150 barevných 
snímků doprovodí odborným výkladem 
Ing. arch. Jaroslav Klenovský. Náhradní 
termín za neuskutečněnou přednášku 19. 2.

čtvrtek 23. 4. v 18 h:
Dora Diamant. O díle Franze Kafky bylo 
napsáno mnoho knih stejně jako o něm 
samém. Autentické svědectví Dory Dia-
mant, po jejímž boku spisovatel prožil 
necelý poslední rok života, však příliš 
známé není. O osudech pozoruhodné židov-
ské dívky, která byla s Franzem Kafkou až 
do jeho posledního vydechnutí, bude podle 
strhující monografie nazvané Kafkova 
poslední láska americká autorky Kathi Dia-
mant vyprávět Pavla Váňová.

úterý 28. 4. v 18 h:
Třebíč: světlo a stín. Promítání série čtyři-
ceti klasických fotografií Norberta Švarce 
snímajících židovské ghetto v Třebíči. Vizu-
ální vjem doplní tematický soubor čtených 
textů v podání Simony Pekové, herečky 
brněnského HaDivadla, která se v tomto 
městě narodila a ve svém srdci jej nikdy 
neopustila...

Celý duben můžete v sále OVK Brno zhléd-
nout výstavu tapiserií a obrazů Hany Lan-
gové-Vepřekové nazvanou Cesty a vzpo-
mínky. Výstava je přístupná ve dnech 
programových akcí a po předchozí telefo-
nické domluvě. Vstup volný

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

Happy End, divadlo Rokoko, 
premiéra 28. března
Na konci března uvede Divadlo Roko-
ko premiéru současné izraelské tragi-
komedie Happy End, ve které se lehce 
a s nadhledem vypráví o velmi váž-
ných věcech. Režie se ujal Arnošt 
Goldflam, který tak vůbec poprvé uve-
de na česká jeviště hru dramatičky 
Anat Gov. V inscenaci uvidíte Danu 
Batulkovou, Radku Fidlerovou, Jitku Smut-
nou, Evellyn Pacolákovou, Hanu Doulovou, 
Jiřího Hánu a další. Anat Gov začala psát 
Happy End poté, co u ní lékaři objevili rako-
vinu. Rozhodla se o své chorobě hovořit na-

prosto otevřeně, a přestože se 
dotýká natolik závažných věcí, 
jakými jsou nemoc a smrt, ne-
chybí jí humor a nadhled. Anat 
Gov přežila s rakovinou čtyři 
roky, během kterých, jak sama 
řekla v jednom z posledních 
rozhovorů, bylo víc dobrých 
než špatných dní. Přestože na-
konec v roce 2012 nemoci 

podlehla, poselství, které divákům zanechala, 
totiž „Nikdy neztrácejte naději a berte si 
z života to nejlepší“, je stále živé. Termíny 
představení a další informace najedete na 
www.mestskadivadlaprazska.cz.

Hebrejská literatura byla od svých počátků 
výhradně mužskou doménou; ženské autor-
ky se ke slovu dostaly teprve na počátku 
dvacátého století. Trvalo však ještě několik 
desítek let, než byl ženský 
hlas do hebrejského literár-
ního kánonu přijat. Jak pro-
bíhal tento proces v izrael-
ské poezii? Jak se z básnířek 
sekundujících svým muž-
ským protějškům staly 
uznávané břitké komentá-
torky společenského i politického dění a hy-
batelky zásadních změn v izraelské literární 
historii? Životy a díla významných izrael-
ských básnířek představí a literárními i hu-

debními ukázkami doplní hebraistka Zuzana 
Hametová.

Zuzana Hametová je absolventkou ang-
listiky a hebraistiky na FF UK. Vyučuje 

hebrejštinu na pražském 
Ulpanu, příležitostně pak 
angličtinu v indickém Himá-
laji a věnuje se překladu sou-
časné izraelské poezie.

Ulpan uvádí... je projekt 
pražského Ulpanu určený 
široké veřejnosti. Série před-

nášek přiblíží posluchačům izraelskou kul-
turu i různé aspekty života v Izraeli.

Projekt je realizován díky grantu NFOH. 
Vstup zdarma. Více informací na www.ulpan.cz

Kulturou proti antisemitismu 
neděle 19. dubna 2015

Jestliže si také myslíte, že antisemitismus je nákaza, která znovu ohrožuje civilizaci, 
přijďte a připojte se tak k těm, jimž to není jedno. 

POCHOD DOBRÉ VŮLE: 14 hodin, Praha, náměstí Franze Kafky

Připojte se k pietní vzpomínce na oběti holocaustu a k pochodu na Malou Stranu, který je 
pokojnou a kulturní reakcí na projevy antisemitismu a nesnášenlivosti.

VŠICHNI JSME LIDI: 15 hodin, Valdštejnská zahrada

Veřejné shromáždění s kulturním programem za účasti pamětníků holocaustu Eriky Bez-
díčkové a Luďka Eliáše, herce Jana Potměšila, kantora Michala Foršta a dalších předních 
českých osobností. Vstup volný

JAZZOVÝ KONCERT: 19.30 hodin, Divadlo U Hasičů, Římská 45

Dvojkoncert izraelských jazzových formací: duo Guy Mintus & Yinon Muallem a Hadar 
Noiberg Trio. Vstupenky na www.jmw.cz

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

Pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky a ministra kultury Daniela 
Hermana pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ). 

www.vsichnijsmelidi.cz

Izraelská kultura v ČR

„Uvolni pouta jazyka svého, ženo!“
Sto let izraelského ženského básnění
17. 4. 2015 | 19 h | Langhans – Centrum 
Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1
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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.

Pesachové Míša řezy
bez mouky 
Tento recept je ideální pro ty, kdo jedí během pesachu kitnijot 
(kukuřici, lušteniny, rýži atd.). Pro toho, kdo dodržuje aškenáz-
ská pravidla, existuje alternativa. Když jsem si recept přečetla, 
říkala jsem si, že to přece nemůže fungovat, ale funguje. A je to 
moc dobrý, rychlý a levný dezert.

Suroviny: 200 g moučkového cukru, 4 vejce, 50 ml 
rostlinného oleje, 4 čokoládové pudinky (obsahují 
kukuřičný škrob, takže lze nahradit 180 g bramborového 
škrobu a 2 lžícemi kakaa bez lecitinu), 1 prášek do pečiva 
(na bázi škrobu, ne mouky) nebo lžička jedlé sody, máslo 
na vymazání formy a trocha macesové mouky na vysypání
Na krém: 2 tučné tvarohy, 1 zakysaná smetana 20%, 
3 vanilkové cukry, lžíce moučkového cukru
Ozdoba: čokoláda, čokoládová poleva, čerstvé jahody 
(případně agar na potření)

Postup:
1. Vajíčka rozšleháme s cukrem, přidáme olej, čokoládové 
pudinky a nakonec prášek do pečiva nebo sodu a důkladně 
promícháme. Nalijeme do vymazané a macesovou moučkou 
vysypané formy a pečeme zhruba dvacet minut v dobře vyhřáté 
troubě (mně se na první pokus stalo, že mi část koláče nevy-
běhla, nevím proč, možná mi nehřeje stejnoměrně trouba, ale 
prostě jsem ten kus odřízla).
2. Ze dvou tvarohů, zakysané smetany a cukru připravíme 
krém, který natřeme na vychladlý moučník. Necháme zhruba 
hodinu ztuhnout a nakonec buď polijeme čokoládou anebo jako 
na obrázku obložíme plátky jahod, které můžeme potáhnout 
v ovocné šťávě uvařeným agarem.

Tvarožník nejen na Pesach
(koho by bavilo snídat celý týden macesy) 

Suroviny: 1/2 kg tvarohu, 3 vejce (bílky a žloutky 
zvlášť), 125 g cukru, 30 g bramborové moučky, lžíce 
alkoholu vhodného na pesach, rozinky (sušené ovoce by 
mělo být košer na pesach), kůra z biocitronu, špetka soli, 
tuk a macesová moučka na vysypání

Postup: 
1. Tvaroh utřeme se žloutky, cukrem, alkoholem a citronovou 
kůrou. I když to na začátku vypadá beznadějně, vše utřeme 
v hladký krém, do kterého přidáme bramborovou moučku. Sníh 
ušleháme se špetkou soli a lehce vmícháme do tvarohu. Nako-
nec můžeme vmíchat rozinky nebo čerstvé ovoce.
2. Formu (lépe plech) vymažeme tukem a vysypeme maceso-
vou moučkou. Pečeme v předem rozehřáté troubě na mírnější 
stupeň, dokud se nenafoukne a nezezlátne. Pokud pečeme na 
plechu či ve velké formě a vrstva těsta je tenká, stačí cca 30 
minut, pokud v dortové formě, může to trvat i hodinu.

Upozornění: Péct opravdu zvolna, tvarožník může rychle 
zčernat. Pokud by už byl navrch tmavý, ale vevnitř nedopeče-
ný, přikryjeme vršek alobalem. Mně se tvarožník po vytažení 
z trouby trochu vyfoukl, ale na chuť to vliv nemělo. 

◗ Zuzana Schreiberová

Mnoho dalších Zuzaniných receptů najdete na jejím

blogu Kosher Style: www.facebook.com/kosherstyle

Dva dezerty nejen na Pesach
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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 
emailem. www.jewishhome.eu
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