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Samozřejmě, že více než čtyřsetletá 
přítomnost Izraelců v Egyptě na nich 
jistě zanechala svůj vliv. Takovou sku-
tečnost však popírá část midrašů. Na-
příklad v midraši Tana d‘vej Eliahu Ra-
bba 23 se uvádí, že se synové Izraele 
soustředili na jednom místě v Egyptě, 
žili jako jedna velká rodina a zapřísá-
hli se druh druhu, že budou ve svých 
srdcích uchovávat smlouvu Abrahama, 
Izáka a Jákoba, že nezapomenou jazyk 
svých otců a nebudou se učit jazyku 
Egypťanů, aby jeho znalost je nesvá-
děla k modloslužbě.

Rabín Daniel Mayer

Všechny šokoval způsob argumenta-
ce jednoznačně připomínající středo-
věk. Například karikatura bulvárního 
tisku Berliner Kurier zobrazila muže 
s velkým zakřiveným nosem, který  
v ruce drží nůž, ze kterého odkapává 
krev. Jiná karikatura ukázala židovské- 
ho a muslimského představitele opět  
s nožem v ruce, mezi nimiž usmiřuje 
uprostřed stojící kněz… Židé byli po-
mlouváni jako mučitelé vlastních dětí. 
Často používaný pojem „nucená ob-
řízka“ pak připomínal pojem „nucená 
sterilizace“ z nacistické doby.

Rabín Tomáš Kučera

Mezi dnešními Íránci je vůči místním 
Židům nejčastěji přítomen buď postoj 
víceméně indiferentní, případně sym-
patie či určitá forma hrdosti, související 
s dlouhou minulostí Židů na íránském 
území… Běžní Íránci obvykle činí rozdíl 
mezi Státem Izrael a „svými“ Židy (k di-
ferenciaci mezi sionismem a judaismem 
jako takovým se ostatně hlásí i Íránská 
islámská republika od svého začátku  
a dodnes na tomto postoji trvá).

Veronika Havlů

Hrob proroka Daniela v perských 
Súsách, v dnešním Íránu

(foto: Veronika Havlů)

www.maskil.cz

ÍránštÍ Židé
(čtěte na str. 4)
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Pesach má však ještě několik dalších ná-
zvů: Dalším z nich je  – Svá-

tek nekvašených chlebů (macesů). Macesy 
nám připomínají též skutečnost, že naši před-
kové opustili Egypt ve spěchu, aniž by měli 
čas na přípravu chleba na cestu, proto vzali 
nevykynuté těsto a až cestou z něj pekli ne-
kvašené chleby (Ex 12,34-39). Kromě toho 
macesy připomínají první oslavu Pesachu, 
vlastně jakousi první sederovou večeři v dě-
jinách, kterou pořádali naši otcové těsně před 
exodem, ještě v Egyptě.
Pekli beránka – pesachovou oběť – a jak jim 
Hospodin přikázal, jedli jej spolu s nekvaše-
nými chleby (macesy) a hořkými bylinami 
(Ex 12,8). Proto během celého Pesachu ne-
smíme jíst nic kvašeného z pěti druhů obilnin 
(pšenice, ječmen, žito, oves a špalda) a jsme 
proto odkázáni na macesy místo obyčejného 
chleba a pečiva.
Následujícím názvem je  – Svátek 
svobody, neboť nás Všemohoucí vyvedl 
z Egypta, z domu otroctví na svobodu. V oka-
mžiku  – východu z Egypta – 
se naši předci stali fyzicky svobodnými lid-
mi. Tato fyzická svoboda byla o padesát dní 
později završena duchovním osvobozením 
pod horou Sinaj, kde celý národ synů Izraele 
přijal Tóru s jejími přikázáními.
Konečně posledním názvem je  
neboli Svátek jara. Pesach začíná vždy 
v polovině jarního měsíce nisanu, který se 
v biblických dobách nazýval  – 
měsíc jara. Objasnili jsme si několik názvů 
svátku a nyní se zaměřme na historické po-
zadí Pesachu.
V  textu kiduše pro šabatový večer –  

 – čteme slova, že šabat je  
„  – připomínkou vyji-
tí z Egypta“. Mnozí se podiví, jak souvisí 
východ z Egypta se šabatem. Vždyť šabat 
světíme na památku sedmého dne odpočin-
ku, kdy Hospodin odpočíval a nekonal již 
žádnou práci po šesti dnech stvoření nebes 
a země. Objasnění je jednoduché. Egypt,  
který Bůh nazývá v prvním přikázání Desa-
tera (Ex 20,2)  – domem otroctví, 
byl také obrovským „tavicím kotlem“ národů  
a kultur starověku. Toho, kdo se do Egypta 

dostal ať dobrovolně, či tam byl dovlečen 
jako otrok, toho tato supervelmoc nábožen-
sky a kulturně zcela pohltila a takový člověk 
se dříve či později zcela asimiloval, poe-
gyptštil. Také situace synů Izraele v Egyptě 
nebyla jednoduchou. V době, kdy Josef byl 
po faraónovi nejmocnějším mužem Egypta, 
pozval svého otce Jákoba v čele rodinného 
klanu čítajícího sedmdesát duší do Egypta 
a usadil je v zemi Gošen. Kdy se tak stalo, 
přesně nevíme, ale je jisté, že to bylo v době 
panování Hyksů (eg. hekau chasut – „vlád-
cové cizích zemí“), kteří pronikali do Dol-
ního Egypta a v první polovině 17. století 
př. o. l. tam založili své nové hlavní město 
Avaris. Jádro Hyksů tvořily semitské kočov-
né kmeny ze severovýchodu, tedy z kenaán-
sko-fénické oblasti. Hyksósští panovníci za-
ložili XV. dynastii (asi 1660–1562 př. o. l.). 
Egypťané považovali Hyksy za primitivní 
vetřelce, okupanty a nenáviděli je. Proto se 
hyksósští faraónové obklopovali sobě etnic-
ky blízkými hodnostáři, u nichž předpoklá-
dali, že je nezradí. Tato historická skutečnost 
poodhaluje tajemství strmé Josefovy kariéry 
na dvoře hyksóského panovníka. Přibližně 
po 100–120 letech vlády Hyksů Egypťané 
povstali a pod vedením vládce Kamose z hor-
noegyptského Vesetu (Théb) Hyksy roku 
1562 př. o. l. porazili. Poté začíná postupné 
a stále se zvětšující omezování a oklešťování 
práv všech, do té doby privilegovaných se-
mitských kmenů, které podporovaly Hyksy, 
včetně synů Izraele. Můžeme říci, že začíná 
postupné zotročení Izraele, které dosahuje 
vrcholu za vlády Ramsese II. (1279–1213 
př. o. l.), který si staví nové sídelní město 

Východ z EgyPta – 

V pondělí 25. března večer zahájíme pvní sederovou večeří svátek Pesach, kterým si připo-
mínáme okamžik východu našich předků z Egypta – . Nejběžněji používaným 
názvem svátku je Pesach –  - neboli Svátek překročení, kdy během poslední desáté 
egyptské rány Hospodin překročil domy synů Izraele a nezahubil v nich vše prvorozené, 
jak to učinil v domech Egypťanů (Ex 12,13; 12,23).

počátek zrodu židovského národa

Pí Ramesse a další město Píthom, o jejichž 
stavbě se zmiňuje Exodus 1,11. Po Ramseso-
vě smrti se z midjánského exilu vrací Mojžíš 
zpět do Egypta (Ex 4,19) a začíná svou osvo-
boditelskou misi, kteá bude završena výcho-
dem z Egypta a marným pokusem Ramse-
sova syna Merenptaha (1213–1203 př. o. l.) 
přinutit násilím syny Izraele k návratu pod 
egyptské jho. Nutno připomenout, že Meren- 
ptah nechal vytesat tzv. Vítěznou stélu, kte-
rou roku 1896 objevil v Thébách britský ar-
cheolog Flinders Petrie. Na této stéle, kterou 
nechal farao Merenptah vyzdvihnout na pa-
měť svého „vítězného“ tažení do Kenaánu, 
se chvástá, že „Izrael zahynul, jeho sémě je 
zničeno“. Stéla pocházející asi z r. 1207 př. 
o. l. je prvním mimobiblickým artefaktem, 
na němž se upomíná Izrael. Synové Izraele, 
jak uvádí Tóra (Ex 12,40), byli v Egyptě 430 
let a poté odtud vyšli. I tento údaj odpovídá 
historii, neboť předpokládá, že synové Izrae-
le přišli do Egypta někdy okolo roku 1640 př. 
o. l., tedy v době panování Hyksů.
Východem z Egypta začíná znovuzrození 
lidu Izraele, který se osvobodil nejen z ot-
rockého jha, ale i od egyptského nábožen-
ského a kulturního vlivu. Samozřejmě, že 
více než čtyřsetletá přítomnost Izraelců 
v Egyptě na nich jistě zanechala svůj vliv. 
Takovou skutečnost však popírá část midra-
šů. Například v midraši Tana d‘vej Eliahu 
Rabba 23 se uvádí, že se synové Izraele 
soustředili na jednom místě v Egyptě, žili 
jako jedna velká rodina a zapřísáhli se druh 
druhu, že budou ve svých srdcích uchová-
vat smlouvu Abrahama, Izáka a Jákoba, že 
nezapomenou jazyk svých otců a nebudou 

Takto je vyobrazen vstup Hebrejců do Egypta na dobové fresce

➤
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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
duben 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

Kabalat šabat 
každý pátek od 18 h

Hebrejský chlapec jako nosič vody (vyobrazení z egypt-
ské hrobky v Thébách, 13. stol. př. o. l.)

se učit jazyku Egypťanů, aby jeho znalost je 
nesváděla k modloslužbě.
Jiný midraš, Šochar tov 114, uvádí, že pro 
čtyři zásluhy byli synové Izraele hodni osvo-
bození z egyptského otroctví: protože si ne-
změnili svá jména, zachovali si svůj jazyk, 
neodhalili svá tajemství a nadále prováděli 
obřízku.
Avšak komentátor Raši vysvětluje verš Ex 
13,18: „  – 
a synové Izraele vytáhli ozbrojeni ( )
z egyptské země“ ještě jinak. Slovo „ “ 
vykládá jako „jedna pětina“ (jako je „pět 
pětin Tóry – “). Pouze jed-
na pětina synů Izraele vyšla z Egypta. Čtyři 
pětiny jich zahynuly během tří dnů temnoty 
(Ex 10,22), neboť nebyly hodny osvobození, 
protože zabředly hluboko do modloslužby  
a duchovně se asimilovaly. Ať tak či onak, 
rozhodně východ z Egypta, onen slavný exo-
dus, nebyl z mnoha hledisek jednoduchou 
záležitostí. Nebýt však jeho, nebylo by náro-
da synů Izraele, nebylo by Božího zjevení na 
Sinaji a nebylo by ani těch, kteří by světili 
šabat. Prostě Židé by se v Egyptě asimilovali 
a nakonec by splynuli s místním většinovým 
obyvatelstvem, jak tomu bylo u mnoha etnic-
kých skupin, jejichž osud byl podobný osudu 
synů Izraele.
Bez  – východu z Egypta by ne-
bylo židovského národa. Tím pádem by také 

neexistoval antisemitismus, i když to není 
tak jisté, což nám připomínají slova vynika-
jícího herce Jana Wericha (1905–1980), kte-
rá pronesl ve svém projevu před otevřením 
výstavy Millenium Judaicum Bohemicum 
na pražské Židovské radnici 29. dubna 1968: 
„Antisemita je v podstatě nešťastný člověk. 
Antisemitismus nezpůsobují Židi, protože ne-
jde vůbec o Židy. Neboť, jak řekl Sartre – ne-
mýlím-li se –, kdyby Židé nebyli, antisemita 
by si je musel vymyslet.“
Závěrem si připomeňme slova, jimiž se  
o Židech vyjadřoval ruský spisovatel a filo-
zof Lev Nikolajevič Tolstoj (1828–1910): 
„Kdo je to Žid? Tato otázka není vůbec tak 
zvláštní, jak se nám může na první pohled 
zdát. Co je to za zvláštní stvoření, které 
všichni vládcové a národy uráželi, utisko-
vali, utlačovali a vyháněli, zašlapávali jej 
a pronásledovali, upalovali a topili, a který 
přes to všechno žije a prospívá. Kdo je to 
Žid, kterému jeho utiskovatelé a pronásledo-
vatelé nabízeli všechna lákadla světa a přes-
to se jim nikdy nepodařilo ho zlákat k tomu, 
aby opustil víru zděděnou po otcích? Žid, to 
je svaté stvoření, které sneslo s nebes věčný 
oheň a osvítilo jím zemi a všechny, kteří na 
ní žijí. On je pramen, z něhož ostatní náro-
dy čerpaly svá náboženství. Žid je prvotním 
nositelem kultury. Ve Svaté Zemi nikdy nee-
xistovala nevzdělanost. Vzdělanost tam byla 
vyšší než dokonce v dnešní ‚civilizované‘ 
Evropě. V oněch strašných dávných dobách, 
kdy lidský život a smrt neznamenaly nic, se 
rabi Akiba vyslovil proti trestu smrti, který 
je nyní považován za zcela přípustný i v těch 
nejkulturnějších zemích. Žid je prvotním no-
sitelem svobody. Dokonce v oné prvobytné 
epoše, kdy se národ dělil na dvě třídy, na ot-
roky a jejich pány, Mojžíšovo učení zakazo-
valo držet člověka v otroctví více než šest let. 
Žid je symbolem občanské a náboženské to-
lerance. ‚Miluj příchozího, přikazoval Moj-
žíš, neboť sám jsi byl příchozím v egyptské 
zemi!‘ Tato slova byla vyřčena v oněch dáv-
ných barbarských dobách, kdy zotročování 
člověka člověkem se považovalo mnohými 
národy za zcela běžnou normu... Žid je sym-
bolem věčnosti. Ten, kterého ani pogromy  
a mučení nezničily; oheň a meč inkvizice jej 
nevyhladily z povrchu zemského. Byl to on, 
který jako první oznámil Hospodinova slova, 
on, který tak dlouho střežil proroctví a pře-
dal je ostatnímu lidstvu. Takový národ nemů-
že zaniknout. Žid je ztělesněním věčnosti.“

Rabín Daniel Mayer

➤

neděle 7. dubna
od 15 hodin

na Novém židovském hřbitově
VzPomÍnKa 

na milana Kalinu
(viz str. 17)

neděle 14. dubna 
od 16 hodin

Valná hromada 
člEnů BEjt Simcha

(viz str. 17)

pátek 19. dubna
od 18 hodin

KaBalat šaBat 
S raBÍnEm 

andrEw goldStEinEm

P o d Ě K o V á n Í
Děkujeme všem, kteří přispěli do letošní purimové sbírky Bejt Simcha. Celkem jsme 
vybrali 8610 Kč. Jak jsme avízovali při vyhlašování sbírky, polovinu výtěžku věnujeme 
na projekt rekonstrukce synagogy v Polici u Jemnice. Druhá polovina nám pomůže 
financovat naše vzdělávací a komunitní aktivity. 
ještě jednou děkujeme všem štědrým dárcům, představenstvo Bejt Simcha
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Í rán nebyl vždy jen zemí ovládanou ší-
itským klérem; historie Íránu je příliš 

dlouhá a příliš bohatá na to, aby byl sta-
tus zdejších náboženských minorit (a tedy  
i Židů) nahlížen pouze z perspektivy rigidní 
šíitské doktríny, jíž poprvé představili v 16. 
století Safíjovci. Postoj většinových Íránců 
k Židům se v minulosti odvíjel od přístupu 
právě vládnoucího panovníka a státem prosa-
zované náboženské politiky, ovšem (zejmé-
na v provinciích) také od postojů lokálních  
duchovních.
Když krátce po dobytí Babylonu vydal perský 
král Kýros Veliký edikt, v němž se explicitně 
hovoří o osvobození babylonských zajatců, 
rovnosti národů, ruší se otroctví a zaručuje se 
náboženská svoboda, zahájil tímto vyhláše-
ním (často označovaným jako první charta lid-
ských práv), mimořádně tolerantní a vstřícnou 
náboženskou politiku, jež byla charakteristic-
ká pro celé achaimenovské období (550–330 
př. o. l.). Přestože první větší změnou pro sta-
tus Židů v íránské říši byl nástup sásánovské 
dynastie, jež zavedla jako oficiální nábožen-
skou doktrínu zoroastrismus (čímž se popr-
vé rozvířila náboženská intolerance v zemi), 
nejvýraznější dopad na životy íránských Židů 
měl až nástup islámu v 7. století. Přístup k Ži-
dům byl z pohledu muslimů určen jejich pří-
slušností k ahl al-kitáb (lid knihy); měli tak 
zaručený status dhimmí, chráněné menšiny 
v islámském státě. Z tohoto postavení pro ně 
plynula i povinnost platit daň z hlavy (džizja). 
Již během vlády prvních čtyř chalífů (od roku 
632 do roku 661) se zformoval soubor restrik-
tivních opatření zvaných šurút (podmínky), 
jež určovaly povinnosti lidu chráněného, tím 
tedy i Židů (dle nich např. nesměli stavět 
nové synagogy, oblékat se a upravovat po-
dobně jako muslimové, jezdit na koních, dá-
vat svým dětem muslimská jména, nosit zbra-

POTOMCI KRÁLOVNY 
EStEr
Íránská židovská diaspora tvoří jednu z nejstarších a zároveň nejhomogennějších židov-
ských diaspor ve světě. V etnicky, nábožensky a lingvisticky heterogenním íránském pro-
středí jsou místní Židé jednou z nejstarších etnonáboženských skupin; 2700 let kontinuální 
přítomnosti na íránském území je tak činí jedněmi z nejpůvodnějších obyvatel Íránu vůbec – 
tato skutečnost je jimi plně reflektována a tvoří jednu z esenciálních komponent jejich 
identitní hrdosti. Svůj původ odvozují od babylonských zajatců, z nichž po dobytí Babylo-
nu v roce 539 př. o. l. část odešla s vítězným vojskem Kýra Velikého do Íránu, kde položili 
základ místní židovské komunitě. Dnešní íránští Židé o sobě velmi rádi hovoří jako o po-
tomcích královny Ester (Hadasa), židovské manželky achaimenovského krále, jejíž příběh je 
z biblických pramenů velmi dobře znám a každoročně připomínán v oslavách svátku Purim 
(který je pro íránské Židy přirozeně velice významný, neboť pochází z íránského prostředí).

ně, číst Korán či bydlet ve vyšších domech 
než muslimové). Způsob a míra uplatňování 
šurút se měnila dle postojů jednotlivých 
chalífů. Příkladem může být abbásovská éra  
(750–1258), která byla ve vztahu k menšinám 
mimořádně nekonzistentní. Zatímco za doby 
druhého abbásovského chalífy al-Mansúra 
mnoho Židů dosahovalo významných pozic  
u dvora – a sám chalífa měl jako svého osob-
ního lékaře a důvěrníka Žida – o několik let 
později se podmínky Židů výrazně zhoršily: 
tehdejší chalífa Hárún ar-Rašíd šurút zpřísnil 
a nařídil Židům odlišovat se žlutou značkou 
na oděvu. Chalífa al-Mutawakkil šel ještě 
dále a přikázal židovským mužům nosit žlu-

té kónické klobouky a ženám zvonky kolem 
nohou. K „dokonalosti“ a do extrému šurút 
dovedli šíitští Safíjovci vládnoucí v Íránu 
od 16. století, jejichž negativní postoj vůči 
Židům vyplýval z jimi uvedeného  konceptu 
rituální nečistoty nemuslimů (nadžása), kte-
rý tehdy podobu rozšiřovaných šurút určo-
val (nečistí – nadžis – byli nejen Židé, ale 
také křesťané, zoroastrovci a další). Tímto 
byl předurčen osud Židů na dlouhou dobu, 
kterou charakterizovaly represe, diskrimi-
nace, perzekuce a násilné konverze. Díky 
tehdy uplatňovaným šurút byli Židé nuce-
ni viditelně nosit emblémy své jinakosti –  
kromě povinné značky na oděvu (tentokrát 

Židovská tapisérie z vlny a hedvábí, Tabríz, r. 1930
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červené) nebylo Židům dovoleno nosit dlou-
hé ponožky ani k sobě ladící boty a přísný 
zákaz platil pro nošení turbanů. Židovské 
ženy si nesměly zakrývat obličej (což bylo 
znakem uvolněných mravů) a musely nosit 
dvoubarevný čádor (černý jim byl zapově-
zen), opatřený na okrajích zvonky. Muži po-
vinně oblékali zelené nebo červené oblečení  
a místo šerpy nosili kolem pasu provaz. Kro-
mě nařízení o oblékání byly přijaty i další 
zákony předepisující chování Židů v různých 
situacích: bylo jim např. zakázáno nakupovat 
na bazaru, zvýšit hlas na muslima, jezdit na 
bílých oslech, zastřihávat si vousy nůžka-
mi, kupovat čerstvé ovoce, malovat pokoje 
na bílo, vstupovat do muslimských obchodů  
a dotýkat se tam zboží či vycházet na ulici za 
deště nebo sněhu (voda z Žida stékající by 
znečistila celé okolí). Naopak, povinni byli 
sklopit hlavu při oslovení muslima, žít jen 
v určitých čtvrtích (židovská ghetta v Íránu – 
mahalle), nevycházet z domu po západu slun-
ce či museli věšet hadr přes dveře svých sta-
vení. Rovněž se u soudu nebrala v potaz jejich 
přísaha a svatby musely probíhat v tajnosti. 
V tomto temném období docházelo k zavírání 
synagog, pálení hebrejských knih a přede-
vším k nuceným konverzím (tito konvertité 
se nazývali džadíd al-islám, noví (v) islámu), 
které následně vedly k dvojímu životu dotče-
ných konvertitů – navenek se prezentovali 
jako muslimové, avšak v soukromí stále prak-
tikovali judaismus. Byly to právě jmenované 
restrikce a násilné konverze, jež se nakonec 
podílely na velkém odlivu židovské populace 
oné doby do Osmanské říše.
Na přelomu 16. a 17. století vznikla mezi 
íránskými Židy a šíitským klérem dohoda 
ponechávající Židům sedmdesát let na to, 
aby je zachránil Mesiáš. Pokud by k tomu 
nedošlo, museli by přijmout islám, nebo být 
zabiti; shodou okolností se právě po oněch 
vyměřených sedmdesáti letech objevil Šab-
taj Cvi, prohlášený za Mesiáše, čímž (nejen) 
v íránských Židech vyvolal jiskru naděje 
(která ovšem po jeho konverzi k islámu 
rychle pohasla) a Židé (údajně až 100 000) 
byli v Íránu hromadně konvertováni.

K nejbrutálnějším protižidovským inciden- 
tům, k nimž v historii Íránu došlo, patří 
masakry tabrízských a mašhadských Židů 
v 1. polovině 19. století. V obou případech 
byla spouštěčem násilí vykonstruovaná ob-
vinění vedoucí k útokům na místní židovská 
ghetta a vraždám jejich obyvatel. Mašhad-
ské násilnosti byly zastaveny až islámskými 
duchovními, kteří v zájmu zklidnění situace 
přislíbili konverzi všech Židů, k čemuž došlo 
hned další den. Toto sice zabránilo absolutní 
destrukci židovské čtvrti, ale také fakticky 
ukončilo existenci mašhadské židovské ko-
munity. Mnoho Židů po této události Mašhad 
opustilo a značná část z nich odešla do Jeru-
zaléma. V současnosti sídlí i menší komunita 
mašhadských Židů v New Yorku. Ti, kteří 
zůstali, se stali kryptožidy a vedli (dosti ne-
bezpečný) dvojí život.
Své nejlepší období (pomineme-li achaime-
novskou éru) íránští Židé zažívali v časech 
vlády dynastie Pahlaví ve 20. století; sami 
tuto dobu nazývají svým „zlatým věkem“ – 
tehdy byli na mimořádném socioekono-

mickém vzestupu a tvořili významnou část 
tehdejších teheránských elitních vrstev, 
často se pohybující v okolí šáha. Tato ces-
ta vzhůru začala prakticky ve chvíli, kdy 
panovník Rezá Šáh Pahlaví projevil svou 
úctu modlícím se isfahánským Židům při 
návštěvě jejich komunity (což byl první akt 
tohoto druhu po 1400 letech) a íránským 
Židům umožnil značnou emancipaci – do-
slova otevřel brány ghett. Přestože se  po 
svém návratu do Íránu roku 1979 ájatolláh 
Chomejní sešel s místními židovskými před-
staviteli, kterým zaručil svou podporu (jasně 
artikulovanou i ve vydané fatwě nařizující 
ochranu a dobré zacházení s náboženskými 
menšinami – kromě baháí), začali Židé (po)
revoluční Írán opouštět po tisících. Motivy 
jejich odchodu byly částečně vyvolány oba-
vami z potlačování náboženských svobod 
obnovením islámské teokracie a částečně  
i strachem z konfiskací majetku získaného za 
šáha a případných perzekucí na základě jimi 
zastávaných pro-monarchistických postojů  
a napojení na vládnoucí kruhy.
Mezi dnešními Íránci je vůči místním Židům 
nejčastěji přítomen buď postoj víceméně in-
diferentní, případně sympatie či určitá for- 
ma hrdosti, související s dlouhou minulostí 
Židů na íránském území. V Íránu mají své 
místo i mezináboženská (židovsko-muslim-
ská) přátelství, v nichž vyznání nehraje důle-
žitost; nutno podotknout, že toto je obvyklejší 
v Teheránu, méně pak na venkově. Předsta-
va rituální nečistoty Židů, jeden z nejrozší-
řenějších názorů rigidního šíitského islámu, 
ovšem přetrvává v určité podobě dodnes  
a stále se s ním mezi některými šíity setkat lze 
(jedná se však samozřejmě spíše o výjimky).
Běžní Íránci obvykle činí rozdíl mezi Stá-
tem Izrael a „svými“ Židy (k diferenciaci 
mezi sionismem a judaismem jako takovým 
se ostatně hlásí i Íránská islámská republika 
od svého začátku a dodnes na tomto postoji 
trvá), k problémům však občas dochází: jed-
ná se nejčastěji o obviňování určitých Židů 
ze špionáže pro Izrael a prosionistických 
postojů. Íránští Židé se však sami od sioni-
smu distancují. Slovy 41letého Teheránce: 
„Sionismus mi nic neříká, to je politika,  
a ta přináší jen zbytečné potíže. Jsem Žid  
a je pro mě důležitá má víra a v Íránu mi  
v ní nikdo nebrání. K tomu, co se dělo s Židy  
u vás v Evropě, v Íránu nikdy nedošlo“.
Za dobu své přítomnosti se Židé do íránské 
společnosti plně kulturně integrovali a pře-
vzali mnoho zvyků a tradic svých nežidov-
ských spoluobčanů. Toto je patrné i v jejich 
kuchyni, která je ryze íránská – typickým 
šábesovým jídlem je polévka gondi (drůbe-
ží vývar s cizrnovými knedlíčky, ochucený 
kardamomem) či křupavá rýže tahdíg (typic-
ká perská specialita), a ani oslavy Pesachu 
se neobejdou bez množství rýže, čerstvé-
ho ovoce, dušeného masa, a k jeho konci  

Židovská venkovská dívka, r. 1875

Hrobka Ester, Hamadán
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strany íránských nejvyšších 
míst dochází k různým pro-
jevům sympatií (např. bý-
valý prezident Rafsandžání 
vyslovil politování kvůli 
odchodu několika skupin 
Židů z Íránu, ex-prezident 
Chátamí byl zase známý 
svými přátelskými návště-
vami vrchního rabiho v jú-
sefábádské synagoze a hlá-
sil se k osobní odpovědnosti 
za bezpečnost Židů v zemi). 
Na druhé straně jsou Židům 
upírány například určité klí-
čové vyšší pozice v armádě 
či justici.
V celém Íránu se nachází 

zhruba stovka synagog různých architekto-
nických stylů, z nichž jen v Teheránu je jich 
26, a několik židovských poutních míst, jako 
je hrob Ester a Mordechaje v Hamadánu či 
hrobka proroka Daniela v Súsách. Íránští 
Židé kromě synagog provozují vlastní školy, 
kulturní komplexy, domov seniorů, rozsáhlou 
knihovnu čítající tisíce svazků, košer řeznic-
tví i centra pro mládež. V Íránu existuje rov-
něž ženská židovská organizace a organizace 
íránských židovských studentů. Informace  
o životě místních Židů poskytuje měsíčník  
Ofe-gh-Bina, vydávaný Teheránskou židov-

skou obcí od roku 1999, jehož existence je 
íránskými vládními orgány podporována. Ži-
dovská náboženská výchova probíhá i ve vyš-
ších ročnících veřejných škol (místo hodin 
Koránu a islámské nauky) a funguje také pět 
speciálních židovských škol. Velmi populární 
je židovská nemocnice Dr. Sapira v Teherá-
nu, jež je provozována na bázi dobročinnosti,  
a která poskytuje služby všem teheránským 
občanům (z nichž Židé tvoří jen zhruba 5 %); 
lékaři v nemocnici jsou většinou Židé, kte-
ří jsou za svou práci íránskou vládou často 
oceňováni.

i jogurtového salátu z ředkviček, okurek  
a máty. Během prvního sederu dodržují írán-
ští Židé rituál na ochranu připraveného jídla: 
celý stůl zakryjí látkou, která má chránit po-
krmy od negativní energie z připomínání de-
seti egyptských ran. Po vyslovení každé jed-
notlivé rány jsou odebrány dvě kapky vody  
a vína do připravené misky. Po skončení je 
stůl s pokrmy odkryt a tekutina „z egypt-
ských ran“ vylita do tekoucí vody mimo dům.
Ve svých kulturních a tradičních projevech 
jsou íránští Židé tedy jednoznačně Íránci, 
s čímž souvisí i nechuť mnoha z nich k pří-
padnému odchodu do Izraele, k němuž byli 
opakovaně vyzýváni. „Považujeme se za 
Íránce, moje kultura je íránská. Žili zde moji 
předkové, žijeme zde od nepaměti. Nevidím 
důvod, proč Írán opouštět, je to můj domov,“ 
odpověděla v roce 2008 sedmadvacetiletá 
Židovka v Teheránu na otázku, proč neode-
jde do Izraele. Je zřejmé, že íránská složka 
identity místních Židů je velice výrazná a tito 
stojí (alespoň navenek) i ve většině případů 
za svou vládou. V praktickém životě mají 
právo se svobodně vyjádřit k vnitřní situaci 
v Íránu či podrobit kritice íránské vedení. 
Podobně jako to učinila hlava Teheránské 
židovské obce Hárún Ješájájí, který v roce 
2007 zaslal kritický dopis prezidentovi Ah-
madínežádovi, v němž vyjádřil nesouhlas 
s prezidentovými výroky bagatelizujícími 
holocaust. Rovněž Morris Motamed, ži-
dovský zástupce v parlamentu v té době, se 
proti výrokům ostře ohradil; podobně učinil 
i v případě antisemitsky zabarvených pořadů 
vysílaných v íránské televizi – získal tehdy 
podporu značné části parlamentu, včetně 
jeho předsedajícího (Židé v Íránu mají ústa-
vou zajištěné místo pro svého reprezentanta 
v parlamentu, jenž se zasazuje za jejich zá-
jmy). Obecně lze říci, že obě strany, jak vlád-
ní autority, tak židovští zástupci, jsou v dneš-
ní době v případě potřeby vždy otevřeni dia-
logu; pokud se Židé cítí být diskriminováni 
a poškozováni, jsou vládní zástupci ochotni 
podílet se na řešení a zklidnění situace. Ze 

Židé zanechali svou stopu i v bohatém 
íránském kulturním dědictví: jedním z nej-
slavnějších a nej-respektovanějších židov-
ských badatelů v Íránu byl Solomon Haim  
(1889–1968), autor několika perských slov- 
níků, mimo jiné i slovníku hebrejsko-perské- 
ho. Nejvýznamnější židovské dílo, které 
vzniklo na území Íránu, je bezpochyby Ba-
bylonský Talmud, k jehož sestavení došlo 
za sásánovské dynastie (mohl by tedy stej-
ně tak dobře být nazýván Talmudem írán-
ským).
Zcela specifickou oblastí je pak judeoperská 
literatura (judeoperština zahrnuje různé dia-
lektové variace perštiny zapisované hebrej-
ským písmem), jejíž památky se neskládají 
pouze z náboženských textů, ale obsahují 
velké množství světské poezie, legend, lékař-
ských a vědeckých textů a jsou k dispozici ve 
formě rukopisů i tištěných textů. Největšími 
a nejuznávanějšími judeoperskými básní-
ky byli Šáhín z Šírázu a Imrání z Isfahánu. 
V historické oblasti se nejvíce proslavil Ba-
báí ibn Lutf, první slavný historik íránských 
Židů, jehož dílo Ketáb-e Anusí (Kniha nuce-
ných konvertitů) popisuje neutěšenou situaci 
a antisemitskou atmosféru během vlády tří 
safíjovských panovníků.
Íránští Židé se ve svém projevu neomezo-
vali jen na judeopersky psanou literaturu: 
jejich přínos íránskému kulturnímu dědictví 
je zjevný především v unikátních perských 
židovských kobercích, které se do umělecké 
tradice íránských Židů zapsaly nejvýrazněji. 
Od běžných perských koberců je na první 
pohled odlišuje motiv židovské symboliky 
(Davidova hvězda, menora, hebrejské ná-
pisy, biblické výjevy). Využití nenacházely 
jen pro náboženské účely a rituály, ale měly  
i svou světskou, ryze dekorativní funkci.
V současné době je Írán druhou zemí na 
Blízkém/Středním východě s největším po-
čtem židovských obyvatel. Ještě nedávno se 
počet Židů odhadoval na 20–30 tisíc, ovšem 
podle posledního cenzu Íránské islámské 
republiky nepočítá místní židovská komuni-
ta více než 9 tisíc osob (což by ho v počtu 
Židů na BV posouvalo nyní na místo třetí). 
Nejvíce íránských Židů se nachází v Izraeli 
a především v USA, kde dosahují mimo-
řádných úspěchů a jejich socioekonomická 
úroveň přesahuje několikanásobně i ame-
rické národní průměry (odhaduje se, že jen 
v Beverly Hills tvoří až jedna třetinu míst-
ních obyvatel; starostou zde byl již dvakrát 
zvolen íránský Žid). Přesto, že íránští Židé 
v USA jsou výrazně prosionisticky oriento-
váni, zůstávají stále především Íránci (tedy 
mají, dle svých slov, blíže k Íráncům než 
k jiným, ne-íránským Židům) a jejich speci-
fický kulturní habitus tak zůstává i v americ-
kém prostředí prakticky intaktní.

Veronika Havlů, íránistka, islamoložka
Foto: autorka, Teheránská židovská obec

Návštěva prezidenta Chátamího v júsefábádské synagoze (vpravo vrchní írán-
ský rabi Júsef Hamadání Kohen)

Synagoga v Isfahánu 

➤



Nisan 5773 7

vzpomínka

„Jak nosné téma mám v ruce, mi naplno do-
šlo až při návštěvě Izraele, kde jméno Fre-
dyho Hirsche fungovalo jako nějaké tajné 
heslo a otevíralo mi všechny dveře. Stačilo 
říct, že se o něj zajímám, a ti, kteří ho znali, 
se mi okamžitě snažili dát jakoukoli podpo-
ru: nechali mne u sebe přespat, vozili mne, 
kam jsem potřebovala, a vždy mne předali 
někomu, kdo mne posunul dál,“ vzpomíná 
Lucie Ondřichová na okolnosti vzniku její 
knihy Příběh Fredyho Hirsche. Knihu napsa-
la jako svou diplomovou práci pod vedením 
Heleny Krejčové. Vydal ji Institut Terezínské 
iniciativy (ITI) a je k zakoupení v knihovně 
ITI v Jáchymově ulici číslo 3 na pražském 
Josefově.
Přeživší a pamětníci Zuzana Růžičková, 
Pavel Stránský a Toman Brod a novinářka 
Lucie Ondřichová spolu se mnou uspořádali 
loni v létě, na podzim a letos v zimě celkem 
tři večery s názvem Pocta Fredymu Hirscho-
vi. Ten první se uskutečnil v klubu K4 na Fi-
lozofické fakultě Univerzity Karlovy v rámci 
2. ročníku lesbického a gay festivalu Prague 
Pride, druhá přednáška proběhla v Centru 
judaistických studií Kurta a Ursuly Schuber-
tových na Univerzitě Palackého v Olomouci 
a třetí pocta Fredymu se odehrála v salonku 
Café Therapy ve Školské ulici na pražském 
Novém Městě. „Jsme rádi, že můžeme aka-
demické i široké veřejnosti představit tento 
příběh plný odvahy i oddanosti. Měli by-
chom si tyto příběhy připomínat častěji, aby-
chom nezapomněli, že i v době téměř napros-
tého zla může jedinec zářit svými hodnotami  
a lidskostí jako pochodeň a přinášet tak na-
ději. Myslím, že dnešní generace se mají od 
Fredyho co učit,“ prohlásil Róbert Furiel 
z Charlie, sdružení queer studentů, který 
technicky zajišťoval oba pražské večery.
Němec a Žid Alfred Hirsch se narodil roku 
1916 v porýnských Cáchách (Aachen) do 
rodiny drobného obchodníka. Od dětství byl 
zapáleným sportovcem, skautem a sionistou. 
V roce 1935 emigroval do Československa, 
kde působil v Moravské Ostravě, Brně a Pra-
ze. Pracoval s mládeží a pomáhal s organi-
zací vycestování mladých lidí do Palestiny. 
Po vyloučení Židů z veřejného života vedl 
Hirsch sportovní aktivity na hřišti Hagibor 
v pražských Strašnicích. Na Hagiboru, v Te-
rezíně i Osvětimi vytvářel pro děti a mládež 

cadik Fredy hirsch
„My Židé nemáme svatých. Máme ale cadikim, spravedlivé, snad by se dalo přeložit také 
slušné. Fredy Hirsch byl člověk, člověk chybující, nikoli světec. Ale byl to člověk spravedli-
vý, byl to cadik, člověk dobrý, statečný a krásný,“ říká cembalová virtuoska Zuzana Růžič-
ková ve filmovém dokumentu Krotitel esesáků – Fredy Hirsch. Dokument, který je volně 
k přehrání na webu České televize, natočila režisérka Olga Sommerová pro cyklus Nezná-
mí hrdinové – Pohnuté osudy.

oázu lidskosti v jinak nelidských podmín-
kách. V Březince (Auschwitz-Birkenau) 
dokázal přesvědčit SS, aby zřídili dětský 
blok v rámci osvětimského Terezínského 
rodinného tábora. „On nebyl žádný ustra-
šený Žid. Byl to sebevědomý mladý muž, 
který vystupoval naprosto přímo, navíc byl 
urostlý sportovec, takže skutečně impono-
val i Němcům,“ vzpomíná historik Toman 
Brod, který Fredyho poznal jako chlapec. 
„Fredymu vděčím za to, že jsem přežil,“ říká 
Pavel Stránský, dnes turistický průvodce  
v Terezíně. Hirsch si Stránského vybral mezi 
vychovatele v Březince. Samotný Fredy 
tam zahynul. Jeho tělo bylo spáleno v noci  
z 8. na 9. března 1944 spolu s těly 3791 pře-
vážně československých občanů. „Kolem 
Fredyho smrti dodnes panují nejasnosti. Ru-
dolf Vrba se domníval, že spáchal sebevraž-
du, když se dozvěděl o připravované likvida-
ci tábora. Já se spíš kloním k názoru Jakova 
Cura (Ya‘akov Tsur), že byl otráven. Celá 
řada lidí věřila nacistické lži, že budeme pře-
vezeni do Heydebrecku (dnes Kędzierzyn-
-Koźle). Měli strach, že při povstání, v jehož 
čele měl Fredy stát, by sami zahynuli,“ pro-
hlásil Brod. „Jeden z lékařů se prý před smrtí 
přiznal, že Fredymu bez jeho vědomí podal 
jed,“ uvedla Růžičková.
Další kontroverzí Fredyho života je jeho 
homosexualita, případně náznaky obvinění 
z pedofilie. Spisovatel Arnošt Lustig na ka-

mery tvrdil, že ho jako chlapce Fredy osahá-
val, ale že mu to nebylo nepříjemné. Všichni 
z pamětníků to odmítli jako Lustigovu fabu-
laci. Podle Zuzany Růžičkové a Ireny Rave-
lové měl Fredy podobně starého přítele, kte-
rý však později v Terezíně uzavřel sňatek se 
ženou. Oba muži byli z „maloburžoazních“ 
poměrů a svoji homosexualitu těžce nesli. 
Fredyho partner se jmenoval Paul (či Josef) 
Epstein a byl z Plzně. Říkalo se mu „Epi.“ 
V Osvětimi měl Fredy údajně jiného partne-
ra, Romea. „Příběh Fredyho Hirsche mě zau-
jal ve třech bodech: svědectví těch, kteří Hir-
sche zažili, ukazují na vibrující napětí mezi 
pamětí přeživších a historickou realitou, na 
potřebu dekonstruovat mýty a následně je 
interpretovat ve světle faktů bez zamlčování. 
Zamlčování totiž vytváří prostor pro speku-
lace a komolení. S tím souvisí rovněž druhý 
rozměr a tím je Hirschova homosexualita: te-
matizace jeho sexuální orientace je důležitá  
i pro pochopení jeho celistvé identity a umož-
ňuje lépe pochopit i jeho identitu židovskou. 
Poslední bod je ryze lidský: připomínáním  
a opakováním příběhu Fredyho Hirsche 
vzdáváme poctu obětavému a laskavému člo-
věku, který v nelidských podmínkách ukazo-
val zejména dětem lidskou tvář,“ zhodnotil 
Daniel Soukup, na jehož pozvání se pořad  
o Hirschovi uskutečnil v Olomouci.
Promítání filmu Olgy Sommerové, pre-
zentace knihy Lucie Ondřichové a hlavně 

Zuzana Růžičková a Pavel Stránský vzpomínají na Fredyho Hirsche při komponovaném večeru 26. února 2013 v Café 
Therapy. Organizátoři doufají, že podobnou přednášku uskuteční opět v létě.
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ten začal mimo židovský svět, s jednou 
muslimskou rodinou a obřízkou (dále 

jenom jako bris, i když se samozřejmě toto 
slovo chápe jako rituál židovské tradice; ter-
mín cirkumcize je přesnější) jejich čtyřletého 
syna, kterou provedl lékař. Všechno dopadlo 
v pořádku, až na to, že muslimská mamin-
ka zpanikařila a kvůli malému problému po 
dvou dnech odvezla dítě do nemocnice, kde 
se tamní ošetřující lékař rozhodl obrátit se na 
prokuraturu. 27. června 2012 mladý kolínský 
soudce rozhodl, že bris chlapců z nábožen-
ských důvodů je v podstatě trestný čin a před-
stavuje protiprávní tělesné zranění. Podle 
mínění soudu jde daný zákrok proti zájmům 
dítěte, které může až mnohem později samo 
rozhodnout o své náboženské identitě. Proto 
vznesla prokuratura obvinění vůči lékaři, kte-
rý zákrok provedl. Tento lékař byl však zem-
ským soudem osvobozen, protože rodiče pí-
semně vyjádřili svůj souhlas. Mimochodem 
bylo i potvrzeno, že cirkumcize muslimského 
chlapce proběhla lékařsky zcela odborně.
Okolnosti kolínského případu jsou až nesku-
tečné, zvláště proto, že se nic závažného ne-
stalo. Chlapec je zdravý, muslimská rodina 
nadále spokojená – jenom se naneštěstí jakýsi 
divoký pes utrhl z řetězu. I když kolínský soud 
právně neznamenal ilegalitu v pokračování 
daného zákroku, vytvořil právní nejistotu do 
takové míry, že i lékaři v židovské nemocni-
ci v Berlíně (nikoliv však jednotlivé židovské 
komunity se svými mohalim) na určitý čas 
zastavili provádění bris, především ze strachu  
z právních důsledků. Přiznám se, že ve mně 
tato situace vyvolávala až závist nad vlivem 
jednoho nepatrného soudce, který něco v jed-
nom městě vyřkne a celá republika se začne 
třást nad důsledkem případného vlastního 
chování. Jak zajímavé by bylo představit si 
podobný účinek impulzů, které na nás přichá-
zejí o Jom kipur. Zamysleme se však raději 
nad zmíněnou formulací soudního rozsudku.
Právo rodičů na výchovu včetně náboženské 
formace je jedním ze základních práv, které 
nemůže přijít zkrátka. Patří sem i právo na 
náboženskou výchovu podle vlastních pravi-
del. Je možné, aby stát zasahoval do výchovy 
rodičů? Jistě to stát dělá v podobě povinné 
školní docházky. Ale ani zde nemají děti prá-

CAUSA: oBŘÍzKa
Spolková republika Německo se stala díky ruské imigraci v uplynulých desítkách let třetí 
největší židovskou komunitou v Evropě čítající přes 100 000 členů. V Německu se pro-
to staví nové synagogy, otevírají nové židovské školy, rabíni i rabínky všech směrů do-
stávají jak vzdělání, tak po studiu a jejich smicha (rabínské ordinaci) místo a uplatnění  
v různých obcích. Německá vláda navíc podporuje finančně každou židovskou obec podle 
počtu jejich členů a oficiální politika je velmi citlivá k potřebám židovského světa, který 
je podporován materiálně i symbolicky osobní účastí vysokých politiků na různých akcích 
židovských obcí. O to větší byl šok s takzvaným kolínským případem.

vo volby (stejně jako nemají často volbu, na 
který hudební nástroj budou hrát). Centrální 
rada Židů Německa (dále jenom Zentralrat), 
tedy ekvivalent české Federace židovských 
obcí, odsoudila kolínské soudní rozhodnutí 
jako bezpříkladný a dramatický zásah do se-
beurčovacího práva náboženských obcí. Před-
seda Zentralrat dr. Graumann prohlásil: „Toto 
soudní rozhodnutí je neslýchaný a necitlivý 
čin. Bris novorozených chlapců je základ-
ní součástí židovského náboženství, která se 
praktikuje už po tisíciletí.“ Pozoruhodné je, 
že centrální rada muslimů se nejprve vzdala 
jakéhokoliv komentáře, i celý následující boj 
vedl hlavně Zentralrat.
Rozhodnutí kolínského soudu z června 2012 
všechny naplnilo úžasem i rozpaky, že ze 
všech zemí na světě dochází k něčemu tako-
vému právě v Německu, které se svou temnou 
minulostí nacistické diktatury se v moderní 
době znovu staví proti základnímu židovské-
mu rituálu, který byl v historii vždy zakazo-
ván cizími utlačovateli. Už za syrsko-řecké 
nadvlády v 2. století př. o. l., mohl být bris 
potrestán smrtí. Protože se během celé, často 
divoké až hloupé společenské diskuze blížil 
svátek chanuka, bylo toto historické spoje-
ní s řecko-syrským útlakem nasnadě. Mnozí 
nemohli uvěřit, že podobná diskuze probí-
há právě na německé půdě. Samozřejmě jde  

o velmi subtilní argument, ne vždy použitelný 
na veřejnosti, pokud chceme zůstat v rámci 
neemocionální a konstruktivní diskuze. Přesto 
mě pronásledovala v nitru otázka, kterou bych 
rád položil všem, kteří dost jedovatě prskali 
po celém židovství ve jménu ochrany dítěte: 
„Kde byly vaši rodiče či prarodiče, když byly 
milióny židovských dětí posílány do koncen-
tračních táborů? Není vaše domnělá ochrana 
dětských práv podvědomou či nevědomou 
kompenzací pocitu vlastní viny?“
Zůstaňme však u neutrálního a logického 
přesvědčovaní, které může k něčemu přispět.  
V krátkém interview pro jednu ze stanic ba-
vorské televize jsem na otázky, které mi byly 
položeny, odpověděl takto:
1. Dané téma je podle naší tradice tak dů-
ležité, že talmudští rabíni neváhali prohlásit: 
bris odpovídá souhrnu všech micvot (příkazů 
a zákazů). To je pozoruhodné, zvláště když si 
uvědomíme, že židovský statut se získává už 
narozením ze židovské matky. Domnívám se, 
že právě proto chtěli rabíni svou nadsázkou 
nepřímo zdůraznit, že i když bris neznamená 
získání židovského statutu, je to symbolic-
ké potvrzení smlouvy mezi Věčným a jeho 
lidem. Tato smlouva, hebrejsky brit, v jidiš 
bris, zůstává i pro progresivní židovství esen-
ciálním znamením židovského statutu, jak pro 
židovské chlapce hned po narození, tak pro 

Obřízka novorozených chlapců je základní součástí židovského náboženství, která se praktikuje už po tisíciletí
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otázka

dospělé muže, kteří se pro židovství v rámci 
procesu konverze rozhodnou, nebo kteří jako 
dospělí Židé chtějí dohnat zanedbanou minu-
lost. Není totiž ani v reformních synagogách 
obvyklé, aby židovští chlapci bez bris slavili 
svou bar micva.
2. Ve Spolkové republice Německo žije 
82 miliónů obyvatel, z toho 100 000 Židů,  
z toho biologicky vzato polovina mužů. Je 
absurdní, aby tato převažující většina dikto-
vala židovské menšině, co má ve svém ná-
boženství provádět. Žádná demokracie nemá 
právo utlačovat jakýmkoliv způsobem men-
šinu, pokud jsou splněna dvě základní krité-
ria: není to proti ústavě dané země a není to 
proti medicíně. Všichni se shodnou na tom, 
že bris není proti žádné ústavě. V srpnu 2012 
prohlásila americká pediatrická společnost, že 
cirkumcize chlapců je jeden z nejběžnějších 
lékařských úkonů na světě, jenom v USA se 
jich provede 1,3 miliónů ročně (dodávám, 
že jenom opravdový ignorant by v této dis-
kuzi zmínil odsouzeníhodnou obřízku dívek  
a žen). Druhé kritérium, tedy být v souladu  
s medicínou, už je diferencovanější.
3. Medicína může právem tvrdit, že bris 
není nutný. Jenomže nenutnost neznamená 
škodlivost. Největším argumentem proti bris 
měla být úmrtnost 100 případů za rok. Když 
však do zmíněné studie nahlédneme, zjistíme, 
že se jedná jenom o statistický odhad, který 
zahrnuje všechna teoretická nebezpečí. Jistě 
je skutečná úmrtnost v daných případech mož-
ná, ta však podle všech odhadů činí nanejvýš 
deset případů za posledních deset let. Nežije-
me ve zdravotně bezproblémovém světě. Bez 
ohledu na bris činí úmrtnost novorozenců 400 
na 100 000 porodů, nemluvě o úmrtnosti ma-
tek, která je 12 na 100 000 porodů. Bris oprav-
du nepředstavuje žádné závažné zdravotní 
riziko. Jistě může nastat například dodatečné 
krvácení nebo zánět, ty však nejsou závažné  
a mají velmi rychlý průběh.

4. Neexistují žádné lékařské argumenty 
proti bris. Naopak bylo jasně zdokumentová-
no, že cirkumcize chrání proti AIDS i jiným 
infekcím, například močových cest. Většina 
hlasitých odpůrců nebyli proto ani tak lékaři, 
dokonce ani křesťané, kteří 1. ledna slaví (či 
dříve slavili) svátek bris Ježíše. Největšími 
odpůrci byli kupodivu ateisté, kteří možná 
ventilovali své fundamentalistické antireli-
giózní postoje. Je možné, že daná diskuze 
reflektovala hlubší kořeny. Pro židovství je 
téma bris nediskutovatelné. Jak prohlásila 
konzervativní rabínka Ederbergová v Ber-
líně: matky prolévají krev při porodu, muži 
krev při bris.
Všechny šokoval spíše způsob argumentace 
jednoznačně připomínající středověk. Na-
příklad karikatura bulvárního tisku Berliner 
Kurier zobrazila muže s velkým zakřiveným 
nosem, který v ruce drží nůž, ze kterého odka-
pává krev. Jiná karikatura ukázala židovského 
a muslimského představitele opět s nožem  
v ruce, mezi nimiž usmiřuje uprostřed stojící 
kněz. Časopis FAZ (Frankfurter Allegmeine 
Zeitung) uveřejnil otevřený dopis spolkové 
vládě od několika stovek právníků i lékařů, 
kteří označili bris za sexuální násilí. V jiných 
textech byli Židé pomlouváni jako mučitelé 
vlastních dětí. Často používaný pojem „nu-
cená obřízka“ pak připomínal pojem „nucená 
sterilizace“ z nacistické doby. Raději ani ne-
zmiňujme další příklady. Nedivme se proto, 
že mnozí čelní židovští představitelé hlasitě 
uvažovali: Opravdu nás zde chcete? Je mož-
né, abychom nadále v této zemi žili a snaži-
li se dále budovat naše komunity? Neměli 
bychom naše vybalené kufry znovu zabalit? 
Možná to byla jenom rétorická otázka, ta 
však vyrůstala z bolestného vnímání neob-
vyklé diskuze německé společnosti. Přitom 
míra antisemitismu je oficiálně stále na stejné 
úrovni a stále v rozsahu antisemitismu jiných 
evropských zemí, tedy kolem dvaceti procent. 

beseda s přeživšími – pamětníky vyvola-
ly velký ohlas také 26. února v Café The-
rapy. Na besedu přišel i Thomas Herzog, 
který se svěřil: „Můj děda bojoval v čes-
koslovenském praporu britské armády, 
ale o válce se se mnou nechtěl moc ba-
vit. Babička na tom byla o poznání hůře: 
z Miroslavi ji transportovali do Terezína  
a později do Osvětimi. Babička měla štěstí  
v neštěstí, když utekla v zimě z pochodu smr-
ti. Týdny se schovávala ve slámě, aby ji Něm-
ci nenašli. Po celou dobu útěku jedla shnilé 
brambory, než se přidala k romské skupině  
a vydávala se za jednu z nich až do konce 
války. Příběh Fredyho Hirsche mne oslovuje 
hned v několika rovinách: Fredy byl na svou 
dobu velice odvážný, když skoro veřejně žil 
queer životem. Byl velice silná a všestranně 
založená osobnost. Až do poslední chvíle se 
snažil ostatním udělat život lepší a vnuknout 
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Celá tato rozervaná doba diskuzí i útoků má 
přeci jenom happy end, který přisel v podobě 
moderního chanukového zázraku.
Bylo to přesně uprostřed, čtvrtý den chanuky, 
12. 12. 2012, kdy německá vláda potvrdila 
novelu zákona ministerstva spravedlnosti: 
z 580 hlasů bylo 434 pro, 100 proti, 46 se 
zdrželo hlasování. Tím vstoupil v okamži-
tou platnost šestadvacetistránkový zákon, 
který se místy čte jako halachická analýza. 
Z citací talmudu, midrašů i jiných tradičních 
židovských zdrojů je patrné, že ve formula-
ci daného zákona se nechala spolková vláda 
inspirovat židovskou předlohou. Samozřejmě 
byla spousta bodů živě diskutována, zvláště 
ve vztahu k možnému časovému úseku, kom-
petenci provádějících osob či detailů zákroku. 
Hned ze začátku však zákon rozhoduje: „Péče 
o osobu obsahuje právo i na lékařsky nepo-
třebnou obřízku dítěte, které v daném oka-
mžiku nemůže dát samo souhlas, a to pokud 
se obřízka provede podle pravidel lékařského 
umění. To neplatí, pokud zákrok i po zohled-
nění jeho účelu ohrožuje zdraví dítěte. V prv-
ních šesti měsících po porodu dítěte mohou 
obřízku provádět i osoby, které jsou k tomu  
v rámci náboženských obcí způsobilé a nále-
žitě kompetentní, i když nejsou lékaři.“
Tímto zákonem snad i divoká, často nemíst-
ná a zraňující společenská diskuze o bris 
končí, třebaže s mnohými šrámy na srdci, ale  
s nadějí, že židovství na německé půdě může 
beze strachu i nadále provádět své předpisy 
a praktikovat svou tradici, za kterou si stojí. 
Představuje bris archaismus? Pokud ano, jde  
o nutný, nyní i státem potvrzený archais-
mus, ke kterému může patřit i nošení náušnic  
a propichování ušních boltců novorozenců.  
A bolest? Či trauma? Ty spojujeme tak jako 
tak spíše se zuby.

 Rabín Tomáš Kučera
Foto: Wikimedia 

alespoň dětem naději na lepší zítřky,“ řekl 
třicetiletý Herzog. Také Markéta Trojanová 
se podělila o pocity své a svého manžela: 
„Vzpomínky na Fredyho Hirsche byly pro 
nás nezapomenutelným večerem. Vidět do-
kument Olgy Sommerové Krotitel esesáků 
s lidmi, kteří Fredyho Hirsche pamatují, 
byl zážitek. Oba pamětníci ihned po skon-
čení projekce dokument komentovali. A to 
velmi živě, a nikoli zcela shodně. Ohledně 
kontroverzního vyjádření Arnošta Lustiga 
se však shodli, že se jedná o fabulaci. Při 
líčení protichůdných dohadů o Fredyho 
konci se člověku tajil dech. Večer plynul  
v přátelském duchu, k čemuž nemalým dí-
lem přispěl moderátor, který velmi přiroze-
ně, věcně a citlivě celým večerem provázel,“ 
uvedla Trojanová. A další z návštěvníků, Pa-
vel Bílek, dodal: „Až na večeru o Fredym 
Hirschovi jsem si uvědomil, jakou sílu má 

vidět na živo osobní výpověď lidí, kteří za-
žili hrůzy koncentračních táborů. Pár vzpo-
mínek Zuzany Růžičkové a Pavla Stránské-
ho na běžný život v táboře se budu snažit 
uchovat v paměti co nejdéle. Škoda, že se 
večer nenatáčel na film, byl by to krásný 
materiál pro projekci studentům za deset, 
dvacet let, kdy pamětníci už nebudou moci 
osobně vyprávět. Co mohu udělat sám, je, 
že až budou moji synovci ve středoškolském 
věku, pojedu s nimi do Terezína. Určitě jim 
povím i o Fredym. Při čtení knížky Lucie 
Ondřichové Příběh Fredyho Hirsche, kterou 
jsem si přinesl z večera domů, jsem chvílemi 
zapomínal, že je to dokument, a ne román. 
Dramatický osud člověka, který ovlivnil ži-
vot tolika mladých lidí kolem sebe, by bylo 
krásné vidět zfilmovaný, zasloužil by si ce-
lovečerní film,“ uzavřel Bílek.

 Text a foto: Pavel Kuča
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 3. Návštěvy, speciální bohoslužby

Březen
•  Kabalat šabat s mládežnickou skupinou  

z londýnské Finchley Reform Synago-
gue (30. 3.) 

Duben
•  Kabalat šabat s rabínem Jeremy Milgro-

mem, Izrael (20. 4.)
Květen
•  Kabalat šabat s rabínem Joelem Osera-

nem, viceprezidentem Světové unie pro-
gresivního judaismu – WUPJ (18. 5.); 
Jom Jerušalajim – oslava Dne Jeruza- 
léma s rabínem Joelem Oseranem: 
přednáška a diskuse o Jeruzalémě 
v židovské historii, tradici a současnos-
ti; občerstvení (se´uda šlišit); havdala  
(19. 5.)

Červen
•  Kabalat šabat s Leslie Bergmanem, 

prezidentem Evropské unie progresiv-
ního judaismu (EUPJ), který promluvil  
o perspektivách progresivního judaismu 
v Evropě (1. 6.)

Září
•  Šachrit – sobotní ranní bohoslužba, s při-

vítáním nových konvertitů do komunity 
a jejich prvním vyvoláním k Tóře (15. 9.)

Říjen
•  Kabalat šabat s mládežnickou skupinou  

z londýnské Nortwood and Pinner Libe-

Vážené dámy a pánové, milí přátelé,
dovolte mi prosím, abych vás seznámil s mojí 
zprávou o činnosti za uplynulé období, jak je 
mou čestnou povinností. 
Níže vám tedy předkládám strukturovaný 
přehled akcí, který jsme uskutečnili ať vlast-
ní iniciativou a silami, nebo za přispění dal-
ších organizací a institucí.

a. náBoŽEnSKá činnoSt

 1. Oslavy svátků

Březen
•  Purim: Výtvarný workshop pro děti: vý-

roba masek (vedla Zuzana Schreiberová; 
3. 3.); purimová oslava se čtením Megi-
lat Ester (Ivan Kohout; 7. 3.)

Duben
•  Pesach: seder vedl Ivan Kohout (6. 4. 

v restauraci Klub techniků na Novotného 
lávce)

Květen
•  Šavuot: večerní bohoslužba (se zpěvem 

liturgických básní), čtení knihy Rút (Ivan 
Kohout), společné studium 

Září
•  Roš ha-šana: bohoslužby v Libeňské 

synagoze: maariv (16. 9.), šachrit, musaf 
a tašlich (17. 9.); bohoslužby vedli Ivan 
Kohout a rabín Stephen Fuchs, prezident 
Světové unie progresivního judaismu 
(WUPJ)

•  Jom kipur v Pinkasově synagoze: Kol 
nidre a maariv (25. 9.); šachrit a musaf 
(26. 9.); mincha, jizkor, neila, havdala  
a zakončení půstu v Bejt Simcha – boho-
služby vedli Ivan Kohout a rabín Stephen 
Fuchs, prezident Světové unie progresiv-
ního judaismu (WUPJ)

Říjen
•  Sukot: Kabalat šabat a oslava svátku 

v suce v DSP Hagibor (5. 10.)
Prosinec
•  oslava Chanuky – viz kulturně-spole-

čenské večery Epes rares (15. 12.)

 2. Kabalat šabat

•  každý pátek; součástí bohoslužby pra-
videlně draša či studium k týdennímu 
oddílu Tóry; bohoslužby vedli Ivan Ko-
hout nebo David Jan Reitschläger, drašu 
připravovali David Bohbot a David Jan 
Reitschläger (případně hostující rabíni) 

VýročnÍ zPráVa 
 o činnoSti Komunity ProgrESiVnÍho judaiSmu 

BEJT SIMCHA V ROCE 2012

ral Synagogue a rabínem Aaronem Gold-
steinem (12. 10.)

•  Šachrit – sobotní ranní bohoslužba a bar 
micva Mathiase Feuersteina v Pinkasově 
synagoze, vedl rabín Ronald Hoffberg 
(13. 10.)

•  Kabalat šabat se skupinou z londýnské 
Woodford Liberal  Synagogue a rabínem 
Richardem Jacobim (26. 10.)

Listopad
•  Kabalat šabat s rabínem Richardem 

Newmanem z Kapského města v Jihoaf-
rické republice (2. 11.)

•  Kabalat šabat s rabínem Joelem Osera-
nem, viceprezidentem Světové unie pro-
gresivního judaismu – WUPJ (16. 11.)

B. KulturnÍ, VzdĚláVacÍ 

    a KomunitnÍ činn 1. Cyklus společensko-kulturních večerů
     EPES RARES  
(organizovala Irena Dousková, s finanční podporou 
hlavního města Prahy):

•  IV. epes rares: autorské čtení a beseda 
se spisovatelem Ivanem Krausem; vy-
stoupení hudebního uskupení Bardolino  
(15. 11. v Café Jericho)

•  V. epes rares – CLASSIC ROCK ´N´ 
ROLL CHANUKA: zapálení poslední 
chanukové svíce, živá hudební vystoupe-
ní: Tři pídě (kapela studentů Lauderova 
gymnázia Or chadaš), Classic Rock ´n´ 

Jádrem naší činnosti byly i v roce 2012 pravidelné bohoslužby

➤
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z obcí

distribuován zdarma všem židovským obcím 
a organizacím v ČR. Časopis vychází v roz-
sahu 20 stran, v nákladu 600 kusů. Vydávání 
je finančně podpořeno Ministerstvem kultury 
ČR a Nadačním fondem obětem holocaustu.

d. rEFormnÍ šaBaton
Za podpory Světové unie progresivního judai-
smu (WUPJ) jsme uspořádali v pořadí již šesté 
víkendové setkání, tentokrát poprvé na Mora-
vě – v Brně, ve dnech 17. – 19. srpna 2012. 
Na programu byly šabatové bohoslužby  
a studijní hodiny vedené Stevenem Beckem 
a Sari Ganulin. Steven Beck je studentem 
rabínského semináře Hebrew Union College 
v Jeruzalémě a zároveň vedoucím meziná-
rodní sekce IRAC (Israel Reform Action 
Center), organizace zabývající se lidskými 
právy a prosazující zrovnoprávnění reform-
ního judaismu v Izraeli. Před nástupem na 
HUC získal v USA univerzitní vzdělání  
v oborech: hudba, blízkovýchodní studia  
a mezinárodní vztahy. Pracoval také v Mí-
rových sborech, má zkušenosti z mezinárod-
ních humanitárních projektů v Africe. Jeho 
snoubenka Sari Ganulin studuje chazanut 
a ujala se liturgického vedení bohoslužeb. 
Součástí programu bylo dále například au-
torské čtení spisovatelky Ireny Douskové, 
přednáška Ivana Kohouta o knize Zohar či 
panelová diskuse o progresivním judaismu 
v České republice. V neděli jsme ještě spo-
lečně navštívili Boskovice.
Zejména nás těší stále vzrůstající zájem o ša-
baton – při jeho šestém ročníku jsme zazna-
menali rekordní účast: do programu se zapo-
jilo více než sedmdesát účastníků ze všech 
koutů republiky (a dokonce čtyřčlenná sku-
pina z Vídně), od teenagerů až po seniory.

E. jiné
Neustále se snažíme posilovat a vzdělávat 
vedení komunity, k čemuž slouží i účast na 
různých studijních programech či konfe-
rencích. V roce 2012 se naše koordinátorka 
Kateřina Weberová zúčastnila výročního set- 
kání Evropské unie progresivního judaismu 
v Amsterdamu (březen 2012). Náš kantor 
Ivan Kohout absolvoval individuální stáž 
v Jeruzalémě (červenec 2012).

DĚKUJEME:
Aktivity Bejt Simcha byly v roce 2012 fi-
nančně podpořeny z prostředků
Federace židovských obcí v ČR (náboženské 
a publikační aktivity),
Dutch Humanitarian Fund – JHF,
World Union for Progressive Judaism – 
WUPJ,
Ministerstva kultury ČR (Maskil),
Nadačního fondu obětem holocaustu – 
NFOH (Maskil),
Magistrátu hl. m. Prahy (kulturní program 
Epes rares) 
a individuálních dárců.

Tolik tedy výčet našich aktivit v uplynulém 
roce.
Domnívám se, že to byl na naše aktivity  
a události bohatý rok, který jsme prožili 
v míru a svornosti. Děkuji vám všem, kdož 
jste se do naší činnosti aktivně zapojili,  
i vám, kteří jste nás podpořili alespoň svojí 
účastí. Můj velký dík patří členům předsta-
venstva, kteří velmi aktivně, kvalifikovaně  
a důsledně naplňovali náš plán úkolů a práce. 
Bude mi ctí a radostí se s vámi všemi potká-
vat i nadále při všech dalších příležitostech.

Zatím otevřeným a nedořešeným zůstává 
náš úkol transformovat Bejt Simcha ve 
skutečnou progresivní židovskou obec. 
Je to úkol, který na sebe vzalo předsta-
venstvo a především já, jako váš předseda. 
Myslím, že jej pro jeho význam můžeme 
zařadit jako náš stěžejní úkol tohoto voleb-
ního období.
V uplynulém roce jsme se snažili najít spolu 
s revizní komisí FŽO, jejím prezidiem i před-
sedou způsob, jak naše odhodlání skloubit se 
Statutem federace. Možná jsme ztratili příliš 
času vyjasňováním potřebných dokumentů 
a jejich náležitostí, než jsme dospěli ke ko-
nečné shodě. Možná jsme měli být více na-
léhaví, možná se více připomínat, možná… 
Pravdou ale je, že završení procesu transfor-
mace proběhne patrně až letos, ve spolupráci 
s nově zvolenými představiteli federace.
Optimistickou zprávou v tomto našem sna-
žení je fakt, že všichni minulí i současní 
funkcionáři, jakož i vrchní zemský rabín 
potvrdili pochopení a podporu naší snaze. 
Nezbývá tedy, než abychom připravili kva-
litní podklady pro zahájení našeho zapojení 
do svazku židovských obcí v ČR. A toho, 
doufám, dosáhneme za podpory jak členů 
Bejt Simcha, tak uchazečů o členství v nově 
utvářené progresivní obci.
Dovolte mi, abych závěrem vám všem po-
přál v novém občanském roce hodně zdraví, 
úspěchů a spokojenosti. Budu rád, pokud 
vám bude Bejt Simcha skutečným domem 
radosti.

Váš Michal Spevák, předseda

Roll Band Pepy Pilaře (15. 12. v hudeb-
ním klubu Roxy)

 2. Pravidelné kurzy

•  Úvod do judaismu: probíhal ve dvou se-
mestrech (únor – červen 2012, září 2012 
– leden 2013) 

•  hebrejština pro středně pokročilé (od 
února 2011 dosud)

•  hebrejština pro mírně pokročilé (od září 
2011 dosud)

•  hebrejština pro začátečníky (od září 2012 
dosud); výše uvedené kurzy vede Kateři-
na Weberová

•  četba siduru: cílem kurzu je důkladné 
seznámení s hebrejským textem siduru 
Hegjon lev; jednotlivé modlitby jsou za-
sazeny do historického kontextu, přelo-
ženy do češtiny a diskutovány (vede Ivan 
Kohout, od října 2012)

•  židovská filosofie a mystika: přehled ži-
dovské náboženské filosofie od Filóna 
Alexandrijského do 16. století, druhá 
část kurzu je věnována vývoji židovské 
mystiky od literatury hejchalot po mo-
derní chasidismus (vede Ivan Kohout;  
od října 2012 do února 2013)

•  celkem se našich kurzů v roce 2012 
účastnilo více než 50 frekventantů

 3. Různé

•  Přímá souvislost mezi Sukot a Jom kipu-
rem (a proč jsem se stal veganem) – před-
náška rabína Stephena Fuchse (26. 9.)

•  Brigáda – úklid prostor Bejt Simcha  
(28. 10.)

•  Brigáda – úklid listí na Novém židov-
ském hřbitově (11. 11.)

•  premiérové promítání dokumentárního 
filmu A TORAH TALE o českých Tórách 
ve světě; po promítání následovala beseda  
s režisérem Markem Hershensonem a jeho 
ženou, rabínkou Johannou Hershenson  
(v sále Židovské obce v Praze, 19. 11.)

c. PuBliKačnÍ činnoSt
V uplynulém roce jsme začali vydávat již 
dvanáctý ročník časopisu Maskil, který je 

➤

Hlavním hostem třetího večera z cyklu Epes rares byl 
spisovatel Ivan Klíma. K poslechu a tanci zahrála sku-
pina Trombenik (duben 2012, Café Jericho).

V rámci letního šabatonu jsme tentokrát zavítali na 
Moravu. Kromě hostitelského Brna jsme navštívili  
i Boskovice. 
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Vůle vytrvat
Ve „Svaté zemi“ jsem byl poprvé před osmi 
lety jako křesťanský poutník. V zemi zmítané 
politickým a vojenským konfliktem není ov-
šem snadné zůstat čistě náboženským turistou. 
Betlém, kde se ukazuje hrob biblické Ráchel,  
a kde se podle tradice narodil Ježíš, se pro mě 
stal branou k politické současnosti země. Bet-
lém je totiž součástí „palestinského“ území na-
zývaného Západní břeh Jordánu, které je podle 
Evropské unie, Generálního shromáždění OSN, 
Rady bezpečnosti OSN i Mezinárodního soud-
ního dvora od roku 1967 považováno za okupo-
vané Izraelem. Za okupované jej označuje také 
izraelský Nejvyšší soud; jedině izrealští poli-
tičtí představitelé se z taktických důvodů snaží 
najít jiné terminologické a odsud i jurisdikční 
vymezení vztahu k tomuto území.
Jako okupovaní se cítí být i sami Palestinci 
(palestinští Arabové) žijící na Západním břehu, 
podobně jako se například Češi a Slováci cí-
tili být okupováni Sovětským svazem po roce 
1968. A nesvobodné poměry jsou znát – v Bet-
lémě stejně jako jinde na Západním břehu se 
člověk setkává s jinou realitou: s chudobou, 
uprchlickými tábory, omezenou svobodou po-
hybu signalizující politické vyloučení. Zde lze 
na vlastní oči spatřit, že Palestinci jsou těmi 
vojensky, ekonomicky i politicky slabšími 
v konfliktu, který „Svatou zemi“ již několik 
desetiletí sužuje.
S tím ovšem kontrastuje chuť do života, která 
je navzdory často neradostným podmínkám 
Palestinců na okupovaném území zjevná. Až 
iracionální optimismus a naději na zlepšení po-
měrů, s nimiž jsem se většinou setkával, jsem 
si vykládal jako skrytou sílu těch, kteří v kon-
fliktu tahají za kratší konec provazu a bojují za 
rovná práva – jako by věděli, že právo na volný 

Tzv. Západní břeh Jordánu (v mezinárodním názvosloví) neboli Judea a Samaří (v izraelské 
terminologii) je území o rozloze 5860 km², což přibližně odpovídá velikosti Ústeckého kra-
je či polovině kraje Středočeského. Právě zde (včetně východních částí Jeruzaléma, které 
jsou dle izraelského zákona z roku 1980 integrální částí Izraele) a v Pásmu Gazy (plocha  
o něco menší než hlavní město Praha) by chtěla umírněná část palestinských představitelů 
vytvořit svůj stát. Ve skutečnosti však hnutí Fatah spravuje pouze nesouvislé enklávy hus-
tě zalidněných populačních center na Západním břehu (Dženín, Nablus, Ramallah, Jericho, 
Betlém, Hebron ad.), které představují pouhých 18 % z oněch 5860 km² a nazývají se zónou 
A. Dalších 21 % (zóna B) je pod smíšenou palestinsko-izraelskou správou, zatímco plných 
61 % Západního břehu (většinou řídčeji obydlené oblasti) představuje zónu C, jež nadále 
zůstává pod plnou správou Izraele, a ten zde buduje židovské osídlení. V zóně C žije na  
350 tisíc židovských Izraelců. V zónách A, B a C žije celkem na dva a půl milionu arabských 
Palestinců, kteří nejsou izraelskými občany. Loni na podzim, kdy rakety radikálního Hamá-
su dopadaly na střední Izrael, a izraelské letectvo bombardovalo Gazu, navštívil území pod 
vlivem umírněnějšího Fatahu Jan Černý, novinář internetového Deníku Referendum. Při-
nášíme jeho postřehy a dojmy, které nemusejí odpovídat názoru redakce. Přesto bychom 
rádi nabídli pohled „z druhé strany“.                                                                             (- red -)

pohyb, na vlastní půdu a na sebeurčení jim ne-
může být upíráno do nekonečna.

Právo na půdu, právo na protest
Loni na podzim se mi stará zkušenost potvrdi-
la. V listopadu jsem s několika přáteli strávil na 
pozvání palestinských aktivistů týden v Palesti-
ně a soukromě pak pár dnů v Izraeli. Palestinští 
aktivisté pocházeli z dnes již slavné vesnice 
Bil’in. Separační bariéra, kterou Izrael staví, 
je vedena tak, že se polovina zemědělské půdy 
obyvatel vesnice ocitá na „izraleské“ straně zdi 
a je tak vlastně konfiskována. Proti tomu, že 
přicházejí o zdroj své obživy, začali vesničané 
bojovat nenásilnými, politickými prostředky: 
demonstracemi, peticemi, přitahováním pozor-
nosti médií a tak i širší veřejnosti.
V nerovném boji ovšem mohli jen těžko vyhrát. 
Území vesnice je pod vojenskou správou Izra-
ele, což mj. znamená, že každou demonstraci 
musí povolit izraelská armáda – a protože do-

stat takové povolení je nereálné, demonstru-
je se „nelegálně“ a izraelská strana má právo 
všechny demonstrace rozehnat i násilnými 
prostředky, což také činila a činí. Nepomohly 
ani protesty izraelských aktivistů nebo pokusy 
o blokádu záboru půdy (aktivisté se přivazovali 
k olivovníkům), Bil’inští svou kauzu prohráli,  
a o svou půdu přišli.
Ale kupodivu to pro ně nebylo důvodem pro to, 
aby se se svou situací smířili. V protestech se 
naučili klást odpor politickými prostředky, a ti 
aktivnější z nich pokračují dále v boji za právo 
Palestinců na sebeurčení. Dobře vědí, že pro tuto 
svou snahu si potřebují naklonit světovou veřej-
nost – proto také zorganizovali naši návštěvu.

Právo na bydlení, právo na vzdělání
Navštívili jsme společně mnoho míst na Západ-
ním břehu Jordánu – Ramalláh, Betlém, Heb-
ron, Kalkílii, Nábulus... Snad nejpříznačnější 
zkušenost jsem si ovšem odnesl z malé vesnice 

Školáci z Izbid i-Tabib

➤
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diskuse

Izbid i-Tabib (poblíž Kalkílie). V 45 domech 
zde žije na 250 lidí, kteří jsou uprchlíky z roku 
1948. Vesnice se nalézá v tzv. zóně C, která je 
pod plnou vojenskou i civilní správou Izraele; 
ten vydal na místní školu a 33 domů demoliční 
výměr (většina palestinských domů je postavena 
z pohledu Izraele nelegálně, protože Palestinci 
musejí žádat o stavební povolení, které od izra-
elské správy ve většině případů nedostanou; sta-
vějí tedy „načerno“). Vesnice se proti demolici 
školy dvakrát odvolala, letos v srpnu vyšel třetí  
a poslední demoliční výměr. Pokud bude odvo-
lání potřetí zamítnuto, škola bude zbourána.
Řediteli školy jsem položil otázku, co budou 
dělat, pokud izraelská správa školu opravdu 
zbourá. Odpověď byla jednoduchá: „Budeme 
učit dále. Třeba pod širým nebem; do jakéko-
liv jiné vesnice je to příliš daleko, a naše děti 
potřebují vzdělání.“ Zdálo se mi v tu chvíli, že 
tato věta odráží politickou inteligenci té větši-
ny Palestinců, která se uchyluje k nenásilnému 
odporu vůči izraelské okupaci. Vědí, že svou 
situaci zlepší jedině tehdy, pokud vytrvají na 
svém místě a vytvoří funkční (a tedy též vzdě-
lanou) společnost, a pokud o své situaci doká-
ží informovat světovou veřejnost. Před školou 
stál starý, vetchý vojenský stan, který tam podle 
slov starosty vesnice postavili jako „informační 
středisko“, v němž jsou k dispozici informač-
ní materiály. Musel jsem se potají smát: život 
palestinské občanské společnosti nabývá někdy 
podob značně neformálních.

Právo na ignoraci okupace
Palestina má své univerzity (v Betlémě, v Ná-
bulusu), své umělce, své elity. Z dlouhodobého 
hlediska může být pro Palestince sousedství 
s Izraelem výhodné: vyspělá izraelská ekono-
mika a výborná úroveň vědy a školství mohou 
stimulovat další palestinský rozvoj, alternativ-
ní izraelské scény mohou být místem setkání 
umělců z celého regionu. K takovému cíli je 
ovšem ještě dlouhá cesta. V Ramalláhu jsem se 
soukromě setkal s palestinským literárním věd-
cem Hassanem Khaderem. Ten není žádným 
aktivistou, i když politické dění v této hyper-
politizované zemi samozřejmě pozorně sleduje.
Jeho způsobem odporu proti izraelské okupaci 
je její, samozřejmě v rámci možností, ignora-
ce – s izraelskými úřady pokud možno nejedná. 
Žije střídavě v Ramalláhu a Berlíně: kromě knih 

o literatuře píše politické a kulturní komentá-
ře pro německý deník Süddeutsche Zeutung  
a další německé noviny. K letům do Berlína  
ovšem nevyužívá izraelská letiště. Jako oby-
vatel okupovaného území by musel izraelskou 
stranu žádat o povolení vstupu do Jeruzaléma 
a dále na izraelské území; povolení by pravdě-
podobně dostal, ale žádostí by vlastně uznával 
izraelskou okupaci, a to odmítá. 

Ramalláh je od Jeruzaléma – nepočítáme-li 
čekání na checkpointu – půl hodiny jízdy au-
tobusem, na telavivské letiště je to další nece-
lou hodinu. Namísto toho volí nevyzpytatelně 
dlouhou cestu do Ammánu, hlavního města 
Jordánska. Znamená to jízdu palestinským au-
tobusem na hranici, osobní kontrolu a přestup 
na izraelský autobus, který přejede pouze hra-
niční most přes Jordán, další osobní kontrolu 
a přestup na jordánský autobus. Vzhledem 
k nevyzpytatelné délce kontrol může cesta 
z Ramalláhu do Ammánu trvat až devět hodin; 
aby tedy měl pan Khader jistotu, že letadlo stih-
ne, musí si koupit letenku na následující den  
a v Ammánu přenocovat v hotelu.

Právo na optimismus
Hassan Khader pro mě představuje cosi jako 
intelektuální optimismus ve věci Palestiny. Ne-
dělá si iluze o současných poměrech, nefunkč-
ním izraelsko-palestinském dialogu, diktatuře 
Hamásu v pásmu Gazy, korupci na Západním 
břehu. Uvažuje ale z historického nadhledu: 
„Na tomto území vždycky žily různé národnos-
ti a setkávala se zde různá náboženství. Všichni 
se museli naučit nějak spolu vyjít a spolupraco-

vat. I současný konflikt musí najít své řešení – 
předpokladem toho je ovšem naučit se vnímat 
druhou stranu jako rovnocennou.“
Silová převaha Izraele podle něj proniká i do 
jeho literárního sebeporozumění – izraelští 
spisovatelé jsou často levicoví a mírotvorní, 
přáli by si mír s Palestinou a konec okupace. 
Jenže hlavní důvod, který pro to uvádějí, je 
podivuhodně „etnocentrický“: okupace nás ko-
rumpuje, kříví naši páteř. Jako by tím hlavním 
důvodem pro ukončení okupace nemělo být 
bezprávné, resp. druhořadé postavení Palestin-
ců v rámci současného uspořádání; jako by to 
byl vnitřní izraelský problém.
Hassan Khader je evidentně hrdý na to, že žije 
právě v Ramalláhu, který považuje za vzrušu-
jící, multikulturní a multináboženské město 
(a za jeho důležitou součást považuje vedle 
muslimů a křesťanů též sekulární liberály) se 
zajímavou literární a uměleckou scénou. Že 
stále více křesťanů z neradostných politických 
a ekonomických poměrů emigruje? Ano, ale 
křesťanství z této země nikdy nevymizí, proto-
že se tady narodilo. Že islám někde nabývá ra-
dikálně politických podob? Ano, ale to je fáze, 
kterou musí projít, než arabské národy doženou 
politické uvědomění a politický vývoj národů 
západních.

Politická víra
Návštěva Izraele a Palestiny je pro mě vždy 
zvláštní zkušeností – vedle náboženské se zde 
osvědčuje i politická víra. Někteří Palestinci, se 
kterými jsme se setkali, sami přiznávali: idea 
jednoho společného státu Izraelců a Palestinců 
je dnes nereálnou fantazií, dvoustátní řešení je 
klam: kantonizované, záměrně rozdrobené pa-
lestinské miniúzemí, protkané separační barié-
rou, která jej odděluje od zdrojů vody a od části 
půdy, s několika sty tisíci izraelských osadníků, 
a s nejasným statutem Jeruzaléma, není samo-
statně životaschopné.
Cesta k mírovému soužití obou národů bude 
asi ještě dlouhá, cíl je spíše vzdálenou ideou 
než představitelnou politickou realitou. A rake-
ty Hamásu ani stavba nelegálních izraelských 
osad na okupovaném území jej určitě nepřibli-
žují – právě naopak. Přesto je Palestina, alespoň 
tak, jak jsem ji znovu zažil, zemí optimismu  
a vůle vytrvat. Snad není tento rozpor reality 
a víry, nerovnoprávného postavení a odhodlání 
je změnit tak nepochopitelný v zemi, v níž se 
zrodila dvě velká monoteistická náboženství,  
a třetí v ní má významná svatá místa.

Text a foto: Jan Černý

Jan Černý je redaktorem internetového Deníku 
Referendum. Vystudoval Filozofickou fakultu 
MU v Brně a Evangelickou teologickou fakultu 
UK v Praze. Učí filozofii na Institutu ekume-
nických studií a pracuje na disertaci v oboru 
současné francouzské fenomenologie. Pracoval 
v Ústavu pro českou literaturu AV ČR a byl ře-
ditelem Masarykovy demokratické akademie.

Hassan Khader

„Informační centrum“ v Izbid i-Tabib

➤
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Kadia Molodowsky
(v jidiš: ) se narodila 
v roce 1894 ve štetlu Bereza na území dneš-
ního Běloruska. Vyrůstala v prostředí ovliv-
něném židovským osvícenstvím a dostalo se 
jí vzdělání jak tradičního (otec s ní dokon-
ce studoval Gemaru, což bylo jinak vyhra-
zeno pouze chlapcům), tak sekulárního –
ve Varšavě studovala učitelství hebrejštiny. 
V roce 1920 publikovala svou první báseň 
a o rok později se i s manželem přestěhova-
la do Varšavy, kde se záhy stala uznávanou 
osobností jidiš literárního života. Kromě edi-
torské činnosti pro Literarishe bleter a Fra-
ynd publikovala v letech 1927, 1930, 1933 
a 1935 vlastní sbírky poezie, které se u kri-
tiků dočkaly vřelého přijetí. V roce 1935 
emigrovala do New Yorku, kde pokračovala 
ve své literární tvorbě. Zde také v roce 1946 
vyšla její sbírka Der melekh Dovid aleyn iz 
geblibn (Zůstal jenom král David) refl ektu-
jící hrůzy šoa. Do této sbírky patří i báseň 
El khanun (Slitovný). V roce 1971 získala 
Kadia Molodowsky prestižní izraelskou lite-
rární Cenu Itsika Mangera. Zemřela v roce 
1975 ve Filadelfi i.

 překlad z jidiš Petr Jan Vinš a Ivana Kuglerová

Slitovný
Kadia Molodowsky

Slitovný,
vyvol si jiný lid
než nás.
Jsme unaveni mrtvými a smrtí.
Nemáme už další modlitby.
Vyvol si jiný lid
než nás.
Nemáme už další krev,
být smírnou obětí
už nedokážem, žijem v pustinách,
kde není pro hroby kde spát.
Už v Písmech nářek nezůstal,
ani žalozpěv,
abychom mohli lkát.

Slitovný,
posvěť už jinou zem
a jinou z hor,
vždyť už jsme každé pole, každý kámen
svatým popelem svým pokryli
a starci
i mladými
a maličkými každé
písmeno z tvých přikázání splatili.

Slitovný,
obrať ohnivý svůj zrak
k národům jež obývají zem
a proroctví, dny kajícné jim dej.
Ať v každém z jazyků tvé slovo zní.
Zákona skutkům
uč je, je si pokoušej. 

Slitovný,
nám dej prostý šat
pasáčků ovcí,
kovářů s kladivem,
pradlen a koželuhů:
šat těch nejprostších.
Chceš-li nám milost prokázat,
Slitovný,
sejmi z nás záři obdarovaných. 

(1945)

ןונח לע
יקסווָאדָאלָאמ עידַאק

,ןונח לע
,קלָאפ רעדנַא ןַא סיוא ביילק
.לייוורעד
,ןברָאטשעג ןוא ןברַאטש ןופ דימ ןענייז רימ
,רעמ תוליפת ןייק טינ ןבָאה רימ
,קלָאפ רעדנַא ןַא סיוא ביילק
,לייוורעד
רעמ טולב ןייק טינ ןבָאה רימ
.ןברק ַא ןייז וצ ףיוא
.בוטש רעזדנוא ןרָאוועג זיא רבדמ ַא
,םירבק ףיוא זדנוא רַאפ גרַאק זיא דרע יד
 ,זדנוא רַאפ רעמ תניק ןייק ָאטשינ
דיל־גָאלק ןייק ָאטשינ
.םירפס עטלַא יד ןיא

,ןונח לע
,דנַאל רעדנַא ןַא קילייה
.גרַאב רעדנַא ןַא
ןייטש ןדעי ןוא ןיוש רעדלעפ עלַא ןבָאה רימ
.ןטָאשַאב ןקילייה טימ ,שַא טימ
,םינקז טימ
,עגנוי טימ ןוא
טלָאצַאב ךעלהפוע טימ ןוא
 .ןטָאבעג ןעצ ענייד ןופ תוא ןדעי רַאפ

,ןונח לע
,םערב עקידרעייפ ןייד ףיוא בייה
- טלעוו רעד ןופ רעקלעפ יד עז ןוא
.םיארונ־םוי יד ןוא תואובנ יד ייז ביג
- טרָאוו ןייד ןעמ טלּפערּפ ןושל ןדעי ןיא
,ייז םישעמ יד ןרעל
.ןויסנ ןופ ןגעוו יד

,ןונח לע
,זדנוא םידגב עטסָארּפ ביג
,ףָאש רַאפ רעכעטסַאּפ ןופ
,רעמַאה םעד ייב ןדימש ןופ
,רעדניש־לעפ ןופ ,רעשַאוו־שעוו ןופ
.סעניימעג רעמ ךָאנ ןוא
:זדנוא וצ וט דסח ןייא ךָאנ ןוא
,ןונח לע
.תונואג ןופ הניכש יד זדנוא ןופ וצ םענ

(1945)(1945)

SlitovnýKadia Molodowsky

Sidur HEGJON LEV – Modlitby progresivního směru pro šabat, svátky a všední dny 
Uspořádali: rabín Tomáš Kučera, Jan David Reitschläger  •  Vydala: Bejt Simcha  •  Formát: A5, 216 stran. 

Sidur je v pevné vazbě a na každé dvoustraně najdete hebrejský text, český překlad, transkripci do latinky a anglický (případně slovenský) text. 
Prodejní cena je 400 Kč při osobním odběru (po dohodě), 470 Kč na dobírku (včetně poštovného a balného). Zaslání na dobírku je možné 
i na Slovensko, za celkovou cenu 570 Kč. • Objednávky na adrese kehila@bejtsimcha.cz nebo na telefonu 724 027 929
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vzpomínáme

„Kam jdeš, dědečku?“ zeptal jsem se.
„Musím na chvíli odjet,“ zalhal. „Ale neboj, 
brzy se zase uvidíme.“
Společně s matkou a našimi přáteli z vesni-
ce, Tůmovými, jsme nasedli do koněm taže-
né bryčky a doprovodili dědečka na kojetic-
ké nádraží. Ještě dnes mi v hlavě i v duši zní 
poslední slova, která pradědeček řekl mojí 
mamince:
„Postarej se o Otíka (to jsem byl já) a o sebe. 
Určitě tu něco zůstane, až bude po všem a vy 
budete moct začít znovu.“
Vlak odvezl 82letého Gustava Neumanna 

do Prahy, kde se on a další stovky ubohých 
duší shromáždily na místě dnešního Park-
hotelu. Strávili tu noc, pokoušeli se usnout 
na studené podlaze. Následujícího dne, brzy 
ráno, byli transportováni do Terezína. O pár 
měsíců později nastoupil dědeček do dalšího 
vlaku. Ten ho odvezl do Treblinky, kde byl 
ihned po příjezdu zavražděn.
Nedlouho poté stála na stejném místě, u dneš-
ního Parkhotelu, i moje babička Otilie Helle-
rová z Kralup. I ona tu čekala na transport 
do Terezína. Odtamtud ji pak odvezli do pol-
ského tábora Izbica, kde ji nacisté zavraždili.
Více než dvacet dalších členů naší rodiny – 
Hellerů a Neumannů – postupně následova-
lo. Všichni přišli o poslední zbytek svobody 

Sportovní klub Hakoach 
a Židovská liberální unie 

zvou na tradiční 

jarnÍ cyKlojÍzdu 
k uctění památky našich předků 

Letošní cESta KE SVoBodĚ se 
pojede v neděli 12. května, sraz na par-
kovišti v ulici Ke Florenci ráno v 6.45, 
pak odjezd vlakem do Bohušovic nad 
Ohří, odkud na kole do Terezína a po 
pietní vzpomínce dále na kolech zpět 
do Prahy. 
Bližší informace: 
u pana Františka Fendrycha 
na e-mailové adrese fendrych@fzu.cz

K uctĚnÍ čESKých oBĚtÍ

HOLOCAUSTU
Bylo ráno 21. dubna 1942. Bylo mi šest a žil jsem na statku 
v Kojeticích u Prahy. Měl jsem hlad a vešel jsem do kuchy-
ně, abych se nasnídal. V tom okamžiku se mi však naskytl
nečekaný pohled. U dveří stál můj pradědeček, kterému 
jsme říkali dědeček, v šedém obleku – takové oblečení se 
na statku běžně nenosilo. Na zemi stál velký hnědý kufr. 
Ještě podivnější byla žlutá šesticípá hvězda, kterou měl při-
šitou na saku. Uprostřed bylo napsáno slovo, které jsem 
před tím nikdy neviděl – Jude. Byl jsem zmatený.

v této bráně do pekla, u Veletržního paláce.
Téměř 50 tisíc Čechoslováků se tady, u toho 
vstupu do světa hrůzy, loučilo s Prahou a se 
svými dosavadními životy.
Pro mě a pro mnoho Čechů, jejichž příbuz-
ní prošli tímto místem, je okolí Parkhotelu 
posvátnou půdou. Je pro nás stejně pietním 
místem jako památník v Lidicích nebo hroby 
hrdinů české historie na Vyšehradě. A přece 
je dnes na tomto místě pouze prostá pamět-
ní deska, kterou místní snadno přehlédnou, 
a turisté, kteří přijíždějí do Prahy, o ní vůbec 
nevědí.

Teď se dokonce až k nám, do Ameriky, do-
neslo, že na tomto posvátném místě bude 
postaveno obchodní centrum a že tu nezbu-
de nic, co by připomínalo tisíce českých 
obětí holocaustu. To by byl hanebný a neu-
ctivý čin. Snad bych jej mohl nazvat přímo 
zločinem. Podle mého názoru, bez ohledu 
na výsledek nyní probíhající diskuse, by tu 
měl být vybudován skutečný památník – po-
dobný krásnému a naléhavému pomníku li-
dických dětí. Jedině tak mohou Češi vyjádřit 
svou lítost a ukázat, že nechtějí nikdy zapo-
menout na své méně šťastné spoluobčany.
Charles Ota Heller, autor knihy Dlouhá cesta domů 

(Mladá fronta, 2011)
Foto: Pavel Kuča

Pan Heller není jediný, kdo by na místě shromaždiště transportů rád viděl důstojný památník. Loni na jaře zde 
Tamara Moyzes (uprostřed) zorganizovala uměleckou performanci, jejímž účelem bylo upozornit na minulost tohoto 
místa a nutnost zohlednit tento fakt při plánované výstavbě obchodního centra. Na podzim na plot okolo staveniště 
někdo nasprejoval nápis „Shopping macht frei.

Židovská obec v praze
si dovoluje vás a vaše přátele 
pozvat na vzpomínkovou akci 

na oběti genocidy Židů
u příležitosti dne

jom ha-šo’a
5773 (2013)

která se koná 
v pondělí 8. dubna 2012 v 9.30 h 

v pinkasově synagoze

Institut terezínské iniciativy 
a nadační fond obětem 

holocaustu 
vás srdečně zvou:

jom ha-šoa

den vzpomínání na 
oběti holocaustu

8. 4. 2013 
od 14 do 17 hodin, 

náměstí míru v Praze

Akce se koná pod záštitou 
ministra zahraničních věcí 

Karla Schwarzenberga, 
primátora hl. m. Prahy 

Bohuslava Svobody 
a Jeho Excelence Jaakova Levyho, 

velvyslance Státu Izrael 
v České republice.

 
www.facebook.com/jomhasoa
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Transport do Neznáma, který jsme měli mož-
nost shlédnout po bloku přednášek o osudech 
židovské Ostravy. Tíživou atmosféru odlehčil 
malý odpolední klezmer v podání absolventů 
a členů Bezejmenné literární skupiny Martina 
Müllera a Karla Čížka. Program tohoto dne 
zakončil Petr Aharon Tesař se svou pozoruhod-
nou přednáškou o záchraně krnovské synago-
gy a o činnosti občanského sdružení Krnovská  
synagoga.
Poslední den nám Petr Šimíček prostřednictvím 
přednášky s fotografiemi a mapami přiblížil 
konflikt na Blízkém východě. Po nahlédnutí do 
spletitých blízkovýchodních vztahů už nadešel 
poslední bod programu, a to vystoupení známé-
ho hebraisty a sbormistra doc. ThDr. Tomáše 
Novotného s vokálním souborem Noach, který 
na klarinet a baján doprovázely slečny Anežka 
Gebauerová a Ráchel Polohová. Obě tělesa 
sklidila mimořádný aplaus, a kdyby hudebníci 
nespěchali za dalšími povinnostmi, byli by jistě 
nuceni přidávat až do noci.
Celá akce, v dějinách našeho gymnázia premié-
rová, měla nebývalý úspěch, přednášková míst-
nost se každý den zaplnila do posledního místa 
a po celé tři dny jsme mohli slyšet od hostů, di-
váků i vystupujících jen samou chválu.
Co dodat závěrem? Doufáme, že podobný festi-
val se stane tradicí a zorganizujeme jej na Gym-
náziu Olgy Havlové i v dalších letech... Šalom!

kými pro židovství a své neuvěřitelné vystou-
pení zakončil tradičním modlitebním zpěvem. 
V tu chvíli už byl připraven dokumentární film 
studenta Ondřeje Grošafta o táboře Auschwitz-
-Birkenau a holocaustu, u kterého nejednoho 
hosta mrazilo v zádech. Pocity, které navodilo 
téma šoa, ještě prohloubil pamětník Luděk Eli-
áš svým poutavým vyprávěním. Nezapomněl 
však zmínit i chvíle radosti, které naše pocity 
hrůzy přeci jen trochu utlumily. Jsem si jista, že 
nikdo nezapomene na příběh o jeho paní, který 
se zdá být jako z pohádky.
Druhý den jsme se zaměřili především na ži-
dovskou Ostravu. Jako první nás svou návště-
vou poctila paní Milena Slaninová, předsed-
kyně Židovské obce v Ostravě. Seznámila nás  
s minulostí, současností i možnou budoucností 
místní židovské obce. Následoval Petr Šimíček, 
který účastníky zpravil o židovských památ-
kách Ostravy, o nichž mnozí neměli ani tušení. 
Absolventka našeho gymnázia Hana Slanino-
vá toto vystoupení doplnila ukázkou své série 
fotografií a kreseb – rekonstrukcí ostravských 
synagog v dnešním městském prostoru. Právě 
kresby je stále možné zhlédnout ve vestibulu 
školy. Součástí této výstavy jsou také fotografie 
ze současného Jeruzaléma a panely věnující se 
prvnímu deportačnímu transportu Židů v Ev-
ropě – transportu z Ostravy do Niska nad Sa-
nem. Tomuto tématu se věnoval také dokument 

Když mne při oslavě svátku Chanuka dne 
11. prosince 2012 oslovila Bára Tylčero-

vá (kamarádka a spolužačka mé vnučky Han-
ky), že by ráda uspořádala na Gymnáziu Olgy 
Havlové Dny židovské kultury, byla jsem nad-
šená nápadem i elánem, se kterým se hodlala 
do této akce pustit ve spolupráci se svým vy-
učujícím Mgr. Petrem Šimíčkem, profesorem 
dějepisu a historikem. Zprostředkovala jsem jí 
nějaké kontakty na osobnosti, které by mohly 
v programu účinkovat a prezentovat svá díla, 
dokumenty, přednášky a vystoupení, ale mysle-
la jsem si, že termín konání bude někdy na jaře. 
To jsem ovšem netušila, že termín těchto dnů 
byl stanoven již na 7. až 9. ledna roku 2013! 
Příliš jsem však nevěřila tomu, že v tomto „ši-
beničním“ termínu stihnou akci uskutečnit.
K mému obrovskému překvapení však termín 
platil, program byl naplněn, byly vyrobeny  
a rozeslány pozvánky a plakáty, instalovány vý-
stavy ve vestibulu školy a od pondělí 7. ledna 
do 9. ledna byla posluchárna, vyčleněná k to-
muto účelu, zcela zaplněna studenty i hosty. 
Celé tři dny této „minikonference“ popsali její 
organizátoři Bára Tylčerová a Petr Šimíček na 
webových stránkách Gymnázia Olgy Havlové 
www.gyohavl.cz a na stránkách www.moderni-
-dejiny.cz. Myslím, že není nutné již nic další-
ho dodávat, jen to, že jménem Židovské obce 
v Ostravě moc a moc děkujeme!

Milena Slaninová, předsedkyně 
ŽO v Ostravě

Z webových stránek Gymnázia Olgy Havlové:
První den začal slavnostním zahájením, během 
kterého ředitelka gymnázia Jana Huvarová  
a organizátoři, studentka Bára Tylčerová a její 
učitel dějepravy Petr Šimíček, tuto konferenci 
krátce představili. Vzápětí celý sál uchvátil 
kantor židovské obce v Ostravě a jediný du-
chovní programu Michal Foršt. Svou přednáš-
kou Skryté světlo menory aneb proč Židé (ne)
dodržují šábes všem přiblížil základní zvyky  
a tradice judaismu. Vše doložil předměty typic-

MACHANEJNU 2013
Sociální oddělení Židovské obce v Praze, 

ve spolupráci s Českou unií židovské mládeže, 
pořádá tradiční letní tábor pro děti

Termín: 18. – 30. 8. 2013
Co na děti letos čeká?

celotáborová hra se židovskou tematikou, zábavné židovské aktivity, táborové 
potlachy, bohatý šabatový program, izraelské tance, výtvarné a dramatické 
dílny, cvičení tábornických dovedností, táborové výlety a mnoho dalšího

Cena: 3500 Kč (členové ŽOP mohou získat slevu)
Místo konání bude upřesněno e-mailem. 

Hlásit se mohou děti od 6 do 12 let. Počet míst je omezen. 
Předběžné přihlášky na e-mailové adrese: socialni@kehilaprag.cz

lEtnÍ táBor V SzarVaSi V maĎarSKu
21. 7. – 2. 8. 2013       téma tábora: Židovské cesty.

Prosím, informujte vaše přátele a kohokoliv dalšího, kdo by mohl mít zájem 
připojit se k nám v létě na mezinárodní židovský dětský tábor Szarvas. 

cena tábora je 4000 Kč.
Cena za dopravu do Szarvase se bude pohybovat přibližně kolem  

500–1000 Kč, záleží na věku vašeho dítěte a velikosti naší skupiny.
Pokud byste měli nějaké požadavky týkající se platby za tábor, 

prosím, dejte nám vědět.
Pokud máte jakékoliv další dotazy, neváhejte se na nás obrátit, buď na 

náš mobilní telefon, nebo na e-mail: szarvas2013@gmail.com. 
Můžete psát česky, anglicky, hebrejsky nebo maďarsky. 

My, Eva a Marian, vám rádi odpovíme. Těšíme se na vaše přihlášky! 
Eva (602 868 146) a Marian (775 979 895)

DNY žIDOVSKé KULTURY
na gymnáziu olgy havlové v ostravě-Porubě

Hlavní organizátoři akce – dějepisář Petr Šimíček  
a studentka Bára Tylčerová

Kreslené rekonstrukce ostravských synagog (autorka: 
Hana Slaninová)
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Židovská obec Děčín děkuje svým členům 
za PURIMŠPÍL
Velké poděkování patří našim členům, kte-
ří nás pobavili při Purimu ztvárněním hry 
O královně Ester ve vlastním podání v dě-
čínské synagoze. Každoročně naši členo-
vé otextují děj a sehrají nové představení  
v kostýmech a s dobovými kulisami. Velké 
díky patří Lucii Nachtigalové a všem účin-
kujícím.

Expozice, vytvořená společností Čapek 
Gesellschaft se sídlem v Hagenu, obsa-

huje v originále vedle široké ukázky z proti-
nacistické tvorby Josefa Čapka několik po-
drobných a k hitlerovskému Německu krajně 
kritických textů.

Josef Čapek, nar. 23. 3. 1887, byl nacisty 
uvězněn 1. 9. 1939 a vláčen koncentračními 
tábory. Prošel Dachau, Buchenwald, Orani-
enburg a nakonec zemřel v Bergen Belsenu 
krátce před osvobozením. I v těžkých pod-
mínkách života dál pracoval, kreslil a psal. 
Několik ukázek z jeho poezie z té doby  
k výstavě nabídl Památník Karla Čapka 
ve Strži u Dobříše. Návštěvníci výstavy 
jsou tak obohaceni o možnost seznámit se  
s Čapkovým myšlením a jeho pocity na 
samém konci života. Výstava je k vidění  
v synagoze v Děčíně do 31. 3. 2013.

„chumus“ (typické orientální jídlo) a byly 
vyhodnoceny masky části přítomných.
Letošní oslava svátku Purim se zařadila mezi 
nejzdařilejší oslavy posledních let a už se 
můžeme těšit na oslavu v příštím roce.  
Rádi bychom také poděkovali všem sponzo-
rům a především Nadačnímu fondu obětem 
holocaustu za pomoc při zajištění oslav.

Alexander Lebovič

oslavují, jak je uvedeno v knize Ester, 
že Boží prozřetelnost zachránila ži-

dovskou komunitu před úplným vyhlazením 
organizovaným Hamanem, místokrálem pa-
novníka Achašveroše. Vždy v tento den se 
ráno i večer veřejně předčítá z Knihy Ester, 
a kdykoliv je při četbě zmíněno Hamanovo 
jméno, dospělí zareagují dupáním a děti jim 
pomáhají klapačkami a řehtačkami.
Na Purim se dodržuje řada zvyků. Pojídá se 
například směs fazolí a hrachu, sladké pe-
čivo nazývané „Hamanovy uši“ a řada dal-
ších. Celá komunita má za povinnost se bavit  
a nešetřit ani alkoholickými nápoji.
V letošním roce se nám podařilo zajistit vy-
stoupení divadla Feigele s novým zpracová-
ním purimšpílu, při kterém se celý sál srdeč-
ně bavil vystoupením dospělých i malých 
herců. Po divadelním vystoupení následova-
la volná zábava a bylo podáváno občerstve-
ní, během kterého proběhla soutěž o nejlepší 

z obcí

Vzpomínka na Milana Kalinu
Vážení přátelé,
v nejbližších dnech tomu bude rok, 
co 4. dubna 2012 (12. nisanu 5772) 
zemřel pan Milan Kalina, náš dlouho-
letý kamarád, předseda Bejt Simcha  
a redaktor časopisu Maskil. Předsta-
venstvo Bejt Simcha si vás při této pří-
ležitosti dovoluje pozvat na vzpomín-
kové setkání, které se koná v neděli  
7. dubna od 15 hodin na Novém židov-
ském hřbitově (Izraelská 1, Praha 3,  
u stanice metra Želivského). 
Sraz je u vstupu do hřbitova.

Valná hromada 
člEnů BEjt Simcha

se koná v neděli 14. dubna 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 sdruže-

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

Chcete si poslechnout dobrou hudbu 
a ještě udělat dobrý skutek? 

Možná někomu zachránit život?

KoncErt
nEjEn Pro dárcE 

KoStnÍ dŘEnĚ 
i jEjich PŘátElE a BlÍzKé.

Přímo na akci si můžete nechat odebrat 
vzorek krve a stát se potenciálním dárcem!

kdy: 19. 5. 2013 od 17 h
kde: 2. patro – dlouhá 37, praha 1

Každý rok onemocní v ČR stovky lidí 
chorobami, jako jsou leukémie a další ne-
moci krve a obranyschopnosti. Transplan-
tace krvetvorných buněk od zdravého 
dárce může dát naději na uzdravení. Lidé 
s jiným než většinovým etnickým půvo-
dem obtížně hledají dárce. Máte židovské 
předky? Jste ale Středoevropan? Mix? 
Přijďte si nechat odebrat malý vzorek 
krve a třeba jednou někomu pomůžete. 
Koncert, zábava, zajímaví hosté a dobrý 
skutek k tomu!

Podrobnosti v příštím čísle.

P u r i m
Židovská obec Teplice oslavila v neděli dne 24. února svá-
tek Purim. Purim je význačný svátek, kdy Židé oslavuji zá-
chranu židovské komunity v perské říši.

z činnosti děčínské židovské obce

Výstava Josefa Čapka 

„Dějiny z nedaleka“
Vysokou návštěvnost z řad členů ŽOD i široké veřejnosti 
zaznamenala vernisáž k výstavě kreseb a básní Josefa Čap-
ka v děčínské synagoze. Vernisáž se konala pod záštitou 
Senátu Parlamentu ČR a spolu se senátorem Jaroslavem Sy-
káčkem ji úvodním slovem zahájil pan Egon Lánský a báseň 
Josefa Čapka přednesl náš člen Achab Haidler.
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KulturnÍ Program – duBEn 2013
Židovské muzeum v praze, Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Praha: maiselova 15, 110 00 Praha 1, 
tel.: 222 325 172, education@jewishmuseum.cz, www.jewishmuseum.cz

Brno: tř. Kpt. jaroše 3, 602 00 Brno, tel. 544 509 651, tel. i fax: 544 509 652

středa 3. 4. v 18 h
Judaismus a demokracie. Pořad z cyklu dis-
kuzí o judaismu a moderní společnosti, jehož 
tématem je tentokrát vztah judaismu k demo-
kracii. Našimi hosty budou rabín Karol Efraim 
Sidon a publicista a politolog Jan Fingerland, 
který přednese krátkou úvodní přednášku. 
Moderuje Pavel Kuča, redaktor židovského 
měsíčníku Maskil.

pondělí 8. 4. v 18 h
Jom ha-šoa – 70. výročí povstání ve varšav-
ském ghettu. Přednáška Liora Inbara, izrael-
ského historika a lektora Muzea bojovníků ghetta 
(Bejt lochamei ha-getaot) o povstání ve varšav-
ském ghettu a jeho reflexi v současné izraelské 
společnosti. Přednáška se koná ve spolupráci 
s Institutem Terezínské iniciativy a bude v heb-
rejštině s konsekutivním tlumočením do češtiny.

středa 10. 4. v 18 h
Mozaika. Vernisáž výstavy prací žáků prvního 
stupně Lauderových škol v Praze, které vznikly 
v rámci projektu Mozaika vedeného Gabrielou 
Bimkovou. Projekt Mozaika je zaměřen na roz-
víjení výtvarného projevu, estetického cítění  
a aktivního poznávání širokého spektra výtvar-
ných a řemeslných technik. 

čtvrtek 11. 4. v 18 h
Karl Koller. Přednáška Olgy Gimunové 
z České společnosti anesteziologie, resuscitace 
a intenzivní medicíny zaměřená na sušického 
rodáka Karla Kollera (1857–1944), očního 
lékaře a zakladatele lokální anestezie. Koller 
prožil většinu svého života ve Vídni, kterou 

musel opustit po nelegálním souboji, na nějž 
vyzval svého kolegu poté, co ho nazval „drzým 
Židem“. Ve své oftalmologické praxi však po-
kračoval v New Yorku a za svůj vědecký přínos 
byl pětkrát navržen na Nobelovu cenu.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče:  
neděle 14. 4. ve 14 h: Lvíček Arje a deset egypt-
ských ran. Prohlídka: Maiselova synagoga.

Vstupné 50 Kč

středa 17. 4. v 18 h
Masada na hoře Karmel. Z cyklu přednášek  
o izraelské architektuře, v níž nás Daniel Ziss 
seznámí s dílem architekta Jochanana Ratnera 
a s jeho plánem na záchranu židovského národa 
z roku 1941, který nás zavede mimo jiné i do 
německé a arabské sekce Palmachu. 

pondělí 22. 4. v 18 h
Volá Londýn, hlásí sa Mnichov! Takový ná-
zev by mohla nést právě vycházející autobio-
grafie Zuzany Fried-Preissové, jejíž podtitul 
zní Vzpomínky československé redaktorky BBC 
a Svobodné Evropy. Autorka je jedním z prv-
ních židovských dětí narozených po holocaustu 
na území ČSR. Původem ze Žiliny, studovala 
v Praze hispanistiku a anglistiku. V polovině 
šedesátých let emigrovala do Velké Británie  
a stala se redaktorkou čs. vysílání BBC, později 
strávila několik let v Kanadě. Po přechodu do 
radia Svobodná Evropa působila v jeho ústřed-
ní redakci v Mnichově a v jeho zastoupení  
v Londýně. Kromě rozhlasové práce se věnova-
la psaní poezie a byla poradkyní mezinárodních 
organizací se zaměřením na východní Evropu. 

O některých štacích svého rušného života 
si bude povídat s bývalým kolegou Petrem 
Brodem.

středa 24. 4. v 18 h
Duo Brikcius. Koncert violoncellového sou- 
rozeneckého dua Anny a Františka Brikci- 
usových. Zazní koncert vlámského sklada-
tele Josepha Hectora Fiocca (1703–1741)  
a francouzského violoncellisty Paula Bazelaira 
(1886–1958) pro dvě violoncella, Sonáta od 
Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791) 
a Suita pro dvě violoncella od pražského ži-
dovského skladatele a violoncellisty Davida 
Poppera (1843–1913), jehož 170. výročí naro-
zení si tento rok připomínáme. 

úterý 30. 4. v 19 h
Ulpan uvádí... Hostem večera pořádaného 
Ulpanem Praha je izraelský bohemista, pře-
kladatel a čapkolog Peer Friedmann, který se 
s námi podělí o problémy překladu z češtiny do 
hebrejštiny. Po absolvování studia literatury na 
telavivské univerzitě působil Peer Friedmann  
v Izraeli několik let jako stálý literární kritik 
v novinách Ma’ariv a v časopise Time Out. 
Z jeho překladů jmenujme např. dva romány 
Jáchyma Topola Kloktat dehet a Chladnou zemí 
nebo Kritiku slov od Karla Čapka.    Vstup volný

Výstava v prostorách OVK: 
Miloš Zeithammel: MONOTYPY (do 4. 4. 
2013). Od 11. 4.: Mozaika: Výstava pra-
cí žáků Luaderových škol. Otevřeno po–čt 
10–15 h, pá 10–12 h, a dále během večerních 
programů a po domluvě.

čtvrtek 4. 4. v 18 h
Čtení sluší každému. Ze své poslední knihy 
Tata a jeho syn, která vyšla v nakladatelství 
Sefer, bude číst a o své literární tvorbě vyprávět 
Arnošt Goldflam. Pořad se koná ve spolupráci 
se ŽO Brno. 

úterý 16. 4. v 17 h
Výtvarné práce žáků škol Jihomoravského 
kraje – vernisáž výstavy dětských prací na téma 
holocaust, které vznikly na základě výzvy od-
boru školství Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje. Programem bude provázet PaedDr. Věra 
Koupilová, krajská koordinátorka pro národ-
nostní menšiny. Na vernisáži mimo jiné za-
zní skladba Ohlédnutí z dálky mladého autora 
Antona Aslamase, která byla zkomponována 

na stejnojmennou báseň Michala Flacha. Vznik 
této kompozice podpořila Nadace Gideona 
Kleina v Praze. Skladbu přednesou Ondřej 
Bauer – recitace, Alexej Aslamas – housle, Sára 
Žalčíková – klavír.                           Vstup volný

čtvrtek 18. 4. v 18 h
Jan Grunt: Nová hudba k němým ruským 
židovským filmům. Jan Grunt (*1984) je stu-
dentem muzikologie brněnské Masarykovy uni-
verzity. Pro jeho skladatelskou tvorbu je typická 
instrumentace pro elektronické nástroje, zvláště 
oscilátory a fázory, má rád i klávesové nástroje 
jako varhany a cembalo, prostor dává perku-
sím. Představí se promítnutím dvou původ-
ně němých filmů, ke kterým jako autor složil 
hudbu. První film Gore Sary (18 minut, Rusko 

1913, režie Alexander Arkatov) je melodrama 
z ruského asimilovaného židovského prostředí. 
Další má název Kvartaly predmestya (52 minut, 
SSSR 1930, režie Grigorij Gričer-Čerikover)  
a je o soužití mladé Židovky (představuje ji teh-
dejší hvězda sovětského filmu Nana Vačnadze) 
a Ukrajince. Tento film si všímá vzájemných ná-
rodnostních a náboženských stereotypů. 

neděle 21. 4. v 10.30 h
Jak se žilo v biblických dobách... dětem. 
Dětské i dospělé účastníky čeká povídání o tom, 
jak vypadal tehdejší rodinný život, jak se děti 
učily a jak si ve volných chvílích hrály. Malí ná-
vštěvníci dílny také dostanou úkol, při kterém 
si budou moci nějakou jednoduchou stolní hru 
sami vyrobit. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let. ➤
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výstava o životě a díle Františka langera, 
divadlo na Vinohradech (foyer na 1. balkoně)

kultura

Výstavu připravila ve spo-
lupráci s Divadlem na  

Vinohradech Společnost Fran-
tiška a Jiřího Langerových.
František Langer se narodil  
3. března 1888 na Královských 
Vinohradech a spojil s nimi  vět-
šinu svého prvorepublikového 
života. I když jeho dramatickou 
prvotinu Svatý Václav poprvé 
nastudovalo v roce 1912 Národ-
ní divadlo, jeho nejvýznamnější 
hry byly uvedeny právě na jevi-
šti vinohradského divadla. 
František Langer vystudoval 
medicínu a měl v plánu se věnovat literatuře, 
ale slibný rozjezd jeho literární činnosti zasta-
vila první světová válka. Odešel na východní 
frontu, kde se  přidal k nově utvořeným ruským 
legiím a v roce 1917 se stal šéflékařem 1. plu-
ku. Po návratu do Prahy zůstává v armádě, ale 
zároveň publikuje. 
Od roku 1925 je život dramatika Františka 
Langera spojen s Městským divadlem na Krá-
lovských Vinohradech. Postupně zde byly 
uvedeny jeho hry Periférie, Obrácení Ferdy-
še Pištory, Grand hotel Nevada, Manželství  
s r. o., Andělé mezi námi, Jízdní hlídka a Dva-
asedmdesátka. V roce 1935 se stal šéfdrama-
turgem divadla, ale v říjnu 1938, po Mnichovu,  
musel jako nežádoucí osoba z divadla odejít.

Válku strávil v Londýně jako 
šéf vojenského zdravotnictva 
a zároveň jako předseda čes-
koslovenského PEN clubu. Bě-
hem války většina jeho příbu-
zenstva skončila v plynových 
komorách nacistických vyhla-
zovacích táborů, bratr Josef 
spáchal sebevraždu, bratr Jiří, 
známý spisovatel, smrtelně 
onemocněl, když z okupova-
ného Československa prchal 
do Palestiny. 
Po válce se František Langer 
usadil v Praze a opět se pustil 

do literární činnosti. Už před válkou připravil 
hru Pocta Shakespearovi, která se po válce hrá-
la pod názvem Jiskra v popelu, vyšla také po-
vídka Děti a dýka z období heydrichiády. Doba 
je ale složitá, jeho syn Jan i dcera Věra jsou za-
tčeni Státní bezpečností za plánování ilegálního 
přechodu hranic, Langerovi není dovoleno pu-
blikovat a jeho hry se hrají jen na západ od čes-
koslovenských hranic. Poslední hru Bronzová 
rapsódie napsal v roce 1962 a vyšla jen knižně. 
Umírá v létě roku 1965, posmrtně ještě vychá-
zejí Malířské povídky. 
Od té doby až do roku 1989 sváděla jeho man-
želka Anna Ludmila boj o to, aby se na Františ-
ka Langera nezapomnělo. Po listopadové revo-
luci se jeho dílo vrací na prkna českých divadel, 

prezident Václav Havel mu uděluje Řád T. G. 
Masaryka in memoriam, vzniká Nadační fond 
Františka Langera, který si klade za cíl vrátit 

spisovatelovo jméno zpět do školních učebnic 
a do všeobecného povědomí.
Výstava potrvá do konce června a je volně pří-
stupná v době divadelního představení nebo dle 
individuální dohody. 

Bližší informace: office@frantiseklanger.cz, 
www.frantiseklanger.cz

Na výstavě je k vidění například Langerova vojenská 
uniforma (ze sbírek Vojenského historického ústavu)

náVrat Františka Langera

K á v a  o  č t v r t é :
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda Akademie věd České republiky

Na čem pracuje profesor chemického inženýrství? K čemu je chemický reaktor? Jak se měří úspěch vědy? Lze na vědě zbohatnout?
středa 17. dubna 2013, 15.30 h

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Preventivní kardiolog a předseda České společnosti pro aterosklerózu. Internista, který se věnuje preventivní kardiologii

úterý 30. dubna 2013, 15.30 h

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

pondělí 29. 4. v 18 h
Doris Grozdanovičová: Pásla jsem tenkrát 
ovečky… Setkání s redaktorkou a překladatel-
kou z angličtiny a němčiny. Po uzavření škol 
v Jihlavě navštěvovala Doris Grozdanovičová 
ještě část roku 1939 brněnské Židovské gym-
názium. V roce 1942 byla s bratrem a rodiči 
deportována prvními transporty z Brna do 
Terezína. Pod zdánlivě idylickým názvem ve-
čera se skrývá vyprávění o utrpení blízkých  
a těžkém životě v koncentračním táboře. V dal-

ší části setkání bude D. Grozdanovičová hovořit 
o letech, ve kterých pracovala a stále ještě pra-
cuje ve sdružení Terezínská iniciativa. Program 
je pořádán ve spolupráci s Kulturním a vzdělá-
vacím centrem rabína Federa.

V neděli 14. 4. od 14 hodin se uskuteční s lektor-
kou ŽMP Mgr. Kateřinou Suchánkovou vycház-
ka, při níž budou účastníci seznámeni s vývojem 
moderní brněnské architektury. Důraz bude kla-
den především na několik realizací židovských 

stavitelů a architektů. Sraz u Měnínské brány. 

Na neděli 21. 4. od 14 hodin jsme připravili 
pro zájemce prohlídkovou trasu po židov-
ském hřbitově v Brně-Židenicích s výkladem 
lektorky ŽMP Mgr. Táni Klementové. Hlavním 
tématem bude brněnská Chevra kadiša neboli 
Pohřební bratrstvo. 

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotli-
vé programy 30 Kč.

➤
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VýStaVa: 
moc občanské společnosti v době holocaustu: Případ Bulharska 1940–1944. 

Výstava probíhá od 4. do 25. dubna 2013 v jeruzalémské synagoze a dokumentuje vývoj situace v Bulharsku během let 
druhé světové války a záchranu bulharských Židů před deportací do koncentračních táborů. 

Organizátoři výstavy: Velvyslanectví Bulharské republiky ve spolupráci se Židovskou obcí Praha.

doProVodný Program:
•    22. dubna 2013 v 18 hodin se uskuteční v Jeruzalémské synagoze varhanní koncert. Účinkují: Sylvie Georgieva (Bulharsko) – varhany  

a Eli Georgieva-Milkow (Německo) 
•    24. dubna 2013 v 18 hodin (v budově Židovské obce Praha) – promítání filmu Po konci světa režiséra Ivana Ničeva na scénář Angela 

Wagensteina. během krátkého setkání několika někdejších sousedů v současnosti ukazuje prostřednictvím konfrontace vzpomínek 
osudové změny v nábožensky i národnostně tolerantní občanské společnosti Bulharska od čtyřicátých let 20. století.

can“. Nutno říci, že závod je dobře zorga-
nizovaný. Pravidelně po určitých úsecích 
je k dispozici voda, trať je dobře značená 
a navíc i pořadatelé hlídají, aby závodníci 
nedopatřením neběželi jinudy. Trať je také 
určitě velmi dobře hlídaná, ale rozhodně se 
nedá říci, že by všude kolem byly kordony 
ozbrojenců. Na rozdíl od prvního ročníku 
maratonu před dvěma lety, kdy dva dny 
před závodem výbuch bomby na Jaffské tří-
dě zabil anglickou turistku a 39 dalších lidí 
zranil, naštěstí tentokrát závodu nepředchá-
zel žádný tragický incident. Tehdy předsta-
vitelé města nakonec rozhodli, že závod se 
bude konat, a myslím, že dobře udělali.
Po chvíli už běžíme čtvrtí Talpiot po Haasově 
promenádě. Zrovna když se na chvíli ukáza-
lo slunce, otevřel se krásný výhled na Staré 
město a Chrámovou horu se Skalním dómem. 
Na jednom místě nám fandí velká skupina 
školních dětí mávajících izraelskými vlajka-
mi. Běží se mi celkem dobře, jen levé cho-
didlo mě začíná trochu pobolívat. Kupodivu 
vždycky přestane, když se běží do kopce.

Už jsme na osmnáctém kilometru, tedy tři 
kilometry od cíle. A začíná další stoupání. 
Někteří běžci kolem mě přecházejí do chů-
ze. Já běžím dál, ale cítím, že tenhle kopec 
mi dává zabrat o dost víc než ty předešlé. 
Potom už jen seběhnutí dolů, ještě jeden 
kopec a jsem konečně v cíli. Vzhledem  
k profilu trati jsem s časem dvě hodiny a tři 
minuty spokojená a celkově se nacházím ve 
stavu pozávodní euforie.
Svoji zkušenost z jeruzalémského mara-
tonu celkově hodnotím veskrze pozitivně  
a vřele účast na tomto sportovním podniku 
doporučuji každému, kdo chce navštívit 
Izrael, ať už poprvé nebo poněkolikáté, 
a rád běhá. Pro někoho možná může být 
problém, že trasa závodu vede i částmi 
Jeruzaléma, které Izrael získal až v šesti-
denní válce v roce 1967. V případě půlma-
ratonu se jedná jen o Staré město, menší 
část trati celého maratonu vede i dalšími 
čtvrtěmi Východního Jeruzaléma. Orga-
nizace pro osvobození Palestiny z tohoto 
důvodu i letos vyzvala k bojkotu závodu. 
Můj názor je ale v tomto ohledu takový, 
že jeruzalémský maraton je běžecký svá-
tek, stejně jako maratony jinde ve světě. 
Nevidím důvod, proč by kvůli politickým 
sporům měla být trasa závodu omezena na 
západní část Jeruzaléma. Běh nikomu ne-
ubližuje a nezná hranice. Nezbývá mi než 
doufat, že jednou se jeruzalémský mara-
ton bude běhat, aniž by kdokoli řešil, kudy 
jeho trať vede…

Text a foto: Hana Nenutilová

je pod mrakem a poměrně chladno, cítím, 
že pro mě je to tak akorát příjemné po-

časí na běh. Obhlížím startovní pole. Větši-
na závodníků a závodnic má na sobě běžné 
sportovní oblečení, ale vidím i skupinu an-
glicky mluvících ortodoxních děvčat, které 
zvolily k teniskám černou sukni pod kolena 
a černé punčochy. Doufám, že jsou snad  
z takového materiálu, aby se jim běželo po-
hodlně.
A je odstartováno. Hned od začátku se 
ukazuje, že profil trati je skutečně poměr-
ně členitý, ne rovinatý jako třeba v Praze 
a vůbec ve většině měst, kde se maratony 
běhají. Chvíli do kopce, chvíli z kopce, ob-
čas po rovině. Ještě že jsem s tím předem 
počítala. Nejdříve nás trať vede do centra 
jeruzalémského nového města. Po několika 
kilometrech vbíháme z ulice Krále Jiřího na 
Jaffskou třídu. Po té se vydáváme směrem 
ke Starému městu. Po chvíli do Starého měs-
ta vbíháme Jaffskou bránou a pokračujeme 
směrem k Siónské bráně, kterou ho zase 
opustíme. Mám pocit, že jako běžec vnímám 
Staré město trochu jinak než jako turista-
-chodec. Trochu intenzivněji. To je ostatně 
hlavní důvod, proč jsem se rozhodla běžet 
půlmaraton v tomto krásném a zajímavém 
městě, které současně trpí spoustou problé-
mů. Daleko víc než o výsledky mi jde o pří-
ležitost zažít Jeruzalém trochu jinak a snad 
ho při své třetí návštěvě o něco lépe poznat.
Běžíme teď Německou kolonií. Diváků 
podél trati začíná přibývat. Slyším je volat 
„Kol ha-kavod“ nebo třeba taky „Yes, you 

Ve středu 15. května od 18 h do 23 h 
proběhne Noc literatury na pražské 

Letné. Projekt Českých center a EUNIC 
spojuje už sedmým rokem texty současné 
evropské literatury s originální prezentací 
a neobvyklými místy v jedinečný kultur-
ní zážitek. Čtení budou probíhat paralelně 
na devatenácti místech. Vstup bude zdar-
ma. Jedním z míst, kam letošní literární 
happening zavítá, bude také bývalá syna-

Postřehy z letošního jeruzalémského maratonu
Je pátek 1. března, pár minut před půl devátou, tedy jen pár minut do startu letošního jeruzalémského půlmaratonu. Už jsme 
skoro všichni nastoupení na seřadišti u startovní brány, která se nachází na Ruppinově bulváru mezi Izraelským muzeem a Kne-
setem. Vyběhneme hodinu a půl po maratoncích. Dvě hodiny po nás odstartuje běh na 10 kilometrů. Potom ještě několik kratších 
běhů. Celková účast je podle údajů na webových stránkách jeruzalémského maratonu rekordně vysoká – kolem 20 tisíc běžců.  
Z toho si přes 800 trouflo na celý maraton a necelé 3 tisíce se účastní půlmaratonu. Celý maraton se běží teprve potřetí.

Start letošního jeruzalémského mezinárodního ma-
ratonu

goga ve vnitrobloku domů v Heřmanově 
ulici 25 v Praze 7. Náboženským účelům 
přestala synagoga sloužit po Heydri-
chově zákazu začátkem čtyřicátých let  
20. století. Za dob komunistického re-
žimu využíval prostor národní podnik 
Komenium jako své skladovací prostory. 
V devadesátých letech si pak objekt vy-
hlédl soukromý majitel, zrekonstruoval 
ho, a přestože o něm veřejnost prakticky 

neví, jeho příjemné prostředí znají diváci 
pořadu „Na plovárně“, který pro Českou 
televizi moderuje Mark Eben. Klub má 
stále soukromého majitele a není běžně 
přístupný veřejnosti. Bohužel se až do této 
chvíle nepodařilo sehnat ani jednu dobo-
vou fotografii synagogy. Budeme velmi 
rádi, pokud nám čtenáři Maskilu pomohou  
v pátrání a navedou nás na správnou stopu.

 Jolana Součková, České centrum Praha

Synagoga na letné bude otevřena – hledá se historická fotografie


