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Židé se vždy vyznačovali loajalitou 
k zemi, v níž se narodili a k jejímu 
vládci, ať je jím císař, král či prezident. 
Taktéž jsou loajální k většinovému ná-
rodu, v jehož středu žili a žijí a s nímž 
sdílejí jeho osud. Dodnes můžeme 
vidět v našich modlitebních knihách 
modlitby za císaře, za jeho rodinu 
nebo za prezidenta republiky. Zářným 
příkladem Židů-vlastenců byli němeč-
tí Židé 19. a počátku 20. století, kteří 
bojovali během první světové války za  
císaře Viléma II. a mnozí obdrželi vy-
soké vojenské vyznamenání „Železný 
kříž“. 

Rabín Daniel Mayer

Česká média si po několik lednových 
dní kladla otázku, jak se Karlově Stu-
dánce v Jeseníkách podařilo zařadit 
mezi 46 míst na světě, která pro rok 
2013 doporučují navštívit prestižní 
americké noviny The New York Ti-
mes… Jak americká novinářka Sarah 
Wildmanová hory na východě českých 
zemí objevila? Za vším stojí minulost 
jejího rakouského dědy a jeho láska  
k dívce z Opavy. 

Pavel Kuča

Křesťan smekne, Indián nasadí orlí 
pero, žid naopak hlavu přikryje. Tak 
jako tak – s autoritami se mluví s dů-
stojnou pokorou a pokornou důstoj-
ností. Pokud jste někdy viděli snímky 
toho, když se modlí kluci z IDF, po-
chopíte beze slov. Ti, co svou kipušku 
mají, si ji prostě nasadí a těm, kdo ma-
ličko zanedbali, prostě jen položí na 
temeno svoji dlaň.

Achab Haidler

Židovská obec Olomouc: oslava svát-
ku Simchat Tora a čtení Megilat Ester  
o Purimu. 

(foto: Jindřich Buxbaum)

www.maskil.cz

PřeDstAvujeMe: 

Židovská obec 
olomouc  (čtěte na str. 4)



2 Březen 2013

  (úvaha k svátku Purim)

Letos zahajujeme svátek Purim –   –  
bezprostředně po ukončení Šabatu zachor, 
tedy 23. února večer, kdy v synagogách po-
prvé čteme biblický svitek (knihu) Ester. 
Podruhé jej budeme číst při ranních purimo-
vých bohoslužbách v neděli, 24. února. 
Biblický příběh o Ester, kterou vychovával 
její bratranec Mordechaj v Súsách –  
(Šúšan, v současnosti archeologická lokalita 
v dnešní íránské provincii Chúzistán), je za-
sazen do historického pozadí starověké Per-
sie za vlády krále Achašvéroše (staropersky 
Chšajáršá ), neboli Xerxa I. 
(486–465 př. o. l.), který si vybral židovskou 
dívku Ester za manželku, a ta, již jako perská 
královna, zachránila svůj národ od genocidy 
plánované Hamanem. 
Esteřin svitek –  (Megilat Ester) – 
je typickým příběhem židovské diaspory – 
galutu. Pravda, od oněch dnů –  – 
nás dělí dva a půl tisíce let, ale myšlení  
a jednání protagonistů příběhu této historic-
ké novely je nadčasové. Židé žili v babylón-
ském vyhnanství – galutu – sedmdesát let. 
První pokolení vyhnanců zakusilo na vlastní 
kůži nejtragičtější okamžiky zkázy judského 
království, zboření jeruzalémského Chrámu, 
zajetí se vším, co tuto národní tragedii prová-
zelo. Pro většinu druhého a třetího pokolení 
vyhnanců, která se narodila a dospěla v Ba-
bylónii a stala se tam vlastníky půdy a domů, 
zabývala se řemesly a obchodem, byla his-
torická vlast jejich otců – Judsko – symbo-
lem cíle návratu, ale prakticky se již sžila 
s bohatou cizí zemí. Proto, když Peršané 
zvítězili nad Babylónií a perský král Kýros 
II. vydal roku 538 př. o. l. edikt, jímž povo-
lil Židům návrat do jejich historické vlasti  
a znovu vybudování Jeruzaléma, pouze 
menší část vyhnanců využila této možnosti. 
Mnozí pouze vyměnili Babylónii za Persii, 
nové středisko politické a hospodářské moci 
mnohonárodnostní říše. S galutem je také 
spojena změna původních hebrejských jmen 
na cizí, aby nebyla ihned patrná odlišnost 

Židů od ostatních obyvatel. Hadasa (2,7) 
se nazývá Ester. Toto jméno má svůj původ  
u bohyně Ištar. Bratranec, který Ester vycho-
vává, se nazývá Mordechaj, což je odvoze-
no od jména babylónského boha Marduka. 
Změna jmen nemusela být způsobena stra-
chem, ale možná souvisela i se snahou „být 
jako ostatní národy – “, 
to znamená neodlišovat se od nich vidi-
telně, tedy ani ne židovskými jmény. Také  
o tom, že Ester je Židovkou, nikdo neví, ne-
boť Mordechaj jí přikázal, aby svůj původ 
držela v tajnosti (2,10) a „Ester dosud nic ne-
oznámila o svém původu...“ (2,20). Podobně 
tomu bylo i v době ne tak historicky vzdá-
lené, koncem 18. století, kdy císař Josef II. 
vydal nařízení, že Židé musí přijmout ně-
mecká příjmení. V průběhu 19. století, zvláš-
tě v jeho druhé polovině, si například urči-
tá část Židů v Čechách mění svá německá 
příjmení na česká a v Uhrách na maďarská. 
Takové změny příjmení můžeme můžeme 
připsat na konto jakéhosi druhu sblížení „ná-
rodnostní asimilace“ s většinovým národem, 
v jehož středu Židé po staletí žili. V této době 
vzniká také v našich zemích česko-židovské 
hnutí prosazující národnostní a kulturní asi-
milaci židovského obyvatelstva, které po 
Mendelssohnově vzoru představuje Židy 
jako Čechy mojžíšského vyznání. Ne Pales-
tina – země Izraele – je vlastí českých Židů, 
nýbrž Čechy; ne Jeruzalém, ale Praha. Tyto 
jistě upřímně míněné asimilační snahy, které 
prosazoval protagonista a zakladatel hnutí 
lékař, básník a překladatel Siegfried Kapper, 
se setkaly s odmítavým postojem části čes-
kých národoveckých intelektuálů, například 
K. H. Borovského a J. Nerudy, kteří viděli 
v Židech cizí, semitský živel, nemající s čes-
kým národem a slovanstvím nic společného, 
snad pouze znalost jeho jazyka a pochybo-
vali o opravdovosti jimi proklamovaného 
češství. Jiní čeští intelektuálové, například 
Jan Erazim Vocel, tyto asimilační snahy čes-
ko-židovského hnutí přijímali s pochopením 

a vítali je. Ještě více se česko-židovské asi-
milační snahy projevily u části Židů po první 
světové válce, po vzniku samostatné ČSR. 
Svitek Ester svědčí také o vysoké míře Mor-
dechajovy loajality vůči vladaři a jeho zemi. 
Když dva dvořané Bigtan a Tereš chystali 
na krále atentát, Mordechaj, který se o tom 
dověděl, ihned informoval svou sestřenici, 
perskou královnu Ester, a ta Mordechajo-
vým jménem informuje krále o chystaném 
spiknutí. Zrádci a plánovači atentátu jsou 
popraveni a Achašvérošův život je zachrá-
něn. Vše pak je zapsáno do Knihy letopisů  
(Est 2,19–23). 
Jinak tomu nebylo ani v pozdějších dějinách. 
Židé se vždy vyznačovali a dodnes vyznačují 
loajalitou k zemi, v níž se narodili, a k její-
mu vládci, ať je jím císař, král či prezident. 
Taktéž jsou loajální k většinovému národu, 
v jehož středu žili a žijí a s nímž sdílejí jeho 
osud. Dodnes můžeme vidět v našich mod-
litebních knihách (sidurech a machzorech) 
modlitby za císaře, za jeho rodinu nebo za 
prezidenta republiky. Zářným příkladem 
Židů-vlastenců byli němečtí Židé 19. a po-
čátku 20. století, kteří bojovali během první 
světové války za císaře Viléma II. a mno-
zí obdrželi vysoké vojenské vyznamenání  
„Železný kříž“. 
Avšak příkladná loajalita ani ve starově-
ku ani v moderní době neochránila Židy 
od úkladů jejich nenávistníků. Judofobovi  
a antisemitovi stačí maličkost, aby před zra-
ky většiny ospravedlnila nejen jeho nenávist, 
ale i genocidu zcela nevinných lidí, včetně 
starců, žen a dětí.
Ve svitku Ester se uvádí, že král Achašvéroš 
jmenoval Hamana vezírem a přikázal, aby 
všichni královi služebníci, mezi něž patřil  
i Mordechaj, klekali před ním a klaněli se 
mu. Vzhledem k tomu, že Židům je zakázáno 
projevovat člověku takovou úctu, jakou pro-
jevují Bohu, Mordechaj odmítl před Hama-
nem klekat a klanět se mu. Proto asi ostatním 
vysvětlil také důvod svého konání. Královi 

Čemu nás učí 

megilat ester
Šabat, který je bezprostředně před Purimem, nazýváme Šabat zachor –   
(23. února), neboť poslednímu vyvolanému muži k čtení tóry – maftírovi - předčítáme 
z druhého svitku pasáž z Dt 25,17–19, začínající slovy: „Pamatuj, co ti učinil Amálek... – 
... “. tato slova před Purimem nám mají připomenout, že zapřísá-
hlý nepřítel Židů v perské říši, který plánoval jejich fyzickou záhubu, Haman, pocházel 
z tohoto národa a byl potomkem amálekitského krále Agaga, o němž se zmiňuje pat-
náctá kapitola 1. knihy samuelovy. 

➤



Adar 5773 3

židovský rok

jAK ZÍsKÁvAt MAsKIL?
a)  v elektronické podobě
 na www.maskil.cz
b)  v tištěné podobě za cenu poštovné-

ho a balného; pošlete, prosím svoji žá-
dost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4,  
110 00 Praha 1, telefon: 724 027 929,  
e-mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše 
poštovného a balného je v ČR minimál-
ně 250 Kč ročně; uvedený obnos nám 
laskavě zašlete složenkou nebo na ban-
kovní účet číslo: 86-8959560207/0100 
u Komerční banky, variabilní symbol je 
88888 (5x8), v popisu platby uveďte, pro-
sím, své jméno. 

Program bejt simcha
březen 2013

PRAvIDeLNÉ AKCe

Bejt simcha

Maiselova 4, 110 00 Praha 1
telefon: 724 027 929

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

ivrit – hodiny hebrejštiny 
pro pokročilé 

každé úterý od 18.30 h 
pro mírně pokročilé 

ve čtvrtek od 18 h
kurz pro začátečníky 

ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu 
každé úterý od 19.45 h

Četba siduru
každou středu od 18.30 h

Židovská filosofie a mystika
každou středu od 19.45 h

kabalat šabat 
každý pátek od 18 h

pondělí 25. března

Pesachový seder
(bližší informace a rezervace 

v Bejt simcha)

služebníci pak řekli Hamanovi, že Mor-
dechaj je Žid a proto nemůže plnit králův 
příkaz, neboť chtěli vědět, jak se zachová. 
Chorobně ješitný Haman si Mordechajova 
„trestuhodného“ chování všim již dříve, ale 
nyní již znal jméno onoho „zločince“ i dů-
vod, proč tak jedná. Nestačilo mu se pomstít 
pouze Mordechajovi, ale rozhodl se vyvraž-
dit celý národ, k němuž Mordechaj náležel 
(Est 3,1–6).
Haman však potřebuje k genocidě Židů im-
péria králův formální souhlas. Přijde-li však 
Haman s vážným obviněním proti Židům, že 
se například bouří proti králi a pomáhají jeho 
nepřátelům jej svrhnout, co udělá Achašvé-
roš? Začne Hamanovo obvinění prověřovat 
a zanedlouho celá pravda vyjde najevo. Ha-
man proto začíná všeobecnou negativní cha-
rakteristikou Židů: „Je tu jakýsi národ, roz-
troušený a oddělený mezi národy po všech 
krajinách tvého království. Jejich zákony 
jsou odchylné od zákonů všech národů“  
(Est 3,8). Takto Haman chrakterizuje jejich 
hlavní provinění. Panovníkovi je vykreslil 
jako nenapravitelné kosmopolity, nemají-
cí žádný vztah k zemi a národu uprostřed 
něhož žijí. Sami sebe vydělili od ostatních 
obyvatel, nechtějí s námi splynout a při-
jmout naši kulturu, víru a obyčeje. Je nutné 
na ně pohlížet jako na škodlivý protistátní 
element. Achašvérošovi by možná bylo 
zcela jedno, jak žijí jeho poddaní Židé, 
hlavně aby si plnili své povinnosti vůči pa-
novníkovi, dodržovali zákony monarchie  
a platili řádně daně. Proto Haman pokračuje 
a jakoby jen tak, mimochodem, upřesňuje: 
„...a zákony královskými se neřídí. Král 
z toho nemá žádný prospěch, když je trpí“ 
(Est 3,8). Haman tak podsouvá královi my-
šlenku, že vlastně Židé jsou ti, kteří dávají 
špatný příklad ostatním národům v Acha-
švérošově říši. Nakonec všichni poddaní 
pod židovským vlivem se přestanou také 
řídit královskými zákony, což zcela jistě po-
vede k velkému povstání a k rozpadu říše. 
Je však jedno řešení, které může impérium 
zachránit – během jednoho dvou dní vyře-
šit s konečnou platností židovskou otázku 
na celém území říše. Haman pak rychle 
dodává: „Uzná-li král za vhodné, nechť 
dá písemný příkaz, aby byli zahubeni“ (Est 
3,8–9). Aby uspíšil královo rozhodnutí ve 
věci genocidy Židů, Haman zdůrazní ješ-
tě ekonomický přínos genocidy pro stále 
prázdnou královskou pokladnu a dodává: 
„Odvážím do rukou úředníků deset tisíc 
talentů stříbra, aby je uložili do králov-
ských pokladů“ (Est 3,9). Hle, jak se histo-
rie opakuje! Jedním z cílů, možná hlavním 
cílem genocidy, kterou naplánoval Haman, 
starověký Hitler, bylo zmocnit se židov-
ského majetku. Jak pravil král Šalomoun:  
„  – nic nového pod sluncem“ 
(Kaz 1,9). Nejnovější výzkumy dějin holo-

kaustu potvrzují, že velkou důležitost pro 
nacisty měl i tento majetkový aspekt, který 
se v dřívějším bádání tak silně neprofiloval, 
ale který sehrál významnou roli v nacisty 
připravovaném a prováděném tzv. koneč-
ném řešení židovské otázky. Cílem bylo 
Židy zcela oloupit o movitý i nemovitý 
majetek, degradovat je občansky a lidsky,  
a nakonec všechny vyvraždit. Za krále 
Achašvéroše zůstalo pouze u Hamanových 
plánů, které díky Mordechajovi a Ester, ale  
i skryté Boží pomoci, nedošly svého naplně-
ní. V moderních dějinách jsme takové štěstí 
neměli. Hitlerovy plány se však částečně 
dočkaly svého ďábelského naplnění a stály 
náš národ šest milionů nevinných obětí. 
Z popela hekakomb, jako mýtický Fénix, se 
zrodil po téměř dvou tisíciletích nezávislý 
židovský stát – Izrael, který se stal jediným 
útočištěm pro každého Žida, ať se tento na-
chází kdekoliv.
Vrchní armádní a poté vrchní aškenázský 
rabín Izraele Šlomo Goren (1917–1994) 
hovořil o čtyřech zásadách, kterým nás učí  
Esteřin svitek:  
První zásadou je úplné a rozhodné odmít-
nutí diaspory – galutu. Události popsané 
v Esteřině svitku nás učí, že galut předsta-
vuje nebezpečí pro národní a duchovní exis-
tenci židovského národa. V galutu též kaž-
dému jednotlivému Židovi hrozí asimilace 
nebo úplná fyzická záhuba. Tóra nám jasně  
říká: „  – 
 Mezi těmi národy nebudeš mít klidu, ani tvá 
noha si neodpočine“ (Dt 28,65). 
Druhou zásadou, které se učíme, je, že ces-
ty Prozřetelnosti určující osud židovského 
národa jsou nám často skryty a projevují se 
v neobyčejné syntéze času, místa a hmoty. 
Třetí zásada nám připomíná Amálekovu 
věčnou nenávist a válku, kterou vede proti 
židovskému národu. V Hamanově ďábelské 
úskočnosti židovský národ rozpoznal Amá-
leka – prapůvodce zla a ničivé síly. Amále-
kova ruka byla všude, kde docházelo ke kr-
vavým protižidovským pogromům. Ochránit 
nás před ním může to, že budeme mít stále 
na paměti přikázání Tóry – nezapomenout  
a neustále bojovat proti kořenům zla ve svě-
tě, které Amálek představuje. 
Čtvrtá zásada obsažená v Esteřině svitku nás 
učí, že židovští vojáci bránící bezpečnost 
Izraele mají povinnost chovat se morálně  
i v době války a nezneužít svých zbraní k či-
nům odporujícím zásadám lidskosti a židov-
ského mravního kodexu. To dokládají slova 
z Esteřina svitku: „I ostatní Židé v krajinách 
královských se shromáždili, aby se postavili 
na obranu svých životů a zajistili si klid od 
svých nepřátel..., ale nevztáhli ruce po lupu“ 
(9,16).
Všem čtenářům Maskilu přeji veselé prožití 
svátku Purim – !

Rabín Daniel Mayer

➤
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nost v okresu Olomouc, Šumperk, Jeseník, 
Bruntál a Přerov. Předsedkyní obce se stala 
Ema Donathová. V roce 1995 se vedení obce 
ujala Edita Šťastná, kterou v roce 2004 vy-
střídal Petr Papoušek. Tajemníkem obce byl 
od roku 1991 Miloš Dobrý, o náboženský 
život se staral Zigmund Deutsch.

Náboženský život dnes
Základním stavebním kamenem náboženské-
ho života Židovské obce Olomouc jsou pra-
videlné šabatové bohoslužby a oslavy svátků, 
počínaje Novým rokem stromů – Tu bišvat 
a konče zapálením svíček na chanukiji.
Bohoslužby vede předseda obce Petr Papou-
šek a kantor Luboš Smělý. Obec zve něko-
likrát do roka rabíny z pražské a brněnské 
obce, hostem byl několikrát i kantor Sta-
ronové synagogy Bryan Wood. Na šabaty 
a svátky přijíždějí i zahraniční hosté. Stalo se 
již tradicí, že oslavy svátku Pesach se účast-
ní skupina studentů z USA, kteří tou dobou 
projíždějí Olomoucí. Z jejich příspěvku byl 
fi nancován pomník u skrýše rodiny Wolfo-
vých v lese u Tršic.
Pro náboženský život jsou důležité prostory. 
V minulých letech bylo olomoucké komu-
nitní centrum rozšířeno o nové místnosti pro 
větší modlitebnu i společenskou místnost. 
Návaznost na předválečný náboženský život 
představují panely s historií zbořené olo-
moucké synagogy a nově instalovaná repli-

Historie
O židovské čtvrti v Olomouci se zmiňu-
je hebrejský cestovatel Isaak ben Dorbolo 
již kolem roku 1140. Almijz či Olmijz, jak 
Dobrolo Olomouc nazývá, byla důležitou 
obchodní křižovatkou, proto lze předpoklá-
dat, že se zde usídlili židovští obchodníci 
a kupci. Pozůstatkem dávného osídlení Olo-
mouce Židy je Židovská brána v areálu je-
zuitského konviktu. Tou se procházelo do 
Židovské (dnes Univerzitní) ulice, v níž se 
podle archeologických nálezů nacházela také 
synagoga.
Židé byli z královského města Olomouce 
vypovězeni Ladislavem Pohrobkem v roce 
1454. Zákaz pobytu ve městě trval po čtyři 
staletí. Zásadní změnu pro postavení Židů 
přinesl až revoluční rok 1848.
O počátcích novodobého náboženského ži-
vota Židů v Olomouci píše Jaroslav Klenov-
ský: „V roce 1865 byl založen náboženský 
spolek, jenž se roku 1892 proměnil v samo-
statnou náboženskou obec (náboženský spo-
lek s modlitebnou existoval navíc na přelo-
mu 19. a 20. století v předměstí Pavlovičkách 
a v nedalekých městech Šternberku, Uničově 
a Litovli). V roce 1897 se v Olomouci usku-
tečnil 1. sionistický sjezd v rakouské říši 
s pozdravem Theodora Herzla. Účast na spo-
lečenském, kulturním a politickém životě 
města dokládá existence četných židovských 
spolků (chevra kadiša – pohřební bratrstvo, 
roku 1893 založen ženský dobročinný spo-
lek, roku 1901 židovský tělocvičný spolek, 
přejmenovaný v roce 1927 na TJ Makkabi) 
a dobročinných humanitních nadací (např. 
k roku 1906 jich bylo 42 s fondem 62 000 
korun). V době první světové války se město 
stalo útočištěm stovek židovských uprchlíků 
z Haliče.“
Na konci 19. století, v letech 1895–1897, byla 
vystavěna podle projektu architekta Jakoba 
Gartnera synagoga v orientálně-byzantském 
slohu. Její zapálení 15. března 1938 předzna-
menalo postupnou likvidaci židovského oby-
vatelstva v Olomouci během války.
Náboženská obec byla přeživšími židovský-
mi občany obnovena v roce 1945. Od roku 
1962 fungovala jako pouhý synagogální sbor 
při Židovské náboženské obci Ostrava. K ob-
novení samostatné Židovské obce Olomouc 
došlo až po sametové revoluci, 1. dubna 1991.
Federace židovských obcí jí přiřkla působ-

Židovská obec 

olomouc

ka synagogálního okna s věnováním rabína 
Oppenheima. Po úpravách dvora využívá 
obec při svátku Sukot nedávno postavenou 
suku, která během roku plní funkci pergoly. 
Pro děti se na Purim a Chanuku připravují 
dílny a balíčky. Bohoslužby jsou doplněny 
sobotním vyučováním, judaistická témata se 
probírají také na Dámském klubu.
Dalším důležitým místem pro náboženský 
život je židovský hřbitov v Olomouci-Ne-
ředíně. Zde se konají židovské pohřby (po-
hřební bratrstvo dojíždí z Brna nebo Prahy) 
a obec se zde schází při vzpomínkových pří-
ležitostech a jahrzeitech.
Součástí liturgie je společné stolování. Jíd-
lo zajišťuje masová košer kuchyně vede-
ná podle tradičních pravidel a doporučení 
vrchního rabinátu. Kromě šabatových obědů 
a večeří se zde připravují i pokrmy předepsa-
né pro různé svátky. Stalo se již tradicí, že 
barches peče předseda Petr Papoušek.

současnost
Jedním z výrazných trendů Židovské obce 
Olomouc je otevřenost. Vedení obce se sna-
ží v co největší míře komunikovat se svými 
členy, chce, aby obec vstoupila do veřejného 
života Olomouce a do povědomí Olomouča-
nů a v neposlední řadě jí záleží na udržování 
a rozvíjení kontaktů se Židy rozptýlenými po 
světě, kteří mají v Olomouci své kořeny či 
mají k Olomouci vztah.

Velvyslanec Spojených států amerických v ČR Norman Eisen (šestý zleva) při návštěvě olomoucké obce. Napravo od 
něj předseda obce Petr Papoušek, nalevo stojí nedávno zesnulý dlouholetý tajemník obce Miloš Dobrý

➤
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a novinářka Erika Bezdíčková či velvysla-
nec USA Norman Eisen. V rámci tématu 
3. ročníku DŽK Židé a křesťané spolu vedli 
moderovaný dialog Šlomo Radomír Kučera 
a Ivan Odilo Štampach. Olomoucká veřej-
nost pak zejména ocenila, že se díky tomuto 
festivalu podařilo do Moravského divadla 
v Olomouci dovézt představení Národního 
divadla Praha Mikve či inscenaci slovenské-
ho Divadla Aréna Tiso s Marianem Labudou 
v titulní roli.
Velkou akcí s podporou Iniciativy pro vy-
pálená města a Olomouckého kraje bylo 
odhalení lesního pomníku rodině Wolfů, je-
jíž osud popsal ve svém deníku patnáctiletý 
Otto Wolf. Pomník u lesního úkrytu u Tršic 
fi nancovali zčásti američtí studenti progra-
mu The Holocaust Study Tour, kteří již po 
několik let zásluhou zesnulého tajemníka 
obce Miloše Dobrého navštěvují Olomouc. 
Deník Otty Wolfa, moravská obdoba Deníku 
Anne Frankové, se díky této akci a washing-
tonskému muzeu holocaustu stává známý ve 
světě. Pro letošní rok se připravuje odhalení 
pomníku v Tršicích věnovaným občanům, 
kteří rodinu Wolfových skrývali.
Významnou událostí minulého roku bylo 
shromáždění v tělocvičně školy v Hálkově 
ulici k 70. výročí prvního transportu Židů 
z Olomouce do Terezína. Shromáždění se ko-
nalo za účasti představitelů města, Olomouc-
kého kraje, židovských obcí a velvyslance 
Izraele Jaakova Levyho. Vzpomínkovou ak-
ci v prostoru seřadiště Židů před deportací 
doprovodila výstava fotografi í Jindřicha Bu-
xbauma na téma koncentračních táborů.
Fotografi cké a výstavní aktivity J. Buxbauma 
po republice přispívají k dobrému jménu olo-
moucké obce, která tuto činnost podporuje. 
K výstavní činnosti obce patřila také prezen-
tace vítězných plakátů ze soutěže studentů 

grafi ckého designu na téma Děti za holocaustu.
Výstava se konala v prostorách Vlastivěd-
ného muzea Olomouc k Mezinárodnímu dni 
holocaustu. Obě výstavy byly společně insta-
lovány na zámku Ořechov za účasti minist-
ryně kultury Hanákové a dalších ofi ciálních 
hostů. Akce se konala v rámci vzdělávacího 
semináře pro pedagogy v září 2012.

Komunikace se členy
Předseda obce Petr Papoušek a sociální pra-
covnice Jana Štěpánová znají osobně všech-
ny členy obce, dojíždějí i za těmi, pro které 
je obtížné navštěvovat bohoslužby a další 
akce na obci. Zajíždějí až do Bruntálu či 
Rýmařova, v minulém roce navštívili spolu 
s dalšími účastníky výjezdu i členku obce 
žijící ve Vídni. 
Samozřejmostí je pravidelné setkávání člen-
ské základny při výročním shromáždění, při 
kterém vystavuje představenstvo obce účet 
ze své činnosti a přijímá kritiku a náměty 
od členské základny. Představenstvo obce 
zveřejňuje zápisy z pravidelných měsíčních 
zasedání i výroční zprávu o činnosti na ná-
stěnce obce a zasílá je těm, kdo o to požádají.
Informace o bohoslužbách, svátcích a akcích 
obce dostávají všichni členové obce, a to 
v elektronické nebo tištěné podobě. Spolu 

s informacemi dostávají měsíčník obce 
Chajejnu – Náš život, jehož redaktorem je To-
máš Hrbek. Časopis, který vstoupil do svého 
5. ročníku, mapuje události uplynulého mě-
síce a přináší články související se součas-
ným i minulým životem židovské komunity 
na Olomoucku. Důležitou součástí redakční 
práce je mapování osudů přeživších i obětí 
holocaustu.
K pořadům, které upevňují pocit sounáleži-
tosti mezi členy obce, patřila v uplynulém 
roce Kavárna tří generací, která byla mo-
delovou konfrontací názorů členů obce na 
problémy minulosti a budoucnosti i generač-
ních postojů k nim. K pravidelným měsíčním 
akcím patří setkání Dámského i Pánského 
klubu ve stejný den. Zatímco Pánský klub se 
soustřeďuje kolem kulečníku, Dámský klub 
vedený Elizavetou Sadochovou je zaměřen 
tematicky. V obou společenstvích se pocho-
pitelně probírají i aktuální problémy obce. 
V lednu bylo společné setkání obou klubů 
využito jako platforma pro diskusi s předsta-
venstvem o směřování obce po prosincových 
volbách.
S velkým ohlasem se v roce 2012 setkaly 
dvě ochutnávkové akce. Farma Ve Dvoře ze 
Střemeníčka připravila ochutnávku kolekce 
košer sýrů a fi rma Terra Vinifera připravila 
pro obec koštování izraelských vín.
V minulých pěti letech zorganizovala obec 
dva zájezdy do Izraele, jeden podpořila i fi -
nančním příspěvkem členům. V minulosti se 
osvědčily zájezdy do pražských divadel na 
představení se židovskou tematikou i zájezd 
po židovských památkách Moravy. Sociální 
oddělení uspořádalo pro členy z generace 
přeživších společné pobyty v lázních. Tyto 
akce jsou neformální příležitostí vzájemně 
se poznat. V letošním roce na ně naváží spo-
lečné zájezdy rodin s dětmi.
Obec a veřejnost 
Olomoucka
Představenstvo obce na-
vázalo velmi dobré osobní 
vztahy s představiteli města 
Olomouce a Olomouckého 
kraje. Ke společným akcím 
patří především spolupráce 
při kladení Stolpersteine, 
které proběhlo již ve dvou 
vlnách, připravuje se třetí.
Podobně je tomu při spo-
lupráci na festivalu Dny 
židovské kultury Olomouc,
které mají za sebou již pět 
ročníků. Tato akce, jejímž hlavním pořa-
datelem je Divadlo hudby Olomouc, má 
stále větší ohlas mezi olomouckou veřej-
ností. Přivádí do Olomouce významné 
osobnosti židovského života, jako jsou vel-
vyslanec Izraele Jaakov Levy, zemský ra-
bín Karol Efraim Sidon, ředitel Židovské-
ho muzea v Praze Leo Pavlát, spisovatelka 

téma
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Odhalení pomníku rodině Wolfových v lese u Tršic

Nově instalovaná replika synagogálního okna s věnová-
ním rabína Oppenheima
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radního Zlínského kraje Ladislava Kryštofa 
(ČSSD), zástupce ICEJ předsedu Mojmíra 
Kalluse a Pavla Horáka, z Izraele přicesto-
vavší pracovnici muzea Jad Va-šem Miriam 
Mourycovou a v neposlední řadě pak jedinou 
přítomnou účastnici prvního z těchto trans-
portu, Věru Weberovou z Kyjova. Ve svém 
projevu zmínil suchá, leč děsivá čísla: ve 
třech transportech bylo do Terezína odve-
zeno 2837 osob židovského původu ze 17 
obcí jižní a východní Moravy, od Brumova 
až po Vracov. Jen z Uherského Brodu bylo 
deportováno 860 lidí, po válce se do měs-
ta vrátilo pouhých 54. Poté spolu s Věrou 
Weberovou a autorem díla akademickým 
sochařem Radimem Hanke odhalili bron-
zovou pamětní desku. Na jejím zhotovení  
a instalaci se podílel Zlínský kraj a Židovská 
obec Brno. V kině Máj se následně konala 
beseda s hosty Věrou Weberovou a Myri-
am Mourycová, kterou moderoval Mojmír 
Kallus. Úvodem V. Weberová zapálila me-
noru se šesti světly jako připomínku šesti 
milionů židovských obětí tragédie šoa. Vy-
právěla o životě za ostnatým drátem z pohle-
du devítiletého dítěte a snad nejvíce dojala 
její vzpomínka, jak se loučila s kamarádka-
mi, které nic netušíce odjížděly na východ 
vstříc smrti, a volala na ně, aby jí tam dr-
žely místo, že se zakrátko opět shledají... 
M. Mourycová hovořila o mezinárodním 
programu muzea Jad Va-šem pro výuku lek-
torů o období holocaustu, jehož je garantem  
a instruktorkou pro ČR. Besedou prolínalo 
vystoupení uherskohradišťského souboru 
Gabi Rabi (frontman Stanislav Gabriel, hous-
le a zpěv) s repertoárem židovských písní  
a melodií. Symbolicky s jejich závěrečným 
žalmem dohořely i svíce v zapálené menoře. 
Večerní program zakončilo promítání filmu 
V temnotě režisérky Agnieszky Hollandové.

 Petr Weber

pohledy na dnes již neexistující židovskou 
čtvrť v Kyjově, připomnělo válečné utrpe-
ní vězňů koncentračních táborů, mapovalo 
osudy konkrétních kyjovských židovských 
občanů a ilustrovalo tradiční každodenní ná-
boženský život dnes již zaniklého společen-
ství. Podvečer završilo pietní shromáždění 
kyjovské veřejnosti v obřadní síni radnice. 
Po přivítání starostou města Mgr. Františ-
kem Luklem (27NK) a projevu předsedy 
ŽOB JUDr. Jáchyma Kanárka vyslechli pří-
tomní historický přehled Mgr. Galiny Rucké  
o podílu židovského obyvatelstva na rozvoji 
zdejšího kraje a PaedDr. Ilona Slaninová pře-
četla osobní vzpomínku kyjovské občanky 
Ludmily Severinové na kyjovské židovské 
přátele, jimž za války pomáhala. Následoval 
asi nejjímavější akt celého dne; kyjovští žáci 
Valentýna Svobodová a Jakub Kuchař četli 
jména zavražděných kyjovských židovských 
dětí. Vstoje a v pohnutí uctili jejich památku 

přítomní za zpěvu žalmu El Mole Rachamim 
v podání Juraje Neufelda. Večer završil kon-
cert brněnské skupiny Ha Chucpa s reper-
toárem jidiš písní, balad a klezmer hudby, 
zakončený žalmem Mesiáš ve strhující inter-
pretaci Wolfa Spitzbardta.
Výročí druhého transportu Co, 27. leden, 
uzavřelo vzpomínkový týden v Uherském 
Brodě. V tu neděli odpoledne byla odha-
lena pamětní deska na budově Gymnázia  
J. A. Komenského, z níž byly všechny tři 
zmiňované transporty postupně vypraveny. 
Pietní akt otevřela česká a izraelská státní 
hymna v podání Komorního sboru Dvořák. 
Starosta města Patrik Kunčar (KDU-ČSL) 
ve velmi nevlídném počasí přivítal před 
historickou budovou školy několik desítek 
hostí a uherskobrodských občanů, mezi nimi 
senátora za zdejší kraj Tomio Okamuru, po-
slance PČR Ing. Antonína Seďu (ČSSD), 

ve středu 23. ledna uspořádalo město 
Kyjov celodenní Pietní vzpomínkový 

den při příležitosti 70. výročí deportací ži-
dovského obyvatelstva moravského Slovác-
ka do Terezína. V ten den před sedmdesáti 
lety vyjel z Uherského Brodu první transport 
Cn a v něm tisícovka židovských vězňů, 
soustředěných předtím v Kyjově a okolních 
obcích, mužů, žen, starců i dětí. Ve dnech 
27. a 31. ledna 1943 následovaly další dva 
transporty z Uherského Brodu, označené 
jako Co a Cp, které vyložily svůj lidský „ná-
klad“ na nádraží v Bohušovicích (železniční 
vlečka do Terezína ještě nebyla dokončena, 
takže zbývající 3 km museli vězňové urazit  
i se svými zavazadly pěšky). Ve třech sou-
pravách z nákladních vagonů bylo depor-
továno téměř 3000 osob, většina z nich jen 
s krátkým zastavením v Terezíně pokračova-
la dále na východ do vyhlazovacích táborů. 
Přežily necelé dvě stovky z nich.
Kyjovské vzpomínání začalo již dopoled-
ne v hudebním sále ZŠ J. A. Komenského. 
Na sto jindy hodně živých žáků 8. a 9. tříd 
zhlédlo úvodem dokumentární propagan-
distický film natočený nacisty o „městě, 
které vůdce daroval Židům“. Poté vyslech-
li s napjatou pozorností besedu s účastnicí 
prvního z těchto transportů, Věrou Badero-
vou-Weberovou, které bylo při nástupu do 
transportu devět let. V dialogu s ředitelkou 
okresního archivu v Hodoníně Mgr. Galinou 
Ruckou oživila před mladými posluchači 
znovu osobní bolestné vzpomínky na dobu 
a místo, kde kromě dalších příbuzných ztra-
tila svého otce a bratra, válku přežila sama 
se svou maminkou. Odpoledne program po-
kračoval položením květinových darů u pa-
mátníku obětí holocaustu z Kyjova a okolí, 
který se nachází v areálu Nemocnice Kyjov. 
Poctu zahynulým složili představitelé JmK, 
radní Ing. Antonín Tesařík (KDU-ČSL)  
a Mgr. Jiří Janda (ČSSD), zástupci města Ky-
jova i nemocnice a SPB. Ředitel nemocnice  
doc. MUDr. Petr Svoboda v kratičkém 
úvodním projevu zmínil nepochopitel-
né selhání národa, který dal světu autory 
dnešní evropské hymny, F. Schillera (text)  
a L. Beethovena (hudba – Óda na radost), a 
přesto dopustil taková zvěrstva o století poz-
ději. Závěr pietního dne proběhl v reprezen-
tačních prostorách kyjovské radnice. Nejdří-
ve vernisáží výstavy „Zaniklý svět“ v Rad-
niční galerii. Několik desítek obrazů, fotogra-
fií, litografických děl, dobových archivních 
dokumentů i liturgických předmětů ukázalo 

vzpomínal kyjov i uherský brod
týden, který rámoval Den vzpomínání na oběti holocaustu, 27. leden, byl ve znamení 
vzpomínkových akcí na řadě míst jihovýchodní Moravy.

Nově instalovaná bronzová pamětní deska na budově 
Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě, z níž 
byly před sedmdesáti lety vypraveny tři transporty ži-
dovských obyvatel moravského Slovácka

Pamětnice Věra Weberová zapálila menoru se šesti 
světly na památku šesti miliónů zavražděných
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historie

Tento v Paříži vystudovaný lékař (kde také 
zemřel) spojil svoji literární tvorbu se svým 
rodným městem Oděsou, jíž si dnes spojuje-
me s jiným, mladším ruskožidovským autorem 
Isaakem Babelem. Přesto český čtenář v letech 
1913 až 1925 získal možnost si tohoto umě-
leckého souputníka Gorkého a Kuprina přečíst 
v českých překladech, jež jsou dnes pro případ-
ného zájemce bohužel téměř nesehnatelné.
Jako první představila českému čtenářstvu Juš-
kevičovu tvorbu Ottova Světová knihovna, am-
biciózní předchůdce obdobné řady odeonské – 
tři povídky včetně titulního Krčmáře Gejmana 
s úvodním slovem znalce a propagátora ruské 
literatury Vincenta Červinky – již roku 1913. 
Pouze o čtyři roky později vyšel portrét oděské 
pouliční prostitutky pocházející z chudé židov-
ské rodiny Ulice (tou je myšlena hlavně Děri-
basovská). Dnešního čtenáře asi překvapí, že 
židovské reálie nejsou příliš zvýrazňovány, což 
může být na jedné straně samotným ruským ori-
ginálem (velikonoce se rusky řeknou pascha, tu-
díž překladatel volí běžnému čtenářstvu srozu-
mitelnější výraz, o jarmulce se mluví jako hed-

Jak se již stalo tradicí, u příležitosti svátku 
Purim vyhlašujeme finanční sbírku. Polovi-
na výtěžku bude tentokrát věnována na projekt 
rekonstrukce synagogy v Polici u Jemnice, 
druhá polovina bude využita na náboženské, 
kulturní a vzdělávací aktivity Bejt Simcha.
V období kolem svátku Purim je zvykem, 
že každý dává tři půlšekely. Půlšekel můžeme 
nahradit adekvátní hodnotou naší platební jed-
notky, například padesátikorunou. To znamená, 
že dáváme třikrát padesát korun, tedy stopadesát 
korun. Děláme to na připomínku půlšekelu, 
který naši předci přinášeli od začátku měsíce 
adar do Chrámu na obětiny, provoz a údržbu 

VALNÁ HROMADA 
ČLENŮ BEJT SIMCHA

se koná v neděli 14. května 2013 od 16 hodin 
v Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1)

Program: 
1) Zpráva o činnosti za rok 2012
2)  Zpráva o hospodaření a schválení účetní 

uzávěrky za rok 2012
3)  Transformace občanského sdružení Bejt 

Simcha na židovskou obec
4) Projekt komunitního centra
5) Různé

Pokud je ti 10–15 let
Staré Město šel zahav ti pomůže poznat...? 
a) nové kamarády 
b) tvé kořeny 
c) pražské Staré Město

Odpověď se dozvíš 17. 3. odpoledne. Není 
vyloučeno, že správně je vše, přijď si to ale 
ověřit. Čeká tě odpoledne plné poznávání  
a zábavy s velmi lákavou a sladkou odměnou 
pro ty nejúspěšnější, ale zkrátka nepřijde 
nikdo.

Přihlášky a dotazy směřujte osobně na 
Hanu Šikovou (studentka LŠ), na e-mail  
hana.sikova@gmail.com, či přes facebook.

Fredy hirsch: pohledný gay hrdinou doby šoa

CHARLIe, stuDeNtsKÉ queeR sDRuŽeNÍ PřI uNIveRZItě KARLOvě, 
zve na komponovaný večer o Fredy Hirschovi

úterý 26. února od 20 h, Café therapy, Školská ul. č. 30, Praha 1 

Program začne promítáním dokumentu ČT režisérky Olgy Sommerové z cyklu Neznámí hrdinové – Pohnuté 
osudy. Následovat bude hlavní bod, beseda se dvěma přeživšími-pamětníky: cembalová virtuoska Zuzana 
Růžičková poznala Fredyho jako dítě, dnešní průvodce Terezínem Pavel Stránský pod Fredym pracoval jako 
vychovatel. Turistům zdůrazňuje, že právě jemu vděčí za svůj život. Pamětníci pohovoří i o tom, že Fredy 
Hirsch byl gay a měl partnerský vztah s podobně starým mužem. Za 100 Kč si na místě můžete zakoupit 
knihu Lucie Ondřichové s názvem Příběh Fredyho Hirsche vydanou Institutem Terezínské iniciativy.

Chrámu. Ačkoliv není micvou půlšekel dávat, 
je to všeobecně přijímaný zvyk.
Splnit ho můžete tak, že vhodíte tuto částku 
(či libovolnou jinou částku dle vašeho uvážení 
a možností) do našeho cedaka boxu v pro-
storách Bejt Simcha (který bude pro tento 
účel speciálně označen) nebo tuto částku 
převedete na účet číslo 86-8959560207/0100, 
variabilní symbol pro purimovou sbírku 
je 24022013 (= datum letošního Purimu).  
Sbírka probíhá od 19. února do 5. března.

Za všechny příspěvky předem mnohokrát 
děkujeme.

České překlady semjona salomonoviČe juškeviČe

vábné čepičce, z jidiš prostředí 
známý šábes je přeložen jako so-
bota apod.), přesto krátký doslov 
o tematice Juškevičových poví-
dek mluví velmi jasně – námětem 
jsou často (ne vždy) osudy chu-
dého židovského proletariátu; na  
druhou stranu překladatel no-
vely J. Folprecht nehovoří o té-
měř monotematickém lokálním 
zařazení Juškevičových děl – 
Oděse. Všímá si však určitých 
podobností s Dostojevským, Zo-
lovým naturalismem, zdůrazňuje 
autorovo vyznávání monismu 
a údajně parodický tón, kterým 
své postavy s mizerným osudem 
snižuje.
V době první republiky kro-
mě divadelní hry Výhra pana 
Soňkina (přeložené Michailem 
Juževatkinem a vydané Jose-
fem Birnbaumem roku 1925) si 
český čtenář mohl zakoupit ro-

mán Prolog, převedený Josefem 
Francem a editovaný J. Hladkým 
v Kruhu jednoho tisíce taktéž 
roku 1925. Dotyčný román je 
taktéž situován do prostředí 
oděských nevzdělaných nízkých 
vrstev (jedna z dějových rovin 
si všímá touhy hlavního hrdiny 
po vymanění se z analfabetis-
mu), dělnického a lumpenpro-
letariátního, špinavých náleven, 
kde vyhrává harmonika a kde se 
nabízejí rumové Mařeny, ubyto-
ven pro bezdomovce a přístavní 
práce. Tentokrát hrdiny nejsou 
chudí Židé, ale hlavně Rusové,  
i když v jedné dělnické ubytovně 
se vedle hlavních hrdinů obje-
vují i další z národností oděské- 
ho mišmašovitého konglomerátu 
(hlavně pěkný mužský řeckého 
původu), kde doutnala nenávist 
ke všem pánům velmi zlostně.

 Pavel Straka

Ruskožidovská literatura vzniklá před rokem 1918 je dnes v českém jazykovém povědomí po-
jem absolutně neznámý, třebaže jméno jednoho z nejvýznamnějších jejích představitelů – juš-
kevič – by mělo být známo těm, které zajímá historie matematiky. Kniha Dějiny matematiky ve 
středověku, vyšlá v českém překladu z ruštiny v Academii v roce 1977, je dílem Adolfa Pavlovi-
če juškeviče (1906–1993), který byl synovcem semjona solomonoviče (1868–1927), tedy právě 
toho, jehož jméno s předrevoluční literaturou ruskožidovskou můžeme oprávněně spojovat.

Plakát k filmu Ulice, který vzni-
kl roku 1916 a je adaptací stej-
nojmenné novely, která vyšla 
česky již roku 1917

Semjon Salomonovič Juškevič 
(vpravo)

PURIMOVÁ SBÍRKA BEJT SIMCHA
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Pokud jste někdy viděli snímky toho, když 
se modlí kluci z IDF, pochopíte beze slov. 

Ti, co svou kipušku mají, si ji prostě nasadí  
a těm, kdo maličko zanedbali, prostě jen položí 
na temeno svoji dlaň. Jak táta na syna. Starší 
brácha na bráchu. Modlíš se, máš chlapskou 
packu na palici a víš... Víš proč. Víš, co zname-
ná jarmulka. A proč ji nosit. Jde o respekt. Me-
zilidský i mezi nebeský. Jarmulka neboli jere 
malka (důstojný respekt před Panovníkem – 
z aramejštiny) je jeden z důvodů, proč to židé 
začali nosit.
Neexistuje přímý biblický pokyn „budeš mít na 
hlavě alespoň pivní tácek…“, jediným zdrojem 
(jak se pokouší vysvětlit tradice) je skutečnost, 
že máme Panovníka „svatě oddělovat“ (tzv. ki-
duš Ha-šem). Tato kategorie má pochopitelně 
mnohem více aspektů. Od mučednictví až po 
nejdrobnější projevy našeho civilního života – 
toho vnitřního i vnějškového (be-seser u-v-
-galuj). Kdo si narazí šábesdekl a myslí, že má 
vystaráno, ten jenom chodí v kostýmu. Také se-
farad svět to krásně definuje: nošení jarmulky 
je „rozměrem pokory“ (midat chasidut).
Kipu jen na modlitbu, nebo celý den? A jsme 
zase u počátečního obrazu. Kdo si s Panovní-
kem povídá jen během synagogálního servisu, 
nasazuje pouze tam. Často nedůstojně zmuch-
lanou, vytaženou odněkud z kapsy. Ale ví, proč 
ji nosí tam, a hlavně ji přeci jen vytáhne… Kdo 
cítí, že být židem pramení někde z toho slůvka 
Jehuda a Hod (díkůčinění, vděčnost), nosí ji pro 
sichr pořád. Protože jak můžeme předem vědět, 
kdy se nějaký důvod k vděčnosti naskytne? Pak 
aby si člověk přikrýval to témě tou dlaní. Proto-
že i obyčejné poděkování: „Baruch ata – Pane, 
to až sráží na kolena…“ je vlastně modlitbou, 
tedy rozhovorem s Panovníkem… Ale je-li 
těch důvodů žehnat víc jak dost (což je ideální 
model života, dokud se nenaučíme – a nikoli 
fatalisticky, prosím!! – že všechno je k něčemu 
dobré, pokud to nepokazíme), pak už je praktič-
tější ta jarmulka.
Na to by ovšem stačila jakákoli pokrývka hlavy. 
Přesně tak, stačila. Je-li přítomen onen prvotní 
motiv (respekt vůči Nebesům), lze nosit skuteč-

Ingredience: 
1 kg hladké mouky, 300 g másla, 
160 g cukru krupice, 2 celá vejce 
+ 2 žloutky, 2 prášky do pečiva, 
300 g kysané smetany, 10 g drož-
dí, 3 lžíce medu
Náplň: 
500 g mletých vlašských ořechů, 

kindle-ořechový závin (tradiční pečivo na Purim)
Dle rodinného receptu paní eriky Markovičové z Krnova, členky Židovské obce v Ostravě.

ně cokoli. Ale noste kulicha v létě! Halachicky 
zajímavá by asi byla také bejsbolka s nápisem: 
„The fucking G*d is dead“, ale jinak skuteč-
ně cokoli. Halacha pouze vymezuje minimální 
rozměry pokrývky, a ty určuje hledisko, že má 
být velká minimálně tak, aby byla viděna na te-
meni člověka ze všech stran. Aby, když se na 
tebe někdo koukne, bylo jasno. Cokoli je pod 
to, je pouhá nečistota ve vlasech. Cokoli nad 
to – dokonce i štrajml anebo klobouk či furažka 
nasazená ještě na šábesdeklu – je už jen ozdo-
bením původního pokynu. Vše je vždy určová-
no pohnutkou toho, kdo to nosí.
Samozřejmě všechno ve vesmíru má více roz-
měrů. A tak ani uniforma není jen kostýmem. 
Někdo ji nosí skutečně s patřičnou hrdostí na 
skupinu, se kterou se uniformou identifikuje. 
Ať už se jedná o uniformu školní, klubovou 
anebo partajní. Koho kam zařadit podle kipy, 
si snadno najdete na wikipedii. Takže skutečně 
jen velice orientačně (a tudíž nepřesně). Černá 
sametová kipa, poměrně rozměrná, dobře drží 
na temeni – signál, že jde víceméně o ortodox-
nějšího syna lidu Jisroele. Jakmile se někdo 
potřebuje vymezit, zkouší to i zevnějškem,  
a tak saténové bílé reprezentují spíše reform-
ní směr. Nejkrásnější jsou ty široce rozšířené 
háčkované, jednak proto, že je nezřídka háčkují  
i arabské prsty. Hlavně však proto, že jsou plny 
pestrosti života a nosí je v podstatě každý, kdo 
se identifikuje jak s Nebesy tak třeba jen s mo-
derním Izraelem, nově vzniklým tady dole na 
rotující kouli pod nebesy. Ty reprezentují (už 
tou svou pestrostí) široký vějíř vztahů – od uni-
formy loajality, přes tichou dlaň božího bráš-

ky až po prapůvodní prohlášení – ano já jsem  
Jehudi (ten který děkuje, protože ví, že má 
proč). Fandím jim nejvíc, protože kvůli tůris-
tům a kšeftu najdete na Jafské třídě i jarmule 
s Mickey Mousem anebo velkým žlutým smaj-
líkem. A právě u těhle košů jsem zahlíd nádher-
né chasidské klouče, které se drželo táty oble-
čeného v striktním černobílém a podle kukadel 
evidentně tiše snilo: Kéž bych to tak směl někdy 
nosit… Jojo, život je pestrý. Každý máme svůj 
úděl a taky svoje sny. Úplně netradiční, vlast-
ně taková noční čepička, často i se střapečkem  
a hebrejskými písmeny na dolním okraji, na-
značuje svůj původ mezi breslovsskými chasi-
dy rebe Nachmana. Anebo identifikaci s nimi. 
Potkáte-li zbožné s koženou „pneumatikou“ na 
hlavě (nezřídka na kipě), vězte, že potkáváte 
bytost korunovanou tzv. štrajmlem. Pochá-
zí z jidiš, resp. německého „stramm“ – fešák. 
Česky také štramák. A když se chce někdo pro 
modlitbu „vyfešákovat“, nasadí štrajml. Může-
me si o tom daleko více povědět příště.
Ale jak pravím, je to takové třídění jakoby jen 
z rychlíku. A navíc je to úplně fuk, protože jak 
Nebesa, tak i jejich okolí je stejně hodnotí niko-
li podle tvaru a materiálu jejich šábesdeklu, ale 
podle uskutečňování se mezi námi a uprostřed 
nás. K čemu je mi chazan s košer černě sameto-
vou jarmulí jako od charedim, bude-li z něj na 
všechny strany stříkat lašon ha-ra (zlolajného 
jazyka)?
A ještě jeden pohled, spíš pro vaši další inspira-
ci než pro poučování. Ve čtyřech situacích není 
nutno šábesdekl nasazovat. V nemoci, při kou-
peli a plavání, ve spánku a při souloži. Jistě by 
se našel i přízemní důvod proč. Možná jakože 
v pyžamu, nahatej, topící se anebo s bažantem 
pod zadelí se stejně nemůžeme pro Panovníka 
nastrojit dost „svátečně“ a je asi docela komic-
ké mít na hlavě korunu a k tomu podolek zpo-
cený bolestí. Ale držme si raději před očima ten 
motiv dlaně. Dlaně toho spoluvojáka. V těchto 
čtyřech situacích totiž člověk většinou ztrácí 
svoji nepřirozenou pýchu a je pokorný tak ně-
jak od náhody…

Achab Haidler

vaše výsosti… (šábesdekl, jarmulka)
Křesťan smekne, Indián nasadí orlí pero (a občas přibere skalp), žid naopak hlavu přikryje. 
tak jako tak – s autoritami se mluví s důstojnou pokorou a pokornou důstojností.

250 g cukru krupic, citronová kůra, mletá 
skořice, rozinky
Meruňková marmeláda nebo i jiná – na po-
mazání listu.
Med – na pomazání polotovaru.

Mouku, cukr a máslo smícháme, dodáme vej-
ce, smetanu, prášek do pečiva, droždí a med. 

Vše smícháme a vypracujeme těsto. Rozdělí-
me na čtyři části. Vyválíme čtyři placky – listy. 
Každý list pomažeme marmeládou, posypeme 
ořechovou náplni a stočíme do závinu. Závin 
nakrájíme na 4 cm silné dílky a dáme péct do 
trouby předehřáté na 180 °C. Po 20 minutách 
vytáhneme a pomažeme medem. Dáme pak 
dopéct asi na 25 minut.
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vzdělávání

Podíváme-li se do Tanachu, zjistíme, že 
nejčastěji se tam zmiňuje rostlina jmé-

nem . Potíž je v tom, že se pořádně neví, 
co toto jméno označuje. Buďto se překládá 
jako lilie, což odpovídá i významu v moder-
ní hebrejštině, anebo jako růže, pro niž má 

současná hebrejština slovo . Spor o to, 
jak překládat biblický , se komplikuje 
jednak tím, že obě dvě rostliny lze nalézt na 
území Izraele a obě zde rostou od pradávna, 
jednak tím, že dnes používané slovo pro růži 
hebrejština v době Tanachu neznala a přejala 
jej z perštiny až v době Mišny. Rovněž obrat  

, tj. „jako růže / lilie mezi 
trním“ (Pís 2,2), nám určení příliš neusnad-
ní, protože lilie bělostná, jediný druh tohoto 
rodu, který roste v Izraeli, se často vyskytu-
je i v trnitých křovinách. Pokud však bude-
me vycházet z Písně písní a shodneme-li se 
na faktu, že zmínka o kozách se nehodí do 
poetického rázu jejího textu, pak z obratu 

 tj. „jenž pase v liliích“, který 
se v obdobné formě v celé knize vyskytuje 
třikrát, lze vyvodit, že se jedná o lilii, neboť 
ovce se, na rozdíl od koz, při pastvě křovi-
nám vyhýbají. Lilie bělostná ( ) 
je vskutku druh impozantní krásy. Dorůstá 
výšky až dva metry a její nálevkovité bě-
lostné květy se šesti okvětními plátky, které 
svým uspořádáním připomínají Davidovu 

hvězdu, dosahují od kalicha po cípy až 8 cm,  
u pěstovaných odrůd až 12 cm. V Izraeli kve-
te v samém závěru jara, od května do června. 
Kromě křovin roste rovněž na kamenitých 
místech. Na celém světě roste přirozeně pou-
ze ve východním Středomoří. Její krása má 
však i stinnou stránku. Časté trhání a pokusy 
o přesazování planě rostoucích rostlin spo-
lečně s druhým činitelem, kterým byl ústup 
pastvy ovcí a koz ve 2. pol. 20. stol., ji při-
vedly na území Izraele na pokraj vyhubení. 
V současnosti je k nalezení pouze ve vádí 
Nachal Kelach na Karmelu a v údolí potoka 
Keziv v západní Galileji.
V některých ohledech podobná a v některých 
téměř pravým opakem předešlého druhu je 
sasanka věncová (hebr. ). Obě 
přitahují pozornost svými květy a obě jsou 
s oblibou pěstovány, obě jsou jedinými zá-
stupci svého rodu na území Izraele. Sasanka 
věncová je zde však poměrně hojná, vzdor 
tomu není možné v celém Tanachu spolehlivě 
doložit jedinou zmínku o této květině. V Iz-
raeli kvete v zimě a na 
začátku jara (od prosin-
ce do března). Udává 
se, že vytváří 25 barev-
ných forem. Nejčastěj-
ší je červená, další jsou 
různé odstíny růžové, 
fialové, modré a existu-
je i bílá forma. Červené 
sasanky věncové lze 
nalézt na území Izraele 
v celé oblasti jejího vý-
skytu, ostatní barevné 
formy pouze na seve-
ru a na několika málo 
místech v centrální 
části. Vyskytuje se na 
nejrůznějších stanovi-
štích s výjimkou písčin  
a bažin v celém přímo-
ří Izraele a zasahuje až 
na okraj pouště. Heb-
rejský rodový název je 
odvozen od slova , 
tj. nevěsta. Odborný rodový název je odvozen 
od slova Anemoi, což jsou Větrové, druhový 
název poukazuje na skutečnost, že kyticemi 
květů byly věnčeny oltáře bohyně Afrodity.
Dalším druhem, který je nápadný svými kvě-
ty v zimě a na jaře, je asfodel větvitý (hebr.  

). Je to rostlina se statnou větev-
natou lodyhou vysokou až 80 cm, růžicí dlou-
hých úzkých sivozelených listů a četnými 
šestičetnými bílými květy širokými 2,5 cm. 
Roste hojně po celém Izraeli s výjimkou již-
ního Negevu, především na loukách a past-
vinách, a tam, kde roste ve velkém množství, 
poukazuje jeho přítomnost na nadměrnou 
pastvu. Někteří odborníci mají za to, že jde  
o totožný druh označený v Talmudu jako 

,což lze přeložit jako bradavičník, 
z jehož kořenů se extrahoval přípravek po-
užívaný na léčbu bradavic. Taktéž se z jeho 
hlíz získávalo lepidlo používané k zape-
čeťování džbánů s vínem. Arabové pou-
žívají asfodelové hlízy na léčbu bradavic 
dodnes, kromě toho jím léčí mj. žloutenku 
a plynatost. Děti s oblibou jedí jeho květy 
a sají z nich nektar, podobně jako to čes-
ké děti dělají u hluchavky bílé. Ve starém 
Řecku byly jeho hlízy potravou chudých  
a panovalo tam přesvědčení, že se jimi 
živí všichni zesnulí. Méně hojný je v Izra-

eli příbuzný druh asfodeline žlutá (hebr. 
), jejíž lodyha dorůstá výšky až 

90 cm a na rozdíl od předešlého druhu se ne-
větví. Květy má žluté, široké 2,5 až 3,5 cm, 
rozvíjejí se v květnu a červnu. 

David J. Reitschläger

krása 

izraelských bylin
Zatímco v českých zemích stále vládne zima, v Izraeli už začalo jaro. My si při této příleži-
tosti povíme o některých bylinách, které v této době zdobí tamní přírodu. 

Lilie bělostná, jediný druh svého rodu, který roste  
v Izraeli

Asfodel větvitý je svými květy nápadný v zimě i na jaře (foto: Attilio Marzorati)
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V těžké době jim pomáhala jejich bývalá zaměst-
nankyně, sudetská Němka Maria Richterová  
z Leskovce nad Moravicí. Místo, kde stával její 
dům, je dnes zatopeno přehradou Slezská Harta. 
Právě z této doby se dochovala korespondence 
zoufalé Valerie s jejím bývalým přítelem. Sarah 
Wildmanová dopisy objevila až po smrti dědeč-
ka v jeho pozůstalosti. A rozhodla se pátrat: zjis-
tila, že se Valerie i se svou stárnoucí matkou na-
konec odstěhovala do Berlína, kde pak pečovala 
o pacienty v židovském domově důchodců. Od-
tud nastoupila transport do Březinky u Osvětimi 
(Auschwitz-Birkenau), kde byla zavražděna.
Dodám, že slovo „Karlsbrunn“ zná většina Iz-
raelců, jejichž rodiče odešli z Krnova a s nimiž 
jsem v kontaktu. Mnozí příslušníci těchto rodin 
přijedou letos v říjnu na slavnostní otevření kr-
novské synagogy po její rekonstrukci v rámci 

projektu Revitalizace židovských památek 
v ČR, jenž realizuje Federace židovských obcí. 
Lidé, kteří utíkali ze Sudet jako malé děti, už 
většinou nevědí, co to ten „Karlsbrunn“ je  
a jak to tam vypadá, ale všichni to jméno z dět-
ství znají – slyšeli ho i v Izraeli, to když rodiče 
vzpomínali, jak do Karlovy Studánky jezdili 
v neděli na výlet či se v zimě i létě rekreovat. 
Do Karlovy Studánky pravděpodobně jezdili 
také Scheftelovi z Opavy, po jejichž osudech 
Sarah pátrá. „Pokud někdo z čtenářů ví co-
koliv bližšího o této rodině a jejích osudech, 
budu velmi vděčná za jakýkoliv další střípek 
do mozaiky, kterou skládám,“ žádá novinář-
ka Wildmanová. Výsledky její žurnalistické 
práce i kontakt na ni najdete na jejím webu:  
www.sarahwildman.com.

 Text a foto: Pavel Kuča

sarah Wildmanová zavítala do Česka  
v říjnu 2012 pátrat po osudech dávné 

snoubenky svého dědečka. Posloužil jsem jí 
jako tlumočník a průvodce, a to v Praze (byli 
jsme i na Obci na setkání se členy sdruže-
ní Hidden Child - Ukrývané dítě), v Třebíči, 
Opavě, Krnově a také v polském městečku 
Głubczyce. Navštěvovali jsme archivy a mlu-
vili s pamětníky, Sarah také chtěla vidět ulice  
a krajinu, prostředí a pozadí příběhu, který při-
jela zpracovat. Náš program byl pro Sarah, která 
byla v raném stadiu těhotenství, dosti náročný, 
a tak jí moje maminka, krnovská dětská lékařka 
Ludmila Kučová, navrhla zrelaxovat se jeden 
den v lázních Karlova Studánka. To se ukázalo 
jako výborné rozhodnutí: Sarah nadchnul čis-
tý vzduch a krása dřevěné architektury (zdejší 
léčebné domy nechal ve švýcarském stylu vy-
stavět Řád německých rytířů), byla se podívat 
i v hotelu Slezský dům, kde se léčil prezident 
Václav Havel, a absolvovala koupel v místních 
minerálních vodách. 
Sářin dědeček i jeho milá, Valerie Scheftelová 
z Opavy, vystudovali medicínu na univerzi-
tě ve Vídni – promovali společně v roce 1938 
krátce před násilným připojením Rakouska  
k nacistickému Německu. Oba byli Židé. Sáři-
nu dědečkovi se podařilo vyřídit víza do USA, 
ale jeho snoubenka odmítla jet s ním. Valerie 
Scheftelová (narozena 1911) se totiž jako je-
diná dcera své ovdovělé matky rozhodla vrátit 
domů do slezské Opavy, kde měli Scheftelo-
vi obchod na Horním náměstí. Nacisté však 
Scheftelovým jejich obchod brzy na to ukradli 
a tzv. rasové zákony je vyčlenily ze společnosti.  

Oslavte s námi nejveselejší židovský svátek!
Celodenní program pro děti i rodiče.

Sváteční prohlídky Zadní synagogy a Domu 
Seligmanna Bauera přiblíží zvyky svátku Pu-
rim, oblíbená jídla i dodržované tradice. Ná-
vštěvníky osobně pozdraví i majitel domu 
z dob dávno minulých.
Prohlídky: 9.15, 10.00, 12.00, 12.45, 13.30. 

vstupné 80 a 40 Kč

10.00 po celý den purimové tvoření pro děti  
i jejich rodiče: výroba karnevalových masek, hry 
a malování, výuka izraelských tanců se členy sou-
boru Yocheved. jednotné vstupné 30 Kč na osobu

jeseníky do new york times dostal Příběh šoa
Český tisk, televize, infoservery i turistické weby si po několik lednových dní kladly otázku, jak 
se Karlově studánce v jeseníkách podařilo zařadit mezi 46 míst na světě, která pro rok 2013 do-
poručují navštívit prestižní americké noviny the New York times. Pod komentářem k fotografii 
z těchto slezských lázní, kterou NYt uveřejnil, je podepsána sarah Wildmanová. jak vůbec tato 
americká novinářka hory na východě českých zemí objevila? ve skutečnosti za vším stojí mi-
nulost jejího rakouského dědy a jeho láska k dívce z Opavy. ta byla později zavražděna při šoa.

Americká novinářka Sarah Wildmanová před Slezským domem v Karlově Studánce. Tento hotel posloužil filmařům 
při natáčení komedie S tebou mne baví svět a po náročné operaci se v něm zotavoval prezident Václav Havel.

11.00 Jak se tloukla okna? – představení di-
vadelního souboru Ampulka Třebíč, veselohra 
pro malé i velké diváky podle knihy Vojtěcha 
Rakouse;                                      vstupné 30 Kč

14.00  Slavnostní odhalení nové synagogální 
opony – oponu představí a o jejím významu po-
hovoří rabín Daniel Mayer.

14.30 Jak se veselili rabíni dříve a nyní? –  
o Purimu je veselí a radost povinností pro kaž-
dého bez výjimky, tedy i pro rabína; zajímavé 
setkání s rabínem Danielem Mayerem a jeho 
ženou Hanou Mayerovou, kteří přiblíží průběh 
oslav v Izraeli i u nich doma.      vstupné 30 Kč

17.00 Purim – svátek losů; přednáška  
Mgr. Táni Klementové o nejveselejším židov-
ském svátku – seznamte se s historickým po-
zadím i dnešní podobou oslav svátku. Součástí 
prezentace budou aktuální fotografie z největší-
ho karnevalového průvodu v Tel Avivu. 

vstupné 30 Kč

Během dne ochutnávka tradičního cukroví – 
Hamanových uší.

Kontakt: Zadní synagoga Třebíč
Tel: 777 746 989, 568 610 023
Městské kulturní středisko Třebíč: 
www.mkstrebic.cz 

OslaVa sVÁTkU PUriM neděle 3. března 2013
zadní synagoga, Subakova 1/44, Třebíč
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událost

skou obec v Ostravě paní Milena Slaninová. 
Hlavním protagonistou programu se však stal 
pan Luděk Eliáš – pamětník, jenž přežil Te-
rezín, Birkenau, Sachsenhausen, nálety i po-
chod smrti. Pan Luděk Eliáš žije od roku 1956  
v Ostravě, působil dlouhá léta jako divadelní  
a filmový herec, moderátor a publicista, v le-
tech 1961–1966 se stal ředitelem ostravského  

Ž idovská obec v Ostravě vypravila mik-
robus, který (ač vládlo velmi nepříznivé 

počasí) byl do posledního místa zaplněn členy 
naší obce. Setkání se zúčastnili nejen naši blíz-
cí, kteří přežili šoa, ale i naši přátelé a rodinní 
příslušníci. Pozvání zástupců o. s. Krnovská 
synagoga a Židovské obce v Ostravě přijala  
a setkání se zúčastnila první náměstkyně primá-
tora Statutárního města Opava a první místo-
předsedkyně Strany zelených paní Pavla Brady. 
Představitelé o. s. Krnovská synagoga v čele 
s předsedou panem Petrem Aharonem Tesařem 
připravili krásný, dojemný a hlavně neformální 
program, který zahájil pan Tesař a za Židov-

Z dopisů čtenářů
Děkuji Vám za zajímavý článek o 10. tevetu 
v lednovém Maskilu. Snad se ale na mne pan 
rabín Mayer nebude zlobit, když si dovolím jej 
poopravit a doplnit méně známé skutečnosti  
k tradici připomínky památky obětí holocaustu 
v Den všeobecného kadiše. Rabi Mayer správně 
uvádí, že tento den byl vyhlašován vrchním rabi-
nátem v Izraeli jakožto den památky obětí holo-
caustu, jejichž datum úmrtí není známo. Je však 
třeba upřesnit, že poprvé byl půst na 10. tevetu 
připomínce památky obětí nacistických zloči-
nů zasvěcen nikoliv roku 1950, nýbrž už v roce 
1942 (18. dubna o. l.) v přímé reakci na první 
zveřejněné informace o skutečném rozsahu ho-
locaustu. V roce 1942 bylo k tomuto dni navíc 
výjimečně přidáno dalších 30 dnů smutku (od 
18. prosince 1942 do 24. ledna 1943). Od této 
doby byl pak 10. tevet vyhlašován každoročně 
a v započaté tradici bylo pokračováno i po vál-
ce. Koncem padesátých let byla vzpomínka na 
oběti holocaustu v tento den poněkud zastíněna 
Jom Ha-Šo´a, spojeným s étosem povstání var-
šavského ghetta, ovšem zejména v 1. polovině 
padesátých let měl 10. tevet své nezastupitelné 
místo v pietě za oběti šo´a. Významným místem 
vzpomínky bylo počátkem padesátých let skle-
pení bývalého rabínského soudu na Hoře Sijón 
v Jeruzalémě, kde ortodoxní Židé roku 1948 
zřídili „kryptu holocaustu“ (Martef ha-Šo´a), 
která byla vlastně prvním muzeem holocaustu 
na světě. Perlička na závěr: roku 1952 dokonce 
na tento den došlo k pochodu rozzuřeného davu 
na Kneset a následným násilným střetům s po-
licií vyvolaným revizionistickými sionisty v re-
akci na informace o diplomatických jednáních 
Izraele s Adenauerovým Německem. David Ben 
Gurion tehdy mluvil o pokusu o puč.
I přes toto mé doplnění bych rád panu rabínu 
Mayerovi poděkoval za jeho zajímavý článek  
k malému, leč významnému postnímu dni. 

 Zbyněk Tarant

České židovské děti a jejich vychovatelé v době 
druhé světové války i v tíživých životních pod-
mínkách ghett a koncentračních táborů doká-
zaly hrát a zpívat písničky, které jim dodáva-
ly chuť do života. Co byste v podobné tíživé 
situaci udělali vy? Napsali básničku, povídku, 
hudební skladbu, nakreslili či namalovali obrá-
zek? Jedná se o způsob, jak vyjádřit svou touhu 
po životě? Kreslili byste, psali a zpívali, kdyby 
vám hrozilo, že budete vyhnáni ze svého do-
mova, vaše rodina bude strádat a budete muset 
opustit svou vlast? S těmito otázkami úzce sou-
visí letošní umělecké soutěže Památníku Tere-
zín s výše uvedeným tématem.
Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami 
a vytvořte výtvarné či literární práce, které 
nám zašlete na níže uvedenou adresu. Může-
te si samozřejmě položit i otázky vlastní, kte-
ré se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. 
Při zpracování vám ponecháváme možnost 
volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

věkové kategorie výtvarné soutěže: 
I. žáci 1.–5. ročníků ZŠ, II. žáci 6.–9. ročníků 
ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymná-
zií, III. studenti gymnázií, SŠ a SOU
věkové kategorie literární soutěže: 
I. žáci 6.–9. ročníku ZŠ a odpovídajících roční-

Ostravská obec si připomněla oběti šoa
Židovská obec v Ostravě již delší dobu úzce spolupracuje s Občanským sdružením Krnovská synagoga, a tak začátkem ledna došlo 
mezi vedením ŽO v Ostravě a o. s. Krnovská synagoga k dohodě, že letošní připomínka a setkání u příležitosti Mezinárodního dne 
obětí holocaustu a dne předcházení zločinům proti lidskosti se bude konat v Krnově, v prostorách spolkového domu U synagogy.

Herec Luděk Eliáš zapaluje za oběti šoa menoru ve 
spolkovém domě U synagogy v Krnově

ků víceletých gymnázií, II. studenti čtyřletých 
gymnázií a 5. –8.  ročníků víceletých gymnázií, 
SŠ a SOU

Podmínky účasti a časové rozvržení 
soutěží:
Práce musí být předány nebo odeslány na 
níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do  
20. dubna 2013. U každé práce musí být uve-
den čitelně název díla, jméno autora a jeho 
věk, kategorie, datum narození, adresa byd-
liště, e-mailová adresa autora (pokud existu-
je), adresa navštěvované školy, ročník (třída)
a jméno vedoucího pedagoga. Každý účastník 
(žák, student) zasílá pouze jednu práci do ka-
ždé ze soutěží. Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže proběhne 12. června 2013 v Terezíně. 
Výherci získají řadu věcných cen i peněžní 
odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které 
navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném 
předstihu o výsledku soutěží informováni.

Kontaktní adresa:
Muzeum ghetta – vzdělávací oddělení
Mgr. Pavel Straka
Památník Terezín 411 55 Terezín
tel.: 416 782 576
e-mail: straka@pamatnik-terezin.cz

Divadla Petra Bezruče. Po okupaci 21. srpna 
1968 se ve snaze o pravdivé informování veřej-
nosti ujal role televizního moderátora v impro-
vizovaném studiu České televize a přímo se tak 
podílel na svobodném pookupačním vysílání. 
To bylo zajištěno z vysílače v Ostravě-Hošťál-
kovicích a televizní osádka vysílala až do po-
sledních dramatických chvil, než toto necenzu-
rované zpravodajství ukončili sovětští vojáci. 
Pan Luděk Eliáš je ve svých téměř devadesáti 
letech neuvěřitelně činorodý, pravidelně na-
vštěvuje střední školy a vypráví studentům své 
zážitky z doby války i pohnutých dní srpna 1968  
a následné normalizace. Slavnostní setkání 
bylo zakončeno zapálením svící na menoře 
na památku všech obětí šoa a modlitbou kan-
tora Židovské obce v Ostravě pana Michala 
Foršta.

Milena Slaninová
předsedkyně Židovské obce v Ostravě

Foto: Alena Ševčíková

Památník terezín
vyhlašuje na rok 2013 XIX. ročník literární 

a XvII. ročník výtvarné soutěže pod společným tématem

Proč v ghettu múzy nemlčely?
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co hitler nechtěl: zrození izraele, zánik galutu 
a vybudování poválečné protifašistické fronty.

P ředmětem dnešního semináře SAŽ je 
dopad holocaustu a postholocausto-

vé éry na celou současnou i budoucí spo-
lečnost v Evropě a ve světě, nikoliv na jed-
notlivé přeživší. Jde o tzv. druhou skupinu 
PH (post-holocaust) syndromů. Referát 
pojednává o sociologických, morálních  
a ekonomických dopadech holocaustu  
a druhé světové války. Pokusíme se hledat 
odpovědi na otázky:
Existují možnosti vývoje kteréhokoliv ná-
roda či enklávy bez nebezpečí opakování 
historie holocaustu? V této souvislosti jsou 
předmětem tohoto referátu klíčové projevy 
a důsledky druhé skupiny PH-syndromů,  
tj. důsledky holocaustu a druhé světové vál-
ky na celou, zejména evropskou společnost  
v postholocaustové éře.
O které významné projevy a důsledky jde?
Ve stručnosti lze vyjmenovat následující 
společenské jevy či charakteristiky pová-
lečného vývoje jako přímé či nepřímé dů-
sledky holocaustu:
a) Prvním hlavním výsledkem druhé skupi-
ny PH-syndromů je nesporně zrození Izra-
ele. Mezinárodní židovstvo tím přestalo být 
bezbrannou komunitou. Šest milionů obětí 
nacistické genocidy vyústilo v renesanci 
poválečného společenského postavení Židů  
a židovské kultury v demokratických ze-
mích. Žid v Evropě se stal svobodným ob-
čanem. Zmizely společenské bariéry mezi 
Židy a nežidy. Žid přestal být bezbranným 
vůči rasovým či antisemitským projevům 
ve společnosti v Evropě. Může usilovat  
o stejné společenské postavení jako který-
koliv jiný občan státu, kde žije. Změnil se 
i charakter vnitřního života zdecimovaných 
židovských komunit v Evropě.
b) Druhým výsledkem je, že nové spole-
čenské postavení Židů a jejich obcí vyústilo  
v proces, který lze nazvat „otevírání se“ ži-
dovské komunity vůči společnosti. Dochází 

hledání budoucnosti 

Židů
v minulém čísle jsme uveřejnili text jana Fingerlanda, přednesený v rámci druhého semi-
náře spolku akademiků Židů (sAŽ), který se uskutečnil v listopadu loňského roku na půdě 
Poslanecké sněmovny ČR. Nyní si vám dovolujeme předložit druhý příspěvek z tohoto se-
mináře, který přednesl profesor Ludevít végh, jeden ze zakladatelů sAŽ. 

ke spolupráci se společenskými institucemi 
ve všech oblastech kulturních, uměleckých, 
vědeckých, v EU, v politických, národních 
i mezinárodních institucích. Zejména jde  
o spolupráci se společenskými organizacemi 
na protifašistické platformě, jako jsou ČSBS, 
Sion, AVČR, Terezínská iniciativa aj.
Historie Židů se stává dokonce předmětem 
univerzitní výuky.
c) Za třetí: Nad Evropou se však současně 
objevuje i stín minulosti v podobě neona-
cistických aktivit. Postholocaustová éra 
přinesla velký emigrační odliv Židů z Ev-
ropy. Z devíti milionů předválečných Židů 
v Evropě zůstal zde necelý milion. Naskýtá 
se i otázka: Chce Evropa doopravdy „své 
Židy“? Nabízela střední Evropa přeživším: 
„Vraťte se do svých domovů?“ Vrátila jim 
ukradené a arizované majetky?
d) Za čtvrté: Vedle pozitivních existují však 
i kontroverzní postoje vůči holocaustu. 
Například bylo by zavádějící konstatovat, 
že „dost bylo holocaustu“. Holocaust se 
historicky stal a je významnou částí naší 
historie. Historie holocaustu se stala trva-
lou součástí novodobých evropských dějin  
a měla by se stát povinným předmětem vý-
uky historie pro každého středoškoláka.
e) Za páté: Postholocaustová éra přinesla 
však i nové, spíše negativní společensko-
-ekonomické vztahy v poválečné Evropě. 
Mezinárodní ekonomický vývoj vytvořil 
i tzv. „mafiánský“ kapitál, jehož dopady 
negativně ovlivnily dnešní Evropu. Post- 
holocaustová éra vyústila i do nových fo-
rem ekonomické struktury, charakterizova-
né změnami morálních hodnot, koncentra- 
cí nadnárodního kapitálu, soustředěného  
v rukách malého počtu majitelů, bank, 
mezinárodních sítí a koncernů. Nadnárod-
ní kapitál se stal jakousi novou „fiktivní 
nadnárodní mocností“, která nezná národní 
hranice, ignoruje tzv. princip meze růstu, 

nedoceňuje význam životního prostředí  
a ovlivňuje i mezinárodní politický vývoj. 
Současně se vůdčí postavení klasických 
světových mocností Evropy a USA postup-
ně přesouvá ve prospěch nových mocností 
Orientu: do Číny, Japonska či Indie.

Poválečné přeměny společnosti 
ve světle PH-syndromu: důsledky 
ekonomické
Ukázalo se, že vliv holocaustu a postholo-
caustové éry se nepřímo projevuje i v oblas-
tech evropské společenské morálky a svě-
tové ekonomiky. Mezinárodní ekonomika  
a společenská morálka potholocaustov-
ské éry procházejí proměnami.
Počáteční poválečná éra optimismu evrop-
ského demokratického systému byla cha-
rakterizována klasickou strukturou spole-
čenských tříd: dělnická, střední třída, buržo-
azie. Dnes, šedesát až sedmdesát let po vál-
ce, se společenská struktura postupně mění 
v novou. Zdá se, že dominují jen dvě třídy. 
Na jedné straně je jakási nadnárodní či me-
zinárodní „nekontrolovaná supervelmoc“, 
skládající se z představitelů nadnárodních 
bank, mezinárodních sítí atd. a reprezen-
tovaná velmi omezeným počtem populace,  
a na druhé straně všichni ostatní.
První skupina kontroluje relativně velkou 
část společenského bohatství. K těm prvým 
patří i tzv. mafiánský kapitál s charakte-
ristickými znaky jako nekontrolovatelné 
akumulování a pohyby nadnárodního kapi-
tálu, korupce, ignorování principu limitu aj. 
Nadnárodní kapitál ovlivňuje ekonomiku, 
kulturu, vědu, morálku, životní prostředí  
i výchovu.
V této struktuře se téměř vše stalo zbožím 
včetně vědy, umění, kultury, zdraví a zdra-
votní péče a vzdělání. Profit se stal hlav-
ní motorickou silou společenského dění. 
Korupce se stala zvláštní formou profitu.  
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Obchod ovládly mezinárodní sítě a malo-
obchod téměř zmizel.

Zdá se, že v mezilidských vztazích přines-
la postholocaustová éra řadu změn, které 
negativně poznamenaly mezilidské etické 
normy. Historie minulých rasových perze-
kucí nás poučila, že na rozdíl od tzv. cham-
berlainského syndromu – jednat s teroristy 
i za cenu, že svět přešlapuje a nechá se od 
nich balamutit – je v mezinárodních vzta-
zích důležité rozpoznat včas stupeň nebez-
pečí nových ohnisek protidemokratických 
sil ve společenském dění. To je podle mého 
soudu podmínkou budoucího udržitelného 
mírového vývoje. Tím zdůrazňuji, že i de-
mokratická svoboda slova, shromažďo-
vání a projevu má mít své zákonité meze.
Takzvaný princip limitu jako přírodní zá-
kon platí nejen v oblastech energetických 
zdrojů a přírodních jevů. Jsem přesvědčen, 
že platí i ve společenské sféře, resp. v ob-
lasti sociologie. Princip limitu deklarovala 
již skupina harvardských profesorů v rám-
ci tzv. Římského klubu a publikovala jej  
v roce 1972 (D. H. & D. L. Meadows: The 
Limits to Growth, Potomac Associates, Wa-
shington D. C.). Z hlediska demokratického 
vývoje je proto imperativní přikročit včas  
k budování jednotné fronty, která by zabez-
pečovala respektování principu limitu ve 
společenském dění.

Renesance společenského 
postavení Židů ve světě
Jak tedy dál pro evropské a světové židov-
ství?
Svět se nestal Judenfrei, jak si Hitler přál. 
Opak se stal pravdou. Z „ghettovského“ 
Žida se stal svobodný, plnoprávný a rov-
nocenný občan téměř kdekoliv ve světě. 
Nastala doba renesance společenského po- 
stavení Židů. Žid má ve všech demokratic-
kých státech právo zúčastnit se společen-
ského života i na nejvyšších stupních. Tím 
ale vzrostla i jeho spoluzodpovědnost za 
politické dění, uspořádání a budoucí vývoj 
společnosti. V tom se rok 2012 a další léta 
liší od let 1935–1938 ve všech politických 
oblastech.
Dnešní politická situace přímo zavazuje  
k budování jednotné evropské protifaši-
stické fronty, k pozitivnímu postoji k EU, 
k procesu globalizace jako k objektivně ne-
vyhnutelnému trendu vývoje. Tradiční uza-
vřenost židovských enkláv mizí. Jsem pře-
svědčen, že dnes je Žid jako občan, který se 
hlásí k judaistické tradici s úctou ke svým 
předkům, k úctě vůči obětem holocaustu, 
ke svému evropskému domovu, kde jako 
občan žije, rád, že je Židem se svými his-
torickými kořeny a tradicí. Izrael pro něho 
zůstává argumentem historické identity. Ale 
asimilační tendence v moderní společnosti 

zůstávají nadále svobodným a přirozeným 
procesem. Ostatně i mezi židovskými nobe-
listy jsou tací, kteří se k judaistické tradici 
hlásí, a jiní, pro které jejich dávné kořeny 
jsou nepodstatné.

Hledání budoucnosti
Žid má v Evropě i ve světě, aniž by o to stál 
či se o to historicky zasloužil, jakési zdědě-
né specifické postavení. Na rozdíl od jiných 
národů je novodobá diaspora, tj. roztrouše-
ní Židů ve světě, do jisté míry specifická. 
Zatímco u jiných národů žije jen nepatrné 
procento občanů mimo hranice svého ná-
rodního státu, dvě třetiny Židů, kteří se tak 
či onak k židovství hlásí, žijí dnes v moder-
ních svobodných, demokratických státech, 
ve svých evropských či jiných mimoizra-
elských skutečných domovech, ve kterých 
jsou plnoprávnými občany. A tak je skuteč-
ností, že: 
a) Žid je řádným občanem státu kdekoliv  
v Evropě či ve světě, ve kterém má svůj 
domov,
b) má či může mít duchovní, ev. příbuzen-
ský vztah k Izraeli a 
c) cítí se být i světoobčanem. Zdá se, že Žid 
může být doma všude na této planetě, kde 
má svůj trvalý poválečný domov. Budoucí 
židovská koncepce domova jako by předbí-
hala trendům vývoje 21. století.
Nevím, je-li to výhoda či nevýhoda. Jsem 
však přesvědčen, že trendy vývoje super-
moderního světa techniky 21. století spějí 
ke stále většímu pomíchání ras a národů, ke 
globalizaci.
Renesance postavení Židů v Evropě a ve 
světě je proto kompatibilní s vývojovými 
trendy budoucí společnosti.

Projekty jako autentické historické 
svědectví
V zájmu tendencí a zkušeností 20. sto- 
letí, v zájmu zachování svědectví o geno-
cidě, v zájmu mírové koexistence budoucí 
multikulturní demokratické společnosti je 
imperativní respektovat řadu aktuálních 
společenských úkolů.
V této souvislosti lze zde nastínit budoucí 
realizační projekty pro bezpečnou bu-
doucnost, které by měly sloužit zájmům 
trvalé udržitelnosti společnosti. 
Mezi tyto projekty lze zahrnout:
a) Budování jednotné evropské protifašis-
tické fronty, jejíž novodobý obsah a záměr 
bude nutno včas podrobněji specifikovat.
b) Projekt na založení centrální knihovny 
šoa ve spolupráci SAŽ, ČSBS a ev. dalších 
orgánů v zájmu toho, aby se historický vý-
znam a zkušenosti šoa nestaly předmětem 
zapomenutí. Projekt centrální knihovny šoa 
je navržen jako významná pomůcka pro 
zavedení povinné výuky o holocaustu na 
všech středních školách u nás.

c) Podpora myšlenky spolupráce židov-
ských a nežidovských stejně smýšlejících 
společenských organizací a institucí jako 
SAŽ, ČSBS, Sion, Terezínská iniciativa, 
AVČR, UK atd. Obsahem spolupráce má 
být zabezpečení udržitelného a demokratic-
kého rozvoje v Evropě organizováním spo-
lečných akcí v oblasti výchovy, dějin a boje 
proti neonacistickým aktivitám.
d) Propagace a zdůrazňování platnosti a ap-
likace tzv. principu limitu ve všech spole-
čenských oblastech, v ekonomice aj.
e) Spolupráce na mezinárodní bázi v uve-
dených oblastech.
f) Vypracování jednotné učebnice šoa pro 
střední školy.

Generace nositelů první skupiny PH-
-syndromů věkem nezadržitelně odchází.  
S nimi však odchází i přímé svědectví  
o genocidě. Historická zkušenost nás učí, že  
s odchodem nositelů první skupiny PH-syn-
dromů odcházejí nejen nositelé svědectví. 
Odchod generace přeživších by mohl do 
jisté míry zeslabit i autentičnost svědectví 
přeživších o genocidě jako hlavní historic-
ký důkaz proti popíračům. Právě proto je 
imperativním úkolem současnosti hledat 
urgentně co nejúčinnější formu, jak zacho-
vat pro budoucnost historické svědectví  
o nacistickém plánu a nedokončené reali-
zaci fyzické likvidace židovského národa  
a dalších enkláv.
Výše uvedené projekty by nejen historicky 
zabezpečily svědectví přeživších o genoci-
dě, ale současně by minimalizovaly prostor 
pro aktivity neonacistů a popíračů.

Závěr
Klíčem ke svobodnému postavení Židů 
ve světě se stalo zrození Izraele. Budouc-
nost Židů jako svobodných občanů států  
v Evropě je však do jisté míry závislá na 
tom, aby nikde v Evropě nebyl dán prostor 
neonacistickým aktivitám. Je totiž nesma-
zatelným historickým faktem, že právě 
Evropa, nejvyspělejší část světa 20. století, 
se stala kolébkou holocaustu šesti milionů 
obětí.
Je potěšitelné, že se papež Jan Pavel II. ve 
svých projevech vyslovil o Židech jako  
o svých starších bratrech. Je potěšitelné, 
že postoje řady našich i evropských spole-
čenských organizací a institucí proklamují  
a dokumentují právo na svobodnou budouc-
nost evropského a světového židovství ve 
společném evropském kolektivu. Je potěši-
telné, že se evropský Žid může ke svému 
židovství svobodně hlásit. Současně si však 
musíme uvědomit, že za naši budoucnost, 
za budoucnost svobodné Evropy neseme 
spoluzodpovědnost i my, Židé.

 Prof. Ludevít Végh, DrSc.
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P řijela jsem do Heidelbergu na pod-
zim roku 2000 v osmnácti, s čerstvou 

maturitou a po neúspěšných přijímacích 
zkouškách na vysokou školu v ČR. Shodou 
náhod a spíše z pohodlnosti jsem maturo-
vala ze dvou cizích jazyků a na gymnáziu, 
což německá univerzita akceptovala jako 
rovnocenné. Imatrikulace včetně vyřízení 
víza proto nepředstavovala zásadní problém. 
Německy jsem se naučila už kdysi v dětství, 
přesto jsem strávila celé prázdniny přípravou 
na zkoušku z němčiny nezbytnou pro přijetí. 
Když v budově akademického cizinecké-
ho úřadu visel nakonec pozitivní výsledek, 
nestálo studiu už nic v cestě. Studium bylo 
tehdy v Německu bezplatné, až na příspěvek 
do organizace zajišťující běh kolejí, menz, 
školek a jeslí, zprostředkování práce a uby-
tování.
Vysoká škola židovských studií, němec-
ky Hochschule für Jüdische Studien, mě 
pozvala na přivítací informační schůzku  
a stejně tak filozofická fakulta, obor filozofie 
na Univerzitě v Heidelbergu, kde jsem si za-
psala vedlejší obor. Vysoká škola židovských 
studií je samostatná instituce s velmi úzkou 
spoluprací s univerzitou v Heidelbergu. Stu-
dijní plán sestával ze dvou fází: nejpozději 
do tří let absolvovat intenzivní kurz novo-  
a starohebrejštiny a složit tzv. hebraicum, 
roční přednášku z bible nebo talmudu, na-
psat seminární práce na šesti tzv. pro-semi-
nářích, čtyři ze skupiny hlavních předmětů 
(bible, talmudu, hebrejské jazykovědy, his-
torie nebo jidiš) a dvě ze skupiny vedlejších 
předmětů (filozofie, dějiny umění, literatura, 
náboženství). Dalším předpokladem ke dvě-
ma postupovým půlhodinovým zkouškám 
na předem domluvená témata byla zkouška 
ze světového jazyka a dva úspěšně složené 
semináře z filozofie. V druhé fázi studia se 
vyžadovalo napsat tentýž počet prací v rám-
ci pokročilejších seminářů, schválení a ode-
vzdání magisterské práce během půl roku  
a složení závěrečné magisterské zkoušky, jak 
písemné tak ústní ze třech oborů na předem 
domluvená tři okruhová témata.
Studijní plán, jehož teoretické základy po-
ložil Wilhelm von Humboldt, se zdál trochu 
nepřehledný a hlavně vyžadoval najít si stu-
diem vlastní cestu. Profesoři a profesorky 

připravovali každý rok zcela nový seznam 
přednášek a seminářů. První týden v semest-
ru znamenal často navštívit větší množství 
seminářů a poslechnout si, co bude obsahem 
a jaké jsou požadavky na splnění. Zpravidla 
se vyžadoval referát a seminární práce na 
dvě různá témata, ale někdy i písemné a ústní 
zkoušky nebo dokonce několik. V systému 
nebylo těžké zabloudit. Bylo možné navště-
vovat přednášky a semináře z jakéhokoliv 
oboru. Člověk neměl svůj studijní kruh až na 
dvouletou povinnou hebrejštinu a věnování 
se studiu se mísilo i s existenčními otázkami – 
jak studium financovat nebo kde absolvovat 
praktikum a výměnný studijní pobyt.
Pozitivní stránky měla velká univerzita 
v tom, že nabízela velké přednáškové, kni-
hovní, kulturní a sportovní zázemí. Univer-
zitní budovy nebyly daleko od sebe. Nejčas-
tějším dopravním prostředkem bylo kolo. 
V malém městě byl nespočet kaváren a tři 
menzy, ve kterých se scházeli všichni ně-
mečtí i zahraniční studenti, ale probíhala zde 
např. i česko-slovenská studentská setkání. 
Město je obklopeno kopci a na procházku 
se chodilo na Philosophenweg, kam se kdysi 
chodil procházet výkvět německé filozofie  
a literatury, nebo na ruinu hradu z růžového 

pískovce, kam kdysi prchl do bezpečí Fri-
drich Falcký, tzv. český zimní král, a který 
zničili vojáci Napoleonovy armády, když se 
vraceli z ruského tažení. Moje první přečtená 
kniha v Heidelbergu se jmenovala Hannah  
a Martin a pojednávala o tamní milostné 
aféře židovské filozofky Hanny Arendtové  
a jejího německého profesora filozofie Mar-
tina Heideggera. Již před studiem jsem znala 
do češtiny přeložené knihy Ericha Fromma  
a v době mého pobytu bylo možné potkat 
básnířku Hildu Domin.
V budově Vysoké školy židovských studií 
jsem se seznámila s Tunisankou z Džerby; 
přijela na vládní stipendium, a protože měla 
doma arabsko-židovské kamarády, rozhod-
la se studovat judaismus. Večer mě vzala 
k sobě na kolej, neměla jsem zatím kde by-
dlet, čekala jsem na podnájem, který jsem 
si sehnala v létě přes zprostředkovatelskou 
agenturu univerzity. Brzy nebylo pochyb, 
že židovská studia v kombinaci se studiem 
dalších oborů na univerzitě přitahují studen-
ty z rozmanitých států, náboženství a etnik. 
Seznámila jsem se s Němcem z východního 
Německa, jehož otec byl protestantský pas-
tor a německými studenty, kteří strávili rok 
dobrovolnou prací v kibucu v Izraeli nebo na 

S tuniskou kamarádkou na Univerzitním náměstí na jaře roku 2007

vzpomínka na židovská studia

v heidelbergu
Proč studuješ židovství? jsi Židovka? víš, co provádí Izraelci Palestincům? Člověk, dříve 
zvyklý za žádných okolností nezmiňovat židovský původ, byl náhle s touto otázkou kon-
frontován denně. Pokud se s vámi lidé vůbec byli ochotni dále bavit, následovala těžko 
zodpověditelná otázka. Co budeš dělat, až dostuduješ?
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➤ palestinských územích. Židovská studia stu-
doval současně se mnou aramejský Syřan, 
Drúz ze severu Izraele, Izraelka s německým 
občanstvím, na které měla právo po praro-
dičích, nebo Rakušanka, která konvertovala  
k židovství a chtěla se stát rabínkou. Studo-
vala jsem s  ruskými Židy, kteří přišli do Ně-
mecka jako tzv. Kontingentflüchtlinge v rám-
ci programu oživení židovských obcí, které 
po druhé světové válce zanikaly. Kamarádila 
jsem s Němkou, poloviční Holanďankou, je-
jíž otec utekl v útlém dětství ze sudetského 
pohraničí; s Čechem, který původně studo-
val Husitskou teologickou fakultu v Praze; 
se slovenským doktorandem kunsthistorie  
a maďarským rabínem, který promoval z ně-
mecké židovské filozofie. Já jsem říkala, že 
jsem z Českých Budějovic, kde jsem vystu-
dovala střední školu, a že jsem poloviční ži-
dovka bez vyznání. S židovstvím jsem se do 

té doby identifikovala na základě příjmení 
a rodinného příběhu záchrany před nacisty. 
První židovské náboženské rituály a modlit-
by a setkání s ostatními Židy jsem však za-
žila až na židovské obci v Heidelbergu, kde 
bych v osmdesátých letech 20. století mohla 
pravděpodobně potkat tehdy  exilového spi-
sovatele a dnes vrchního zemského rabína 
Karola Sidona.
Heidelberskou židovskou obec tvořili hlavně 
ruští přistěhovalci, rabín byl nejprve Izraelec 
mluvící napůl jidiš a napůl německy a pozdě-
ji ultraortodoxní rabín z Moskvy, který prožil 
část života na Západním břehu. V Heidelber-
gu založil ultraortodoxní ješivu, která skon-
čila s jeho odchodem do Francie a později do 
Ameriky. V současné době vede bohoslužby 
absolvent judaistiky v Heidelbergu, učitel 
židovského náboženství a rabín pocházející 
původně z Polska. Před nimi po válce půso-

bil na židovské obci například známý rabín 
Julius Carlebach.
Židovská studia v Heidelbergu se podstatně 
změnila v průběhu mého studia. Přibyly ka-
tedry a byl přijat rabín, čtyřikrát se změnil 
rektor a studijní plán byl přizpůsoben poža-
davkům z konference v Pise na B.A. a M.A. 
Vznikl kombinovaný studijní program s uni-
verzitou v Gratzu a s programem PAIDEA 
ve švédském Stockholmu. Studijní progra-
my, dnes praktičtěji zaměřené, se jmenují 
např. studia židovských civilizací nebo ra-
bínská studia. Rozvinula se spolupráce s iz-
raelskou univerzitou v Beer-Ševě a vznikly 
dvě řady přednáškových cyklů pro veřejnost, 
jedny vědecké a druhé prominentní. Na pro-
minentních přednáškách vystoupily zná-
mé osobnosti, jakými jsou např. premiérka 
Angela Merkelová nebo prezident Joachim 
Gauck.
Velká většina absolventů heidelberské ju-
daistiky se oboru věnuje i nadále, mnozí se 
zapsali do doktorandských studií a uplatnili 
se jako vědečtí pracovníci na univerzitách, 
vyučují židovské náboženství na školách  
a židovských obcích, pracují v muzeích nebo 
v neziskových organizacích různých států 
světa. Jistě jsou i tací, kteří se oboru vzdálili, 
ale o těch většinou nemám zprávy. Já jsem se 
po zdárném ukončení studia vrátila do Prahy 
a v současné době pracuji pro Evropský in-
stitut odkazu šoa. Všem, kdo by si chtěli pro-
hloubit znalosti judaistiky, vřele doporučuji.

Hana Nichtburgerová
Foto: archív autorky

Heidelberský hrad se starým mostem a řekou Neckar

Důležitá je spolupráce obce s Univerzitou 
Palackého v Olomouci. Při její filozofické 
fakultě existuje Centrum judaistických studií 
Kurta a Ursuly Schubertových, které organi-
zuje doktorandské studium v oboru Judaisti-
ka: dějiny a kultura Židů. Pro veřejnost při-
pravují semestrální cykly přednášek, na něž 
zvou významné osobnosti vědy a kultury  
z České republiky i ze světa. V tomto cyklu již 
vystoupili někteří členové olomoucké obce. 
V minulém roce uspořádala obec poprvé Den 
otevřených dveří, jehož součástí byly vedle 
prohlídky modlitebny, společenských míst-
ností, výstavy fotografií a dokumentů k his-
torii vypálené olomoucké synagogy a košer 
kuchyně také přednášky o židovských svát-
cích a zvycích, o kašrutu. Den otevřených 
dveří završil koncert liturgických písní na 
dvoře komunitního centra. Hosté členů obce 
mohou rovněž navštívit šabatové bohosluž-
by i oslavy židovských svátků a zúčastnit se 
společných večeří či obědů.
Všechny tyto i další akce se setkávají s vel-
kým zájmem místních i celostátních mé-
dií, jež obec zásobuje tiskovými zprávami.  
V závěru roku 2012 navázala obec úzkou 
spolupráci s oddělením cestovního ruchu 

Magistrátu města Olomouce. Nabízené služ-
by a přehled bohoslužeb se tak dostaly na 
oficiální server města Olomouce. V letošním 
roce plánuje obec doplnění svých informač-
ních materiálů o leták, který by šířilo právě 
toto oddělení cestovního ruchu.
Vztahy obce s veřejností mají zpětný ohlas. 
Olomoučané dodávají informace o svých 
někdejších židovských sousedech, ale také 
se občas rozšiřuje členská základna obce  
o olomoucké Židy, kteří dosud stáli mimo 
obec nebo o ní měli málo informací.

Styky se zahraničím i s tuzemskými 
židovskými organizacemi
Univerzitní město Olomouc, které má v ČR 
nejvíc vysokoškolských studentů v poměru 
k počtu obyvatel, je místem častých konfe-
rencí. Z těchto kontaktů se v řadě případů 
vyvinula stálá spolupráce v nejrůznějších 
oborech činnosti obce.
Komunikace s emigrovavšími židovskými 
občany Olomouce a jejich potomky se roz-
vinula zejména po prvním kladení Stolpers-
teine a stále se rozvíjí. Informace přejala i iz-
raelská média, šíří se mezi příbuznými v růz-
ných částech světa. Informace o kamenech  

a s nimi spojenými fotografiemi a životopis-
nými údaji jsou na webu olomoucké obce.
S touto narůstající agendou souvisí projekt 
databáze olomouckých Židů do roku 1945. 
Byl pořízen software pro ukládání informací 
i dokumentů a fotografií. Získáváním podkla-
dů se ve spolupráci s archivy různých katego-
rií zabývá Miroslav Papoušek, otec předsedy 
obce. Pro letošní rok podporuje tento projekt 
Nadační fond obětem holocaustu. 
Židovská obec Olomouc nemá ovšem zá-
jem jen o kontakty se světem. Chce, aby se 
její aktivity dostaly i do povědomí ostatních 
českých a moravských organizací. Zúčastnila 
se proto 1. veletrhu židovských organizací, 
kde její stánek uspěl především s proslulým 
olomouckým barchesem, který – jak jsme již 
zmínili – tradičně peče předseda obce. Ná-
vštěvníci veletrhu ocenili vzhledem k nevlíd-
nému počasí nabídku zahřátí s košer slivovicí.
Členům českých, moravských i zahranič-
ních židovských obcí nabízí ŽO Olomouc 
po předchozí domluvě možnost ubytování 
v apartmánu komunitního centra za přijatel-
nou cenu a košer stravu. Hosté jsou v Olo-
mouci vždy vítáni!

 Text a foto: Židovská obec Olomouc
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jako každý rok muži převlečení za maška-
ry strakatého a ženy, Turků, kominíků, 

kobyl, slaměných, rasů a Židů obcházeli sta-
vení, před nimiž zpívali lidové písně, tančili 
a nechávali se pohostit koblihami, masem  
i kořalkou. Hana Dvořáková z Etnografické-
ho ústavu při Moravském zemském muzeu 
v Brně tradici vysvětluje: „Masopustní prů-
vody představuji rituální obchůzky spojené  
s ukončením zimy a před zahájením země-
dělských prací. Převládají v nich proto ma-
gické prvky s plodonosným a ochranným 
obsahem. Okrajově je zde dle některých 
badatelů zastoupen kult mrtvých, který 
představovala maska žida. Postava žida je 
nedílnou součástí českých i moravských 
masopustních průvodů. V zástupu maškar je 
to výrazná komická postava, jejichž podoba 
vychází ze stereotypních představ majority, 
tj. zdůrazněný nos, dlouhé vlasy s pejzy a 
vous. Masce dominuje pokrývka hlavy dopl-
něná ptačími křídly či péry (např. bažantími, 
slepičími). V rámci průvodu židé „handlují“, 
tj. neodbytně nabízejí zboží. Na Vysočině 

Postava Žida v českých lidových maso-
pustních průvodech představuje podo-

mního židovského obchodníka – hauzírníka – 
či spíše jeho karikaturu, jak ji vytvořily genera-
ce venkovanů, pro které byli židovští vetešníci 
a hadráři často jedinými Židy, které za celý ži-
vot spatřili. Zároveň se v postavě odrážejí ste-
reotypy, často latentně či přímo antisemitské. 
Žid má obvykle dlouhé umělé vousy, nezřídka 
výrazný nos, je oblečený do dlouhého kabátu, 
na hlavě má klobouk. Dříve klobouk v někte-
rých krajích zdobívalo křídlo z husy. Nezbyt-
ný je veliký pytel přes rameno. Podoba masky 
se liší podle krajů. Zatímco někde připomíná 
stereotypní obraz Žida (černý klobouk, sko-
bovitý nos – Ostašovsko), jinde se vyznačuje 
kostýmem z mnoha kousků roztřepených látek. 
Takovým se říká také „vostřížky“ (Pošumaví).

masoPust
ve vortové
Křesťanský karnevalový masopust nesoucí mnoho 
pohanských prvků předchází období předvelikonoč-
ního půstu. svými staročeskými masopustními prů-
vody, které místní nazývají „vostatky,“ ožily v sobotu 
9. února také obce vortová a studnice na Chrudimsku. 
Právě jejich oslavy masopustu zapsalo uNesCO na se-
znam světového nehmotného kulturního dědictví. 

jsou vyzbrojeni holemi, jejichž ko-
nec je obalen ježčí kůží a textilem  
a které se pokoušejí zastrčit ženám 
pod sukně. Toto jednání má výraz-
ně plodonosný charakter a patří do 
řady imitativního kopulativního 
jednání tvořícího nedílnou součástí 
masopustní obchůzky (např. tanec 
s medvědem, válení se po zemi),“ 
popsala Dvořáková. Od mládí se 
takových obchůzek ve Studnicích 
účastní dnes již devětasedmdesá-
tiletý Ladislav Obolecký, který 
vzpomíná: „Za války jsem jako 
chlapec nosil masku kobyly, dnes 
však představuji starého Žida, kte-
rý nabízí různé věci do domácnos-
ti. Židé totiž obchodovali se vším: 
co člověk nesehnal v krámě, tak  
u Žida bylo,“ tvrdí Obolecký. Do-
dává, že maškarní pochůzky se dří-
ve neodehrávaly o víkendu, nýbrž 
v masopustní úterý.

 Text a foto: Pavel Kuča

Rolí postavy je po celou dobu průvodu má-
mit z diváků peníze. V dnešní době často 
vytahuje z pytle různé nepoužitelné, porou-
chané věci nebo „ptákoviny“ a snaží se je 
lidem prodat. Někdy divákovi něco ukradne  
a pak mu věc nabídne ke koupi. V dobách, 
kdy bylo rozšířeno šňupání, nabízel Žid všem 
šňupeček, za který pak chtěl zaplatit. Ženám 
zase nabízel k prodeji stuhy do vlasů, které 
se pokoušel odstřihnout dřevěnými nůžkami. 
Když mu to nešlo, píchal dívky do rukou... 
Také strašíval děti, že je strčí do pytle (po-
dobně jako mikulášský čert). V šumavském 
Podlesí to bývají nesrozumitelně mumlající 
postavy, nesoucí na zádech pytle naplně-
né látkami. Slídivě se připlíží k divákovi –  
a praští ho pytlem. Zkrátka a dobře: na Židy 
si dejte pozor! Někdy bývá Židů více, nabí-

Postava žida je nedílnou součástí masopustních průvodů. Mívá velký 
nos, dlouhé vlasy s pejzy, vousy a pokrývku hlavy s ptačími křídly či 
péry. Ladislav Obolecký (na fotografii) dělá „starého žida“ ve Stud-
nicích u Hlinska již několik let.

masoPust a „Židáci“
zejí divákům holičské služby, dělají, že jim 
„přistřihnou fazónku“ a intenzivně je „na-
voní“ příšernou směsí laciných parfémů – to 
už doopravdy... a chtějí zaplatit. Inu, Židům 
jde hlavně o peníze. To, co masky v průvodu 
vyberou, jde na společnou konzumaci masek 
v hospodě.
Žid zároveň patří mezi sexuální masky: ně-
kdy, podobně jako ras, drží ježkovici. Jež-
kovice (či ježovice) je tyčka, na jejímž kon-
ci bývala bambule z ježčí kůže (dnes bývá  
vycpaná jen neškodnou vatou). Tou se snaží 
dostat ženám pod sukně anebo s ní dělá pohy-
by naznačující oplodňování. Je tedy možné, že 
„Žid“ se spojil s jinou, starší postavou, která 
měla přinášet plodnost.
Občas nahrazuje medvědáře, vodí masku 
medvěda, patrně nejstarší postavu masopust- ➤
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Někdy bývá Židů více, nabízejí divákům holičské služby, dělají, že jim „přistřihnou fazónku“ a intenzivně je „navoní“ 
příšernou směsí laciných parfémů. Tak tomu bylo i letos ve východočeské Vortové.

ního průvodu. Medvědu se přisuzuje magická 
moc, kterou přenáší na stavení tancem s hos-
podyní (a případně dalšími ženami z domác-
nosti). Medvěd býval obalen do hrachovi- 
ny (sušených stonků hrachu). Zejména ženy  
a děti z medvěda kousky hrachoviny strháva-
ly a schovávaly si je. Medvěda, který je jako 
nositel plodivé síly poněkud nezvladatelný, je 
třeba držet na provaze nebo řetězu. Ve střed-

ních Čechách vodíval Žid Brůnu (masku ko-
byly), již se někdy pokoušel prodat divákům. 
„Handlování“ Brůny patřilo mezi vítaná ko-
mická intermezza průvodu.
Masopustní postava Žida vznikla asi na pře-
lomu 17. a 18. století, kdy se postavení Židů 
zhoršovalo a stále více se jich muselo živit po-
domním obchodem. Řada židovských zasta-
várníků se takto snažila odprodávat nevyzved-

nuté zástavy a někdy půjčovali peníze vesni-
čanům, kteří se ocitli v nouzi. Někteří také 
obchodovali s alkoholem a později tabákem. 
Po třicetileté válce přicházeli do Čech uprch-
líci z Haliče, prchající před pogromy Bogdana 
Chmelnického, jimž místní nerozuměli, a kteří 
usedlým vesničanům mohli opravdu připadat 
jako postavy z jiného světa. Asi ve stejné době 
vznikla i postava Turka, který v průvodu už 
není nepřítelem, ale postavou přinášející do 
stavení hojnost peněz.
Co ale s masopustním Židem dnes? Má přece 
antisemitský rozměr a podobně jako Turek ze-
směšňuje příslušníky nějakého etnika a nábo-
ženství. Zároveň je ale součástí kulturního dě-
dictví a místní, české kultury. Ukazuje, jak se 
naši předci jevili svému nežidovskému okolí  
a je živoucím dokladem někdejšího rozporupl-
ného soužití Čechů a Židů.
Masopustní průvod, jehož symbolické postavy 
ukazují rej světa, nejsou vzory určené k násle-
dování. Šašci, medvěd, děvče s „parchantem“, 
kobyla co vyhazuje a kouše, lékař který neumí 
léčit, bytosti, které vám udělají na tváři čmou-
hu, předvádějí to živočišné, legrační, trapné  
a „příliš lidské“, s čím bychom nejraději ne-
měli nic společného. A k tomu, žel, patří i ste-
reotypní uvažování nebo zesměšňování pří-
slušníků jiných etnik a náboženství... Při dneš-
ních masopustech, jejichž přerušenou tradici 
obnovují mnohdy lidé vzdělaní a respektující 
jiné kultury, je Žid často karikaturou předsud-
ku a diváci se smějí trapnosti předsudečného 
myšlení (Krompach). To naznačuje určitou 
změnu. Postavy masopustního průvodu se 
měnily a můžeme počítat s tím, že se budou 
proměňovat i v budoucnu.

 Ruth Jochanan Weiniger, religionistka
Foto: Pavel Kuča

My můžeme taky pomáhat
Česká unie židovské mládeže se s finanční 
podporou Nadačního fondu obětem holo-
caustu rozhodla zavést Mitzvah Day i v Čes-
ké republice. Bude to 3. března 2013 v Tříge-
neračním centru Hagibor. Protože je to týden 
po svátku Purim, kdy je zvykem roznášet 
dárky nemocným a opuštěným členům obce, 
dopoledne se o tuto micvu postarají členové 
a přátelé ČUŽM. Jde o obdobu purimových 
balíčků s pochoutkami „Šlachmones“, které 
budeme roznášet u příležitosti Mitzvah Day. 
Odpoledne se společně setkají všechny ge-
nerace a pro každou bude připravena zábava 
a taky trochu vzdělávání, což je určitě jed-
na z micvot. O tom, jaký je vlastně význam 

mitzvah day, co to je? Přijďte 3. března na hagibor

micvot, nám na začátku programu povypráví 
Jan Divecký, který, jak je známo, umí zauj- 
mout velmi poutavou formou. Dále je při-
praven program pro děti, který dobrovolně 
přichystali vedoucí z různých židovských 
táborů – další micva. Rodiče se tak po celou 
dobu mohou soustředit pouze na program 
a děti se zatím něco dozvědí a potkají se 
s kamarády z táborů a hlavně s  vedoucími. 
Setkání se starými členy obce nám pomůže 
zajistit skupina dobrovolníků ze Sociálního 
oddělení ŽOP. V rámci židovské komunity 
v ČR funguje mnoho organizací, které čas-
to pomáhají, dělají dobrovolnické programy  
a podobně, ale navzájem o nich víme jen 
málo. Proto je v programu vyhrazený prostor 

pro několik prezentací takovýchto aktivit. 
Také zde bude možnost přispět na potřebnou 
věc do děčínské židovské obce. A nebudete 
k tomu potřebovat víc než padesát korun.  
A navíc si kromě dobrého pocitu z vykona-
né micvy odneste i něco (zatím překvapení), 
z čeho budete mít radost a zároveň vám to 
bude připomínat fakt, že pomáháte. Ptáte 
se, kde je nějaká zábava? Nebojte, čeká vás  
i hudební vystoupení dvou nadějných a ši-
kovných hudebníků, dua Mído & Johny, 
které se speciálně pro tuto příležitost naučilo 
krásné židovské písně. Chybět nebude ani 
občerstvení a dobrá nálada. Přijďte si společ-
ně splnit svou micvu. A uvidíte, že to není 
vůbec náročné.

Každoročně se v rámci židovských komunit po celém světě koná projekt s názvem „Mitzvah Day“. O co jde? Naplánuje se termín (většinou jde  
o jednodenní akci) a domluví se, co společně udělají lidé z komunity pro sebe, pro ostatní členy nebo pro své okolí. Tradičně se opravují hřbitovy, 
navštěvují nemocní lidé, vaří se pro bezdomovce, koná se sbírka pro dětské domovy a podobně. Místo, kde se Mitzvah Day pravidelně koná, ne-
musíme hledat daleko. Například Slovenská unie židovské mládeže pořádá tento projekt minimálně jednou ročně.

➤
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pondělí 4. 3. v 18 h
MONOTYPY. Vernisáž výstavy grafických 
listů Miloše Zeithammela. V grafikách je 
použita technika frotáže, jejímž prostřednic-
tvím byly z náhrobních kamenů zapomenu-
tých židovských hřbitovů v Česku i Polsku 
sejmuty ornamenty i texty. Ty jsou pak do-
plněny barvami nebo zlacením. Vernisáž 
zpříjemní hudební sdružení MOTOVIDLO 
se zpěvem Romana Krásy.        Vstup volný

středa 6. 3. v 18 h
Janucz Korczak – vychovatel, lékař, spi-
sovatel. Jméno Janucze Korczaka není 
známé každému. Přesto byl tento varšavský 
židovský lékař a spisovatel tvůrcem pedago-
gického systému, který dodnes inspiruje vy-
chovatele i učitele na celém světě. Jeho život 
a dílo představí František Tichý, jeden ze 
zakladatelů gymnázia Přírodní škola, které 
se Korczakovým pedagogickým systémem 
inspiruje. O své zkušenosti s Korczakovou 
metodou se s námi podělí i studenti gymná-
zia Přírodní škola. 

čtvrtek 7. 3. v 18h
Náboženský pluralismus a judaismus. 
Pořad z cyklu diskuzí o judaismu a moderní 
společnosti, v němž se tentokrát zaměříme 
na téma náboženského pluralismu. Našimi 
hosty budou Pavel Hošek z Evangelické 
teologické fakulty UK, který se tématu ná-
boženského pluralismu dlouhodobě věnuje,  
a rabín Daniel Mayer, který přednese krátkou 
úvodní přednášku na téma židovského plura-
lismu v Izraeli. Moderuje Gafna Váňová.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče  
10. 3. od 14 h
Lvíček Arje a královna Ester. Zlý Haman, 
vezír perského krále Achašveroše, chce za-
bít všechny Židy. Podaří se královně Ester 
tomu zabránit? Přijďte všichni v maskách, 
zatančíme si, naučíme se purimovou pís-
ničku a ochutnáme tradiční taštičky zvané 
„Hamanovy uši“. Prohlídka: Španělská sy-
nagoga.                    Jednotné vstupné 50 Kč 

středa 13. 3. v 18 h
Einsatzgruppe H na Slovensku 1944/1945. 
Představení knihy Lenky Šindelářové, 
která právě vychází v německém naklada-
telství Wissenschaftliche Buchgesellschaft 
v Darmstadtu. Kniha se zabývá speciální 
německou jednotkou, která byla vytvořena 
po vypuknutí Slovenského národního po-
vstání za účelem dovršení „konečného ře-
šení židovské otázky“ na území Slovenska. 
Autorka popisuje činnost této jednotky, vě-
nuje se jejímu personálu a rovněž poválečné-
mu trestnímu stíhání jejích členů.

čtvrtek 14. 3. v 19 h
Ulpan uvádí... Tématem přednášky, kte-
rou pořádá Ulpan Praha, je život a dílo 
slavného izraelského spisovatele A. B. 
Jehošuy. Překladu do češtiny se dočkaly již 
tři Jehošuovy romány: Milenec, Pan Mani 
a Molcho. Autorkou všech překladů je host 
tohoto večera, absolventka oboru hebra-
istika-starořečtina na FF UK Magdalena 
Křížová. Upozorňujeme, že přednáška začí-
ná až v 19 h.                               Vstup volný

středa 20. 3. v 18 h 
Pesach - zrození lidu Jisraele. Přednáška 
vrchního pražského a zemského rabína 
Karola Efraima Sidona, která se dotkne 
rozličných událostí a osobností spojených  
s příběhem o vyvedení z Egypta. Pojednány 
budou mimo jiné role Árona a Mojžíše nebo 
souvislost obětování Izáka s obětí pesacho-
vého beránka.

čtvrtek 21. 3. v 18 h
Pouť do Mekky. Mekka a tamní svatyně 
Ka´ba patří k nejposvátnějším místům islá-
mu. Hadždž neboli pouť do Mekky je jedním 
z pěti pilířů islámu a jednou za život by ji 
měl vykonat každý muslim. Protože je jino-
věrcům zapovězena, můžete ji prostřednic-
tvím bohatého obrazového materiálu absol-
vovat s Janem Neubauerem.

čtvrtek 28. 3. v 18 h
Mišpacha. Pesachový koncert známé-
ho uskupení, které se již více než čtyřicet 
let věnuje zpěvu tradiční židovské hudby. 
Mišpacha vznikla v atmosféře rodinné in-
timity a tento charakter si udržuje dodnes. 
Protože rodina je autentickým prostředím 
většiny pesachových písní, je tento koncert 
jedinečnou příležitostí slyšet je tak, jak se 
v těchto dnech zpívají po celém světě.

Vstupné 60 Kč

Výstava v prostorách OVK
Miloš Zeithammel: MONOTYPY. Do 4. 4. 
Otevřeno po–čt 10–15 h, pá 10–12 h, a dále 
během večerních programů a po domluvě.

čtvrtek 7. 3. v 18 h
Právo, spravedlnost, halacha, morál-
ka. Vztah práva, spravedlnosti a mo-
rálky je, byl a ještě zřejmě dlouho bude 
pod drobnohledem nejen právních teo-
retiků, ale i široké veřejnosti. Podíváme 
se, jak se na tyto problémy dívá halacha 
– náboženský právní systém, u kterého 
očekáváme obzvláště vysoký standard 
souladu s morálkou a požadavkem spra-
vedlnosti. Přednáška z cyklu „Vybraná 
témata z židovského soukromého práva“  
brněnského rabína Šlomo Kučery.

neděle 10. 3. v 14.30 h
Einstein, Scott a já aneb Život po tela-
vivsku – vernisáž výstavy fotografií, které 

dokumentují Izrael očima studentky dok-
torského studia religionistiky Mgr. Kristýny 
Kuboňové.                                  Vstup volný

úterý 12. 3. v 18 h
Pane rabíne, ve vší skromnosti… Pavel 
Fried, místopředseda brněnské židovské 
obce, si na besedu pozval vrchního zemské-
ho a pražského rabína, prozaika a dramatika 
Karola Efraima Sidona.

čtvrtek 14. 3. v 18 h
Polsko-židovské vztahy po druhé světové 
válce. Během šoa zahynuly tři miliony pol-
ských Židů a z meziválečného mnohonárod-
nostního Polska se stal národní stát. Ten se 
musel kromě změny  státních hranic zabývat 

i problematikou Židů. I přesto, že jich přežila 
pouze malá část, docházelo v prvních pová-
lečných letech v Polsku k protižidovským 
nepokojům. Další z cyklu přednášek Mgr. 
Jaroslava Kadlece „Polsko-židovské vztahy 
ve 20. století“.

neděle 17. 3. v 10,30 h
Jak se žilo v biblických dobách… řemesl-
níkům. Na dílnu pro rodiče s dětmi od 5 let 
je připraveno povídání o různých řemeslech, 
která neodmyslitelně patří k biblickým pří-
běhům. Přítomní nahlédnou do dílen kovářů, 
tesařů, tkalců, koželuhů či hrnčířů. Zájemci 
budou moci vyzkoušet i své rukodělné do-
vednosti, třeba na jednoduchém tkalcovském 
stavu nebo při práci s kůží.
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➤ čtvrtek 28. 3. v 18 h
Vývoj židovského osídlení na Moravě: 
Vrcholný středověk (13.–14. století).
Přednáška Mgr. Pavla Kocmana, odborného 
pracovníka Židovského muzea v Praze, ve kte-
ré se seznámíte nejen se životem v královských 
městech – Olomouci, Brně, Jihlavě a Znojmě, 
ale také s rozšířením židovského osídlení mimo 
velká královská města, tzv. poddanská. Dozvíte 
se, že postavení židů byl dán právní rámec (pri-
vilegia) a z pohledu náboženské organizace se 
začínají objevovat první zmínky o rabínech.

Einstein, Scott a já aneb Život po tela-
vivsku. Fotografie, pořízené během osmi-
měsíčního studijního pobytu na univerzitě 
v Tel Avivu, zachycují nejenom každo-
denní život v kosmopolitním izraelském 
velkoměstě, ale i místa spojená s dáv-
nověkou historií celé této podivuhodné 
země. Záběry dokumentující Izrael očima 
studentky doktorského studia religionisti-
ky Mgr. Kristýny Kuboňové bude možné 
zhlédnout v sále OVK ŽMP celý měsíc bře-
zen. Výstava je přístupná ve dnech progra-

mových akcí nebo po předchozí telefonické 
domluvě kdykoliv.                      Vstup volný

Na neděli 17. 3. od 14 hodin jsme pro zá-
jemce připravili další prohlídku brněnské 
synagogy na Skořepce 13 s přednáškou. 
Na téma Židovská liturgie přednáší a sy-
nagogou provází lektorka ŽMP Mgr. Táňa 
Klementová. 

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

Židovská obec Děčín srdečně zve: 

“dějiny z nedaleka” 
výstava Josefa Čapka v děčínské synagoze

Výstava kreseb, básní a kritických karikatur Josefa Čapka  
s protiválečnou a protinacistickou tematikou. Výstava se koná 
pod záštitou Senátu ČR. 
Trvání výstavy: od 1. do 31. března 2013, zahájení výstavy 
slavnostní vernisáží v sobotu 2. 3. od 16 hodin.

Expozice je zapůjčena do 
České republiky německou 
společností Čapek Gesell-
schaft v Hagenu. Poprvé byla 
veřejnosti u nás představena 
u příležitosti výročí Dne boje 
za svobodu a demokra-
cii 17. 11. 2012 v Hlávkově 
koleji, slavnostního zahájení 
výstavy se ujal prezident ČR 
p. Václav Klaus.

Pražské centrum židovských studií FF UK v Praze
 zve na přednášku 

profesor david b. Ruderman
(University of pennsylvania)

„Behind a Best Seller: 
Kabbalah, Science, and Loving One’s Neighbor 

in Pinhas Hurwitz’s Sefer ha-Brit“
pondělí 11. března 2013 (12.30–14.05 h) 

celetná 20, č. 138
David B. Ruderman je profesorem židovských dějin a ře- 
ditelem Herbert D. Katz Center for Advanced Judaic Stud-
ies na University of Pennsylvania. Patří k nejvýznamnějším 
světovým badatelům v oblasti raně moderních židovských 
kulturních dějin. Jeho monografie „Jewish Thought and Sci-
entific Discovery in Early Modern Europe“ (Yale University 
Press, 1995) patří ke klasickým pracím v oboru. Při své první 
oficiální návštěvě Prahy promluví prof. Ruderman o kulturním 
a náboženském kontextu knihy „Sefer ha-brit“ (Brno 1797), 
jejíž autor, jinak málo známý Pinchas Hurwitz, se pokoušel  
o smíření vědy, náboženství a etiky. Přednáška se soustřeďuje 
na Hurwitzův univerzalistický výklad příkazu „Miluj svého 
bližního jako sám sebe“ (Lv 19,18), zahrnující celý lidský rod  
a stojící jako podmínka dosažení prorockého stavu.

Pro více informací: pav.sladek@gmail.com

Židovská obec v Praze, společenský sál,Maiselova 18, Praha 1

podVeČeR YVonne přenoSIloVÉ:
Filozof, překladatel, spisovatel, glosátor a nejvtipnější 

účinkující silvestrovského programu na ČT 1

ivo šmoldas
„Už delší dobu si nejsem tak docela jist, jaké povolání vlastně 

mám. Teď zrovna nedělám zhola nic a přiznávám, že mě to, 
alespoň prozatím, navýsost baví.“

středa 27. února od 15 hodin

Kavárnička dříve narozených, nostalgická myš v Šemanovicích, 
pozitivní noviny,  nostalgické muzeum zábavy, Malý televizní 

kabaret – pod tímhle vším je podepsaný
 

ondřej suchý
textař, spisovatel, moderátor, scénárista, výtvarník, 

karikaturista a novinář

úterý 5. března od 15 hodin



Vě
stn

ík
 M

as
ki

l -
 re

gi
str

ac
e 

M
K 

ČR
 č

. E
 1

48
77

Vy
dá

vá
 ž

id
ov

sk
á 

ko
ng

re
ga

ce
 B

ej
t S

im
ch

a,
 p

ři
dr

už
en

ý 
čl

en
 F

ed
er

ac
e 

ži
do

vs
ký

ch
 o

bc
í v

 Č
R,

 M
ai

se
lo

va
 4

, 1
10

 0
0 

Pr
ah

a 
1,

 Č
es

ká
 re

pu
bl

ik
a,

 IČ
O

: 6
13

85
73

5,
 te

l.:
 7

24
 0

27
 9

29
, e

-m
ai

l: 
re

da
kc

e.
m

as
ki

l@
m

as
ki

l.c
z. 

M
as

ki
l v

yc
há

zí
 

m
ěs

íč
ně

 za
 la

sk
av

é p
od

po
ry

 M
in

is
te

rs
tv

a 
ku

ltu
ry

 Č
R,

 F
ed

er
ac

e ž
id

ov
sk

ýc
h 

ob
cí

 v 
Č

R,
 N

ad
ač

ní
ho

 fo
nd

u 
ob

ět
em

 h
ol

oc
au

st
u 

a 
Th

e D
ut

ch
 H

um
an

ita
ri

an
 F

un
d 

(J
H

F)
. Z

áj
em

ci
 m

oh
ou

 p
ři

sp
ět

 n
a 

vy
dá

vá
ní

 vě
st

ní
ku

 li
bo

vo
ln

ou
 čá

st
ko

u 
na

 b
an

ko
vn

í ú
če

t: 
86

-8
95

95
60

20
7/

01
00

 u
 K

om
er

čn
í b

an
ky

, v
ar

ia
bi

ln
í s

ym
bo

l: 
88

88
8 

(5
x8

). 
M

an
ip

ul
ač

ní
 p

op
la

te
k 

10
 K

č.
 R

ed
ak

ce
: P

av
el

 K
uč

a,
 K

at
eř

in
a 

W
eb

er
ov

á.
 R

ed
ak

čn
í r

ad
a:

 Ir
en

a 
D

ou
sk

ov
á,

 Iv
an

 K
oh

ou
t, 

Ev
a 

W
ic

hs
ov

á.
Ilu

st
ra

ce
: L

uc
ie

 L
om

ov
á.

 K
or

ek
tu

ry
: J

itk
a 

K
ro

up
ov

á.
 P

ře
dt

is
ko

vá
 p

ří
pr

av
a 

a 
tis

k:
 G

ra
fo

te
ch

na
 P

ri
nt

, s
. r

. o
., 

Lý
sk

ov
a 

15
94

/3
3,

 P
ra

ha
 1

3 
- S

to
dů

lk
y. 

U
zá

vě
rk

a 
to

ho
to

 č
ís

la
 1

21
. 1

. 2
01

3.
 U

zá
vě

rk
a 

př
íšt

íh
o 

čí
sla

 1
9.

 2
. 2

01
3.

až do konce března potrvá výstava za-
hájená ve čtvrtek 7. února současně na 

dvou místech v Praze: ve venkovní, volně 
přístupné Galerii Artwall, kde exponáty visí 
na opěrné zdi Letenských sadů na nábřeží 
Kpt. Jaroše a nábřeží Edvarda Beneše a také 
v přízemních prostorách Národní technické 
knihovny na Technické ulici číslo 6 v Praze-
-Dejvicích. Fotograf a romista Lukáš Houdek 
pomocí panenek v kostýmech zrekonstruo-
val největší excesy tzv. divoké fáze odsunu 
sudetských Němců (bývalých Čechoslováků 
německého jazyka) krátce po skončení dru-
hé světové války. Nafotil tak scénické re-
konstrukce událostí jako povraždění 74 dětí, 
120 žen a 71 mužů z transportu karpatských 
Němců v noci z 18. na 19. července 1945 na 
Švédských šancích v Horních Moštěnicích  
u Přerova, masakr 763 či více lidí v Postolopr-
tech nebo zastřelení 41 osob u kina na pražské 
Bořislavce. Výstava už před svým zahájením 
vyvolala značné kontroverze. Na vernisáž 
přišel i Emil Šneberg, člen Českého svazu 
bojovníků za svobodu, který řekl: „Jsem očitý 
svědek událostí na Bořislavce při osvobozo-
vání Prahy. Jel jsem na sovětském tanku jako 
průvodce. Na Kladenské jsme se potkali se 
skupinkou Němců, která po nás začala střílet. 
Byli to příslušníci německého Abwehru, kteří 
se převlečení do civilu snažili dostat k Ame-
ričanům. Předtím bydleli v luxusních vilách 

jakov Levy, velvysta-
nec Státu Izrael v Čes-

ké republice, zahájil ve 
čtvrtek 7. února v Českém 
centru na Praze 1 výstavu 
s názvem Messengers of 
Peace. Sbírka umělec-
kých děl začala vznikat 
u příležitosti podepsání 
mírových smluv Izraele 
s Egyptem (1979) a Jor-
dánskem (1994) z podnětu 
jejího majitele, karlovar-
ského rodáka Eliho Fis-
chera. Tématem děl je lid-
ská sounáležitost, sny o míru i důsledky válek 
a násilí. Jejich autory jsou jak umělci z Izraele 
a arabských zemí, tak i z dalších částí světa. 
Kolekce byla během nynější pražské vernisá-
že rozšířena o tvorbu tří českých autorů. Její 
část si můžete prohlédnout do 1. března ve vý-
stavních prostorách Českého centra v Rytířské 
ulici číslo 31. Vystaveny jsou originály.

umění zabíjet
Česká reflexe poválečného vraždění němců

na Hanspaulce, které zabavili Židům.“ Lukáš 
Houdek se nařčením z historických nepřesnos-
tí brání konstatováním, že pouze vizualizoval 
kauzy, o kterých se až nedávno začalo mluvit 
a k některým z nich existují různé verze. Za 
cíl si stanovil rozpoutat veřejnou diskuzi: „Je 
to nastavené zrcadlo, do kterého chce v Česku 

málokdo pohlédnout. Myslím, že by bylo dů-
ležité, aby naše autority řekly: ano, to se stalo 
a mrzí nás to. V Německu to už dávno uděla-
li. My si to teprve musíme přiznat a naučit se  
s tím žít.“ Dodává, že se sběrem materiálů mu 
pomáhali i jeho romští a židovští kamarádi. 
„Mého dědu vyhodili ze školy, protože byl ze 
židovské rodiny. Celá jeho rodina byla postup-
ně vyvražděna. Když se vrátil z koncentráku, 
byl zatčen a poslán do odsunu, ze kterého se 

mu podařilo utéct. Do toho odsunu 
šel proto, že místní lidé si zabrali 
dům jeho rodiny a potřebovali ho 
jako osmnáctiletého navrátilce od-
klidit,“ říká Ruth Weiniger, jejíž 
dědeček pocházel z německoja-
zyčného jihomoravského městečka 

Miroslav. „Navzdory své rodin-
né historii necítím protiněmecky  
a jsem ráda, že jsem mohla této 
výstavě aspoň trochu pomoct.  
I přes tuto rodinnou historii ne-
mám dojem, že by autor tančil na 
hrobech mých nacisty zavraždě-
ných předků,“ uzavřela Weiniger.
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Foto: Pavel Kuča/Lukáš Houdek

POslOVé MírU

„Když mi byly tři roky, rodičům i se mnou 
se podařilo vycestovat z Čech. Do Tel 
Avivu jsme dorazili 15. března 1939, tedy 
v den, kdy Hitler obsadil Prahu,“ řekl Eli 
Fischer, dnes majitel farmaceutické firmy. 
O čtyřicet let později zakoupil první poš-
tovní obálky vydané u příležitosti podpisu 
mírové smlouvy mezi Izraelem a Egyptem. 

Obálka vydaná u příležitosti mírové smlouvy s Egyptem, doplněná kresbou  
osloveného umělce. Výstava probíhá s podporou Česko-izraelské smíšené ob-
chodní komory.

A začal uměním propagovat mír. 
„Řeč umění je univerzální, a tak 
můžeme komunikovat i s lidmi, 
jejichž jazyku nerozumíme. Pro-
to jsem se rozhodl dostat tu vý-
stavu do celého světa, abychom 
ukázali, jak velká je naše touha 
po míru,“ dodal Fischer. Velvy-
slanec Jakov Levy ho doplnil 
svou vizi do budoucna: „Před-
stavuji si, že za několik let zde 
budu stát znovu, bok po boku 
s velvyslanci Palestiny, Sýrie  
a Libanonu. Můžete si říct, že 
jsem blázen, že je to jen sen, kte-
rý nedojde naplnění. Ale přesně 
to si lidé mysleli, než Anwar 
Sadat přijel do Jeruzaléma a pro-
mluvil v Knesetu. Jeho návštěvě 
předcházely kontakty mezi lidmi. 
Vybavuji si své cesty do Egypta, 
kdy jsem si říkal, že ti Egypťa-
né jsou vlastně milí lidé a dost 
možná že podobně smýšlejí i oni  
o nás,“ zavzpomínal Levy.
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Ubití sedmnácti lidí německé národnosti na louce poblíž Budínky u Dobronína na Vysočině dne  
19. května 1945


