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Těžko lze pochopit tak velkou míru 
Landauovy loajality k císařovně, uvě-
domíme-li si, že to byla právě tato 
bigotní katolická panovnice, která 
nejenže neměla Židy v lásce, ale kte-
rá je vyháněla z mnoha měst včetně 
Prahy… Jistě u tak moudrého muže, 
jakým byl rabín Landau, měla obrov-
ská loajalita své opodstatnění. Pravdě-
podobně to byl jeden ze způsobů, jak 
v krizi sedmileté války ochránit praž-
ské Židy před nařčením z napomáhání 
či stranění pruskému nepříteli a z toho 
vyplývajícími fatálními důsledky pro 
celou pospolitost.

Rabín Daniel Mayer

Kdy přesně došlo k proměně původně 
filosemitského projektu Mladá pra-
vice v projekt antisemitský, lze určit 
jen velmi těžko. Patrně šlo o pozvol-
ný a podvědomý proces, který navíc 
poněkud komplikuje onu představu 
o filosemitech, kteří se stávají antise-
mity ve chvíli, kdy jsou konfrontováni 
s prostými lidskými vlastnostmi do té 
doby idealizovaných Židů. V proměně 
Adama Bartoše a webů Českého por-
tálu od filosemitismu k antisemitismu 
patrně sehrály úlohu především vnější 
okolnosti, zcela nezávislé na tom, jací 
Židé jsou nebo nejsou. 

Zbyněk Tarant

Jsme si vědomi naší nedostatečnos-
ti přihlásit se k historickému odka-
zu Pražské chevry kadiši, stejně jako 
naší poctivé snahy po dobré práci, 
vykonávání micvot a obnově této 
tradiční součásti žijících židovských 
komunit… Skupině s tímto zaměře-
ním jistě není možné a správné přát 
dlouhý život a hodně práce, snad je 
ale možné doufat v osvícené zastánce, 
obětavé pomocníky, štědré mecenáše  
a především o vrchovatou podporu 
našeho Stvořitele.

Chaim Kočí

Džbán pohřebního bratrstva z Miku-
lova z r. 1801 se nachází ve sbírkách 
Židovského muzea v Praze

(foto: archiv ŽMP)

www.maskil.cz

Pražská 
CHEVRA KADIŠA
kdysi a dnes (čtěte na str. 4)
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Ezechiel Landau se narodil 8. listopa-
du 1713 v polském Opatówě. Prvním 

učitelem mu byl jeho otec Jehuda, kte-
rý byl parnasem tamější obce a členem 

 – Sejmu Čtyř zemí (Vel-
kopolska, Malopolska, Červené Rusi a Voly-
ně). Základ svého hlubokého talmudického 
vzdělání získal v ješivě v Brodech (dnes ve 
východním cípu Lvovské oblasti na Ukraji-
ně), kde se po jejím ukončení stal v letech 
1734–1745 rabínským soudcem – dajanem. 
Od roku 1745–1754 byl rabínem v Jampolu 
(dnešní Chmelnická oblast na Ukrajině). Od-
tud byl roku 1754 povolán do Prahy, aby se 
tam ujal rabínského úřadu.
Praha byla věhlasnou židovskou obcí, kde 
však rabíni neměli nikdy na růžích ustláno. 
Po smrti vrchního pražského a zemského ra-
bína Davida Oppenheima v září 1736 osiřely 
dva rabínské úřady. Nejdříve byl obsazen 
úřad zemského rabína v osobě rabiho Moše-
ho Izáka Spiry-Wedelese v letech 1737–1749, 
který byl tchánem rabína Jonatana Eiben-
schütze, člena pražského rabínského kolegia 
a předsedy rabínského soudu – . 
Místo vrchního pražského rabína zůstalo 
zatím neobsazeno. Poté, když roku 1741 ra-
bín Jonatan Eibenschütz Prahu opustil, aby 
se stal nejdříve rabínem v Metách a od roku 
1750 rabínem tehdejšího trojměstí Altona, 
Hamburg, Wandsbeck, se v Praze uvolnilo  
i místo předsedy rabínského soudu. Na takto 
uvolněné místo nastoupil Jakob, syn Mor-
dechaje Wienera z Hamburku. Tento rabín 
zřídil v Praze vyšší ješivu, v níž studovalo 
mnoho pozdějších vynikajících učenců. Ra-
bín Jakob Wiener byl též pověřen dočasným 
vedením pražského rabinátu. Rabín Wiener 
zemřel koncem roku 1753, čtyři roky poté, 
co odešel na věčnost Eibenschützův tchán 
Moše Izák Spira. Jonatan Eibenschütz se 
chtěl do Prahy vrátit a zaujmout místo svého 
tchána. Jonatanovo přání se však nevyplni-
lo, neboť mezitím byl zemský rabinát v Če-
chách zrušen a místo něho byl zřízen krajský 
rabinát. Do tohoto vnitřně napjatého období 
přichází z Polska rabi Ezechiel Landau.
V této době propukl velký boj proti Jonata-
novi Eibenschützovi, který byl obviněn, že 
tajně straní sektě sabatiánů, přestože jako 

vrchního pražského rabína 
Ezechiela Landaua, z. c. l.

Sedmnáctého dne měsíce ijaru (letos 27. dubna), který připadá na šabat, kdy čteme para-
šu Emor, si připomeneme 220. výročí odchodu na věčnost jednoho z významných učenců  
18. století – pražského a pozdějšího zemského rabína Ezechiela Landaua.

pražský rabín podpořil roku 1725 klatbu 
proti pražským sabatiánům (sektu založil 
lžimesiáš Šabtai Cvi v 17. století). Hlavním 
Jonatanovým protivníkem byl amsterdam-
ský rabín Jakob Emden (1697–1776). Roku 
1752, ještě jako rabín v Jampolu, napsal Lan-
dau Poselství míru – , v němž se 
pokusil zakončit bolestivou polemiku mezi 
rabíny Emdenem a Eibenschützem. Rabín 
Jonatan, jakožto přívrženec mystického uče-
ní a praktické kabaly, přikládal amuletům lé-
čivou sílu. Právě amulety, které měl zhotovit, 
byly tehdy jeho protivníky „odhaleny“ jako 
sabatiánské. Rabi Landau uvalil klatbu –  
(cherem) na sabatiánce, ale zároveň se ho za-
stal, když prohlásil inkriminované amulety 
za podvrh a tak rabínovi Eibenschützovi za-
chránil reputaci. Nutno však podotknout, že 
stín podezření ze sabatianismu nadále proná-
sledoval Jonatana Eibenschütze a později do 
určité míry ovlivnil i Landauovo mínění.
Počátky Landauovy činnosti ve funkci 
vrchního pražského rabína nebyly vůbec 
optimistické. Musel si velmi těžce vybo-
jovávat důvěru, zvláště u předsedy obce  
a Eibenschützova přívržence Israela Fran-
kela (1707–1791), a hledat modus vivendi 
s novým předsedou rabínského soudu Maie-
rem Fischelsem. Postupně se mu však poda-
řilo většinu těžkostí zvládnout a díky svému 
umu a taktu učinil ze svých protivníků své 
přátele.
Jako jeho předchůdci, tak i Ezechiel Landau 
se stal představeným ješivy. Byl opravdu ne-

únavným učitelem, k němuž začalo proudit 
velké množství žáků, takže dosavadní malá 
učebna již nestačila, a proto se Klausová sy-
nagoga proměnila v učební sál.
Landau však nevynikal jen jako pedagog, ale 
byl významnou halachickou autoritou, k níž 
se se svými halachickými problémy a dotazy 
obraceli nejen „prostí“ Židé, ale i rabíni z ji-
ných částí Čech a Moravy a nezřídka i z ci-
zích evropských zemí. Nejznámějším dílem, 
podle něhož je i nazýván, se stala sbírka asi 
860 responsí s názvem  (Noda 
bi-Jehuda – Známý v Judsku, název inspi-
rován Žalmem 76,2 a vzpomínkou na jeho 
otce Jehudu). První vydání vydal sám autor 
roku 1776 a druhé vydání vyšlo roku 1811 
díky jeho synovi Samuelovi.
Dalším dílem je  (Cijun nefeš 
chaja – Obraz živé duše), což jsou halachic-
ké komentáře k některým talmudickým trak-
tátům, které jsou srozumitelné pouze oprav-
dovým znalcům Talmudu. Jak sám Landau 
uznává, dílo je určeno spíše k bystření ro-
zumu než k hledání halachických zásad – 

.
Jiným, přístupnějším dílem je  
(Dagul mi-revava – Významnější než tisí-
ce, 1794). Dílo podává jednoduchá objasně-
ní a glosy ke čtyřem částem kodexu Šulchan 
aruch.
Dalším Landauovým dílem jsou glosy k Miš-
ně, které autor nazval  (Mar‘e 
Jechezkel – Ezechielova tvář).
Rabín Ezechiel Landau byl rabínem státo-
tvorným, jak bychom asi dnes řekli. Svou od-
danost císařovně Marii Terezii a rakouskému 
mocnářství osvědčil v době sedmileté války 
(1756–1763). Na jejím počátku, roku 1756, 
složil modlitbu za úspěch královny ve válce. 
Na jeho žádost byla ve Staronové synagoze 
22. prosince onoho roku za přítomnosti čle-
nů obce, jejích představitelů pronesena vel-
ká klatba –  nad všemi, kdo by se  
i sebeméně provinili proti císařovně a říši,  
a stejná klatba hrozila těm, kdo by o tako-
vém zločinu zrady něco věděli a okamžitě to 
neoznámili úřadům. Naopak všem věrným 
poddaným, kteří ctí zákony Její císařské vý-
sosti v zemích Její koruny, bylo přislíbeno 
nebeské požehnání.

220. výročí úmrtí
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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

květen 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

➤

pátek 24. května
od 18 hodin

KABALAt ŠABAt 
S RABínEm 

JoELEm oSERAnEm

Svou lásku k mocnářství prokázal snad 
nejotevřeněji za pruského obléhání Prahy, 
které trvalo od 30. května do 19. června 
1757. Nejenže zůstal se svou obcí v nejhorší 
době a duchovně ji povznášel a upevňoval, 
ale sám se staral o potřeby chudých Židů  
a rázně vystupoval proti všem spekulantům, 
kteří chtěli nekale zbohatnout na nedostatku 
potravin a jejich ceny vyšroubovat do ne-
horázné výše. Také nabádal židovské muže 
k obraně pražských hradeb a k hašení mno-
ha požárů, které způsobovaly šrapnely do-
padající na město.
Roku 1757 podporoval vojenskou služ-
bu Židů jako pomoc Marii Terezii. Roku  

Ezechiel Landau je pohřben v pražské Fibichově ulici, 
pod známou žižkovskou televizní věží

1768 složil modlitbu za mír v králov-
ství a varoval před účastí v nepokojích  
a před krádežemi. Napsal také smuteční řeč 
k úmrtí císařovny Marie Terezie s názvem 

 (Druš le- 
-hesped ha-kejsarit Maria Tereza – Smu-
teční řeč za císařovnu Marii Terezii).
Těžko lze pochopit tak velkou míru Landau-
ovy loajality k císařovně, uvědomíme-li si, 
že to byla právě tato bigotní katolická pa-
novnice, která nejenže neměla Židy v lásce, 
ale která je vyháněla z mnoha měst včetně 
Prahy (1744), kam se tito mohli vrátit až po 
mezinárodním tlaku teprve roku 1748. U tak 
moudrého muže, jakým byl rabín Landau, 
měla obrovská loajalita jistě své opodstat-
nění. Pravděpodobně to byl u rabi Landaua 
jeden ze způsobů, jak v krizi sedmileté války 
ochránit pražské Židy před nařčením z na-
pomáhání či stranění pruskému nepříteli  
a z toho vyplývajícími fatálními důsledky 
pro celou pospolitost. Proto, jak se zdá, vrch-
ní rabín tak lpěl na výroku babylónského 
amory Šmuela  – zákon 
království je zákonem (Baba Kama 113a).
Závěrem dodejme v této souvislosti ještě je-
den citát z traktátu  připisovaný Hilelo-
vi (Avot 2:5): „Nesuď svého bližního, dokud 
se nedostaneš do jeho postavení.“ 
Landauovo monumentální dílo, které po so- 
bě zanechal a které dodnes studují v ješivách 
desetitisíce talmidej chachamim a rabínů, je 
věčným a důstojným památníkem této zají-
mavé a výjimečné osobnosti nejen pražské-
ho, ale i evropského židovstva.

Rabín Daniel Mayer
(s použitím knihy G. Klemperera Pražský rabinát, 

Praha „Alef“ 1988)

Pesach 5773: V pondělí 25. března jsme se 
sešli ke společné sederové večeři v Akade-
mické restauraci Masarykovy koleje ČVUT 
v pražských Dejvicích. Sederu se zúčastnilo 
98 lidí; zejména nás potěšila účast 17 dětí, 
které si večer velmi užily. Poděkování si 
zaslouží náš kantor Ivan Kohout za vedení 
sederu a rovněž všichni dobrovolníci, kteří 
se podíleli na přípravách.

KrÁtCE Z BEJt SImCHA
Valná hromada 2013: V neděli 14. dub-
na se uskutečnila výroční Valná hromada 
členů Bejt Simcha. Zúčastnění si vyslech-
li a vzali na vědomí zprávy o činnosti  
a hospodaření v roce 2012. Diskutovalo se  
o záměru transformace občanského sdru-
žení na židovskou obec, o zamýšleném 
projektu komunitního centra i dalších té-
matech. Valná hromada rovněž zvolila 

novou členku Re-
vizní komise – na 
místo Vladimíra 
Kostky, který dal 
svou funkci k dis-
pozici, byla zvo-
lena Karin Sýko-
rová. Děkujeme 
všem členům za 
účast a za podně-
ty pro další čin-
nost.
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I před námi stál, a myslím, že dodnes stojí, 
tento nelehký úkol. Jak totiž se ctí a prá-

voplatně navázat na tradici, jež nás ve všem 
převyšuje. Tradici, jež byla započata již 
v roce 1564, kdy staroslavná Pražská Chevra 
kadiša gomlej chasadim vznikla. Byla zalo-
žena jako skupina těch nejzbožnějších, ale 
také nejbohatších tehdejších členů pražské 
komunity, tak aby naplnila onu věhlasnou 
micvu „ha-emet“. Micvu, kterou označu-
jeme jako micvu pravdy neboli skutečnou, 
protože odráží samotnou tresť TaRJaG (613) 
micvot. Totiž vykonávat nebo zdržovat se 
těchto skutků jen pro ně samé, a ne pro něja-
ký prospěch. Jaký prospěch nám taky může 
prokázat člověk, jehož pomáháme ukládat 
k dočasnému odpočinku. Snad jen uznání po-
zůstalých a okolí. Uznání, které ze členů této 
skupiny, stejně jako ze všech ostatních, co 
pomáhají s posledními věcmi člověka, dělá 
skupinu výjimečnou ve své ochotě a připra-
venosti dobrovolně se o své vůli a ve svém 
volném čase zabývat druhými, potřebnými 
a umožnit jim vstoupit do další etapy jejich 
bytí co možná nejuctivějším způsobem.
Pražská Chevra kadiša má mnoho jedineč-
ností. A to nejen tím, jací velikáni mluvili či 
korigovali její působení. Ať již to byl rav Eli-
ezer Aškenazi, který patrně stál u jejího zro-
du, či uznávaný a moudrý MaHaRaL, nebo 
snad trochu neprávem opomíjený, ve stí- 
nu svého staršího předchůdce, rav Jehezkel 
Landau. Právě posledně jmenovaný obohatil 
minhagim (zvyky) pražské chevry mnohými 
úpravami, které se udržely dodnes. Za všech-
ny je možno jmenovat vymícení zvyku umís-
ťovat do rukou ukládaných dřevěné vidličky, 
které jim při zmrtvýchvstání mají pomoci 
prokopat se do Erec Jisrael. Rav Landau stál 
proti tomuto zvyku jako proti nesmyslu, jenž 
vyjadřuje nepochopení toho, co se bude dít 
v době příchodu příštího světa. Tento zvyk, 
jinak celkem oblíbený v aškenázském světě, 
ve své době v Praze pranýřoval a po určitý 
čas se tento „zákaz“ udržel. Po druhé světové 
válce se vrátil společně s přibyvšími z Pod-
karpatské Rusi a po obnovení činnosti chevry 
v roce 2009 se od něj znovu podle doporuče-
ní rav Landaua ustoupilo. Další pozoruhod-
ností pražské chevry bylo také to, že nebyla 
omezena jen na sbor lidí, kteří se zabývali 

Jak navázat aneb současná 
CHEVRA KADIŠA
Často se vypořádáváme se smrtí tak, že ji označíme za nový počátek, a ne za konec. Pří-
padně si tento smutný okamžik představujeme jako potvrzení obnovujícího se kruhu žití. 
Všichni ale dobře vědí, jak složité je spojit kruh, jenž se sám rozpojí či byl rozpojen. Stejně 
jako bývá nevýslovně těžké navázat na toto přerušené místo kruhem novým.

výhradně přípravou a samotnými pohřby. 
Vedle skupiny Našim cidkanijot – Zbožných 
žen, kterou nám dodnes připomíná žulový 
katafalk v ulam hespedim (obřadní síni) na 
Novém židovském hřbitově na rozhraní Žiž-
kova a Vinohrad, měla tato společnost také 
například Chevru sandakim. Skupinu vý-
značných, bohatých představitelů komunity, 
kteří coby mecenáši obcházeli brisy (obříz-
ky) nemajetných členů tehdejší obce. To, že 
majetek a provoz chevry byl vždy hrazen 
z dobrovolných menších či větších darů a že 
tento trend dovolil této bohulibé společnos-
ti získat tak značný majetek, za nějž v roce 
1886 mohla například zakoupit pozemek 
pro již zmiňovaný Nový židovský hřbitov, je 
věcí běžnou. Stejně jako to, že trvalými čle-
ny pražské chevry (zkenim) se mohli stát jen 
bezúhonní a ke Stvořiteli a jeho Tóře stále 
zahledění muži a ženy.
U vědomí všech těchto věcí a ještě mnohých 
dalších jevil se na jaře 2009 náš záměr oživit 
činnost této význačné, nebojím se říci snad 
až legendární společnosti, úkolem k němuž 
jsme se, alespoň pokud mohu mluvit za sebe, 
snad ani necítili povoláni. Naše odhodlání  
a také přesvědčení, že obnova tohoto spol-
ku může naší komunitě jen prospět, nakonec 

zvítězilo a společnost Chevra Kadiša ČR 
byla, s úmyslem být důstojným pokračova-
telem, přeci jen uvedena v život. V té době 
bylo již možné opřít se nejen o upravené sta-
novy připravené v roce 2003, kdy se poprvé 
vážně uvažovalo o obnově chevry, ale pře-
devším také o několik málo pamětníků, kteří 
v poválečném období vykonávali přípravy 
v podobě tahary jako externí pracovníci 
sociálního oddělení a rabinátu. Právě zku-
šenosti těchto lidí doplněné poznatky z Izra-
ele byly základem pro praxi našich nových 
členů, kteří se chtěli zapojit do této nevšední 
rituální praxe. Ustálení zvyků při taharách  
a jejich unifikace podle starých postupů byla 
jednou z prvních náplní naší činnosti. Podr-
želi jsme si ale krásný poválečný zvyk, a sice 
že všem odcházejícím členům komunity bez 
výjimky je prokazována čest teša kabim (po-
lití devíti kabi, tzn. velkým množstvím vody 
naráz), který by podle původního zvyku 
pražské chevry náležel jen význačným ná-
boženským a ostatním významným osobám 
naší komunity. Ve světle zásluh, které jistě 
mají všichni, prokazujeme nadále tuto čest 
všem. V ritu tahary zůstal nadále i ojedinělý 
a doposud dobře nevysvětlený zvyk spočíva-
jící v omývání těla druhou vodou, v níž je 
rozmícháno vejce. Pochopitelně že kontinu-
álně se udržuje zvyk závazný již od rabana 
Gamliela, jak nám uvádí Talmud Ketubot 10 
a Moed Katan 27, totiž všechny oblékat do 
stejného oděvu z bílé látky. Rozdíl je pouze 
v tom, že muži jsou navíc zavinuti do svých 
velkých talitů, jimž je odstraněna jedna z ri-
tuálních třásní (cicit). Na ženském ustrojení 
je, podle závoje a zástěrky poznat, zda žena 
byla vdaná a zda měla děti. Tyto oděvy pro 
pohřby zajišťuje od nového roku sociální 
dílna ŽOP, čímž podle našeho mínění také 
poněkud vracíme historii zpět.
Mimo snahu o lepší pochopení a provádění 
těchto rituálních úkonů, včetně tradičních 
modliteb, četby žalmů a úryvků z Šir ha-ši-
rim (Písně písní), jsme se také snažili o zlep-
šení prostoru, kde se rituální očista provádí. 
Tato činnost nadále probíhá v budově, která 
byla vystavěna krátce po založení Nového ži-
dovského hřbitova, avšak od minulého roku 
už ne na původním stole, který neodpovídá 
dnešním hygienickým a praktickým standar-

Dobová ilustrace zobrazující členy Pražské Chevry  
kadiši (cyklus obrazů se nachází ve sbírkách Židovského 
muzea v Praze)

Kasička na dobrovolné příspěvky pro činnost Chevry 
kadiši na Novém židovském hřbitově na Žižkově
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➤ dům. Tento byl přemístěn do miniexpozice 
v obřadní síni a v bejt tahara (domu očisty) 
byl nahrazen nerezovým zařízením, které 
kromě ochrany a lepší dostupnosti umožňu-
je také naklopení těla do polohy vhodné pro 
zmiňovaných teša kabim.
Poté co byla činnost chevry před čtyřmi lety 
obnovena, naráželi jsme a dodnes naráží-
me na názory, že je naše snaha v podstatě 
zbytečná. Vše přeci běželo dobře a jakým-
si samospádem. Podle našeho názoru je ale 
vždy možné něco zlepšit, a tak jsme doposud 
vytrvali. Přestože například sociální odděle-
ní obce, stejně jako Ezra či domovy na Ja-

novského a Hagibor velmi dobře pokrývají 
starost a zájem o staré členy naší komunity 
a přeživší, domníváme se, že možnost těmto 
lidem byť pouhou návštěvou přinášet radost, 
není věcí zbytečnou. Stejně tak navštěvová-
ní nemocných, jež je proti ohromné činnosti 
staré pražské chevry dnes ještě v plenkách, i 
starost o potřebné a chudé. Na tomhle poli už 

ale s b_ží pomocí máme pár drobných úspě-
chů, které nám ukazují, že vždy je možné 
k péči něco dalšího přidat. Naše pomoc je 
limitována členskou základnou, která v sobě 
skrývá pestrou škálu mužů i žen. Lidí, kteří 
pocházejí z různých stran spektra naší ko-
munity, jsou různého věku a přístupů k tra-
dičnímu praktikování judaismu. Což s sebou 
nese jak výhody, tak svízele. Po pravdě lze 
říct, že naši členové, jejichž počet překročil 
letos počet třiceti šesti spravedlivých, za něž 
se pochopitelně nikdo z nás nepovažuje, jsou 
ve své aktivitě stejně rozvrstveni jako jejich 
názory. Od super aktivních členů, kteří se zú-
častňují všech pohřbů, aby pomohli vytvořit 
nezbytný minjan, po členy, které vídáme jen 
občas, kteří však svědomitě platí svoje člen-
ské poplatky a přidávají dobrovolné dary, 
až po ty, kteří jsou pouze zapsanými členy. 
Pokud tedy budete někdy hodnotit výsled-
ky naší práce, mějte, prosím, na zřeteli naše 
omezení.
Rozšíření názvu o místní určení není ná-
hodné. Snažíme se totiž nabídnout pomoc  
i mimopražským obcím, které sice mají své 
„funkční“ pohřebiště, ale většinou (s vý-
jimkou Brna) už nemají členskou základnu 
schopnou běžný rituální pohřeb připravit  
a provést. Tehdy pak vyráží do těchto potřeb-
ných obcí skupina chevry a federačního ra-
binátu tak, aby vše proběhlo podle předpisů 
halachy a našich zvyklostí.
Rozšiřování těchto zvyků a zákonitostí při sa-
motných pohřbech je naším dalším úkolem. 
Mnozí pozůstalí nechtějí dopřát svým drahým 
židovský pohřeb často kvůli obavě z neznáma, 
tedy z toho, jak taková akce vypadá. Pro tyto 
osoby a nejen pro ně připravila chevra stručný 
přehled průběhu pohřbu a zvyků, které se vá-
žou nejen k němu, ale i k průběhu tradičního 
truchlení tak, aby se člověk co nejlépe vyrov-
nal se svou ztrátou. Jednou z našich největších 
snah na tomto poli ale nadále zůstává zásada, 
aby všechny pohřby bez ohledu na velikost 

rodin a počet smutečních 
hostí měly přítomný po-
třebný minjan.
Mimopražský přesah 
naší činnosti je viditel-
ný také v naší angažo-
vanosti na poli ochra-
ny starých židovských 
pohřebišť. Mezi vše-
mi můžeme jmenovat 
příklad středověkého 
pohřebiště v Slavkově  
u Brna, které by prav-
děpodobně bez zásahu 
našich členů skončilo 
jako podklad pro par-
koviště supermarketu 
(pochopitelně po necit-
livé exhumaci ostatků 
našich předků). Tako-

vých území zasluhujících si naši pozornost 
a ochranu je v naší zemi mnoho, a to i na 
území samotné Prahy.
Co zbývá dodat? Snad jen naše poctivé 
ubezpečení, že jsme si vědomi naší nedosta-
tečnosti přihlásit se k historickému odkazu 
Pražské Chevry kadiši, stejně jako naší po-
ctivé snahy po dobré práci, vykonávání mi-
cvot a obnově této tradiční součásti žijících 
židovských komunit, a to ve všech původ-
ních cílech a záměrech.
Skupině s tímto zaměřením jistě není možné 
a správné přát dlouhý život a hodně práce, 
snad je ale možné doufat v osvícené zastánce, 
obětavé pomocníky, štědré mecenáše a přede-
vším o vrchovatou podporu našeho Stvořitele.
Chevry kadiši na celém světě slaví jako svůj 
slavnostní den sedmý adar (letos připadl na 
17. února), den, kdy se narodil a zemřel člo-
věk, jenž se svým pohřbením boží rukou stal 
jakýmsi nejmenovaným patronem těchto spo-
lečností – Moše Rabejnu, muž s velkým úko-
lem, přesto označovaný za nejpokornějšího 
z lidí. Právě takoví by členové chevry kadiši 
měli být. Pražská Chevra kadiša měla ještě 
jiné dva významné dny. Jednak památný den 
stanovený na první den roš chodeš elul (letos  
6. srpna). Původ významnosti tohoto dne je 
zahalen tajemstvím a jako důvod se snad může 
nabízet počínající měsíc pokání, které nás do-
vede až ke dni soudu Roš ha-šana. A pak před-
večer roš chodeš švat, který byl dnem postním 
pro všechny členy chevry. Půst a společné 
modlitby byly zřejmě ustanoveny jako čas 
pro zpytování svých činů pod křídly chevry  
a jako snaha po odpuštění případných rituál-
ních provinění. Pokud je tedy možno něco čle-
nům „nové“ chevry skutečně přát, pak je to co 
nejméně činů, za které je nezbytné se omlou-
vat, protože nikdo z nás neví, co nás tam na 
druhém břehu čeká a jak může být důsledná 
příprava na onu tajemnou cestu důležitá.

Chaim Kočí
předseda Chevra kadiša ČR

Exteriér Bejt tahara z roku 1892

Původní stůl na taharu a jeho nový „nástupce“
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D ivák tak získal možnost za minimální 
cenu při maximálním pohodlí navštívit 

nejrůznější destinace a vidět je z perspektivy, 
která bývá běžnému účastníkovi pobytových 
i poznávacích zájezdů zpravidla odepřena. 
Místo turistického kýče skutečná, nahá, tvr-
dá realita spolu s pokusem definovat pravdu 
nebo provokovat diskusi. 
Převážná část programu mapovala konfliktní 
zóny současného světa (mj. oblast Afghánis-
tánu, Blízkého východu, Sýrie) či porušo-
vání lidských práv (na Kubě, v stalinistické 
Severní Koreji, ale např. i v zemích bývalé-
ho Sovětského svazu); nechyběly ani filmy 
zaměřené i na náš zdánlivě „saturovaný“ eu-
roamerický svět či snímky věnované situaci 
v České republice (např. český dokument 
„Hra o kámen“ sledující kontroverzi kolem 
pomníku zavražděným sudetských Němcům 
v Novém Boru).
Festival zahájil norsko-švédský dokument 
„Statečná srdce“. Film si kladl za cíl portré-
tovat představitele čtyř různých mládežnic-
kých politických stran, do výsledné podoby 
snímku však neočekávaně zasáhl teroristic-
ký útok Anderse Breivika, k němuž došlo 
uprostřed natáčení v létě 2011. Právě Johan-
na, jedna ze čtyř hlavních postav, jen o vlá-
sek unikne Breivikovu masakru, přičemž se 
stává bezmocně přihlížejícím svědkem po-
vraždění několika desítek kamarádů, účast-
níků letního tábora pořádaného Norskou 
stranou práce. Určitou slabinou filmu byla 
snaha tvůrců nic neponechat náhodě. Čtyři 
postavy, dva dospívající muži a dvě mladé 
dívky, byli pečlivě vybráni z téměř stovky 
uchazečů tak, aby zdánlivě co nejvyváženě-
ji odráželi rozmanitost norské politiky, aniž 
by to ovšem narušilo všudypřítomný dis-
kurz politické korektnosti; tento dojem po 
projekci poněkud neomaleně vyjádřil i je-
den z diváků. Říkal, že Norsko zná poměr-
ně důvěrně, že film předvádí iluze a přání 
politického populismu a že nesděluje téměř 
nic o tom, co si o situaci ve své zemi i v Ev-
ropě myslí průměrný Nor doopravdy. Ne-
chci, aby došlo k nedorozumění: Breivikův 
atentát je neoddiskutovatelně hrůzný. Na 
jeho pozadí se však rýsují problémy, kolem 
nichž etablovaná politika mlží a které pak 
přebírají a zneužívají extrémisté různého 
druhu. Film se choval dosti podobně; mís-
to aby kladl otázky, které se samy nabíze-
ly, zahrnul nás přívalem emocí. Pro čtenáře 

Cesta kolem světa za deset dní
AnEB fIlmový fEStIvAl JEDEn SVět
Každoroční festival Jeden svět i letos uvedl zhruba stovku dokumentárních filmů se zamě-
řením na problematiku lidských práv. K vidění byly hned v několika pražských kinech po 
dobu deseti dní: od 4. do 13. března.

Maskilu si nemohu od-
pustit jeden drobný detail: 
nepřehlédnutelná, dlouze 
snímaná protiizraelská ná-
lepka na notebooku jedné 
ze čtveřice mladých politi-
ků, muslimské dívky Sany 
z rodiny islámských imi-
grantů, připomíná i další 
postoje, které v evropské 
politice patří k mainstre-
amu a nad nimiž z mého 
pohledu visí otazník.
Dokument je žánr, od ně-
hož především očekáváme 
informace spolu s nabíd-
kou klíčů, jak je uchopit či 
vyhodnotit. Filmy, které by 
navíc ještě byly i umělecky nadprůměrné, se 
objevují spíše výjimečně. V tomto směru mě 
zaujal český dokument režiséra Zdeňka N. 
Bričkovského „Fenomén/Duševní komfort 
Jurije Petroviče“ o obyvatelích sibiřské taj-
gy s pozoruhodným zvukovým doprovodem  
i dlouhými meditativními záběry, připomína-
jícími mistrovské filmy Andreje Tarkovské-
ho. Hlavní protagonista Jurij Petrovič, sedm-
desátiletý důchodce, žije z toho, co vypěstuje 
a smění (!). K tomu nějaká spíše symbolická 
penze. Po většinu filmu nasloucháme obvyk-
lým banalitám typickým pro zahořklé starce. 
Když si však Jurij Petrovič v úvodním záběru 
zapálí papirosu a zahalí se jako velekněz do 
jejího hustého kouře, prozářeného prudkým 
letním sluncem pronikajícím oknem zchátra-
lého stavení, máme pocit, že jsme se ocitli 
v prostoru nějakého meditativně-spirituální-
ho filmu, ačkoli hlavní hrdina, postsovětský 
ateizovaný Sibiřan, vypadá spíš jako bez-
domovec; Jurij nevede žádný zápas za du-
chovní osvícení, nýbrž bojuje o holé přežití  
v krajině, která po rozpadu Sovětského sva-
zu přestala být středem pozornosti mocných. 
Mohl by sice dožít u příbuzných v městském 
paneláku, dal však instinktivně přednost 
„alternativě“, aniž si to potřeboval nějak fi-
lozoficky zdůvodnit. Jeho prosté monology 
zarámované krajinou s mračny zlověstně 
hučících komárů jsou proloženy prostřihy 
ze života starověrců (jimž už Bričkovský vě-
noval jiný ze svých předcházejících filmů), 
pravoslavné komunity připomínající svým 
životním stylem americké menonity a amiše. 
Televize v jejich domácnostech chybí, neboť 

je dílem ďáblovým, děti si 
komunita vzdělává sama; 
vypěstované obilí, hově-
zí maso či med starověrci 
směňují za věci nezbytně 
nutné (mouka, cukr, sůl). 
Kamera sleduje hospodyni 
při pečení vlastního chle-
ba (určitě bude chutnat 
lépe než pražská Šumava). 
Komunita usiluje o sobě-
stačnost a styk se „světem“ 
je omezen na minimum. 
Jedním z mála povyražení 
je pití vodky. I předtím se 
chlapi s dlouhými vousy 
zbožně křižují. Divák je 
postupně „nasáván“ tajgou 

a jejími obyvateli spolu s existenciálními 
otázkami, které film klade. Film byl na festi-
valu uveden v premiéře a dorazil na něj i sám 
režisér. Z jeho vyprávění mě zaujalo, jakým 
způsobem film vznikl: žádný casting, žádný 
štáb, který vyráží týdny předem, aby připra-
vil půdu pro vlastní natáčení. Sedlák Jurij 
Petrovič byl intuitivně vybrán přímo během 
režisérova letního putování Sibiří, aby se 
vzápětí stal postavou filmovou.
Čtenáře Maskilu budou jistě zajímat i filmy 
izraelské. V tomto kontextu nelze vynechat 
snímek „Neviditelní“, mapující osudy ně-
kolika homosexuálních Palestinců žijících 
v kosmopolitním Tel Avivu. Jedná se ovšem 
o ilegály, které izraelská policie v případě 
odhalení bez milosti deportuje zpět na pales-
tinské území. Tam jim hrozí, že budou po-
dezíráni ze spolupráce s Mosadem, případně 
i smrt z rukou blízkých příbuzných. Pales-
tinští gayové se proto opakovaně vynořují  
v Tel Avivu, poté co nedovoleně překonají 
téměř neprostupnou hranici (jakým způso-
bem jsme se nedozvěděli ani v následné dis-
kusi). Nicméně i Tel Aviv je pro tyto běžen-
ce jen jakousi přestupní stanicí, odkud jsou 
nuceni emigrovat dál do Evropy. Stát Izrael 
jim z důvodů vlastní bezpečnosti občanství 
nikdy neudělí. Na druhou stranu jistě stojí za 
zmínku, že jsou to právě izraelští aktivisté, 
kteří těmto ohroženým jedincům pomáhají 
a vyřizují za ně nutné formality umožňují-
cí další emigraci. V této souvislosti je třeba 
vzpomenout, že film vznikl jako zakázka 
izraelské televize a jeho pražské promítání 
proběhlo pod záštitou izraelského velvysla-

Oficiální plakát letošního ročníku festi-
valu Jeden svět
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Během festivalu jsem potkal mnoho vý-
jimečných lidí, kteří se všichni snažili 

oslovit v maximální možné míře veřejnost. 
V průběhu rozhovorů s některými filmový-
mi tvůrci jsem byl unesen jejich zápalem, 
s nímž se snaží sdělit světu svoji pravdu. 
Pravdu, která křičí do světa o hodnotě lid-
ského života, pravdu, která někdy zraňuje  
a z níž někdy mrazí. Pravdu o lidech, kteří 
bojují s tím, co je ve světě špatné.
Ve film „Bahrajn – vstup zakázán“ režisérky 
Stéphanie Lamorréové (která patřila mezi 
vítěze festivalu) se setkáváme s fascinující-
mi postavami, s nimiž musí divák soucítit. 
Obyčejní pracující lidé, kteří se vyrovná-
vají s obtížnou realitou, v níž žijí, kde celá 
země trpí pod útlakem vládnoucí královské 
rodiny. Režimem, v němž obyčejní občané 
nemají žádná práva. Lidé, kteří denně bojují 
o přežití pro sebe a své děti v boji, který se 
zdá téměř nemožný. I lidé, kteří se odvážili 
protestovat proti režimu – jakékoliv protesty 
jsou zde ilegální – a z nichž mnozí při tom 
přišli o život. Armáda a policie nemilosrd-
ně zasahuje proti oponentům režimu. Muži, 
ženy i děti, kteří jsou považováni za nepřá-
tele státu, jsou vystavováni útokům a zba-
veni základních lidských práv. Ale v očích 

nectví. Tato fakta dobře ilustrují demokra-
tickou pestrobarevnost izraelské společnosti.
Filmy orientované na práva sexuálních 
menšin mají na festivalu své nezastupitelné 
místo. „Duhový šampionát“, hravý a hu-
morně laděný dokument natočený dvěma 
holandskými novináři, vypráví o stateč-
ném pokusu ukrajinských aktivistů uspořá-
dat historicky první pochod homosexuálů  
v Kyjevě (na utajená místa srazu dorazily jen 
desítky nejodvážnějších, kteří se kvůli vlast-
ní bezpečnosti nakonec rozešli, neboť ulice 
hlavního města zaplavily tisíce neonacistů  
a pravoslavných, navezených autobusy  
z celé Ukrajiny i ze sousedního Ruska s cí-
lem dát všem jinak orientovaným pořádně 
za vyučenou; z představy, že to vše se děje 
kousek na východ od Prahy, mě docela 
mrazilo). Další snímek „Neviditelné lásky“  
z francouzské produkce portrétoval krásné 
a vitální seniory, žijící převážně daleko od 
hlučných velkoměst. Místo očekávatelných 
LGBT aktivistů povětšinou prostí venkova-

né, chovatelé koz, mluvící s neuvěřitelnou 
otevřeností a moudrostí o lásce a o sexu; je-
jich výpovědi umocňovala magická krajina 
s dubovými háji a skalnatými pahorky, která 
jako by říkala: ano, je to tak.
Vážím si filmů jako „Neviditelní“ nebo „Ne-
viditelné lásky“, které jsou spíše neemoci-
onální, deskriptivní, věcné, nejednoznačné, 
neprvoplánové, neaktivistické, tak trochu 
koanické (paradoxní) jako život sám. Osob-
ně mám problém s typem dokumentů, kte-
ré bývají patetické, vypjatě stranické, ne-li 
přímo manipulativní. Nejčastěji pocházejí  
z produkce USA; do značné míry právě ře-
čené platí např. o výše zmíněném norsko-
-švédského dokumentu „Statečná srdce“.  
I z tohoto důvodu mají po skončení projek-
ce své nezastupitelné místo besedy diváků  
s tvůrci filmu nebo odborníky, kteří mohou  
k danému tématu uvést další relevantní fakta, 
a divákovi tak usnadní hlubší orientaci i tří-
bení názorů. Z debatujících se mi vybavuje 
mj. i známý sexuolog Petr Weiss, odborník 

na sexuální deviace (také předseda Spolku 
akademiků Židů), který po skončení vynika-
jícího polského snímku „Zapletení“ kritizo-
val zametání určitých kontroverzních témat 
pod koberec zejména tam, kde rigidní nábo-
ženství zužuje prostor pro veřejnou diskusi 
a nahrazuje ji nepřekonatelnými tabu. Pro-
střednictvím kladených otázek k projekcím  
i sami diváci vyjadřují své nepřímé komen-
táře a postoje. Festival Jeden svět se tak stá-
vá nepřetržitým dialogem. A to je asi jeden  
z dalších důvodů, proč si festival nenechám 
nikdy ujít. Možná jsme se i kvůli tomu na-
rodili: abychom směli svobodně hovořit, aby-
chom se vzájemně slyšeli a v hovoru se do-
týkali jeden druhého (výše uvedenými slovy 
parafrázuji českého básníka Vladimíra Hola-
na), a tak olamovali hroty agresivity a rozpou-
štěli, změkčovali svá zapouzdření, zatvrdnutí 
v apriorních postojích, měnili své názory, byli 
otevřenějšími, tudíž i laskavějšími.

Martin Skořepa
Foto: www.jedensvet.cz

➤

PrAžSKý fIlmový fEStIvAl 
JEDEn SVět mýma očima
Festival dokumentárních filmů Jeden svět skončil v Praze 13. března a byl pro město velkou 
událostí. Festival, jehož tématem jsou lidská práva, nabízí poněkud odlišný, nový pohled – 
alespoň pro některé z nás – na různé kultury, národy a země z celého světa. Dokumenta-
risté odhalují strhující příběhy, z nichž některé jsou velmi bolestné, jiné směšné. Příběhy, 
které mají většinou jediné, prosté poselství – totiž že i jednotlivec má moc změnit svět.

každého z protagonistů filmu lze spatřit jis-
kru naděje. Naděje, že jednou se věci změ-
ní, pokud nepřestaneme bojovat za to, co je 
správné.
Ne všechny filmy zachycují extrémní situ-
ace. Některé představují „prosté lidi“, kte-
ré alespoň já považuji za hrdiny pro jejich 
pohled na svět a způsob života. Setkáváme 

se v nich s lidmi, kteří bojují ne nutně za 
„vysoké a vznešené ideály“, ale třeba jenom 
za zachování svého světa, svého domova. 
S lidmi, kteří pracují v oblasti ochrany příro-
dy nebo lidé, kteří žijí v místech, kde účelem 
svatby je získat razítko, nikoliv uzavřít lás-
kyplný svazek. I v těchto filmech je možné 
setkat se s fascinujícími hrdiny.

Foto z oceněného filmu „Bahrajn – vstup zakázán“ 
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„Týden co týden se tuctům gay Palestinců 
podaří utéct do Izraele, kde se opět musejí 
skrývat – ne jako homosexuálové, ale jako 
Palestinci. Z bezpečnostních důvodů zůstává 
v platnosti opatření, podle kterého musejí být 
okamžitě vráceni na Okupovaná území, tedy 
posláni na jistou smrt,“ říká hlas režiséra 
v úvodu dokumentu. V besedě po promítání 
doplnil, že udělení azylu takovýmto lidem 
v Izraeli by znamenalo prolomení velkého 
tabu: práva na návrat Palestinců, kteří odešli 
v roce 1948.
Protagonisty dokumentu jsou tři gayové ze 
Západního břehu: Abdu, Faris a Louie. Nele-
gálně se jim podaří dostat na území Izraele, 
kde jim pak izraelští lidskoprávní dobrovol-
níci pomohou získat vstupní vízum do blíže 
neurčených evropských zemí.
„Palestinská policie přišla ke mně do bytu 
ve dvě hodiny ráno. Odvedli mne na stanici 
v Ramalláhu, drželi mne tam patnáct hodin, 
a co hodinu mne byli. Strčili mi hlavu do 
záchodu a říkali mi, že pracuji pro Mosad, 
že přece každý gay pracuje pro Mosad,“ říká 
na kameru Abdu Rawashda. „Kdyby izra-
elskou i palestinskou vládu řídili gayové, 
všechny problémy by se vyřešily. Protože 
gayové nerozlišují, kdo je muslim, kdo křes-
ťan a kdo žid,“ říká s nadsázkou při průvodu 
hrdosti v Jeruzalémě. V záběru za ním stojí 
zbožný Žid s nápisem „průvod zvířeckosti.“ 
„V této zemi nenávidí každý každého. Proč 

bych měl nenávidět?“ ptá se v Yarivově fil-
mu Abdu. Dnes žije ve Skandinávii a anga-
žuje se v propalestinských aktivitách. Tvrdí, 
že je potřeba nejprve bojovat proti okupaci 
a až poté za lidská práva v Palestině. S Ab-
duem jsem se setkal při Prague Pride vloni 
v létě na akci v DOXu v pražských Holešo-
vicích. Myslím, že se snaží především získat 
uznání od ostatních Palestinců.
„Snil jsem, že jednoho dne řeknu svému 
otci: Otče, odpust mi, takto jsem se naro-
dil. Nedělej mi špatné věci. Snad mne jed-
noho dne přijmeš jako můj otec,“ svěřuje 
se v dokument Louie, další z protagonistů, 
poté co se dozví o smrti svého otce. Na tvá-
ři má velkou jizvu od doby, co ho chtěl jeho 
otec za homosexualitu zabít. Louie poté žil 
deset let nelegálně v Tel Avivu a živil se 
prací načerno. Na krku nosil Davidovu 
hvězdu, aby nebyl tak nápadný policii. 
Přesto byl zatčen na vlakovém nádraží jen 
krátce poté, co obdržel vízum do Evropy. 
Měl s sebou potvrzení od lidskoprávních 
organizací, že je gay, i letenku do Evro-
py – nic ale nepomohlo: byl deportován 
na Západní břeh. Den před odletem se mu 
podařilo nelegálně dostat zpátky do Izraele 
a odjet do Evropy.
Síla dokumentu je v syrovosti samotné ži-
votní reality palestinských gayů na útěku. 
Přestože se Yariv Mozer snaží k tématu 
přistupovat naprosto objektivně, tak např. 

Během jedné z recepcí jsem měl možnost 
hovořit s milou dámou jménem Mary Lou. 
Ještě před rokem byla fotografkou, ale po-
stupně ji začal více a více přitahovat svět 
dokumentárního filmu. Momentálně pra-
cuje na projektu v Africe a doufá, že svůj 
film bude moct představit na příštím roční-
ku festivalu. Chvíli jsme mluvili s dalšími 
umělci, fotografy a novináři a konverzace 
se stočila k otázce, co podle ní dělá dobrý 
dokumentární film. Mary Lou k tomu říká: 
„Základem filmu je idea. To je ale jen začá-
tek. Každý autor přistupuje k tématu z jiného 
úhlu, každý promlouvá svým vlastním hla-

sem. Takže i když si zvolíte téma, které již 
bylo zpracováno, může být váš hlas slyšet, 
pokud je odlišný od ostatních. A o to se musí 
dokumentarista snažit.“ Zeptal jsem se, zda 
více peněz znamená také lepší film. „Ne ne-
zbytně. Samozřejmě, že když jsou za filmem 
peníze, na výsledku se to projeví. Ale někdy 
zase může být lepší, když se jedná o menší 
film a tvůrce k němu má osobnější přístup. 
Někdy úplně stačí zapnout kameru a nechat 
realitu života, aby se sama postarala o pří-
běh. Naší prací je prostě nechat realitu, aby 
se projevila, s naší minimální intervencí,“ 
odpověděla Mary Lou.

Letošní ročník festivalu Jeden svět skončil.  
A já už se těším na příští a jsem zvědavý, 
s čím přijdou noví tvůrci či ostřílení vete-
ráni. Ale hlavně ve mně festivalové filmy 
vyvolaly velké přání vidět ve světě více 
změn k lepšímu. Být svědkem toho, že svět  
(a politikové) nebude pouze mluvit o potřebě 
změny, ale bude se o ni skutečně snažit. A že 
se dočkáme světa, v němž je každý člověk 
důležitý a jeho hlas má váhu. 

 Tomer Atias
Přeložila: Kateřina Weberová

Foto: www.jedensvet.cz

Yariv mozer HoStEm fEStIvAlu
Izraelský režisér Yariv Mozer natočil svůj třetí dokument Neviditelní (The Invisible Men / 
Gvarim Bilti Nor‘im) v roce 2012. V březnu letošního roku se zúčastnil promítání svého 
filmu v rámci festivalu Jeden svět v Praze.

na lidskoprávních festivalech ve Francii či 
na některých amerických univerzitách jeho 
dokument dosud nepromítli. Organizátorka 
podobně zaměřeného festivalu v Jordánsku 
se na něj dokonce odmítla byť jen podívat 
s odůvodněním, že se nebude dívat na nic, 
co pochází z Izraele. Kladu si otázku, jak 
může lidskoprávní aktivista bojkotovat lid-
skoprávní film pouze z důvodu státní pří-
slušnosti autora.

 Pavel Kuča
Foto: archiv Yariva Mozera

Palestinský gay Abdu Rawashda (vlevo) a izraelský re-
žisér Yariv Mozer
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výzva

Jak se k problematice 
transplantace kostní dřeně 
staví rabínské autority, nám 
řekl vrchní pražský 
a zemský rabín Karol Sidon:
Záchrana života je v židovství 
vždy hlavní prioritou. V případě 
transfuze i transplantací kostní 
dřeně jsou rabíni jasně pro. Vznik-
la i celosvětová rabínská podpora 
pro transplantaci kostní dřeně, aby 
se příslušníci komunity nebáli při-
hlásit coby dárci. Já jsem také toto 
prohlášení podepsal a těch podpi-
sů je na něm několik set od rabínů 
z celého světa.
V případě ohrožení a tedy záchra-
ny života je úplně jedno, kdo koho 
zachraňuje. Žid může dát krev člo-
věku, který není židem, a obráceně. 
Je to čistě medicínská věc a z ná-
boženského hlediska je hlavní za-
chránit lidský život. Osobně je mi 
líto, že už jsem starý na to, aby mě 
do registru zapsali. Je to důležitá 
a dobrá věc.

O medicínských aspektech 
jsme hovořili 
s MuDr. Tomášem Svobodou 
z Fakultní nemocnice v Plzni,
kde je pobočka Českého národního 
registru dárců kostní dřeně:
Jak složité je najít vhodného dárce? 
Krevní skupina při darování kostní 
dřeně nehraje roli?
Najít vhodného dárce kostní dřeně je poměr-
ně složité. Vzájemná shoda „pacient a jeho 
dárce“ totiž vůbec nezáleží na krevní sku-
pině, tu mohou mít oba rozdílnou. Rozho-
dujeme se podle shody v tzv. HLA systému 
(tkáňových znacích, které obyčejně rozpo-
znáváme a hodnotíme na bílých krvinkách). 
To si člověk může představit jako řadu 
deseti čísel, které se různě mísí a výsled-
kem je pak několik miliard možných kom-
binací! Najít shodu je téměř zázrak i mezi 
příbuznými.

Jak se odráží původ, místo narození 
předků a různé kombinace národností 

nA DŘEŇ
s rabínem Karolem Sidonem a muDr. tomášem Svobodou
Každý rok onemocní v ČR stovky lidí leukémií a dalšími nemocemi krve. Transplantace kost-
ní dřeně bývá jedinou možností uzdravení, ale často se nepodaří najít dárce v rodině. Lidé 
s jiným než většinovým etnickým původem, v českém případě slovanským, hledají dárce 
obtížně. Český národní registr dárců kostní dřeně oslovil letos židovskou komunitu a na ten-
to popud Židovská obec v Praze pořádá 19. května unikátní akci zaměřenou na nové dárce.

v naší krvi? Dá se třeba zpětně 
vypátrat původ z takového rozboru?
HLA znaky na krvinkách jsou dědičné. Proto 
je určitá kombinace znaků více charakteri-
stická pro konkrétní geografi cké prostředí. 
Je jiná ve střední Evropě než v rovníkové 
Africe nebo v Grónsku. To se také odráží 
v pravděpodobnosti nalezení dárce: pro čes-
kého pacienta prakticky nelze najít shodného 
dárce mezi Afričany a zase naopak. I proto 
usilujeme o „obohacení“ registru dárci z et-
nických menšin, kam patří i Židé, kteří se za 
dlouhá století geneticky moc nezměnili, pro-
tože se ženili a vdávali především v rámci 
své komunity.
Na druhou stranu není možné podle sestavy 
HLA znaků přesně rozklíčovat původ. Někdy 
se nám stane, že náš pacient má tak „vzácné“ 
znaky, že mezi 20 miliony dárců na celém 
světě najde pouze dva z registru v USA, kte-

rý sdružuje právě židovské etnikum 
(jmenuje se Gift of Life), nebo právě 
v izraelském registru, a tím je vyso-
ce pravděpodobné, že má židovský 
původ, i když to dosud třeba vůbec 
nevěděl… Proto jsou potřební a žá-
daní dárci z etnických menšin a ze 
smíšených manželství. U takových 
lidí jsou znaky „namíchány“ úplně 
jedinečně.

Je rozdíl třeba mezi ženou 
a mužem a jakou roli hraje 
věk nebo tělesný vzrůst?
Vhodnějšími dárci jsou muži a ženy, 
které ještě nebyly těhotné. Každé tě-
hotenství u ženy znamená, že získá 
do krve protilátky od otce dítěte. Pří-
jemce její dřeně by pak neměl v krvi 
dva typy krvinek, ale už tři.
Ideálním prototypem dárce je muž do 
35 let, co možná největší a nejzdra-
vější. To ale neznamená, že ženy po 
porodu do registru nechceme. Jejich 
sestava HLA znaků může být jedi-
nečná! Roli hraje i hmotnost dárce, 
čím více váží dárce, tím více se poda-
ří pro pacienta buněk získat a rychleji 
se ujmou. Odběry u registrovaných 
dárců probíhají do 60 let věku.

Mohou do registru vstoupit i gayové?
Gayové jsou sice podle konzervativních lé-
kařských norem v ČR stále považováni za 
„rizikovější skupinu“, ale mohou se zapsat 
do seznamu dárců. Pokud by se našel příjem-
ce, projdou stejně všichni dárci důkladnými 
testy. DNA dárce může být zcela unikátní 
a jediná vyhovující příjemci.

 Připravila Kateřina Mikulcová
Darovat druhému člověku šanci na život je 
ten největší dar.
Koncert nejen pro dárce kostní dřeně 
se uskuteční 19. května od 17 h v klubu 
Druhé patro – Dlouhá 37, Praha 1. 
Přímo během akce si budete moc nechat 
odebrat malý vzorek krve a zapsat se do 
registru dárců. Na koncertě vystoupí řada 
zajímavých hostů. 
Detaily o akci a novinky najdete na http://
www.kehilaprag.cz/nadren/ a na Facebooku.

rý sdružuje právě židovské etnikum 
(jmenuje se 
v izraelském registru, a tím je vyso-
ce pravděpodobné, že má židovský 
původ, i když to dosud třeba vůbec 
nevěděl… Proto jsou potřební a žá-
daní dárci z etnických menšin a ze 
smíšených manželství. U takových 
lidí jsou znaky „namíchány“ úplně 
jedinečně.

Je rozdíl třeba mezi ženou 
a mužem a jakou roli hraje 
věk nebo tělesný vzrůst?
Vhodnějšími dárci jsou muži a ženy, 
které ještě nebyly těhotné. Každé tě-
hotenství u ženy znamená, že získá 
do krve protilátky od otce dítěte. Pří-
jemce její dřeně by pak neměl v krvi 
dva typy krvinek, ale už tři.
Ideálním prototypem dárce je muž do 
35 let, co možná největší a nejzdra-
vější. To ale neznamená, že ženy po 
porodu do registru nechceme. Jejich 
sestava HLA znaků může být jedi-
nečná! Roli hraje i hmotnost dárce, 
čím více váží dárce, tím více se poda-
ří pro pacienta buněk získat a rychleji 
se ujmou. Odběry u registrovaných 
dárců probíhají do 60 let věku.
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fenoménem. Mladá Pravice dokázala v po-
čátcích své aktivity získat podporu řady kon-
zervativně smýšlejících osobností jako Ale-
xandr Tomský nebo Václav Klaus. Dokázala 
rovněž oslovit velké množství židovských 
čtenářů a dokonce i autorů jako například 
Benjamin Kuras. Odkazy na weby EUrabia 
a EUportál se staly stálicemi pro-izraelských 
webových stránek jako například Eretz.cz.
Na výročí útoků 11. září pořádala Mladá Pra-
vice pravidelná pietní setkání, na nichž byly 
česká, americká a izraelská vlajka vyvěšeny 
bok po boku. Na setkáních promlouvali ne-
jen aktivisté Mladé pravice a jejich přízniv-
ci, ale i pozvaní řečníci ať už ze židovských 
organizací či z české pobočky Křesťanského 
velvyslanectví Jeruzalém. Byl to Adam Bar-
toš, kdo na jednom z těchto setkání prohlásil: 
„Podporujeme Izrael, který si své 11. září  
v menší míře, ale o to častěji a již několik let, 
prožívá stále znovu a znovu.“ Byl to tentýž 
Adam Bartoš, kdo varoval, že „střet civiliza-
cí existuje, ať se nám to líbí nebo ne“.
Jako rozhodný spojenec státu Izrael vy-
stupovala Mladá Pravice v čele s Adamem 
Bartošem a Lukášem Petříkem od roku 2004 
do roku 2007. Svědčí o tom desítky článků 

„Nepřátel se s hněvivým člověkem a s mu-
žem vznětlivým se nestýkej, ať se nepři-
způsobíš jeho stezkám a nenastražíš léčku 
své duši.“

 (Př. 22, 24-25)

Mladí a konzervativní
Kořeny Mladé Pravice sahají ke Konzerva-
tivní straně, konkrétně k její mládežnické 
organizaci s názvem Klub mladých konzerva-
tivců. Vysoce aktivní a v některých ohledech 
radikálnější pražská sekce tohoto klubu, ve-
dená Lukášem Petříkem, se po sérii osobních 
a ideových neshod rozešla s Mladými kon-
zervativci ve zlém a založila si svůj vlastní 
Pražský klub mladých konzervativců, později 
přejmenovaný na Mladou pravici. Psal se rok 
2004. Uběhly jen tři roky od útoků na Svě-
tové obchodní centrum v New Yorku dne  
11. září 2001. Mladá pravice se hrdě přihlá-
sila k idejím Margaret Thatcherové, George 
Bushe, amerických evangelikálů a neokon-
zervativců. Základní ideový dokument Mladé 
Pravice, tzv. Desatero, obsahoval mj. i pro-
gramovou prioritu s názvem: „Transatlantic-
ká vazba a podpora Státu Izrael“.
Nové hnutí převzalo kontrolu nad časopisem 
Portál a jeho elektronickou podobou E-por-
tál, původně vydávaným Konzervativní stra-
nou a založila k nim na internetu další sek-
ce: EUportál a vůbec nejznámější EUrabii. 
Vznikla tak skupina webů Českého portálu. 
Zejména web EUrabia dokázal upoutat po-
zornost svou radikální proti-islámskou ré-
torikou, inspirovanou radikalismem Geerta 
Wilderse a Evropské nové pravice v Nizo-
zemí, Belgii a Dánsku. V českém prostředí, 
kde debatám o islámu do té doby vévodily 
střízlivé hlasy orientalistů, byl tento web, 
spolu s webem Pravda o islámu založeným 
jen několik týdnů před EUrabií, zcela novým ➤

od fIloSEmItISmu 
    K AntISEmItISmu
případová studie hnutí mladá pravice
Říkali si Mladá pravice. Jejich nejviditelnější aktivitou byla každoroční setkání na výročí 
11. září. S americkými a izraelskými vlajkami za zády hrdě pronášeli projevy proti islám-
skému terorismu zakončované zvoláním „Bůh žehnej Americe, Bůh žehnej Evropě!“. Jejich 
web Eurabia byl (a často dodnes je) oblíbenou četbou i mezi židovskými čtenáři, kteří  
v něm vidí izraelského spojence v blízkovýchodním konfliktu. Mladá pravice, weby České-
ho portálu a jejich nejznámější postava – Adam Bartoš – však během posledních let prošly 
výraznou ideovou proměnou, která vedle toho, že je zajímavou příležitostí pro případo-
vou studii o vztahu filosemitismu a antisemitismu, vyvolává i některé znepokojivé otázky 
o povaze a budoucích trendech na scéně českého politického extremismu.

vyjadřujících rozhodnou podporu Izraeli  
a kritizujících projevy antisemitismu, zejmé-
na v islámských zemích. Svědčí o tom i fakt, 
že Lukáš Petřík a Adam Bartoš (zakladatel 
webu EUrabia) byli mezi prvními signatáři 
základního prohlášení Ligy proti antisemi-
tismu, byť podle vyjádření iniciátorky této 
výzvy Věry Tydlitátové se na činnosti LPA 
vlastně nikdy konkrétně nepodíleli. Když 
se v listopadu roku 2007 pokusili neona-
cisté z Národního odporu zorganizovat po-
chod židovským městem v Praze na výročí 
křišťálové noci, Mladá pravice vystoupila  
s rozhodným odsouzením takovéto provokace  
a postavila se jednoznačně na stranu aktivis-
tů, kteří se rozhodli zablokovat ulice Josefo-
va vlastními těly.
Jenže pod povrchem již docházelo k prvním 
drobným ideovým posunům. Vztah provo-
zovatelů webů Českého portálu k oněm tolik 
prosazovaným neokonzervativním idejím se 
kolem roku 2007 začal poněkud komplikovat 
a Mladá pravice (v té době byla ještě viditel-
ně fungujícím občanským sdružením) začala 
opatrně experimentovat s radikálnějšími po-
lohami konzervativní ideje. První příležitost 
se k tomu naskytla již v roce 2006, kdy se  
v parlamentních volbách ucházel o přízeň vo-
ličů krajně pravicový subjekt Právo a spra-
vedlnost. Název této strany byl inspirován 
polskými konzervativními jestřáby z Prawo 
i Sprawiedliwość a jejím cílem bylo sjednotit 
vysoce roztříštěnou ultra-pravicovou scénu 
pod hlavičkou jednoho neutrálního subjek-
tu. Strana samotná vznikla přejmenováním 
Sdružení důchodců České republiky (malé 
neparlamentní strany, ideově blízké SPR–
RSČ) a pod její hlavičkou se na jedné kandi-
dátce sešli příznivci konzervativní pravice na 
jedné straně, s klerofašisty (Ladislav Malý)  
a dokonce i příslušníky neonacistických stran 

V roce 2008 vyjadřoval Adam Bartoš (vpravo) veřejně 
podporu Izrael (zdroj: http://abbartos.wordpress.com)
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veřejnosti zaujala poté, co se k ní připojilo  
i šest poslanců ODS a jeden senátor. Bohužel 
se k téže petiční výzvě připojil i Petr Bahník 
(předseda Práva a spravedlnosti) a František 
Červenka (předseda radikálně antisemitské-
ho Národního sjednocení). Weby Českého 
portálu se k ní připojily rovněž. V této době 
už byla revize původního neokonzervativní-
ho zaměření webů Českého portálu stále vidi-
telnější. Důraz na „transatlantickou vazbu“ 

začínal být stále více střídán proruským 
sentimentem. Zajímavým indikátorem této 
proměny od pro-amerického k pro-ruskému 
zaměření je postoj webů Českého portálu  
k možnému umístění americké raketové zá-
kladny (později radaru) na českém území. 
Zatímco v letech 2007 a 2008 patřily weby 
Českého portálu k nejradikálnějším pří- 
znivcům umístění základny na našem území,  
o pár let později bude tentýž kdysi radikálně 
prosazovaný radar Adamem Bartošem ozna-
čen za součást údajné americké superzbraně 
na ovládání počasí.

(Tomáš Vandas) a skupin (Jiří Petřivalský, 
František Červenka nebo Petr Fryč) na stra-
ně druhé. Právo a spravedlnost se prohlásilo 
za novou jednotící sílu konzervativní scény 
a jeho prohlášení byla sporadicky umisťo-
vána i na weby Českého portálu. Odkaz na 
Právo a spravedlnost byl pak po několik let 
součástí titulní strany tohoto webu. A tak 
došlo k zajímavému paradoxu. Když v lis-
topadu roku 2007 chtěli pochodovat neona-
cisté pražským Židovským Městem, Mladá 
pravice se postavila rozhodně na odpor a její 
členové stáli s Izraelskými vlajkami v onom 
mrazivém listopadovém dopoledni na Staro-
městském náměstí, zatímco osoby z čelních 
míst kandidátní listiny politické strany Právo 
a spravedlnost, kterou Mladá pravice pod-
porovala, se v téže době pokoušeli o pochod 
týmž Židovským Městem v Praze. Zatímco 
weby Českého portálu podporovaly Právo  
a spravedlnost, podporu tomuto hnutí vyja-
dřovala i Dělnická strana, na titulní straně 
Dělnických listů. Vyvozovat z těchto parado-
xů závěry o „spolupráci“ by ale nebylo přes-
né. V této době se spíše jednalo o nevědomé 
setkání na neutrální půdě vytvořené třetím 
subjektem, byť náznaků ideového posunu 
Mladé pravice přibývalo.

Ideová proměna
V téže době, kdy probíhala celospolečenská 
diskuze o záměru neonacistů na pochod praž-
ským Josefovem se v konzervativních kru-
zích zrodilo nové hnutí s názvem D.O.S.T. 
Stejně jako v případě Práva a spravedlnos-
ti byl i D.O.S.T. do značné míry pokusem  
o sjednocení roztříštěné konzervativní a radi-
kální pravice a stejně jako Právo a spravedl-
nost i hnutí D.O.S.T. přivedlo na tutéž půdu 
umírněné, demokratické konzervativce na 
jedné straně s radikálními katolíky a přízniv-
ci krajní pravice na straně druhé. D.O.S.T. 
vznikl původně jako petice v okruhu katolic-
kého tradicionalisty Michala Semína v reakci 
na debatu o Antidiskriminačním zákonu a re-
gistrovaném partnerství. Výzva byla napsá-
na velice vágním jazykem, což jí umožnilo 
oslovit širší spektrum příznivců. Pozornost 

analýza

Kdy přesně došlo k proměně původně filo-
semitského projektu Mladá pravice v pro-
jekt antisemitský, lze určit jen velmi těžko. 
Patrně šlo o pozvolný a podvědomý proces, 
který navíc poněkud komplikuje onu před-
stavu o filosemitech, kteří se stávají anti-
semity ve chvíli, kdy jsou konfrontováni  
s prostými lidskými vlastnostmi do té doby 
idealizovaných Židů. V proměně Adama 
Bartoše a webů Českého portálu od filosemi-
tismu k antisemitismu patrně sehrály úlohu 
především vnější okolnosti, zcela nezávislé 
na tom, jací Židé jsou nebo nejsou. Ostatně 
tam, kde filosemitismus i antisemitismus do-
káží přežívat bez Židů, není důvod, proč by 
se filosemita nemohl stát antisemitou, aniž 
by kdy potkal jediného Žida. Spíše nežli 
nějaké „zklamání“ sehrála v proměně býva-
lé Mladé pravice nová společnost, v níž se 
díky podpoře projektů Právo a spravedlnost 
a D.O.S.T. ocitla. Do určité míry je tak ra-
dikalizace bývalé Mladé pravice vedlejším 
produktem snah o integraci roztříštěné české 
ultra-pravicové scény.
Sám Adam Bartoš v jednom z článků k desá-
tému výročí 11. září uvádí jako počátek své 
vnitřní proměny setkání s Janem Zemanem, 
českým přeborníkem v konspiračních teori-
ích o 11. září. V jiném kontextu pak rovněž 
zmiňuje vliv Petra Hájka a jeho knihy Smrt 
ve středu. Svou úlohu mohla sehrát i ztráta 
novinářského místa v serveru iDNES.cz, kte-
rou Bartoš považuje za údajný trest za své 
kritické články o Lisabonské smlouvě. Přes-
to ještě v roce 2010 psal: „Podporoval jsem 
a podporuji Izrael, protože jsem věřící člověk 
a navíc je mi sebezáchovný pud Izraele, který 
zbytek Západu jinak postrádá, sympatický.“ 
I tento postoj se ale měl změnit.
Původní rozhodná podpora státu Izrael byla 
na webech Českého portálu od konce roku 
2010 postupně vystřídána konspiračními 
teoriemi o žido-zednářských spiknutích. Pů-
vodně výrazně pro-izraelské weby skupiny 
Českého portálu (E-portál, EUportál, EUra-
bia) začaly přibližně od roku 2010 přebírat 
antisionistické a bohužel i antisemitské ma-
teriály. Počaly rovněž spolupracovat s vy-
davatelem Zvědavce, obhajovat odsouzené 
neonacisty a recyklovat materiál ze skomí-
rajícího, kdysi významného antisemitského 
webu Altermedia.cz.
Adam Bartoš založil v květnu novou sekci 
Českého portálu s názvem Freeglobe, kte-
rá již byla na rozdíl od ostatních sekcí od 
počátku nepokrytě antisemitská. Ovšem  
i na původních webech EUrabia a EUportál, 
donedávna oblíbených i mezi pro-izraelský-
mi aktivisty pro svoji proti-islámskou réto-
riku, se začaly objevovat teze o tom, že za 
islámskou imigraci do Evropy jsou vlastně 
zodpovědní Židé. Některé z webů pro-izra-
elských aktivistů nestačily ideovou proměnu 
Českého portálu včas zaznamenat a zejména 

Anglická verze tohoto textu vyšla v nedávno vydaném 
sborníku Západočeské univerzity v Plzni Faces of Ha-
tred (Tváře nenávisti)

Do záhlaví své webové stránky umístil Adam Bartoš knihu Mezinárodní Žid Henryho Forda (zdroj: http://abbartos.
wordpress.com)

➤

➤
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na podzim roku 2011 docházelo k parado-
xu, kdy pro-izraelské weby odkazovaly na 
stránky citující Protokoly siónských mudrců, 
případně kdy se u článků obsahujících cita-
ce z Protokolů objevovaly reklamy na košer 
potraviny a další podobné bannery cílené na 
židovské čtenáře.
Zakladatel stránek EUrabia Adam Bartoš 
oznámil v listopadu 2011 svým čtenářům, 
že „Nový světový řád“ reprezentovaný ži-
dovskými organizacemi je vlastně daleko 
horší nežli islamizace, která má přitom být 
pouhým nástrojem židovských organizací 
k získání podpory pro Stát Izrael, případně 
následné sjednocení světa pod jednou vládou 
proti údajně vykonstruovanému společnému 
nepříteli. „Neboť, píše Bartoš, „jak nejlépe 
obrousit hrany antisemitismu, než nabídnout 
společnosti jiného nepřítele (společného 
nepřítele)?“ Pro ilustraci uveďme i přímou 
citaci z tohoto článku, nazvaného „Střet civi-
lizací aneb Židé ve stínu muslimů“:
Často bývá největší rivalita právě mezi těmi, 
kteří si jsou nejblíže a kteří usilují o stejný 
cíl. A tak mne napadlo – co když celý ten 
Střet civilizací, který se maskuje jako střet 
Západu s islámem, je ve skutečnosti střetem 
mezi islámem a judaismem? A co když Židé, 
kteří si zvykli dělat věci nenápadně, oklikou, 
nepřímo a skrytě, manipulují Západ do střetu 
s islámem jednak proto, aby získali západ-
ní veřejné mínění na svou stranu a ze svého 
blízkovýchodního sporu učinili spor celo-
světový (protože jinak nemají šanci v něm 
zvítězit) a jednak také proto, aby své vlastní 
světovládné tendence svalili na druhé a od-
poutali tak pozornost od svých vlastních plá-
nů? Pokud by to tak bylo, byla by to geniální 
strategie. A ty bývají Židům vlastní.
Následně pak Bartoš shrnuje základní teze 
jím založeného portálu ohledně islámu, 
včetně tezí o světovládných ambicích a po-
citu nadřazenosti, a oznamuje jejich nalezení  
i v judaismu. K tématu se vrací opakovaně 
například v článku „Komu vděčíme za isla-
mizaci“ či „Je větší nebezpečí NWO, nebo 
islamizace?“. V článku „Nová evropská 
pravice ve službách Izraele“ zase tvrdí, že 
neokonzervativní strany a hnutí (k nimž se 
Mladá pravice donedávna sama řadila) mají 
být pouze izraelskými loutkami k ovládání 
Evropy na pomoc Izraeli. Tyto teze mohou 
být velmi nebezpečné, neboť teoreticky 
umožňují nasměrovat široce rozšířenou is-
lamofobii proti Židům, jakožto náhradnímu 
terči. Hrozba islámu by v takovýchto tezích 
mohla být zneužita podobným způsobem, 
jako tvrzení o údajném židovském podílu na 
šíření bolševismu. Židé sami by pak měli být 
při kontaktech s podobnými proti-islámský-
mi organizacemi velmi opatrní.
Ačkoliv bychom předpokládali, že ke kon-
zervativnímu myšlení by měla patřit i určitá 
míra zdravého skepticismu vůči různým teo-

riím spiknutí, jsou to právě strany a hnutí tzv. 
konzervativní pravice, v jejichž řadách mů-
žeme v poslední době nárůst antisemitských 
incidentů pozorovat nejvíce. Další politolo-
gické výzkumy této scény se budou muset 
zaměřit na otázku, zda tato radikalizace části 
konzervativní scény je projevem nárůstu se-
bevědomí, či naopak projevem určité krize 
identity české konzervativní pravice jako ta-
kové. V loňském roce jsme však byli svědky 
paradoxu, kdy například neonacistická Děl-
nická strana sociální spravedlnosti spíše od-
sunovala židovská témata na vedlejší kolej 
či je prezentovala zašifrovaným, dvojsmy-
slným jazykem, zatímco ultrakonzervativní 
a klerofašistická hnutí svou protižidovskou 
rétoriku posilovala a prezentovala zcela bez 
obalu a navíc na webech provozovaných  
v České republice. Zatímco se na neonacis-
tickém internetu v současnosti objeví jeden či 
dva antisemitské články týdně, na Freeglobe 
připadá jeden na každý den. Článků Adama 
Bartoše si samozřejmě začali všímat i neona-
cisté a Bartoš si za své články vysloužil po-
chvalná slova od samotného Erika Sedláčka, 
který se stal věrným čtenářem jeho osobního 
blogu: „Škoda, že Bartošovy články zapad-
nou na bezvýznamném blogu. Měly by vychá-
zet knižně a být součástí školních osnov.“

Dodatek – prezidentské otazníky
Vývoj kolem Mladé pravice a webů Českého 
portálu poukazuje na závažnou vnitřní krizi 
české radikálně-konzervativní scény, která 
jakoby v důsledku absence vlastní identity  
a nosných témat experimentovala s rozličný-
mi domácími i zahraničními ideovými moti-
vy, z pravé a nově i z levé strany politického 
spektra. Jednou z největších záhad kolem 
webů Českého portálu však není jejich ideo-
vá proměna, nýbrž vztah jejich provozovate-
lů k osobám bývalého a nového prezidenta 
České republiky. Pochvalné výroky expre-
zidenta Václava Klause na osobu Adama 
Bartoše jsou veřejně známé, stejně jako spo-
lečné fotografie z audiencí, které Bartoš hrdě 
vyvěšuje na svém osobním blogu. Bartošovy 
články (byť ne přímo ty antisemitské) lze 
nalézt na osobních stránkách www.klaus.cz  
a exprezidentovy projevy a články jsou stáli-
cí webu Freeglobe, kde jsou tak publikovány 
bok po boku s teoriemi o židovském spiknu-
tí. Ačkoliv bychom nechtěli bývalého pana 
prezidenta z čehokoliv obviňovat, nabízí se 
otázka, proč mu takováto společnost neva-
dí? Je si vědom aktivit těchto osob, s nimiž 
spolupracuje? Exprezident Klaus je známý 
tím, že mu imponují lidé, jejichž myšlenky 
dokážou jít proti hlavnímu proudu. Ovšem 
jakkoliv úctyhodná může jeho odvážná ob-
hajoba takovýchto osob být, několikrát jej 
uvedla i do nepříliš lichotivé společnosti, jak 
se vedle Adama Bartoše ukázalo například  
v kauze Ladislava Bátory.

A podobné otázky si je nyní třeba klást  
i v souvislosti s nastupujícím prezidentem. 
Ano, nový prezident je ve vztahu k izrael-
sko-palestinskému konfliktu paradoxně 
větším jestřábem nežli jeho konzervativní 
protivník z přímé volby. Radikálním pro-iz-
raelským aktivistům mohou imponovat Ze-
manova slova odmítající vznik palestinského 
státu či jednoznačná podpora vojenského 
zásahu proti Íránu. Ovšem na druhé straně 
nezapomínejme na to, že Miloš Zeman ne-
váhal během své prezidentské kampaně po-
užít nacionalistická a xenofobní témata a že 
dokonce proti svému protivníkovi nekriticky 
použil článek Adama Bartoše z webu Free-
globe. Nastupující prezident má na webech 
Českého portálu jednoznačnou podporu spo-
jenou se značnými očekáváními. Tato pod-
pora přitom není prosta paradoxů: údajní eu-
roskeptikové se radují z vítězství eurofedera-
listy; údajná konzervativní pravice oslavuje 
vítězství socialisty. Miloš Zeman je na těchto 
webech prezentován jako bojovník za český 
národ proti údajnému spiknutí Bildebergu  
a zednářskému programu, jehož měl být Ka-
rel Schwarzenberg nástrojem. Případným 
kritikům výsledku prezidentské volby jsou 
pak Adamem Bartošem směřovány antise-
mitské narážky. A opět, stejně jako v případě 
exprezidenta Klause, si musíme klást otázku, 
zda o tom nastupující prezident ví, a pokud 
ano, proč mu to nevadí? A ačkoliv se dnes 
Miloš Zeman prezentuje jako přítel Izraele, 
je otázkou, zda tuto pozici ve svém prag-
matismu nezmění v okamžiku, kdy ucítí, že 
mu to může přinést politické body. Výše po-
psaná cesta Mladé pravice od filosemitismu  
k antisemitismu ukazuje, jak rychlá tato pro-
měna může být a jakou roli v ní může sehrát 
přátelství „s lidmi hněvivými“.

 Zbyněk Tarant

Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D., (nar. 1982) je 
odborným asistentem na Katedře blízko-
východních studií Západočeské univerzity 
v Plzni. Jeho hlavním předmětem studia je 
téma reflexe holocaustu v židovské kolektivní 
paměti. Od roku 2007 se ale věnuje i syste-
matickému sledování a analýze projevů an-
tisemitismu v myšlení české krajní pravice.

Adam Bartoš na audienci u prezidenta Václava Klause 
v roce 2010 (zdroj: http://abbartos.wordpress.com)

➤
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vzpomínky

P rávě u příležitosti 
třetího výročí exi-

stence CVH Malach byl 
také veřejnosti předsta-
ven další zdroj, archiv 
Hlasy uprchlíků (Refugee 
Voices). Soubor 150 na-
rativních interview s ži-
dovskými uprchlíky před 
nacismem, kteří začali 
nový život ve Velké Britá-
nii, shromáždila v letech 
2003–2007 britská Asso-
ciation of Jewish Refuge-
es (AJR). Více než 450 hodin filmového ma-
teriálu je cenným zdrojem pro akademiky, vý-
zkumníky, pedagogy a další zájemce o studium 
migrace nebo holocaustu. Vzhledem k tomu, že 
vzpomínky některých osob jsou zachyceny jak 
v archivu Hlasy uprchlíků, tak i v dříve shro-
mážděném Archivu vizuální historie USC SF, 
mohou badatelé využít vzájemně se doplňují-
cích pramenů a porovnat, jak na svůj život lidé 
vzpomínali v odlišných časových obdobích.
Všechny rozhovory z archivu Hlasy uprchlíků 
jsou v plném rozsahu přepsány. Aby bylo umož-
něno snadné odkazování na konkrétní pasáže in-

nový ArCHIv nAHrÁvEK roZHovorů 
v Centru vizuální historie malach
V Centru vizuální historie Malach při univerzitě Karlově v Praze jsou zpřístupněny videonah-
rávky autobiografických rozhovorů s přeživšími šoa a dalšími svědky tragických událostí  
20. století. Již čtvrtým rokem zde mohou studenti, pedagogové, badatelé i nejširší veřejnost 
pracovat s bezmála 52 000 záznamů v Archivu vizuální historie uSC Shoah Foundation. 
u příležitosti dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti se  
28. ledna v refektáři MFF uK na Malostranském náměstí konalo seminární setkání ke třetímu 
výročí existence Centra Malach. Na akci byly shrnuty aktivity v loňském roce a praktické 
nastíněny možnosti badatelského či vzdělávacího využití Archivu vizuální historie uSC SF.

terview, jsou přepisy i nahrávky  
opatřeny časovým kódem, 
díky čemuž je možné s mini-
málním úsilím najít specifické 
úseky rozhovorů. Každé in-
terview je kromě doslovného 
transkriptu doplněno fotogra-
fiemi rodinných příslušníků, 
přátel nebo důležitých lokací, 
ale též různých předmětů nebo 
dokumentů, které jsou v kon-
textu daného životního osu-
du důležité. Také fotografie, 
artefakty a tiskoviny mohou 

posloužit jako zdroj obrazového materiálu pro 
badatelské, vzdělávací i dokumentární účely.
Součástí archivu je rozsáhlá databáze obsahující 
seznam rozhovorů s podrobnostmi o narátorech 
a jejich životních příbězích. Interview jsou kata-
logizována s využitím 44 samostatných katego-
rií, které zachycují datum a místo narození, úda-
je o rodičích a jejich povolání, způsobu emigra-
ce, věznicích a koncentračních táborech, ale také 
řadu dalších skutečností. Katalog je bohatým in-
formačním zdrojem pro výzkumníky, kteří díky 
němu mohou snadno nalézt relevantní informace 
v mnoha specifických oblastech zájmu.

P rojekt Školákem v Protektorátu vychází 
z myšlenky přiblížit mládeži i dospělým 

realitu nacistického totalitního režimu v Protek-
torátu Čechy a Morava na příkladu, se kterým 
se buď každodenně setkávají, anebo se setkali 
v minulosti – ve školním prostředí. Jeho hlavním 
cílem je přivést zejména školní mládež k srov-
nání současné situace s praktikami totalitního 
režimu a k uvědomění si hodnoty demokratic-
kého zřízení. Kromě představení obecné situace 
v protektorátním školství pracuje projekt také 
s konkrétními projevy krajní represe vůči české 
školní mládeži v době 2. světové války, v níž ur-
čitou roli sehrála i věznice gestapa v terezínské 
Malé pevnosti. Hlavním výstupem projektu je 
webová stránka (http://skolakemvprotektoratu.
pamatnik-terezin.cz), jež byla zveřejněna v roce 
2012. Web je rozdělen na dvě základní části: 
První je určen zejména učitelům, kteří v ní ob-
jeví množství podpůrného materiálu v případě, 

Všechny rozhovory jsou vedeny v angličti-
ně, ale zdaleka se nezaměřují pouze na život 
pamětníků ve Velké Británii. V archivu Hlasy 
uprchlíků lze najít také ucelené životní osu-
dy několika československých rodáků. Orál-
ní historička dr. Bea Lewkowicz z AJR, která  
u příležitosti zpřístupnění archivu na lednovém 
semináři CVH Malach vystoupila, na závěr 
svého příspěvku promítla ukázku z dokumen-
tárního filmu Czechoslovak Refugee Voices 
(Hlasy československých uprchlíků). „Věřím, 
že se nejen na rozhovory s československými 
pamětníky v archivu Hlasy uprchlíků přijdete 
podívat přímo do Centra Malach,“ uzavřela 
svůj příspěvek dr. Lewkowicz.
Archiv Hlasy uprchlíků je od února 2013 do-
stupný v CVH Malach spolu s rozsáhlým ar-
chivem USC Shoah Foundation a čtyřmi desít-
kami rozhovorů z brněnského Muzea romské 
kultury, zdigitalizovanými v roce 2012. Cen-
trum Malach se nachází v budově Matema-
ticko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze na Malostranském náměstí 25 a je ote-
vřeno každý všední den kromě pondělí. Další 
podrobnosti najdete na webových stránkách:  
http://www.malach-centrum.cz.

 Jakub Mlynář

že se rozhodnou vyučovat o protekto-
rátním totalitním režimu na příkladu 
školství. Naleznou zde také meto-
dické modely (modelové hodiny), 
k nimž je přiložen bohatý didaktický 
materiál (výpovědi pamětníků v psa-
né i filmové podobě, fotografie, dobo-
vé dokumenty, pracovní listy apod.). 
Druhá část webové stránky je určena 
zejména školní mládeži, ovšem je-
jím uživatelem může být prakticky 
kdokoliv. Podle jednoduchého rozdělovníku se  
v ní každý současný školák může s přihlédnutím 
ke svému věku a typu navštěvované školy dostat 
do sekce, jež je věnována škole, do které by cho-
dil v době Protektorátu. Texty, které jsou psány 
s přihlédnutím k věku uživatelů, jsou doplněny 
didakticky zpracovaným obrazovým materiálem 
i dobovými zvukovými nahrávkami. Tento ma-
teriál pochází nejen ze sbírek Památníku Tere-

zín, ale také dalších 18 institucí, neboť tvorbě 
webu předcházel několikaletý výzkum a navá-
zání spolupráce s mnoha archivy a muzei v Čes-
ké republice a zahraničí. Projekt byl realizován 
s finančním přispěním mezinárodní organizace 
International Coalition of Sites of Conscience, 
jíž je Památník Terezín akreditovaným členem. 

Mgr. Jan Špringl, vedoucí vzdělávacího oddělení 
Památníku Terezín 
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Ve středu 15. května od 18 h do 23 h pro-
běhne Noc literatury na pražské Letné. 

Projekt Českých center a EUNIC spojuje 
už sedmým rokem texty současné evropské 
literatury s originální prezentací a neobvyk-
lými místy v jedinečný kulturní zážitek. Čte-
ní budou probíhat paralelně na devatenácti 
místech. Vstup bude zdarma. Jedním z míst, 
kam letošní literární happening zavítá, bude 
také bývalá synagoga ve vnitrobloku domů 

Konference, kterou organizovala italská 
nezisková organizace Gariwo a české 

občanské sdružení Art for Public, se konala 
u příležitosti prvního Evropského dne spra-
vedlivých, kdy celá Evropa uctila památku 
těch, kteří se zasadili často i za cenu svého 
života o to, aby byla respektována lidská 
svoboda a důstojnost obětí totalitních režimů 
nezávisle na jejich politickém zaměření.
Do projektu se nejrůznějšími akcemi zapoji-
lo čtyřicet evropských měst. Ústředním bo-
dem byl italský Milán, kde sídlí organizace 
Gariwo a její zakladatel Gabriele Nissim,  
a kam odletěl Ivan M. Havel, aby se se svou 
manželkou zúčastnil zasazení pamětní trnky 
v Zahradě Spravedlivých na paměť svého 
bratra Václava Havla. Ve svém dopisu paní 
Dagmar Havlová uvedla: „Trnka, která za 
něj byla dnes zasazená v Zahradě spravedli-
vých v Miláně, bude všem připomínat hod-
noty, za které bojoval a kterým věřil. Jeho 
odkaz, jakožto i odkazy dalších bojovníků 
proti totalitním režimům napříč celou Evro-
pou, tak zůstanou v paměti dalších genera-
cí.“ Vedle Václava Havla se v Miláně vzda-
la čest památce dalších Spravedlivých, a to 
Fridtjofu Nansenovi, norskému objeviteli  
a vědci, zakladateli předobrazu uprchlic-
kého pasu, tzv. Nansenova pasu, a držiteli 
Nobelovy ceny míru z roku 1922. Dále Di-
mitaru Peševovi, místopředsedovi bulhar-
ského parlamentu, který svým rozhodnutím 
zachránil 50 000 Židů před nacistickým 
vyhlazením. A v neposlední řadě Samiru 
Kassirovi, libanonskému novináři, politi-
kovi a bojovníkovi za nezávislost své země, 
který se stal v roce 2005 obětí atentátu. Po-
dobné akce jako byla v Miláně, se v Brescii 

zúčastnil Ivan Chvatík, ředitel Archivu Jana 
Patočky.
Význam pražské konference byl podtržen 
bohatou řadou udělených záštit, a to jak ze 
strany institucí – Poslanecká sněmovna PČR, 
Magistrát hl. m. Prahy, České centrum v Mi-
láně, Velvyslanectví italské republiky v Praze, 
Italský institut kultury v Praze; tak ze stra-
ny občanské společnosti – Nadace Dagmar  
a Václava Havlových VIZE 97, Knihovna 
Václava Havla, Amnesty International, Národ 
pohasl, Paměť národa, Post Bellum, InIusti-
tia, Archiv Jana Patočky, Adam ČR a Lungta. 
Všem také patří poděkování organizátorů.
Mezi řečníky byla i předsedkyně Poslanecké 
sněmovny paní Miroslava Němcová, která 
svým příspěvkem připomněla publiku vý-
znam činu Sira Nicholase Wintona, britského 

občana, který v roce 1939 zachránil 669 pře-
vážně židovských dětí před transportem do 
koncentračních táborů. Podle ní by nám vzor 
Nicholase Wintona měl pomáhat postavit se 
realitě, v níž i dnes tolik lidí kolem nás potře-
buje pomoc. Vyjádřila potěšení, že výukový 
program prokázal svůj smysl. Mladí lidé na 
toto téma slyší, protože se potřebují dozvě-
dět, co se v té válce odehrálo a co oni sami  
v dnešním světě mohou udělat. Na adresu 
přítomného velvyslance Izraelského státu  
J. E. Jaakova Levyho paní předsedkyně vyjá-
dřila svůj dík za jeho podporu při navrhování 
Sira Wintona na Nobelovou cenu míru.
Na proslov paní předsedkyně Němcové na-
vázal J. E. Levy, který publiku představil 
originál diplomu Spravedlivého, jenž byl  
v roce 1967 udělen československému obča-
nu Josefovi Říhovi, a který od té doby ležel 
zapomenutý s dalším materiálem na švédské 
ambasádě, která tehdy převzala diplomatic-
kou agendu Izraele po přerušení oficiálních 
vztahů ze strany Československa po vypuk-
nutí Šestidenní války. „Letos, dne 9. dubna, 
budu mít čest i povinnost to potvrdit společ-
ně s paní Němcovou, bohužel se zpožděním 
46 let,“ prohlásil J. E. Levy, který podtrhl, že 
„Wintonův čin přesahuje čas. Uctění jeho ro-
diny i po takové době přináší ten samý věčný 
vzkaz: povinnost lidí chovat se lidsky i v ne-
příznivých časech“.
Na konferenci byl iniciován podpis Petice 
za zřízení Zahrady spravedlivých v Praze, 
kterou podepsala zhruba polovina účastníků. 
Sbírání podpisů pokračuje i on-line, petice 
bude poté předložena primátorovi a dalším 
představitelům hl. m. Prahy.

 Zdroj: Art for Public, www.artforpublic.com

Konference u příležitosti 
1. EVRoPSKÉHo DnE SPRAVEDLIVÝCH

Dne 6. března 2013 se v plné posluchárně Fakulty sociálních věd uK uskutečnila konferen-
ce s názvem „Banalita dobra. Aktuálnost odkazu Václava Havla a Charty 77 a zhodnocení 
stavu občanské a lidskoprávní situace v ČR a Evropě“.

Italský novinář Gabriele Nissim, duchovní otec projektu 
Zahrada spravedlivých, se mimo jiné zasloužil o „obje-
vení“ příběhu Dimitara Peševa, zachránce desetitisíců 
bulharských Židů

Synagoga na Letné bude otevřena – 
HlEdÁ SE HIStorICKÁ fotogrAfIE

v Heřmanově ulici 25 na Praze 7. Nábo-
ženským účelům přestala synagoga sloužit 
po Heydrichově zákazu začátkem čtyřicá-
tých let 20. století. Za dob komunistické-
ho režimu využíval prostor národní podnik 
Komenium jako své skladovací prostory.  
V devadesátých letech si pak objekt vyhlédl 
soukromý majitel, zrekonstruoval ho, a přes-
tože o něm veřejnost prakticky neví, jeho 
příjemné prostředí znají diváci pořadu „Na 

plovárně“, který pro Českou televizi mode-
ruje Mark Eben. Klub má stále soukromého 
majitele a není běžně přístupný veřejnosti. 
Bohužel se až do této chvíle nepodařilo se-
hnat ani jednu dobovou fotografii synago-
gy. Budeme velmi rádi, pokud nám čtenáři 
Maskilu pomohou v pátrání a navedou nás 
na správnou stopu.

 Jolana Součková, České centrum Praha
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události

„Tuto nominaci jsem již předkládala dvakrát. 
Ta třetí možnost je teď ve hře,“ uvedla Mirosla-
va Němcová. K opakované nominaci ji vedlo 
nejen osobní přesvědčení, že si Winton cenu za-
slouží, ale i aktivita studentů, kteří se o příběh 
zajímají. Němcová upozornila také na to, že 
Winton letos oslaví 104. narozeniny a Nobelův 
výbor uděluje cenu pouze žijícím osobnostem. 
„Mrzí mě, že Nobelův výbor zatím nevyhověl 
této žádosti,“ dodala. 
Na to reagoval i učitel říčanského Gymnázia 
Open Gate Jiří Kostečka: „Mě to zasáhlo dost 
osobně, protože rozhodnutí padlo právě poté, co 
jsme se dozvěděli o příběhu Nicholase Wintona. 
Tak jsem si položil otázku: Na co v tom Oslu ješ-
tě čekají? Ve Velké Británii je člověk, kterému je 
103 let, který prokazatelně zachránil stovky dět-
ských životů. Tehdy jsem se rozhodl vystoupit na 
školním shromáždění.“
Studenti se s příběhem Sira Nicholase Wintona 
seznámili z dokumentárních filmů Mateje Mi-
náče, osobně se také na besedě setkali se dvěma 
„Wintonovými dětmi“, dámami, které Winton 
ještě jako děti zachránil.
Winton o svém činu celá léta mlčel, a tak jeho 
činy zůstaly dlouhou dobu neprávem v zapo-
mnění. „My jsme patřili mezi ty, kteří věděli, co 
to znamená, když se řekne Schindlerův seznam, 
ale už ne, když se řekne Wintonův seznam,“ řekl 
Kostečka.
David Nitsche, učitel Gymnázia Open Gate, 
který je původem z Velké Británie, dodal, že 
se to netýká jen České republiky. „O Siru Ni-
cholasovi Wintonovi toho studenti v Anglii moc 
neví. A to je veliká škoda. Líbí se mi, že Češi, 
tedy čeští studenti, se rozhodli rozšířit příběh 
Sira Nicholase Wintona nejen do světa, ale také 
do jeho rodné země, a tímto mu poděkovat za to, 
co udělal. Protože na to se nesmí zapomínat.“
Studentům z Gymnázia Open Gate se již poved-
lo v petiční akci sesbírat na podporu nominace 

Studenti chtějí noBELoVu CEnu
pro nICHoLASE WIntonA
V úterý 12. března 2013 se konala tisková konference studentů, kteří si dali za cíl rozšířit 
po celém světě příběh Nicholase Wintona a podpořit tak jeho nominaci na Nobelovu cenu 
za mír. Iniciativu podpořila předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová.

Nicholase Wintona přes 30 tisíc podpisů, nyní 
se se svojí aktivitou obracejí do zahraničí, kde 
oslovují velvyslance i své vrstevníky. Zaměřit 
se přitom chtějí zejména na země, ve kterých 
dnes žijí „Wintonovy děti“ – tj. Velkou Británii, 
Izrael, USA, Německo, Rakousko, Švédsko, 
Norsko a Slovensko. „Potřebujeme podporu co 
nejvíce lidí a potřebujeme, aby se příběh rozší-
řil co nejdál. Chceme také ukázat, že se studenti 
umí spojit a společně něco dokázat,“ vysvětlila 
jedna ze studentských organizátorek.
Aktivitu studentů ocenil i režisér několika me-
zinárodně oceněných filmů o Wintonovi Matej 
Mináč: „Já nic takového neznám, že se příběhu, 
který byl skoro šedesát let v úplném zapomnění, 
chopili studenti ze škol v České republice. To 

Studenti prezentovali svoji iniciativu přímo na půdě poslanecké sněmovny. Podporu jim vyjádřili předsedkyně sně-
movny Miroslava Němcová i režisér Matej Mináč (na fotografii uprostřed).

ještě ani jejich rodiče nebyli na světě, nemají 
s tím příběhem nic společného. Nacházejí v tom 
něco strašně silného. Všude po světě se sbírají 
podpisy a mladí lidé se s tím příběhem sezna-
mují. Zdá se mi to úplně fascinující.“
Studenti si jako realistický cíl stanovili získání 
čtvrt milionu podpisů, v květnu letošního roku 
se chystají petici odeslat do Nobelova výboru 
v Oslu, aby tím podpořili šance Sira Nicholase 
Wintona Nobelovu cenu získat.
Více informací o studentské iniciativě a samot-
nou online petici naleznete na webových strán-
kách studentů http://www.nicholaswinton.eu/.

 Z tiskové zprávy Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR

Foto: www.psp.cz

V e d e n í  Ž i d o v s k é  o b c e  v  P r a z e  s i  V á s  d o v o l u j e  p o z v a t  n a  v ž d y  p ř á t e l s k ý  p r o g r a m

K á v a  o  č t v r t é :
P o ř a d  K á v a  o  č t v r t é  s e  k o n á  z a  f i n a n č n í  p o d p o r y  M a g i s t r á t u  h l .  m ě s t a  P r a h y

Doc. MuDr. Michal Vrablík, Ph.D., 
preventivní kardiolog a předseda České společnosti pro aterosklerózu

Proč tepny kornatí? Jaká je "správná" hladina cholesterolu? Proč jsme ve „světové špičce“ ve výskytu cévních mozkových příhod?
úterý 30. dubna 2013 v 15.30 h

Radim Hladík, nehasnoucí hvězda české kytarové scény!
Kdo by neznal fenomenálního kytaristu a ikonu skupiny Blue Effect, ale také pedagoga a skladatele.

pondělí 6. května 2013 v 15.30 h

Připravil a moderuje: Honza Neubauer (jan@neub.ch, 602 364 682)
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Byli to převážně drobní živ-
nostníci, např. řezníci či 

hospodští. Zaměstnávali pouze 
sebe a svou rodinu. Podle mého 
názoru byli mnohem svobodněj-
šími lidmi než katoličtí nevolní-
ci, kteří museli tvrdě robotovat 
na panském a církvi platit desát-
ky. Židé žili většinou v toleranci 
s nežidovskými obyvateli až do 
chvíle, než se k moci dostal Hitler 
a nacisté obsadili Sudety, Čechy 
a Moravu. Následně začala dis-
kriminace Židů. Takováto křivda 
a nespravedlnost vůči nevinným 
lidem vedla část Židů k rozhod-
nutí bojovat proti nacistům se 
zbraní v ruce. Mezi těmito hrdiny 
byli také tři bratři Lanzerové, kte-
ří patřili do našeho rodu, a jsem 
hrdý, že jsou to moji pokrevní 
příbuzní. Bojovali na východní 
frontě v jednotce pozdějšího čes-
koslovenského prezidenta Lud-
víka Svobody, který je osobně 
znal. Jejich statečným činům je 
věnováno několik stránek v knize 
Židé v československé Svobodově 
armádě od Erika Kulky. Dva bra-
tři padli v krutém boji proti jed-
notkám SS v bitvě u Sokolova na 
Ukrajině. Jeden z bratrů, Walter, 
bojoval dokonce s amputovanými 
prsty u nohou, které mu omrzly při výcviku. 
Jeho matka přemluvila doktora Engela, aby 
ho na frontu proto nepustil. On se tam však 
stejně dobrovolně přihlásil. Své matce to 
vysvětlil slovy: „Mami, jsem voják, ne malé 
dítě.“ Bojoval u těžkého kulometu a jeho ži-
vot ukončila střela z tanku SS. Moji židovští 
příbuzní patřili mezi nejodhodlanější bojov-
níky proti nacismu, protože dobře věděli, že 
bojují především sami za sebe a proti kru-
tému bezpráví páchaném na jejich blízkých 
a ne za nějakou vládu, která je tam poslala. 
Jediný z bratrů, který přežil, Kurt Lanzer, 
byl zároveň i nejmladším vojákem v celé 
Svobodově jednotce. V bitvě u Dukly byl ra-
něn. Nyní žije v izraelské Haifě. Když jsem  
u něho před pár lety byl na návštěvě, plavali 
jsme spolu v moři asi kilometr v kuse. A to  
i přesto, že strýci v té době táhlo již na 80 let. 
Velmi jsem obdivoval jeho výbornou fyzic-

Váleční hrdinové a jejich potomci:

lAnZErovI A gAvorovI
Náš židovský rod pochází ze Slezska, konkrétně z Michálkovic poblíž Ostravy. Podle vy-
právění mého strýce Kurta Lanzera sem část Židů přišla ze Španělska, když utíkali před 
katolickou inkvizicí. 

kou kondici. Za mlada se věnoval vzpírání, 
stejně jako já. Bohužel zhruba před dvěma 
lety u něho lékaři diagnostikovali Alzhei-
merovu chorobu a už je na tom zdravotně 
velmi špatně.
Rodiče mojí židovské prababičky, její sestra 
i s malými dětmi se rozhodli v Michálkovi-
cích zůstat. Vlastnili řeznictví a dům se za-
hradou. Nečekaně byli povoláni na gestapo, 
poté odvezeni do koncentračního tábora, 
odkud se už nevrátili. Marně hořce litovali, 
že neodešli společně s bratry Lanzerovými, 
jejich otcem a matkou. Nemohli už vůbec nic 
dělat, bylo již pozdě.
Moje prababička Matylda, rozená Lanzero-
vá, se provdala za Eduarda Galičáka, který 
nebyl židovského původu, navíc byl hu-
sitského vyznání (stejně jako jeho rodina). 
Proto se na něho protižidovské zákony ne-
vztahovaly. Svou ženu velmi miloval, proto 

se s ní odmítl, i přes nátlak nacistů, 
rozvést. Díky tomu šla do Terezí-
na až později a holocaust přežila. 
Vzpomínám si na pradědečkovo 
vyprávění, jak se bezmocně mu-
sel dívat, když před jeho očima 
odvlekli členové gestapa moji pra-
babičku do koncentračního tábo-
ra. Cítil velkou křivdu a bezmoc. 
Rozhodl se proto stát se členem 
odbojové skupiny. Byl odhodlán 
pomstít se za svou ženu, bojovat 
za ni a třeba pro ni i zemřít. Než 
však stačil cokoliv podniknout, 
přišli si gestapáci i pro něho a od-
vezli ho přímo do vyhlazovacího 
tábora v Osvětimi. Pradědeček měl 
velké štěstí: při příležitosti Hitlero-
vých narozenin dostala část vězňů 
milost, mezi nimi byl i on. Vězni 
byli propuštěni z koncentráku, ale 
sami amnestovaní nevěděli, zda se 
nejedná o past a jestli je esesáci ne-
budou pronásledovat jako lovnou 
zvěř. Proto pradědeček utíkal jako 
o život. Při útěku ho doprovázel 
jistý Holanďan. V koncentrácích 
zemřelo daleko více než „jen“ 6,5 
milionu Židů. Byli tam příslušníci 
téměř všech evropských národ-
ností, mj. také Němci, političtí 
oponenti apod. Po dlouhém útěku 
pradědeček zcela vysílen pěšky 

dorazil domů do Michálkovic. Zvládl to 
pravděpodobně díky výborné fyzické kon-
dici. Byl to aktivní sportovec a člen Sokola.
Když byli pradědeček a prababička v kon-
centračním táboře, tak byla má babička Eva, 
rozená Galičáková, ukrývána u svého strý-
ce Gabriela Chrobáčka, který byl biskupem 
Církve československé husitské. Měl dvě 
vlastní děti spolu se sestrou mého pradědeč-
ka. Byl to velmi dobrý člověk, který Boží lás-
ku a bratrství šířil mezi všemi spravedlivými 
lidmi nejen slovy, ale také činy. Všem pomá-
hal stejně bez ohledu na to, zda se jednalo  
o Čechy nebo Židy. Dnes je moje babička 
Eva, provdaná Gavorová, členkou předsed-
nictva Židovské obce Ostrava a také členkou 
Hidden Child, spolku dětí, které byly za vál-
ky schovávány před nacisty.
Po válce se opět rodina mé babičky dala do-
hromady a dál žila v Michálkovicích. Dům 

Kurt Lanzer na snímku, který byl pravděpodobně pořízen koncem čtyřicátých let  
(archív Skupiny orální historie, Ústav pro studium totalitních režimů)
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od našeho sezná-
mení zhubla 60 kg,  
a to vše bez přísných 
diet, nepřiměřeného 
tréninku a odříkání. 
Ukázal jsem jí cestu 
ke správné životo-
správě . A pak už 
hubla pomalu, ale 
jistě dle zásad zdra-
vého životního stylu. 
Na mých interneto-

vých stránkách (http://www.squash-hastal.
cz/trener-fitness-daniel-gavor) se můžete po-
dívat na fotodokumentaci, která hovoří sama 
za sebe. Jsou tam fotky před a po manželčině 
proměně. Původní tělesné proporce mé sou-
časné ženy pro mne nebyly rozhodující. Tělo 
se totiž přetváří lépe než charakter. V našem 
vztahu je hlavní vzájemná láska, přátelství  
a shoda. Letos spolu oslavíme sedmý společ-
ný rok. Má žena o mně říká, že jsem svou 
originální a nezaměnitelnou povahu zdědil 
po předcích, ke kterým se hrdě hlásím. Proto 
jsem rád, že pracuji na Židovské obci v Pra-
ze a jsem tak v užším kontaktu se židovskou 
komunitou.
Zastávám stejné hodnoty jako můj praděde-
ček Eduard, který bojoval pro svou lásku, na 
rozdíl od jeho bratra, který si vzal sestru mé 
prababičky Matyldy, ale během války podlehl 
tlaku nacistů a rozvedl se s ní. Tím ji i své tři 
malé děti odsoudil ke smrti v plynové komo-
ře. To můj pradědeček tohle neudělal a já si už 
jako malý kluk uvědomoval, že jsem na světě 
jen díky nezměrné lásce a obětavosti mého 
pradědečka a prababičky. Pradědeček se za 
svého bratra velmi styděl. Vzpomínám si, 
jak mi moje prababička ukazovala fotky své 
sestry a dvou jejích malých synovců a neteře 
se slovy: „Tahle krásná miminka ty nacistické 
bestie zavraždily.“ Podle ní kvůli holocaustu 
mnoho lidí pochybovalo o existenci Boha: 
„Kdyby Bůh byl, tohle by přece nedopustil.“ 
Holocaust bylo ale dílo konkrétních lidí.
Velké lidské tragédie se však stávají i dnes  
a nemusí být vždy způsobeny lidmi. Tako-
vým případem je náš malý synovec. Narodil 
se jako naprosto zdravé dítě. Do tří let výbor-
ně prospíval, učil se anglická slovíčka, naučil 
se číslice a písmenka a všem nám dělal jen 
radost. Těšil jsem se, jak s ním budu chodit 
cvičit a vyroste z něho silný zdravý chlap. 
Bohužel krátce po svých třetích narozeninách 
dostal první epileptický záchvat a vše vzalo 
za své. Záchvaty byly čím dál tím častější  
a horší. Přidávaly se další zdravotní problémy 
a jeho psychický vývoj se zastavil. Spous-
tu času strávil v nemocnici, a to dokonce  
i na své čtvrté narozeniny. Nemocnice se pro 
něho v tu dobu stala víceméně druhým domo-
vem. Jakmile se švagrová začala vypravovat 
z domova, synovec se už automaticky ptal, 
k jakému lékaři pojedou dnes. Byla to jediná 

příběh

se zahradou, který za války obýval jistý 
podlý kolaborant, byl rodině vrácen. Pradě-
deček pracoval jako elektrikář, prababička 
byla v domácnosti a vychovávala malou Evu  
a tetu Olinu, která se narodila za války.
Když babička Eva dospěla, provdala se za 
mého dědu Miloše Gavora, který pracoval 
jako důlní inženýr a jehož rod částečně po-
chází z Polska. Po svatbě se jim narodil můj 
otec Jiří, který po maturitě šel studovat vy-
sokou školu do Prahy. Během studií se se-
známil s mojí matkou a brzy na to jsem se 
narodil já. Bylo to 27. ledna 1978. Tento den 
je současně věnován vzpomínce na boj proti 
nacismu a výročí osvobození Osvětimi. Pro-
to o sobě říkám, že jsem se narodil nacistům 
pro zlost.
Moji rodiče byli velice mladí a stále ještě stu-
dovali vysokou školu. Z tohoto důvodu jsem 
mnoho času trávil jako malý u své židovské 
prababičky a pradědečka. Velmi dobře si pa-
matuji na jejich vyprávění z války. Jednou 
jsem se pradědečka zeptal: „Dědo, proč jsi 
nevzal samopal a všechny ty hnusné gesta-
páky a esesáky nepostřílel?“ Pradědeček se 
na mne podíval jako na naivní dítě a hořce se 
pousmál. Proto jsem si jako čtyřletý nejraději 
hrál s umělohmotným samopalem a pistolkou 
a představoval si, jak střílím nacisty.
Později se narodili i moji dva mladší brat-
ři Tomáš a Dominik, kteří v současné době 
studují na vysoké škole. Jsme tři bratři, stej-
ně jako byli bratři Lanzerové. S nadsázkou 
by se dalo říct, že jsem reinkarnací jedno-
ho z nich. Já ale bojuji na poli sportovním. 
Tento rok jsem oslavil 35. narozeniny a měl 
jsem v plánu vyhrát titul mistra republiky 
masters ve vzpírání, kterému se na závodní 
úrovni věnuji již 16 let. Konkurence byla ale 
mnohem větší, než jsem předpokládal, a tak  
i přes mou obrovskou snahu a odhodlání jsem 
nakonec vybojoval „jen“ bronzovou medaili. 
Je to sport, ne žádný boj na život a na smrt. 
Svým dvěma soupeřům, kteří mne porazili, 
jsem přátelsky pogratuloval. Dodržování pra-
videl fair play je podle mne mnohem důleži-
tější než fanatická honba za vítězstvím. Sport 
má lidi sbližovat a ne rozdělovat.
Pracuji jako noční ostraha na Židovské obci 
v Praze a zároveň i jako trenér fitness a kul-
turistiky. Mým největším trenérským úspě-
chem je moje vlastní žena Martina, která  

náplň jeho času. Čeští lékaři stále nevěděli 
co mu je, a tak švagrová se svým manželem 
investovali značné finanční částky a podnik-
li několik cest do zahraničí, kde hledali jako 
zoufalí rodiče pomoc. Po mnoha vyšetřeních 
na vídeňské klinice a následně i znovu v Pra-
ze byla vyřčena konečná zdrcující diagnóza 
se zcela beznadějnou prognózou: zjistili to-
tiž, že synovec trpí velice vzácnou geneticky 
podmíněnou neurodegenerativní chorobou 
(tzv. neuronální ceroidní lipofuscinózou 
NCL 2 – typ Jansky – Bielschowsky), která 
napadá mozek a kompletně celou nervovou 
soustavu. To způsobuje postupné ochrnutí, 
oslepnutí, mentální retardaci a mnoho dalších 
zdravotních problémů. Lékaři nedávají žád-
nou šanci na vyléčení ani zlepšení jeho stavu. 
Jeho rodiče statečně bojují s nepřízní osudu 
stejně jako moji předkové se zbraní v ruce 
proti nacistům. Tento boj se ale bohužel nedá 
vyhrát. Snaží se tedy alespoň o maximál-
ní zlepšení kvality synovcova života. Jeho 
zdravotní stav neumožňuje, aby švagrová 
chodila do práce, a tak rodina žije již šestým 
rokem pouze z jednoho platu. Jejich rodinný 
rozpočet je už tak velice napjatý z důvodu 
vysokých výdajů za osobní asistentku, léky 
a nezbytné terapie. Potýkají se proto s finanč-
ními problémy i v tak důležité chvíli, kdy pro 
malého synovce potřebují pořídit speciální 
kočárek pro zdravotně postižené děti, který 
je nezbytný proto, aby nemusel zbytek života 
strávit pouze na lůžku. V současné době se 
totiž pohybové možnosti synovce rychle hor-
ší a lékaři se obávají, že brzy přestane cho-
dit úplně. Takový kočárek stojí 55 000 Kč,  
a pojišťovna může přispět rodičům maximál-
ně 21 000 Kč. Navíc tato částka je pouze za 
podvozek a sedačku a je nutné dokoupit ne-
zbytné příslušenství (jako jsou např. madla, 
brzda a další). Předpokládaná konečná část-
ka bude kolem 80 000 Kč. To je samozřejmě 
částka nedostupná pro rodinu s tak těžkým 
osudem, která nemá peněz nazbyt.
Svou švagrovou s jejím manželem velmi 
obdivuji za jejich odhodlání a sílu v tomto 
nerovném boji. V tomto případě by se totiž 
opravdu dalo o Boží existenci pochybovat. 
To jistě pochopí každý, kdo má podobnou 
zkušenost. Je tragické se bezmocně dívat 
na to, jak se zdravotní stav někoho blízkého 
beznadějně zhoršuje a nelze s tím nic dělat. 
Věříme tedy ve šťastnou náhodu, že narazí-
me na dobré lidi ochotné pomoci. Pokud by 
byl mezi čtenáři Maskilu nějaký takový dob-
rodinec, budeme velice vděční za jakoukoliv 
pomoc. Zkontaktovat mne můžete na e-mai-
lové adrese níže.
Lidské tragédie se objevují tedy i dnes v do-
bách míru a je dobré neztrácet víru a naději.

 Daniel Gavor, daniel.gavor@centrum.cz
trenér fitness a kulturistiky, 

zaměstnanec Židovské obce Praha
http://www.squash-hastal.cz/trener-fitness-daniel-gavor

Synovec Daniela Gavora trpí velice vzácnou neurodegenerativní chorobou. Jeho rodiče 
v současné době shánějí prostředky na zakoupení speciálního invalidního vozíku, bez 
nějž se chlapec v blízké budoucnosti neobejde.
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KuLtuRní PRoGRAm – KVětEn 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

➤

pondělí 6. 5. v 18 h
Písně beze slov. Koncert klavíristky Anety 
Majerové a kytaristy Davida Dorůžky, bě-
hem něhož zazní díla pro sólový klavír Felixe 
Mendelssohna-Bartholdyho, sólová kytara na 
téma tradičních židovských písní, ale i úpravy 
pro klavír a kytaru skladeb Kurta Weilla nebo 
Isaaca Albénize.                          Vstupné 60 Kč

pondělí 13. 5. v 18 h
Becoming Austrians: Jews, Antisemitism, 
and Culture between the World Wars (Od 
Židů k Rakušanům: Židé, antisemitismus a kul-
tura mezi světovými válkami). Přednáška prof. 
Lisy Silverman z University of Wisconsin-
Milwaukee, autorky nedávno vydané stejno-
jmenné knihy, která se zaměří otázku, jak se sí-
lící identifikace lidí, míst i událostí jako „židov-
ských“ na úsvitu rozpadu Rakouska-Uherska 
podepsala na rakouském kulturním dědictví. 
Koná se ve spolupráci s New York University 
v Praze a proběhne v angličtině.     Vstup volný

pondělí 20. 5. v 18 h
Izrael po 65 letech. Do diskuze k 65. výročí 
vzniku Státu Izrael přijali pozvání velvyslanec 
Státu Izrael v České republice J.E. Yaakov 
Levy, hlavní analytička Prague Security Studies 
Institute Irena Kalhousová a Jan Zouplna 
z Orientálního ústavu, který se dlouhodobě 
zaměřuje na dějiny moderního Izraele. Pořad 
se koná ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu 
Izrael v ČR a proběhne v češtině a angličtině se 
simultánním tlumočením.                   Vstup volný

úterý 21. 5. v 18 h
Cizinec hledá své místo ve světě. Hronovský 
rodák Egon Hostovský (1908–1973) patří  
k největším postavám české literatury 20. stole-
tí. V letech 1931–1937 spoluredigoval Kalendář 
českožidovský. Jeho psaní ovlivnila mimo jiné 
dvojí emigrace – únik před nacismem a komu-

nismem. Bohemista Vladimír Papoušek po-
dává v knize Žalmy z Petfieldu ucelený obraz 
díla tohoto prozaika, novináře a diplomata, 
který se potýkal s mnoha problémy, typickými 
pro tvůrce vyvržené ze svého přirozeného jazy-
kového prostředí. S autorem nové monografie  
a s Hostovského dcerou, literární historič-
kou a překladatelkou Olgou Hostovskou-
Castiellovou, se nad osudy spisovatele, který 
od roku 1950 žil ve Spojených státech, zamýšlí 
Petr Brod. Kniha bude na místě k prodeji.

čtvrtek 23. 5. v 18 h
Christian Hebraism: an improbable early 
modern success story (Křesťanský hebraismus: 
raně moderní úspěch, který nikdo nečekal). 
Přednáška prof. Stephena Burnetta, předního 
odborníka na křesťanský hebraismus zaměřená 
na zrození a rozvoj tohoto fenoménu v 16. a na 
počátku 17. století. Roku 1500 umělo hebrejsky 
jen několik křesťanských učenců. Během jedi-
ného století však vzrostl jejich počet natolik, že 
významné nežidovské tiskárny vydávaly heb-
rejské gramatiky, slovníky i Bible určené křes-
ťanským čtenářům. Křesťanští hebraisté, učen-
ci a studenti nakonec vytvořili na univerzitách 
svébytnou křesťanskou akademickou kulturu 
studia hebrejštiny. Přednáška zahájí doprovod-
né akce k mezinárodní konferenci David Gans 
(1541–1613) čtyři století poté: odkaz raně mo-
derního židovského historika a vědce pořádané 
Pražským centrem židovských studií při FFUK 
ve dnech 27. – 29. května 2013. Přednáška pro-
běhne v angličtině.                            Vstup volný

pondělí 27. 5. v 18 h
Templářská architektura v Izraeli. Z cyklu 
přednášek o izraelské architektuře, v níž nás 
Daniel Ziss seznámí s příběhem německých 
templářů v Palestině 19. a 20. století a jejich 
málo známým architektonickým jazykem. 
Tento příběh o poctivosti, víře, naivitě a ne-

čekané spolupráci mezi Židy, Araby a Brity 
nás zavede do Jeruzaléma, Jaffy nebo Haify, 
ale mimo jiné se podíváme i do prvního jeru-
zalémského pivovaru nebo haifské pobočky 
Hitlerjugend. 

středa 29. 5. v 19 h
Ulpan uvádí... Hostem večera pořádaného 
Ulpanem Praha je izraelský výtvarník a zá-
roveň kuchař jedné z  vyhlášených pražských 
vegetariánských restaurací Noam Darom. Řeč 
bude o zvláštnostech izraelské kuchyně, někte-
rých jejích specifických surovinách a chybět 
nebude ani malá ochutnávka.         Vstup volný

čtvrtek 30. 5. v 18 h
Judaismus a bioetika. Pořad z cyklu diskuzí 
o judaismu a moderní společnosti, který se za-
měří na otázky spojené s lékařskou etikou jako 
eutanazii, interrupci, umělé oplodnění apod. 
O židovském náboženském právu a etických 
otázkách moderního lékařství bude diskutovat 
rabín David Peter a přednosta Ústavu etiky na 
III. lékařské fakultě UK v Praze Marek Orko 
Vácha, který přednese krátkou úvodní před-
nášku. Moderuje psychiatrička a psychotera-
peutka Silvia Nürnberger.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče: 
neděle 12. 5. ve 14 h
Lvíček Arje a desatero přikázání. Pokud 
chcete vědět, co znamená slovo „Šavuot“  
a co významného se během tohoto židovské-
ho svátku událo, přijďte na naši dílnu, kde se 
všechno dozvíte a sami si také něco vyrobíte. 
Prohlídka: Klausová synagoga.

Jednotné vstupné 50 Kč

Výstava v prostorách OVK: Mozaika: Výstava 
prací žáků Lauderových škol. Do 24. 5. 
Otevřeno po–čt 10–15 h, pá 10–12 h, a dále bě-
hem večerních programů a po domluvě.

čtvrtek 2. 5. v 18 h
Rabínské soudy a procesní pravidla židovské-
ho soudnictví. Náboženské právo se stejně jako 
právo světské vyznačuje tím, že vytváří instituce 
umožňující jeho prosazování – soudy. V židov-
ské tradici je jejich vytvoření zmíněno v těsné 
souvislosti s darováním Tóry, tedy se samotným 
počátkem existence židovského náboženského 
systému. O procesu vzniku a vývoji uspořádání 
těchto soudů se více dozvíte v závěrečné přednáš-
ce cyklu „Vybraná témata z židovského soukro-
mého práva“ brněnského rabína Šlomo Kučery. 

úterý 7. 5. v 17 h
Vedem – cesta terezínských kluků stále po-
kračuje – vernisáž výstavy, která představuje 
nejen život dětí v terezínském ghettu, ale i vý-
voj samosprávy v Domově 1 a jednotlivé rub-
riky časopisu Vedem s nejzajímavějšími texty. 
Součástí expozice jsou také aktivity dnešních 
mladých lidí, kteří na tvorbu hochů z Terezína 
navázali v rámci projektu Terezínská štafeta 
(www.terezinskastafeta.cz).Na vernisáži se od 
studentů Gymnázia Přírodní škola v Praze 
dozvíte, jak projekt vznikal. Zazní zde i vy-

právění o životě jejich vrstevníků v Terezíně  
a recitované a zhudebněné texty, které v časo-
pise Vedem vycházely. Společně si také budete 
moci zazpívat písně, které zněly ghettem před 
sedmdesáti lety.                                       Vstup volný

neděle 19. 5. v 10.30 h
Jak se žilo v biblických dobách... obchod-
níkům. Nedělní dílna, jejímž tématem je ta-
juplný svět starověkého obchodu. Dozvíte se, 
kolik oleje byl jeden bat, nebo kolik ječmene 
představovala jedna éfa. Čeká na vás povídání 
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Výstavu je možné zhlédnout 
v GALERII ROBERTA GuTTMANNA 

(U Staré školy 3, Praha 1) do 4. srpna. 
Otevřeno je denně kromě sobot 

a židovských svátků od 9 do 18 h. 
Komentovaná prohlídka: 25. dubna od 16 h

kultura

Devatenácté století je spojeno se zásadními 
změnami v postavení židovského obyva-

telstva v českých zemích. První uvolnění při-
nesly již josefínské reformy z let 1781–1788, 
rozhodující obrat však znamenala až revoluce  
v letech 1848–1849. Po zrušení nuceného poby-
tu v ghettech a tzv. familiantského zákona, sta-
novujícího maximální počet židovských rodin, 
které mohly v dané zemi a daném místě habs-
burské monarchie žít, byla prosincovou ústavou 
z roku 1867 nakonec vyhlášena i plná občanská 
a politická rovnoprávnost Židů v celém Rakous-
ku-Uhersku. 
Všechny tyto společenské změny se projevily 
v dosud největším hospodářském, kulturním  
a populačním rozkvětu židovské komunity, 
který našel odezvu i v intenzivní výstavbě no-
vých synagog. Již v padesátých letech v mnoha 
obcích a městech vyrůstají první velké chrámy, 
budované vesměs v novorománském nebo tzv. 
obloučkovém slohu, který je doplňován o teh-
dy módní orientální prvky. Stavební aktivita 
vrcholí v desetiletí následujícím, kdy bylo pro 
potřeby rychle rostoucích židovských obcí po-
staveno nejvíce nových synagog. V poslední 
třetině 19. století a na počátku 20. století se 
pak, také v duchu novogotiky a novorenesance, 
budují honosné chrámy na nových třídách vel-
kých měst a průmyslových center. K nim patřil 
např. Nový templ – dnešní Španělská synagoga 
v Praze, nebo ve své době největší kopulový 
chrám v Čechách – Nová synagoga v Teplicích. 
Z celkem 360 synagog 19. století se jich do 

o karavanách velbloudů, o dobových mincích 
a mírách a také o voňavém zboží, které se do 
biblického Izraele dováželo. Součástí programu 
bude výroba malých pokladniček. Dílna pro ro-
diče s dětmi od 5 let. 

úterý 28. 5. v 18 h
Franz Kafka a film. Přednáška filmového 
kritika, historika a publicisty Mgr. Martina 
Jirouška nabízí setkání s Kafkovými oblíbe-
nými filmy a nejpozoruhodnějšími adaptacemi 
jeho díla od hraného filmu až po animaci. Franz 
Kafka chodil do kina, což víme z jeho deníků 
a poznámek. Jaké filmy jej oslovovaly? Proč 
třeba melodrama Bílá otrokyně nebo horor Ten 
druhý? A Kafka nejenže do kina chodil, ale stal 
se také sám filmovým hrdinou, a to konkrét-
ně i přeneseně, díky desítkám adaptací svých 
slavných románů a povídek. S ukázkami z těch 
nejlepších se budete moci během přednášky 

seznámit. Program se uskuteční ve spoluprá-
ci s Kulturním a vzdělávacím centrem rabína 
Federa při Židovské obci Brno. 

čtvrtek 30. 5. v 18 h
Vývoj židovského osídlení na Moravě: 
Vypovězení z moravských královských měst. 
Přednáška Mgr. Pavla Kocmana se tentokrát 
zaměří na změnu situace, kterou české země 
prodělaly na konci 14. a v 15. století. Ta se 
také přímo dotkla života židovských obyvatel 
žijících na našem území. Pozornost bude věno-
vána nejen vztahu moravských Židů k husitům  
v období husitských válek, ale i vypovězení Židů  
z moravských královských měst, jež přímo 
ovlivnilo jejich právní postavení a přispělo  
k proměně sídelní struktury měst a obcí. 

V neděli 12. 5. od 14 h jste srdečně zváni  
k prohlídce brněnské synagogy, doplněné  

o představení úlohy a významu Tóry a jejích 
jednotlivých částí v kontextu židovského ná-
boženského ritu. Synagogou provede lektorka 
ŽMP Mgr. Kristýna Kuboňová. 

V neděli 19. 5. od 14 h se uskuteční s lektor-
kou ŽMP Mgr. Táňou Klementovou vycházka, 
jejímž hlavním tématem bude osud brněnské 
židovské komunity v době Protektorátu Čechy 
a Morava. Trasa povede ulicemi, které různý-
mi způsoby připomínají válečné pronásledo-
vání a deportace brněnských občanů. Dozvíte 
se o místech, jejichž spojení s brněnskou ži-
dovskou komunitou bylo holocaustem nená-
vratně přetrženo, a jsou proto dnes veřejnosti 
často neznámá. Sraz u základní školy na ulici 
Merhautova 37. 

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

➤

dnešní doby dochovalo pouze 90. Na-
prostá většina z nich byla vypálena bě-
hem říšského pogromu za tzv. křišťálo-
vé noci v listopadu 1938, po nacistické 
okupaci českých zemí v březnu 1939, 
nebo po deportaci místních židovských 
obyvatel do koncentračních a vyhlazo-
vacích táborů v roce 1942. Svou daň si 
vybraly i závěrečné boje druhé světové 
války. Po roce 1945 zůstaly jejich bu-
dovy ve velké míře prázdné a chátraly, 
nebo byly využívány k nejrůznějším 
druhotným účelům. Až v devadesátých 
letech minulého století se podařilo zahá-
jit několik renovačních projektů. 
Výstava Židovského muzea v Praze, kte-
rá volně navazuje na úspěšnou expozici 
„Barokní synagogy v českých zemích“ 
(2011), představuje více než dvě desít-
ky synagog se zvláštním zaměřením 
na jejich dispozice, vnitřní uspořádání  
a výzdobu. Opomenuti nezůstali ani je-
jich architekti a stavitelé. Na příbězích 
jednotlivých staveb výstava dále přibli-
žuje rozvoj židovských obcí v období, 
kdy se židovské obyvatelstvo stalo vý-
znamnou součástí hospodářského, kul-
turního a společenského života českých zemí, 
ale i dobu nacistické perzekuce, která vedla ke 
zničení většiny z nich. Zvláštní pozornost je 
také věnována obnově některých dochovaných 
synagog, k níž v současné době na území České 
republiky dochází. 

SYmBoLY EmAnCIPACE 
 Synagogy 19. století v českých zemích
V období 1800–1918 bylo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vybudováno 360 synagog. 
Židovské muzeum v Praze v této souvislosti připravilo výstavu, která tyto téměř neznámé 
architektonické památky vůbec poprvé podrobněji představuje a přibližuje jejich drama-
tické osudy až do dnešních dní. 

Interiér Vinohradské synagogy na fotografii Jindřicha Eckerta, 
kolem roku 1900
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Židovská obec Děčín srdečně zve: 

ŠACHRIt 
v sobotu 27. 4. 2013 v 10.30 h 

v děčínské synagoze
Po ranní bohoslužbě bude zařazena první z cyklu přednášek 

našeho kantora Ivana Kohouta na téma: 
Historie: 

• Židé ve starověku • Židé v diaspoře • Židé v českých zemích 
V dalších termínech budou zařazeny následující přednášky 

(prosíme o případné náměty, popř. připomínky): 

Liturgie
• erev Šabat • Šacharit Šabat • praktická znalost berachot 

mystika 
• kniha Zohar • Rabi Moše Cordovero • Rabi Jicchak Luria • Chasidismus 

Židovská obec Děčín, Žižkova 4, Děčín IV – Podmokly, 
tel: 412 531 095

Email: zidovska.obec.decin@volny.cz, www.zidovskaobecdecin.wz.cz

Pro velký úspěch Vás 
mládež ŽOB a taneční skupina Miriam 

srdečně zvou na již 

2. SEMINÁŘ IZRAELSKÝCH TANCŮ 
který je určen pro začátečníky i mírně pokročilé, ženy i muže, lidi všeho věku. 

Seminář se bude konat v neděli 2. 6. 2013 
v prostorách ŽOB (od 10 do 18 h). 

Cena za seminář je 50 Kč. 
Pro maminky je po předchozí domluvě zajištěno hlídání dětí. 

Pro všechny je po nahlášení možnost obědu, další občerstvení v průběhu 
dne jako káva, čaj nebo něco malého sladkého bude zajištěno. 

Oběd v ceně 75 Kč je nutno objednat na pokladně ŽOB 
nejpozději do 29. 5. 2013. 

Bližší informace a závazné přihlášky zasílejte od 29. 5. 2013 
na e-maily: ruth.dvorakova@gmail.com a iva.kanarkova@seznam.cz 

Těšíme se na vás!

VZPomínKoVá AKCE 

K uCtění oBětí 
HoLoCAuStu 

připomínka odjezdu třebíčských 
květnových transportů v roce 1942 

neděle 19. května 2013 
Zadní synagoga (Subakova 1, třebíč) 

15 h: vzpomínkové setkání 

15.30 h: koncert pro violu a klavír: 
Kristina Fialová (viola), Martin Levický (klavír); 

program: H. Wieniawski – Snění 
G. Ligetti – Fanfares pro sólový klavír, 

A. Pärt – Spiegel im Spiegel, 
G. Fauré – Elegie op. 24, P. Hindemith – 

Sonáta op. 11/4 pro violu a klavír

vstup zdarma 
více informací na 

www.visittrebic.eu, 
www.mkstrebic.cz, 

e-mail: 
infosynagoga@mkstrebic.cz

tel: 568 610 023 

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, izrael-
ské 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 zá-
jem 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)


