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Bezvýhradným přijetím Tóry se stal 
Izrael vyvoleným národem, který je 
současně zvláštním Božím vlastnic-
tvím. Vyvolení židovského národa 
neznamená vyvolení ve smyslu jakési 
nadřazenosti nad ostatními národy, 
jak se to kdysi snažili a dodnes snaží 
vysvětlovat antisemité. Naopak naše 
vyvolení spočívá v duchovním poslání 
židovského národa.

Rabín Daniel Mayer

Přerod moštu ve víno je úchvatný 
proces: z hustého omamně voňavého 
rmutu se po pár dnech nejprve stane 
nevábně zakalená a podivně čpící 
tekutina, která se po dlouhém čiště-
ní a jemné práci nakonec zdárně vy-
loupne do úchvatného nápoje, který 
vám získá srdce milované ženy nebo 
prozáří večer s dobrým přítelem. Můj 
muž přípravu vína často přirovnává 
k procesu „tšuva“ – na počátku jsou 
surové lidské skutky, které člověk  
reflektuje a snaží se oddělit dobré od 
špatného tak, aby na konci stál jako 
lepší lidská bytost.

Gafna Váňová

Ozdobit si micvu je milé, žádoucí  
a dobré. A šabat si lze pochopitelně 
ozdobit všelijak. Nejen jezevcem, ale 
proč ne i tím, když ho kdysi v 17. sto-
letí nosívala na hlavě polská šlechta, 
které jsme patřívali? Kdyby byl k mání 
film Pan Wolodyjowski, tam bychom 
takových štrajmlíků, spudiků i kolpa-
ků zahlédli bezpočet. Vždyť se (snad) 
beztak zdobíme především pro Panov-
níka. A pak taky pro radost ze šábesu.

Achab Haidler

„Zahrada exilu“ je součástí nové bu-
dovy berlínského Židovského muzea
(foto: Jüdisches Museum Berlin, 

Jens Ziehe)

www.maskil.cz

Navštivte s námi 
BERLÍNSKÉ ŽIDOVSKÉ 
MUZEUM                 (str. 4–5)
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Neboť jsem vám dal dobré naučení, mé 
učení neopouštějte (4,2). Stromem života je 
těm, kdo se jí chopí, blaze těm, kdo se jí drží 
(3,18). Její cesty vedou k blaženosti, všech-
ny její stezky k míru (3,17).

Oním stromem života byla, je a bude Tóra, 
kterou Hospodin daroval Mojžíšovi pro ná-
rod synů Izraele. Všemohoucí, který se zje-
vil ve své nebeské slávě na hoře Sinaj, si pů-
vodně nevybral syny Izraele, aby jim Tóru 
daroval. Midraš (Sifrej, Beracha 343) uvádí, 
že první, k nimž se Bůh obrátil a nabídl jim 
Tóru, byli Ezaouvi potomci. Ti se ho zeptali: 
„Co je v ní napsáno?“ Bůh odvětil: „Neza-
vraždíš.“ Na to Ezauovi potomci odpověděli: 
„Celý život našeho rodu je založen na zabíje-
ní, jak prorokoval náš praotec: ‚Bude tě živit 
meč‘ (Gn 27,40). Ne, tvou Tóru nemůžeme 
přijmout.“ Hospodin se tedy obátil na Moáb-
ce a Amónce a nabídl Tóru jim. Oni se ho 
zeptali: „Co je v ní napsáno?“ Bůh jim odvě-
til: „Nesesmilníš.“ Oni mu odvětili: „Vládče 
světa! Celý náš charakter je založen na smil-
stvu, vždyť je řečeno: ‚Tak obě Lotovy dcery 
otěhotněly se svým otcem‘ (Gn 19,36).“ Ani 
oni nepřijali Tóru. Hospodin se tedy obrátil 
na Izmaelovy potomky. Ti se ho zeptali: „Co 
v ní stojí?“ Bůh jim odvětil: „Nepokradeš.“ 
Oni mu odvětili: „Vládče světa! Celý náš 
charakter je založen na krádežích a žijeme 
z loupeží, neboť tak je psáno o nás: ‚Bude to 
člověk nezkrotný, jeho ruka bude proti všem 
a ruce všech budou proti němu‘ (Gn 16,12). 
Ne, my nemůžeme přijmout Tóru.“ Neby-
lo národa, kterému by Hospodin nenabízel 
Tóru. Nakonec se obrátil na syny Izraele. 
Ti všichni společně zvoĺali: „Naase ve-niš-
ma – Vykonáme a uposlechneme“ (Ex 24,7). 
Synové Izraele, aniž by se ptali, co je v Tóře 
napsáno, bezpodmínečně přijali Hospodinův 
dar – jeho Zákon.
Tímto bezvýhradným přijetím Tóry se stal 
Izrael vyvoleným národem – , který 
je současně zvláštním Božím vlastnictvím – 

. Vyvolení židovského národa ne-
znamená vyvolení ve smyslu jakési nadřaze-
nosti nad ostatními národy, jak se to kdysi 
snažili a dodnes snaží vysvětlovat antisemi-
té. Naopak naše vyvolení spočívá v duchov-
ním poslání židovského národa. Hospodin si 

Žid bez Tóry 
je jako tělo bez duše
V knize Přísloví – Mišlej, jejíž autorství tradice připisuje králi Šalomounovi, se uvádí:

již dříve vyvolil praotce židovského lidu Ab-
rahama, aby byl prvním nositelem myšlenky 
monoteismu v pohanském světě. Podobně  
i národ synů Izraele od okamžiku, kdy při-
jal Tóru na hoře Sinaj, byl jediným, kdo šířil 
povědomí o Hospodinu mezi ostatními ná-
rody, které Všemohoucího dosud nepoznaly. 
Jak uvádí prorok Izajáš (42,6-7): „...dám tě 
za smlouvu lidu a za světlo národům, abys  
otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, 
 z věznic ty, kdo sedí v (duchovní) temnotě.“  
Tuto myšlenku, že v okamžiku darování Tóry 
se všechen Izrael stává duchovním světlem 
národů, podporuje talmudický midraš, který 
uvádí: „V ten den, kdy se Hospodin zjevil na 
hoře Sinaj, aby daroval Izraeli Tóru, sestou-
pilo s Ním na šest set tisíc andělů a v ruce 
každého z nich byla koruna, kterou koruno-
vali syny Izraele“ (traktát Šabat 88a). Ko-
mentátor Raši upřesňuje, že koruny, s nimiž 
andělé sestoupili z nebes, byly tvořeny září 
Boží imanence – . Tudíž každý ze 
synů Izraele, který v ten okamžik přijal Tóru, 
se stal nositelem Božího světla celému světu.
Tóra, to jsou především přikázání – micvot, 
které jsme přijali, abychom je plnili a řídili 
se jimi. Celkem 248 pozitivních micvot – při-
kázání – a 365 negativních micvot – záka-

zů. Celkem 613 micvot. Toto prosté zjiště-
ní nám říká, že judaismus není vírou slov  
a meditací, ale vírou činu – plněním všeho, 
co nám Hospodin uložil. Jsme si samozřej-
mě vědomi, že dnes oněch 613 micvot nelze 
splnit, ani kdybychom si to sebeupřímněji 
přáli. Mnoho přikázání Tóry lze splnit pou-
ze za předpokladu, že existuje jeruzalémský 
Chrám, další micvot může plnit pouze izrael-
ský král, jiné micvot lze plnit v Erec Jisrael, 
nikoli však v diaspoře, některé micvy mohou 
plnit pouze kněží – koheni atp. Přesto zbývá 
ještě mnoho micvot, které můžeme v našem 
každodenním životě vyplnit ku prospěchu 
každého z nás a ku prospěchu celé židovské 
pospolitosti. Pokud chceme micvot – přiká-
zání – plnit, musíme také vědět jak. K tomu 
nám může pomoci hlubší studium Tóry. Tra-
dice nás učí, že Mojžíš dostal od Hospodi-
na na hoře Sinaj dvě Tóry: jednu psanou – 

 a druhou ústní neboli ústní tra-
dici – . Učení Tóry, jak psané, 
tak i později zapsané ústní tradice, přechází 
z pokolení na pokolení a stalo se neodděli-
telnou součástí života jakékoliv židovské po-
spolitosti. Výroky otců –  (Pirkej 
avot) začínají slovy: „Mojžíš přijal Tóru na 
Sinaji, předal ji Jehošuovi, Jehošua starším, 

Tóra je neoddělitelně spjatá se židovským národem, je symbolem věčnosti a vítězství ducha nad hrubým násilím.
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židovský rok

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě
 na www.maskil.cz
b)  v tištěné podobě za cenu poštovné-

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

Program Bejt Simcha
červen 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

sobota 25. května
od 10.30 hodin v bejt simcha

šachRIT
RaNNÍ BOhOSLUŽBa 

SE STUDIEM TýDENNÍhO 
ODDÍLU TóRy

(následuje společný oběd – 
rezervace míst v bejt simcha)

čtvrtek 6. června
od 19 h v Café Jericho
EPES RaRES 

(viz pozvánka na této straně)

starší prorokům a proroci ji předali mužům 
Velkého shromáždění.“ Z tohoto výroku se 
učíme, že nejen psanou Tóru, ale i ústní tra-
dici, později učenci zapsanou, jsme povinni 
předávat následujícím pokolením. Během 
naší historie byla Tóra se svými nadčasově 
platnými mravními postuláty oprotou našeho 
národa během četných krvavých pogromů, 
pronásledování, vyhánění a ponižování. Tóra 
se stala symbolem věčnosti a vítězství ducha 
nad hrubým násilím.
V traktátu Avaoda zara 18a se popisuje po-
prava jednoho z deseti mučedníků za víru – 
rabi Chaniny ben Tradjona, kterého Říma-
né ovinuli svitkem Tóry a poté jej zapálili. 
Když se ho těsně před smrtí žáci zeptali, co 
vidí, odvětil: „  – 
Pergamen hoří a písmena letí vzhůru k ne-
besům.“ Pergamen, na němž je Tóra napsá-
na, lze zničit a spálit na popel. Podobně lze 
zabít člověka, ne však čistou lidskou duši  
a ušlechtilou myšlenku.
Tóra je neoddělitelně spjatá se židovským 
národem a naší povinností bylo a je ji po-
ctivě studovat a pronikat do hloubky Bo-
žích zákonů v ní obsažených a řídit se jimi. 
Pravdou je, že ne všichni mohou většinu dne 
strávit učením Tóry v ješivě či kolelu. Avšak 
i v dnešním moderním světě velmi zaměst-
naný člověk má možnost se pravidelně učit 
Tóru. Je to otázka vůle a vnitřní disciplíny 
každého z nás. V knize Jozue 1,8 se uvádí: 
„Kniha této Tóry ať se nevzdálí od tvých 
úst. Rozjímej nad ní ve dne v noci, abys 
mohl bedlivě plnit vše, co je v ní zapsáno.“  

Obdobně v midraši Jalkut Šim‘oni k Žalmu 
119, § 611 stojí: Řekl rabi Elazar: „Tak jako 
kojenec chce jíst v každou denní hodinu, tak 
se má i člověk zabývat učením Tóry po celý 
den.“ To, co je pro kojence mateřské mléko, 
je pro dospělého Tóra, která jej duchovně 
sytí. V tomtéž midraši Jalkut Šim‘oni –  
Jitro, § 276 také čteme: „Budete mi zvlášt-
ním vlastnictvím jako žádný jiný národ  
(Ex 19,5), neboť všechen volný čas věnuje-
te mně a budete se zabývat mou Tórou, a ne 
jinými věcmi.“ Výše uvedená slova předsta-
vují ideální stav, kdy člověk nemá jiné nebo 
jen velmi málo povinností kromě učení Tóry. 
Avšak již v antice mnoho našich předků mělo 
stejně málo volného času na učení jako mno-
zí z nás dnes. V midraši Tanchuma – Beša-
lach 20 proto čteme, že rabi Jehošua říkal: 
„Ten, kdo se učí dvě halachy ráno a dvě večer  
a zbytek dne stráví prací, je mu to počítáno, 
jako by se učil Tóru celý den a tudíž splnil to, 
co je psáno v Jozueho knize: Rozjímej nad ní 
ve dne v noci.“
Kéž by si mnozí z nás po těchto slovech ra-
biho Jehošuy řekli, že to vlastně není vůbec 
nic těžkého – dvě halachy ráno a dvě ve-
čer. Postupně se každý z nás jistě dopracuje 
k mohem větším a hlubším znalostem Tóry. 
Důležité je s učením začít a především si na 
učení Tóry vyhradit každodenně určitý čas, 
který budu dodržovat, aniž bych ho vyne-
chal nebo se během něho věnoval jiným 
věcem.

Rabín Daniel Mayer
Foto: Wikipedia

Židovská obec v praze
společenský sál, Maiselova 18

Zveme na projekci a na besedu k filmu

PEVNý BOD
aneb

hovory s Židy a o Židech v Praze
scénář a režie Meir Dohnal

Film z r. 1994 nesoudí, ale srovnává, klade ve-
dle sebe výpovědi lidí různého věku a různých 
názorů. Ve filmu vystupují m.j. Líza Kleinová  
a její „terezínská děvčata“, Miki Roth s rodi-
nou. Viktor Feurlicht, Zeno Dostál s rodinou, 
Arnošt a Josef Lustigovi a mnoho dalších.

Film uvedou a besedovat budou 
rabín K. E. Sidon a režisér filmu M. Dohnal.

čtvrtek 6. června v 18 h

bejt simcha si vás dovoluje pozvat na 
v pořadí již šestý 

kulturně společenský večer

EPES RaRES 
ve čtvrtek 6. června 2013 od 19 h 

v Café Jericho 
(opatovická 22, praha 1)

Naším hostem bude ředitel pražského 
Židovského muzea, novinář a spisova-
tel dr. Leo Pavlát. Hudební složku ve-
čera tentokrát obstará známý písničkář  
(a filmař) Vladimír Merta. Vstupné 50 Kč.

 Jste srdečně zváni!
večer se koná s podporou 
Magistrátu hl. m. prahy.

Česká unie židovské mládeže vás srdečně zve na již tradiční akci 
JUDAFEST 2013

veletrh českých židovských organizací 
v neděli 2. června 2013 v prostorách hřiště Lauderových škol od 11 do 17 hodin

Veletrh představí židovské organizace z celé ČR a jejich aktivity, k tomu bude připraven  
doprovodný program, občerstvení, dětský koutek a mnoho dalšího.

Těšíme se na vás!
Pokud máte zájem prezentovat svou organizaci, kontaktujte nás na e-mailu noemi.krausova@gmail.com
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Zvenčí vypadá tak trochu jako vojen-
ský bunkr, někteří se domnívají, že má 

připomínat rozlámanou Davidovu hvězdu. 
Vnějšek však není tolik podstatný; Libeskin-
dovu architekturu docení pouze ten, kdo se 
ocitne uvnitř. Jen nemnozí měli možnost vi-
dět interiéry budovy ještě předtím, než byly 
zaplněny expozicí. Účinek vnitřního prosto-
ru byl tenkrát prý ještě silnější než dnes.
Sestoupíme-li po nezbytné bezpečnostní 
kontrole do suterénu muzea, zaujme nás 
křižovatka tří dlouhých chodeb, tří symbo-
lických os. Jejich smysl lépe pochopíme až 
na konci prohlídky, kdy se na stejném místě 
ocitneme podruhé. Eskalátorem nejprve vy-
jedeme do nejvyššího poschodí, kde začíná 
cesta dějinami Židů (zejména Židů němec-
kých a berlínských). V pojmosloví zdejší 
architektury procházíme Osou kontinuity. 
Tato osa je nejdelší a nabízí svěží multime-
diální, interaktivní prohlídku. Posadím se 
k jednomu z počítačů a poslechnu svědectví 
německého Žida, pocházejícího z rodiny již 
v několika generacích pokřesťanštěné, kte-
rému jeho identitu drasticky připomenuly 
norimberské zákony. Všimnu si starých po-
hlednic se synagogami v maurském slohu 
(před sto lety v Evropě všeobecně oblíbená 
varianta historismu pro výstavbu moderních, 
reprezentativních synagog; v Praze např. 
synagoga Španělská nebo Jeruzalémská); 
v Německu tyto budovy byly vesměs zniče-
ny za křišťálové noci v listopadu 1938.
Nabídka je široká, v muzeu by se dal strávit 
celý den. Zabloudím do jedné z nejzazších 
místností, jejíž podlaha je pokryta kovový-
mi úlomky ve tvaru lidských obličejů. Po 
každém kroku se ozve zlověstné zaskřípění, 
rozléhající se potemnělým, zenově nezabyd-
leným prostorem. Ihned se mi vybaví český 
obrat šlapat po někom. Prostor upomíná na 
hrůzné scény, které se odehrály uvnitř ply-
nových komor. Odvozeně je vyjádřením če-
hosi, co visí ve vzduchu i v době prosperity  
a nejhlubšího míru.
Sestupuji labyrintem Libeskindovy budovy 
stále níž, až se znovu dostanu na výchozí ar-
chetypální křižovatku. Zde se osa kontinuity 
(možná jakoby záměrně ohnutá shora dolů) 
potkává s osou exilu a osou holocaustu, kte-
rou jsem si pro sebe obecněji přejmenoval 

zážitkový prostor 

Židovského muzea v Berlíně
Židovské muzeum v berlínském Kreuzbergu je určitě mimořádným zážitkem i pro ty, kte-
ří muzea běžně nevyhledávají. I kdyby v muzeu nebyl jediný exponát (oproti pražskému 
je berlínské na první pohled nesrovnatelně chudší), byla by dostatečným důvodem k ná-
vštěvě samotná budova navržená soudobým americkým architektem (polsko-židovského 
původu) Danielem Libeskindem.

na osu smrti. Dlouhá chodba osy smrti ústí 
do jakési vysoké, tmavé místnosti, do níž jen 
spoře dopadá bezbarvé světlo. Pokud se zde 
návštěvník ocitne sám jako já, může dobře 
naslouchat vlastním myšlenkám, které se 
snaží dešifrovat poselství zdejšího prostoru: 

Co znamená ten pruh světla? Má světlo na-
děje, k němuž se člověk v mezních okamži-
cích upíná, nějaké reálné opodstatnění, nebo 
je jen psychickou iluzí?
Osa exilu končí v zahradě muzea, v níž se 
nacházejí symbolické kvádry. Obvykle se 

Křižovatka tří symbolických os v suterénu Libeskindovy budovy (foto: Jüdisches Museum Berlin, Thomas Bruns)

Letecký pohled na berlínské Židovské muzeum – vpravo historická budova, vlevo nová budova, navržená Danielem 
Libeskindem, se Zahradou exilu a Věží holocaustu (foto: Jüdisches Museum Berlin, Günter Schneider)
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➤ vykládají jako symbol založení Státu Izrael 
(obecněji symbol nového počátku), mně spíš 
asociovaly židovský hřbitov. Obě možnosti 
vnímání se kupodivu nevylučují, neboť se 
vzájemně doplňují: z našich plánů a snů po-
vstává nová skutečnost; někdy ji ovšem pro-
vází nové rozčarování, ne-li debakl.
Prohlídka je u konce. Vracím se na křižo-
vatku, odkud se z muzea i vychází. A v tom 
okamžiku se mi to všechno propojí. Není to 
jen pouhé diskursivní poznání, je to přede-
vším energie, emoce. Obvykle říkáme blesk 
z nebe. Selsky řečeno: v životě obecně (ne-
jen Židů) může čas od času nastat existenci-
ální situace, kdy je nutno volit jedno ze tří 
špatných řešení – můžeme pasivně setrvat na 
místě, kde léta po generace žijeme, a doufat, 
že to nějak i nadále vydržíme, nebo se mů-
žeme sebrat a odejít (což se lehce řekne, ale 
hůř udělá). Kdo neuteče, tomu může hrozit  
i smrt. Pokud využiji statistiky válečné ge-
nocidy z našeho území, jsou v něm pouze tři 
položky: zhruba 26 000 protektorátních Židů 
emigrovalo, 80 000 zahynulo, 12 000 přeži-
lo. Přežilo mnohdy za velmi pohnutých okol-
ností s trvalými následky. Jiné údaje nejsou. 
Jiná řešení neexistovala.
Kdo uteče, vyhraje. Útěk – řešení adre-
nalinové bez předem známého výsledku. 
Vybavuje se mi srpen 1968. Zpráva o oku-
paci mě a mé rodiče zastihla na dovolené 
v Chorvatsku (tenkrát v Jugoslávii). Otec 
s matkou na zpáteční cestě u Vídně strávili 

několik hodin debatou, zdali se vrátit, nebo 
rovnou zamířit do azylového tábora. Lepší 
vrabec v hrsti…, dorážely na ně opatrné 
hlasy jejich vnitřních předků, které podobně 
jako zdejší osu kontinuity ohnuly všemož-
né předchozí režimy. Třeba nebude tak zle. 

Bylo zle; hned za hranicí jsme minuli první 
okupační tanky.
Nemusí se vždycky jednat o opuštění země. 
Ohýbat nás může leccos či leckdo: zaměst-
navatel, partner nebo nějaký vnitřní pocit. 
Třeba strach. Šlapat po nás. Někdy je to té-
měř rébus: setrvat, nebo se vzepřít? Protože 
pokud i nadále setrváváme, riskujeme, že 
se vnitřně rozpadneme; že ztratíme zbytek 
toho, kým jsme.
Myšlenky, které mě napadají, se rozbíhají 
bez jakéhokoli ohraničení. Nikdy jsem ještě 
neprožil, že by ve mně tak silně rezonoval 
architektonický prostor.
Opouštím Berlín spolu s dalšími účastníky 
zájezdu, z nichž polovinu tvoří středoškolá-
ci, polovinu dospělí – vesměs učitelé a jejich 
známí. Na zpáteční cestě hlasujeme o nejvý-
raznější berlínský zážitek. Jednoznačně vy-
hrává kupole Reichstagu. Předpokládám, že 
u mladších především zaujal elegantní snový 
design, u pamětníků vzpomínky na železnou 
oponu (budova kdysi těsně sousedila s Ber-
línskou zdí). Pak se už generace neshodnou. 
U mladších druhé místo obsadí konzum, 
obchodní dům KaDeWe, v jehož posledním 
patře se nachází věhlasné luxusní lahůdkář-
ství. Starší jednoznačně hlasují pro Židovské 
muzeum. Má to svou logiku. K tomu, aby 
význam tří os pronikl myslí i emocemi, musí 
být vnímatel nejlépe čtyřicet nebo padesát 
plus, Žid nebo zvýšeně senzibilní příslušník 
nějaké ostrakizované minority. Zároveň ne-
vylučuji, že v každém z návštěvníků tato ar-
chitektura, jejíž symbolika je mnohoznačná 
a nevyčerpatelná, rozezní něco úplně jiného. 
Záleží na každém, jak ji bude chtít „číst“. 
Nehraje roli, nakolik je návštěvník intelek-
tuálně prohnaný či přeestetizovaný; jde jen 
o jeho upřímnou, bezelstnou existenciální 
vnímavost.
Zážitek z Libeskindova architektonického 
projektu je celoživotní. Ožívá znovu a znovu 
v situacích všedního dne. Navštívíte-li Ži-
dovské muzeum v berlínském Kreuzbergu, 
už na něj nikdy nezapomenete.

Martin Skořepa
Autor pracuje jako průvodce v Židovském muzeu 

v Praze

Pohled zvenčí – nová budova navržená Danielem Libeskindem se Zahradou exilu a Věží holocaustu (foto: Jüdisches 
Museum Berlin, Burkhard Katz)

Sackler Treppe – schodiště, které navazuje na Osu 
kontinuity a zavede návštěvníky do výstavních sálů 
(foto: Jüdisches Museum Berlin, Jens Ziehe)

Dalším místem, které jistě nevynechá žádný ná-
vštěvník Berlína se zájmem o židovskou histo-
rii, je Památník zavražděných evropských Židů 
(Denkmal für die ermordeten Juden Europas). 
Byl vybudován podle návrhu amerického ar-
chitekta Petera Eisenmana. Veřejnosti byl zpří-
stupněn v květnu 2005, u příležitosti 60. výročí 
konce druhé světové války. 
Na zvlněné ploše 19000 m2 se rozkládá laby-
rint 2711 nestejně velikých kvádrů, mezi nimiž 
mohou návštěvníci procházet. Pod památníkem 
je umístěno také informační centrum. Památník 
leží v bezprostřední blízkosti známých berlín-
ských dominant – zrekonstruované budovy  

Reichstagu a Brandenbur-
ské brány. 
Památník byl a je zdrojem 
mnoha kontroverzí a disku-
sí. Mnozí považují projekt 
za megalomanský, někteří 
jej označují za nepotřebný, 
jiní kritizují jeho koncepci. 
Není však pochyb o tom, že 
je dnes nepřehlédnutelnou 
součástí obnoveného Berlí-
na a určitě stojí za návštěvu.

 Text a foto: 
Kateřina Weberová
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rozhodně ne proto, že 
měl být umlčen jako 
svědek Fučíkovy zra-
dy. Soudy proti ne-
přátelům státu vedené 
podle takzvaného retri-
bučního dekretu často 
rozhodovaly tendenč-
ně (viz Karel Kaplan). 
Atmosféra v české 
společnosti jistě také 
nepřispívala ke snaze 
spravedlivě se vypořádat s minulostí. Sonnen-
scheina tato „vlna spravedlivého rozhořčení“ 
možná smetla, ale to by neměl být důvod k vy- ➤

Sonka a jeho vina?
O vině či nevině Huga Sonnenscheina, co se týče 
jeho počínání v období druhé světové války, se 
vedou spory. Zatím jeho proces nebyl obnoven 
a básník nebyl tudíž rehabilitován. Nicméně 
v jeho případu se vyskytuje mnoho nejasností, 
záhad. Při současném stavu bádání o jeho živo-
tě nelze jednoznačně říci, jak to bylo. Otázkou 
také zůstává, zda pravda lze vůbec zjistit.  
Serke o něm píše jako o oběti politického proce-
su, který byl podle něj inscenován už v oné pře-
chodné době mezi koncem druhé světové války 
a únorem 1948. Tento proces podle něj předjímal 
politické procesy po únoru 1948. Podle němec-
kého novináře musel být Sonka odklizen, proto-
že znal pravdu o Fučíkovi. Za přitěžující okol-
nost považuje také jeho přátelství s Trockým.
V roce 1945 napsal Sonka jakási ospravedlňu-
jící CV v souvislosti s obviněním z kolaborace. 
Popisuje jeden výslech na gestapu. Komisař: 
„Teď o vás víme všechno. Fučík nás informo-
val. Spolupracujete s komunisty, píšete pro ně, 
nezapírejte…“
Z tohoto sdělení Serke usuzuje, že komunisté 
proces se Sonkou zmanipulovali. Serke si vů-
bec neklade otázku, zda taková manipulace 
byla v roce 1947 možná. Celou věc vyřídí výro-
kem Jiřího Gruši, který tento dokument hodnotí 
jako „senzaci“: „Poprvé tu byla Fučíkova zra-
da doložena černé na bílém.“ Serke netuší, že  
o žádnou velkou senzaci nejde. O Fučíkově 
zradě se vědělo. Například hned v roce 1945 
Riva Krieglová na ni upozornila dokonce na  
ÚV KSČ. Fučík se k ní přiznal v nezcenzurova-
né podobě Reportáže psané na oprátce.
Navíc Serke necituje pokračování Sonkova do-
pisu Slánskému: „To není pravda. Konfrontujte 
mě s Fučíkem. Nekonfrontovali mě.“ Sonnen-
schein byl možná nespravedlivě odsouzen. Ale 

tváření nových legend a senzací, jak se ve své 
knize Böhmische Dörfer snaží Jürgen Serke.

Básník z okraje společnosti
Tématy veršů německy píšícího židovského 
básníka Sonky, rodáka ze slováckého Kyjova, 
který chtěl změnit svět, přežil Osvětim a zemřel 
ve věznici na Mírově, jsou především revoluce, 
vzpoura a vztahy muže a ženy: osudové i mi-
nutové. V jeho básních vystupují samotáři, re-
belové, vagabundi, gézové, blázni, židé, cikáni 
a děvky. Bůh se chová jako anarchista, Ježíš je 
vagabund podobný Sonkovi. Básník se i jako 
neliterární postava rád stylizuje do role člově-
ka z okraje společnosti. Jeho život představuje 
závratný sled dobrodružství, milostných, poli-
tických, uměleckých…
Dnes už v Sonkově životě obtížně rozpoznáme 
míru mystifikace a pravdy.
Jednu jeho knihu veršů zakázala rakouská cen-
zura. Ve vídeňském parlamentu se jí zastal  
budoucí prezident ČSR T. G. Masaryk. Krátce 
po vzniku Československa byl básník zadr-
žen ve vlaku při přechodu rakousko-českoslo- 

venských hranic. Měl 
mít u sebe materiály 
o chystané bolševic-
ké revoluci v Praze. 
Šlo o žert. Policisté  
u něj ale našli obscén-
ní karikaturu prezi-
denta Masaryka… 
Básník se s oblibou 
vyskytoval na mís-
tech, kde se schylo-
valo k mimořádným 

událostem – k povstáním a vzpourám. Setkal se 
s Mussolinim, Hitlerem, Leninem, Goebbelsem, 
dopisoval si s Trockým. Agituje proti stalinským 

„Kamenův Sonka je básník, bohém, 
revolucionář, tulák, člověk posedlý 
ženami a hlavně sebou samým. Tato 
posedlost, celoživotní exaltovanost 
v prožitcích, se zdá Sonkovou ústřední 
vlastností. Nikdy není nohama úplně na 
zemi, ale vždy se trochu vznáší a pře-
hrává. Životní realita je mu těsná, a tak 
si už od mládí buduje realitu vlastní.“  
Z doslovu Pavla Kosatíka k románu Hugo.

Hugo Sonka v roce 1938 v Karlových Varech

hUgO SONNENSchEIN, 
románová postava

V proslulé antologii expresionistické poezie nazvané Haló, je tady vichr – vichřice, kte-
rou sestavil Ludvík Kundera a která vyšla v roce 1969, autor u jména Hugo Sonnenschein  
(1889–1953) datum narození spletl a místo data úmrtí píše rovnou otazník. Tento otazník 
z textu Ludvíka Kundery, jinak velmi pečlivého a informovaného editora, vyjadřuje sílu za-
pomnění, která Sonku vytěsnila z české kultury. Poezie tohoto německy píšícího básníka, 
rodáka ze slováckého  Kyjova, který chtěl změnit svět, byl považován za nejkrásnějšího vojáka 
rakousko-uherské armády, přežil Osvětim a zemřel ve věznici na Mírově, není zařazena ani do 
žádného polistopadového výboru německy píšících autorů z Čech, chybí tam i pouhé připo-
menutí básníkova jména. Sonka byl z české kultury exkomunikován. V Rakousku a Německu 
je básník na tom o něco lépe: po čtyřicetiletém mlčení se kolem roku 1985 začínají objevovat 
nové edice jeho poezie a začíná se o něm znovu psát. Nejdříve rakouští literární historikové 
Karl-Markus Gauss a Josef Haslinger (autor nedávno i česky vydaného románu Jáchymov) 
připravili výbor ze Sonkových básní. Německý publicista Jürgen Serke v roce 1987 vydává  
u Paula Zsolnaye knihu Böhmische Dörfer. Serkeho kniha je sborníkem portrétů německy pí-
šících spisovatelů z Čech a Moravy. Největší pozornost autor věnuje Hugovi Sonnenscheinovi.
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věč, protagonista románu, píše 
svůj dopis Slánskému v mírovské 
cele. Sonkův příběh je psán v ich-
-formě. Román je jakýmsi svě-
dectvím o bouřlivých událostech  
20. století i o originálním životě 
s rysy uměleckého díla židovské-
ho básníka a dobrodruha, který 
všechny peripetie rozvichřené 
doby i vlastní nápady, jimiž pro-
vokoval establishmenty všech 
možných ideologií, dokázal přežít 
a zemřel přirozenou smrtí, byť ve 
vězeňské cele. Kniha se odehrává 
na mnoha místech, kde Sonka žil 
nebo aspoň delší dobu pobýval – 

v Kyjově, Praze, Vídni, Paříži, Trentu, Amste-
rodamu, Berlíně, Moskvě, severských oblas-
tech Evropy a na břehu jezera Maggiore v ital-
ském Švýcarsku.
Základní situace románu Hugo: střetnutí člověka 
z okraje, příslušníka židovské menšiny, s před-
staviteli moci, navazuje na pikareskní román, 
pokud můžeme o tomto způsobu vyprávění mlu-
vit v případě člověka, který přežil holocaust.

Na závěr
Letos v červenci si připomeneme šedesáté vý-
ročí Sonkovy smrti v Mírovské věznici. Jeho 
život je stále obestřen tajemstvím. Od vydání 
románu Hugo se mi některé záhady Sonkova 
života podařilo aspoň trochu poodhalit, ale na 
řadu otázek neznám dosud vyčerpávající odpo-
věď, včetně jeho příběhu za druhé světové vál-
ky. Hugo Sonnenschein měl ze dvou manželství 
tři syny, z nichž dosud žije Ian (Ilja) Spencer, 
který v čase druhé světové války bojoval v řa-
dách čsl. zahraničních jednotek proti nacistům.

  Jiří Kamen

Jiří Kamen debutoval životopisným románem 
Toulavý kůň o divadelníkovi a malíři E. A. Lon-
genovi (1982), naposledy vydal v Mladé frontě 
Kinžál, román o hledání ztraceného obchodníka 
s limonádou v africké pouštní válce (2011); ro-
mán Hugo vydalo nakladatelství Prostor v roce 
2004.
Jiří Kamen pracuje v Českém rozhlase na stani-
ci Vltava jako vedoucí redaktor Redakce volné 
tvorby, pravidelně připravuje a uvádí pořad Ví-
kendová příloha stanice Vltava.

osobnost

procesům, je častým hostem vězení. Mezi čes-
kými umělci má hodně přátel a známých (Bře-
zina, Deml, Šrámek, Neumann). Ivan Olbracht 
v Rozpravách Aventina (1929) napsal:
„Se Sonnenscheinem jsme uzavřeli na léta vře-
lé přátelství, jehož jednotlivé fáze mohu dnes 
velmi dobře sledovat ve svém románu Podivné 
přátelství herce Jesenia.“
Ve svých pamětech na Sonku vzpomínají man-
želky a milenky českých básníků, například 
Helena Malířová.
Sonka se do Čech vrací váhavě: v překladu 
už zmíněné knihy Böhmische Dörfer. V kni-
ze Pavla Kosatíka Menší kniha o německých 
spisovatelích z Čech a Moravy, v televizním 
dokumentu, ve výboru a překladu Radka Ma-
lého Sonkovy poezie nazvaném Zaběhl jsem se 
s toulavými psy.

Román Hugo
O Sonku, o jeho život a dílo, se zajímám už od 
svých studií, kdy jsem se víceméně náhodou 
setkal s jeho příběhem, který popisuje Otakar 
Štorch-Marien, nakladatel a vydavatel Rozprav 
Aventina, ve své knize vzpomínek. Mimo jiné 
jsem v roce 1994 připravil dvoudílný rozhlasový 
dokument nazvaný Sonka, ale k napsání romá-
nu jsem se odhodlával dost dlouho. Hodně času 
jsem věnoval rešerším z nejrůznějších pramenů 
včetně archivu Ministerstva vnitra ČR. Byl jsem 
v kontaktu i se Sonnescheinovými syny.
Při koncipování románu jsem vycházel pře-
devším z autentického dopisu Sonky Rudolfu 
Slánskému, ve kterém jeho autor, obviněný 
z kolaborace s nacisty, líčí svůj příběh. Vypra-

Pro zajímavost uvádíme „minimalis-
tické“ obsahy kapitol románu Hugo:

Jak jsem přežil pogrom
(tragikomický pogrom v Kyjově na přelomu  
19. a 20. století bez mrtvých, po vzpouře čes-
kých vojáků, kteří se nechtěli hlásit hier, ale 
česky zde, židovské rodiny z obavy z násilí pře-
spí ve vinici, viděno optikou malého chlapce)
Jak jsem se stal králem
(do Čech přijíždí francouzský sochař Rodin, 
na Slovácku pro něj připraví lidový obřad Jíz-
du králů, malý H. se podvodem stane králem 
Jízdy)
Jak jsem šel poprvé do bordelu a jak jsem 
dělal revoluci ve Vídni
(předválečná a válečná Vídeň, Sonka v literární 
společnosti, ženy, H. chodí po městě s ochoče-
ným kohoutem za košilí, H. groteskní účast ve 
vídeňské revoluci, H. portrétuje Egon Schiele)
Jak jsem cestoval do Trenta za Mussolinim
(Itálie, země zaslíbená pro anarchisty, „budo-
vatel“ anarchistické republiky na Monte Verita 
v jižním Švýcarsku, redaktor v Mussoliniho 
plátku L´Avvenire del Lavoratore v Trentu)
Jak jsem mluvil s Leninem
(H. dobrodružná cesta přes Berlín a sever Ev-
ropy do Moskvy na sjezd Kominterny, setkává 
se s Leninem a Trockým, žije s nezletilou revo-
lucionářkou)
Jak měl tlusťoch revoluce Parvus smůlu
(Největší manipulátor a bankéř ruské revoluce, 
oděský Žid a milionář Parvus versus H.)
Jak jsem překročil československou 
hranici ve Znojmě s obscénní karikaturou 
prezidenta Masaryka
(H. s míči, které anarchisté používají jako obaly 
na bomby, s podvratnou literaturou a obscénní 
karikaturou prezidenta TGM vyprovokuje své 
zatčení na hranici, komické manévry české po-
hraniční policie, provokace na způsob happe-
ningu)
Jak jsem uvažoval v kutnohorském vězení 
o literatuře
(Ve středočeském Kolíně, odkud pocházela  
H. první žena, se stává středem pozornosti, ob-
divují ho studenti např. Jaromír Funke, pozděj-
ší avantgardní fotograf, v městě málem dojde 
k revoluci, H. je zatčen pro pobuřování, vazba 
v Kutné Hoře)
Jak jsem pobýval v zemi zaslíbené
(H. deník z cesty po Zakarpatské Rusi)
Jak jsem si položil otázku: jsem ještě Sonka?
(H. jako agent tajných služeb, jako provokatér 
literárních skandálů, milostný příběh s mladou 
Berlíňankou)
Jak jsem přežil Osvětim a jak mě bývalý 
anarchista Michal Mareš bude držet za 
palec u nohy
(H. odmítá nosit židovskou hvězdu během oku-
pace, zvláštní H. způsob přežití v táboře smrti, 
Moskva, úředník československé vlády, v roce 
1945 vazba pro podezření s kolaborace s nacis-
ty, 1947 odsouzen, umírá ve vězení)

Jeden z dopisů, které psal Sonka Lvu Trockému

Pohlednice zaslaná Sonkou manželce jeho přítele Ivana Olbrachta
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Poslední vývoj v ma-
ďarské politice, kultuře  

a společnosti se často podobá 
známému dejà vu a vypadá to, 
že bude ještě hůř. Německá 
ultrapravice stále viditelněji 
navštěvuje veřejně maďarské 
neonacisty a společně pořádají 
veliké demonstrace na buda-
pešťském Náměstí hrdinů. Na 
přední budapešťské univezitě 
Eötvös-Loránd se na dveřích 
židovských profesorů objevily samolepky  
s textem „Židi, univerzita patří nám, ne vám“ – 
podepsáni: „maďarští studenti“. I v oficiální 
kultuře se stále více projevuje protižidovská 
nálada. Například v Novém divadle v Budapeš-
ti, jedné z předních scén celého Maďarska, se 
podle nového ředitele Dörnera v budoucnu bu-
dou hrát pouze maďarští autoři. Jeho silně anti-
semitský intendant Csurka považuje Budapešť 
za moc židovské město a chce to prý změnit. Již 
skutečnost, že představitelé tak významné kul-
turní instituce mohou bez následků takto mluvit 
před médii, nahání hrůzu.
Bývalá židovská čtvrť (dříve tzv. velké ghetto) 
v 6. a 7. budapešťském obvodu, část zvaná také 
město Elisabety, se rozkládá na pravé straně 
Dunaje blízko turistického centra, za největší 
evropskou tzv. Velkou synagogou na Dohány 
utca. Zajímavostí této synagogy je, že se jedná 
o neologickou synagogu a maďarští historici  
s pýchou tvrdí, že byla příkladem i pro stavbu 
Centrální synagogy v New Yorku. Celá čtvrť 
není o moc větší než pražský Josefov, mož-
ná velká jako plocha mezi Starým židovským 
hřbitovem v Praze a NOD v Dlouhé ulici, ka-
ždopádně není tak honosně opravená jako ži-
dovská čtvrť v Praze, spíše naopak. V zásadě 
by obyčejný návštěvník těchto míst až na pár 
košer restaurací nepoznal, že zde dřív žila jedna 
z nejpočetnějších komunit v Evropě. Doposud 
v Budapešti žije čtvrtá největší evropská komu-
nita, ale stejně jako v Praze se spousta lidí ze 
čtvrti začátkem 20. století odstěhovala.
Během letošního Pesachu ožila celá čtvrť fes-
tivalem s názvem Festival 6. a 7. čtvrti. Na 
nejrůznějších místech mezi ulicemi Király  
a Dohány se zde mezi 25. březnem a 2. dubnem 
konalo asi devadesát zajímavých akcí. Festival 
si kladl za cíl podpořit dialog mezi nábožen-
stvími a kulturami a umožnit návštěvníkům 
obnovit některé tradice, vytvořit si nové názory 
i vidět tuto čtvrť novýma očima. Mottem fes-

PESach
v židovské čtvrti v Budapešti

Pesach je svátkem svobody. Cestou do Maďarska nás určitě nenapadlo, že právě v součas-
ném Maďarsku nutnost existence tohoto svátku tak intenzivně pocítíme.

tivalu bylo „nikdy není pozdě naučit se pesa-
chové písně a zkusme příkaz být svobodným 
v 21. století nově vyložit“. Tím festival oslovil 
nejen rutinní židy, ale i začátečníky a lidi, které 
židovství zajímá a kterým svoboda není lhostej-
ná. Organizátorem festivalu byl spolek Marom 
Klub, který sdružuje vysokoškolské studenty 
zajímající se o židovství a který v Budapešti 
reprezentuje moderní styl židovského života, 
jaký bychom v Praze asi těžko hledali.
Program byl velice nabitý a podíleli se na něm 
mnozí. Od Domu Bálint, přes politiky nenávidě-
ný klub SRLY, kde obvykle 
vzplanou první jiskry proti-
vládních demonstrací, až po 
budapešťský Moishe House 
nebo malé obchody se ze-
leninou a více než šedesát 
bister a restaurací se židov-
skými kořeny ve čtvrti.
Začínalo se už na sederový 
večer na několika místech, 
mimo jiné v SRLY Klubu 
(Sirály-Racek) tradičním 
sederovým vyprávěním  
v novém pojetí s názvem 
Seder Slam/Story Telling. 
V dalších dnech pokračoval 
program například v kavár-
ně Spinoza, kde jsme mohli 
slyšet humornou biblickou výpravu s Györgem 
Gáborem, filozofem a teologem, určenou in-
telektuálním analfabetům s názvem „Talmud, 
Tóra a další“. V domě Bálint se pod názvem 
„Pesachová Tóra Rudi“ (narážka na oblíbenou 
maďarskou čokoládovou tyčinku Turo Rudi) 
diskutovalo méně humorně o svobodě slova 
jako velice aktuálním tématu v současném poli-
tickém Maďarsku. Jiní měli možnost se podívat 
na film Passover Fever nebo se zaposlouchat 
do jidiš, sefardských a ladino písní na koncertu 
Dina-Durme-Duo. Nejrůznější nabídka muziky 

pokračovala pesachovými pís-
němi v podání sboru Laudero-
vy školy nebo hip-hopovými 
a funkovými klezmerovými 
písničkami v podání Hagesher 
Band.
Jídlo provázelo festival na 
každém kroku. Maces v nej-
různějších podobách – košer 
v restauracích Hanna nebo 
Carmel-Glatt Kosher, nebo 
nekošer, ale v „košer stylu“  

v židovském bistru zvaném Maces Husar nebo 
jako macesová moučka v obchodě se zeleninou 
a potřebami pro obec s názvem Lumen. Zde se 
konala i soutěž o nejlepší macesový recept a sa-
mozřejmě i doprovodná ochutnávka.
Kdo byl nabitým programem nebo organizo-
vanými prohlídkami čtvrti v doprovodu prů-
vodce s názvy „Kosher Budapest Tour“, „Tour 
po opuštěných domech“ nebo „Židovská čtvrť 
s dětmi“ natolik unavený, že už nemohl, měl 
možnost si odpočinout v kulturním centru Dům 
Bálint (Bálint Ház). Je neochvějným centrem 

budapešťského židovského kulturního života  
a patří ke světové organizaci Jewish Communi-
ty Center Association, která sdružuje především 
centra v Severní a Jižní Americe, v bývalém So-
větském svazu a v Evropě. Byl otevřen v roce 
1994 a neleží přímo v bývalém ghettu, ale o dvě 
ulice dál, vedle opery. Otevřeno je zde i v době 
židovských svátků. Na domě je připevněná pa-
mětní deska se jménem komika Gyuly Kabose 
a jeho citátem „Kdo rozumí vtipu, rozumí vše-
mu, kdo ne, je schopný všeho“. A opravdu se na 
nás v tomto centru každý usmíval. Získali jsme 

Plakát Festivalu 6. a 7. čtvrti

Bývalá židovská čtvrť v Budapešti není tak honosně opravená jako pražský Jo-
sefov (foto: Tóth Masa)
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dokázat, že láska k „těm dru-
hým“ neznamená, že zaprodá-
váme „sami sebe“.
Domnívám se, že to odráží jev 
v americké židovské komunitě 
rozšířenější a velmi problema-
tický. Vytvořili jsme „červené 
linie“, které oddělují ty, kdo 
jsou uvnitř, a ty, kteří stojí 
mimo, a to v otázce, kde naše 
individuální názory nemohou 
téměř nic ovlivnit. A tím jsme 
začali vyčleňovat podstatnou 
část naší mladé generace – tím, 
že je nutíme, aby se v otázce 
Izraele jasně vymezili a přidali 

se k určité názorové skupině. Jinými slovy, naše 
organizace se tak moc snaží vytvořit „chráněný 
prostor“, kde mohou mladí prožívat své židov-
ství, že se zapomínají ptát „chráněný pro koho“ – 
nenabízíme tento prostor pouze někomu?
Rozhodl jsem se proto, že pozměním směr 
svého omezeného aktivismu v rámci americké 
židovské komunity a zaměřím se na budování 
důvěry u mých tradičních oponentů tak, aby-
chom mohli vést produktivní diskuse, které 
možná jednou v budoucnu transformují obě 
strany. V nejbližších týdnech a měsících navrh-
nu, ve spolupráci s místní organizací židovské 
mládeže, programy (doufám, že užitečné), kte-
ré se budou zabývat problémem ideologických, 
genderových a náboženských „červených linií“ 
v našich komunitách.
Čtenáře Maskilu budu určitě informovat, jak se 
mi v mém úsilí daří, a také slibuji, že vám dám 
vědět, až se ona prezentace mého přítele objeví 
na internetu.

 Jacob Ari Labendz
Autor je kandidátem věd v historickém oddělení 

Washington University v St. Louis. 
Žije střídavě v USA a v Praze

Foto: Wikimedia

Více o autorových názorech a aktivitách si může-
te přečíst na jeho blogu: labendz.wordpress.com

zde nejen dobře připravené informace o všech 
akcích se židovskou tématikou ve městě, ale  

ze světa

P řed několika měsíci jsem se v absolvent-
ském institutu zúčastnil programu Wexner 

Graduate Fellowship určeného vysokoškolá-
kům, kteří se připravují na kariéru rabínů nebo 
v oblasti práce v židovských komunitách, ve 
vzdělávání či na poli akademických židovských 
studií. Strávil jsem čtyři inspirativní dny ve spo-
lečnosti více než stovky amerických židovských 
lídrů a myslitelů. Jeden můj drahý přítel a ko-
lega pro nás připravil desetiminutovou prezen-
taci založenou na struktuře „TED talks“ (www.
ted.com). Hovořil upřímně a citlivě o tom, jak 
dospěl k názoru, že izraelsko-palestinský kon-
flikt je tou nejtěžší zkouškou současné židovské 
etiky a vyzýval nás všechny, bez ohledu na to, 
jaké pozice v této otázce zastáváme, abychom 
se skutečně zamysleli nad pozicí „toho druhé-
ho“. Když můj přítel skončil svoji řeč, místností 
otřásl nadšený potlesk, což mě vedlo k mylné-
mu závěru, že se mu podařilo přesvědčit mnohé 
z našich pravicově smýšlejících kolegů, aby pře-
hodnotili své přesvědčení a politické preference.
Když jsme se pak rozdělili do malých skupin, 
abychom diskutovali o jeho prezentaci, která 
vycházela z jeho vlastního hledání místa v ži-
dovské komunitě, zjistil jsem, že mnozí kole-
gové tleskali jeho otevřenosti a upřímnosti, ale 
odmítali jeho poselství. V několika následují-
cích dnech jsem mluvil s mnoha lidmi, kterým 
se řeč mého kamaráda nezdála zdaleka tak pře-
svědčivá jako mě. Jednou z jejich nejčastějších 
výhrad bylo, že když můj kamarád vyzýval 
Židy, aby byli citlivější k utrpení okupovaných 
Palestinců, nepřipomněl zároveň utrpení, které 
Palestinci způsobili Židům. Jak je to možné? 
Skutečně si mysleli, že by můj přítel dokázal 
ignorovat bolest, kterou přinášejí sebevražedné 
pumové atentáty nebo výhružky antisemitské 
propagandy? Proč nedokázali věřit mému pří-
teli natolik, aby mu dovolili, aby alespoň na 
chvíli vedl jejich myšlenky?
Pochopil jsem to až poslední den. Pan Wexner, 
židovský byznysmen a filantrop, nám předná-
šel o vlastnostech, které dělají úspěšného lídra. 
Jmenoval tři: 1. lídr se musí vyznat ve svém 

Seder Slam/Story Telling v SRLY Klubu (foto: Horváth 
Győző)

i dobré kafe, macesovou polívku, knihy, časo-
pisy a čerstvé izraelské zprávy. Je možné si zde 
koupit různé tradiční náčiní a různé knihy nebo 
využít permanentně otevřeného fitness cent-
ra. A samozřejmě je možno nechat děti si hrát  
v dětském koutku s programem u tety Mariky.
Ve studijních místnostech Domu Bálint zva-
ných Macesové kuličky diskutovali američtí 
studenti o židovské identitě v Maďarsku a ve 
velkém sále vedl opožděnou sederovou oslavu 
pro seniory v plynulé maďarštině Rabbi Ráj  
z Berkeley (Senior Rabbi of Congregation Beth 
El of Berkeley California), který právě vyprá-
věl o tom, jak je těžké být rabínem. Nejtěžší na 
tom prý je, jak praví židovský vtip, že má člo-

věk stále co do činění se Židy. Celý sál se smál 
a poté následovalo vystoupení sboru seniorů  
s písní otroků z Verdiho Nabucca, který u klaví-
ru ho doprovázel 95letý strýc Ferenc.
Festival nás nadchl a uvědomili jsme si, že svo-
bodu je nutné neustále znova vytvářet a hájit 
možná o to intenzivněji, čím více je ohrožená. 
A to platí v dnešním Maďarsku především. Po 
cestě do Prahy v nás doznívaly příběhy, tváře  
i skvělé písničky. Můžeme jen doufat, že jed-
nou se takhle nahlas rozezní na týden i bývalá 
židovská čtvrť v Praze, ukolébaná a konzervo-
vaná bohatstvím zahraničních turistů.

  Rita Šik-Simon a Pavel Šik
Webové stránky festivalu: http://negyed6negyed7.com/

Od zelené k červené linii 
oboru, 2. lídrovi musí záležet 
na ostatních, 3. lidé musí vě-
řit, že lídrovi na nich záleží. 
Můj přítel jistě vyznal v tom, 
o čem mluvil. Momentálně 
pracuje na jedné z nejlepších 
amerických univerzit na diser-
tační práci o amerických inter-
vencích v arabsko-izraelském 
konfliktu v sedmdesátých  
a osmdesátých letech. A zce-
la jistě mu záleží na židovské 
komunitě a na Izraeli. Zasvětil 
jim svůj život a vytrval i tam, 
kde jiní zvolili snadnější ces-
tu a vzdali to. Problém je, že 
mnozí lidé nevěří, že jemu, anebo těm, kteří 
mají podobné názory, na nich záleží.
To mě vede k přesvědčení, že ony tři vlastnosti, 
které definoval pan Wexner, jsou hierarchicky 
uspořádány. Znám mnoho židovských lídrů, 
kteří nevědí, o čem mluví, ani zdaleka tak dobře 
jako můj přítel. Ale záleží jim na židovské ko-
munitě stejně tak jako jemu. A obecně se jim to 
věří, protože zastávají k izraelsko-palestinské-
mu konfliktu tradičnější postoj. A to je skutečně 
problém! Bez ohledu na dobré úmysly nedoká-
že můj přítel sdílet své znalosti a poznání s vel-
kou částí židovské komunity, neboť tomu brá-
ní primární nedůvěra. A překonat ji může být 
nemožné, jak sám vysvětluje: „Jak mohou lidé, 
kteří jsou přesvědčeni o prioritě židovských 
zájmů, pochopit koncept lásky k těm, kteří ne-
patří k ‚jejich vlastním‘?“ Anebo jak řekl jiný-
mi slovy: „Jak je možné jim vysvětlit, že láska  
k ‚vlastním‘ může docela dobře existovat vedle 
lásky k ‚těm druhým‘.“
Z toho vyplývá jasná strategie pro lidi jako on 
nebo já, kteří by chtěli, aby se o podobných té-
matech diskutovalo. Jsem přesvědčen, že hlav-
ním úkolem americké židovské levice musí být 
přesvědčit většinu a oficiální představitele, že 
naše názory pramení z hlubokého zájmu a lás-
ky k lidskosti stejně jako k židovské komunitě, 
jejímu dědictví a jejím příslušníkům. Musíme 

Musí mladí američtí Židé nutně za-
ujímat vyhraněný postoj k Izraeli?
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Po všech takových jíd-
lech je člověku těžko, 

nehledě na to, že je v nich 
porušeno ono biblické při-
kázání: „Neuvaříš kůzle 
v mléce matky jeho“ (Ex 

23:19,34:26; Deut. 13:21). Jak je asi všem 
známo, je od tohoto přikázání odvozen zá-
kaz míchat v košer kuchyni mléko a maso. 
Podle rabínské tradice se trojí opakování dá 
interpretovat jako zákaz nejen vaření, ale 
i požívání masa a mléka a obchodování s ta-
kovou směsí. Je velice pravděpodobné, že se 
zákaz původně týkal jen této konkrétní situ-
ace. Aby se však vyloučilo, že by k této situ-
aci došlo třeba náhodou nebo nevědomostí, 
vytvořila rabínská tradice soubor opatření 
zvaných gezejra – plot kolem Tóry.
Když jsem přišla na zmiňovaný oběd, ne-
věřila jsem svým očím. Z talíře jsem ucítila 
všechny typické vůně, které tohle jídlo má. 
Nevydržela jsem a zeptala jsem se. „Sójová 
smetana,“ sdělila mi s potutelným úsměvem 
kamarádka. Najednou jsem si uvědomila, že 
sójové produkty jsou pro ty, kdo vaří moder-
ní košer kuchyni, úplným spasením. Kromě 
svíčkové jsem začala dělat košer kuře na pa-
price, sójový jogurt jsem používala na košer 
marinády, jako je třeba kořeněná marináda 
na kuře tandoori nebo jako jogurtovou záliv-
ku ke kuřecímu gyrosu.
Rostlinných náhražek mléka a smetany je 
celá řada. Některé z nich jsou k dostání 
v běžné obchodní síti nebo stačí navštívit 
kterýkoli obchod se zdravou výživou. Kro-
mě náhražek na bázi sóji najdete například 
o něco jemnější mandlové mléko. Do exotic-
kých jídel, jakou jsou různá karí nebo polév-
ky, se dá také použít mléko kokosové.

Košer svíčková
750 g hovězího masa nakrájeného na plátky
300 g mražené nebo čerstvě nakrájené zeleniny 
na svíčkovou (mrkev, petržel, bulvový celer)
1 velká cibule
5 kuliček černého pepře, 5 kuliček nového 
koření, 3 bobkové listy
1 lžíce hořčice
1,5 litru hovězího vývaru nebo vody
1 polévková lžíce brusinek
1 plátek citronu
1 balení sójové nebo mandlové smetany
rostlinný olej
sůl, pepř

1. Hovězí maso si nakrájíme zhruba na 
centimetr a půl silné plátky. Na krajích si je 
nařízneme, aby se nekroutily, a zprudka ope-
čeme na rozpáleném oleji. Odložíme je stra-
nou a přikryjeme překlopeným talířem, aby 
byly hezky v teple. Na oleji, na kterém jsme 
opékali maso, si osmažíme nadrobno pokrá-
jenou cibulku.
2. Když cibulka zesklovatí, přidáme k ní 
na kostičky nakrájenou kořenovou zeleni-
nu a zhruba pět minut zprudka, za stálého 
míchání opékáme. Pak přidáme do základu 
lžíci hořčice, lžíci brusinek a plátek citronu. 
To vše zaručí, aby měla omáčka jemnou, pro 
svíčkovou typickou chuť.
3. Přidáme plátky masa, zalijeme teplým 
vývarem nebo vodou a za postupného dolé-
vání dusíme minimálně hodinu, dokud není 
maso měkké.
4. Nakonec maso opět vyndáme a vše 
ostatní rozmixujeme ponorným mixérem. 
Přidáme jedno balení sójové smetany, trochu 
promixujeme a nakonec osolíme a opepříme. 
Podáváme s knedlíky, brusinkami a citronem.

Kuře na paprice (košer verze)
400 g kuřecích stehenních řízků
2 cibule
malá konzerva rajčatového protlaku
1 polévková lžíce koření na kuře (dobré má 
například Albert)
1 polévková lžíce jemné nebo pálivé papriky
1 polévková lžíce hladké mouky
1 balení rostlinné smetany
kuřecí vývar na podlití
rostlinný olej na smažení

1. Cibuli nakrájíme nadrobno a necháme 
zesklovatět, přidáme lžíci mouky, rajský pro-
tlak a na samý závěr přidáme lžíci koření na 
kuře a lžíci papriky.
2. Kuřecí stehenní řízky nakrájíme na kos-
tičky, přidáme k základu, zalijeme kuřecím 
vývarem a necháme dusit asi 20 minut.
3. Na závěr zjemníme sójovou nebo man-
dlovou smetanou. Podáváme s knedlíkem 
nebo těstovinami, ozdobené nasekanou zele-
nou petrželkou.

 Zuzana Schreiberová
Foto: archív autorky

Autorka provozuje blog, zaměřený na vaření 
v košer stylu: www.facebook.com/kosherstyle

Kuře na paprice může být i košer, pokud použijete rost-
linnou smetanu

P
nehledě na to, že je v nich 
porušeno ono biblické při-
kázání: „Neuvaříš kůzle 
v mléce matky jeho“ (Ex 

KOšER SVÍČKOVá
Mohou být svíčková a kuře na paprice košer?
Když mě jednou moje ortodoxní kamarádka pozvala na svíčkovou, chvilku jsem 
se nad tím pozastavila. Košer svíčková? Všechny tyhle typické české smetanové 
omáčky pro mě byly synonymem toho, co je v košer kuchyni zakázáno.

Sedm světel nad Mikulovem...
...tak se jmenuje výstava mikulovské výtvarnice Sylvy Chludilové, 
která inspiraci ke své tvorbě nalezla ve svébytné kultuře morav-
ských Židů. Její nostalgické obrazy zachycují nádherná zákoutí ži-
dovského Mikulova a okouzlí letos i naše přátele v Izraeli. 
Dne 19. června se uskuteční vernisáž této výstavy na českém velvyslanectví v Tel Avivu a odtud poputu-
jí obrázky spolu se studentskou výpravou z mikulovského gymnázia do Kacrinu. Sedm dnů budou moci 
kacrinští obdivovat Sedm světel nad Mikulovem... Výstava podpoří i otevření nádherného projektu, 
jehož základní kámen byl společně položen před dvěma lety – Mikulovskou zahradu v Kacrinu. Dlou-
holeté přátelství mezi českým Mikulovem a izraelským Kacrinem nese své plody a rozsvěcuje hvězdy 
nejen na obrázcích Sylvy Chludilové, ale především v našich srdcích.

 Ilona Žišková
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člověk reflektuje a snaží se oddělit dobré od 
špatného tak, aby na konci stál jako lepší lid-
ská bytost.

Doma
Život s vinařem přináší mnoho paradoxů. 
Například když váš muž přijde domů pozdě 
v noci a táhne z něj alkohol, vlastně ho musíte 
pochválit, protože je to známka toho, že ten 
den dlouho a pilně pracoval. Když při páteč-
ním kiduši otevře čtyři láhve vína najednou 
a dlouze je srovnává, nemůžete mu vyčítat, 
že „už zase i o šabatu pracuje“, protože prav-
děpodobně i odpočívá a dělá mu to radost  
a navíc je takové počínání vlastně šabatová 
micva. A tak vám nezbývá, než snažit se držet 
basu alespoň tak, jak to zvládnete. Já jsem – 
asi by se slušelo říct „bohužel“ – téměř úplný 
abstinent a navíc mám ke své lítosti, pokud 
jde o víno, téměř úplně hluché chuťové po-
hárky. Moše mi často u šabatového stolu 
dává ochutnat naše vína a nechává mě hádat,  
o jakou odrůdu a ročník jde. Trefím se zhruba 
jednou z dvaceti až třiceti vzorků.
Ale to nevadí. U vinaření jde totiž o mnohem 
víc než jen o konečný produkt.

Gafna Váňová
Autorka je učitelka Lauderových škol, 
pracovnice NFOH a manželka vinaře.

Foto: www.ceske-vinarstvi.cz

Více informací o Českém vinařství v Chrámcích 
najdete na adrese www.ceske-vinarstvi.cz, 
kde můžete navštívit i e-shop. 

zajímavosti

Příroda a počasí
My „outdooři“, tedy lidé rádi chodící po 
horách, skalách a lesích s batohem a láhví 
vody, míváme pocit, že když víme, kdy oblé-
ci Moiru, k čemu se hodí membránová bun-
da a čím naimpregnovat trekové boty, víme 
o přírodě všechno. Mně se díky manželství 
s vinařem po letech slézání kopců a luk po-
dařilo zjistit, že kromě nás turistů neexistují 
jen „ti druzí, líní lidé“ – tedy „kavárenští po-
valeči“. Také dnes, i když se to městskému 
člověku nechce věřit, stále existují „lidé pole 
a půdy,“ tedy ti, jejichž život je s přírodou 
spjatý opravdu. Nejen o víkendu, ale pořád. 
Jejich živobytí na přírodě totiž bytostně závi-
sí. Většina z nás asi tuší, že mléko neroste na 
stromech v tetrapacku a že karbanátek, který 
si dáme k obědu, kdysi běhal po světě a bu-
čel. Nicméně málokdo z nás už si uvědomí, 
jak nesamozřejmé je jídlo a pití pro někoho, 
kdo ze země dobývá suroviny k jejich výro-
bě. Dříve jsem výkyvy počasí brala jen jako 
dobré téma ke konverzaci. Dnes, když na 
podzim svítí slunce a je příjemně teplo, těším 
se nejen z krásného babího léta, ale i z toho, 
že se v našich hroznech zvyšuje obsah cukru 
a je naděje na kvalitnější víno. Po loňském 
jaře už vím, že když najednou v květnu sně-
ží, není to jen příležitost ještě si na poslední 
chvíli zasáňkovat, ale znamená to, že naděj-
ně nakvetlá réva nenávratně zmrzne, na pod-
zim bude třeba jen pětinová sklizeň a několik 
našich zaměstnanců bohužel až do dalšího 
jara přijde o práci.

Réva
Když jsem začala chodit se svým mužem, 
musela jsem projít oťukáváním od své bu-
doucí tchýně a tchána. Jak se ale brzy ukáza-
lo, u rodičů mého muže se netestuje schop-
nost uvařit dobrý bujón či umění žehlit koši-
le. Zkouší se schopnost nechat si přirůst révu 
k srdci. Hned při druhé návštěvě mě tchán 
vzal na vinici a snažil se mě v prosincových 
mrazech naučit prořezávat révu. Dodnes ve 
mně zůstal velmi silný zážitek z prvního po-
hledu na to, jak se révy dotýká. Prořezávání 
vinic je úmorná a fyzicky těžká práce – už 

Jak jsem se (ne)naučila pít,
jak jsem zjistila, že květnový sníh je mnohem víc 
než sněhulák na jaře, a co všechno se člověk naučí 
při životě s chrámeckým vinařem.
Když dostanete za úkol napsat pár vět o vinařství, které vyrábí košer víno, možná byste 
měli psát o tom, jak staré může být mladé víno, o tom, jestli svatomartinské, svatovavři-
necké nebo jiné „svaté“ víno může být košer, či o tom, jak si hrají kyselinky s tříslovinkou 
na patře. Já vlastně ale ničemu z toho nerozumím, a tak to vezmu z jiného konce a nabíd-
nu vám „neználkův pohled pod vinařův korek“, respektive své dojmy ze života na vinici.

jen proto, že člověk celý den stojí 
na často příkrém svahu a musí vy-
držet velké výkyvy počasí, proto-
že réva se prořezává během zimy. 
Můj sedmdesátiletý tchán Ivan  
i přesto běhá po vinici jako laňka 
a keře hladí se zvláštním citem 
tak, jako by to byli lidé a on jim 
jemným kartáčem česal vlasy. 
Jakkoliv to může znít pateticky,  
z jeho pohledů i dotyků je vidět 
velká láska i pokora ke keřům, 
které mu poskytují živobytí. Když 
se dívá na zlomený keř révy, o kte-
rý se staral několik let a kterému teď někdo 
přišel v noci ukrást opěrnou kovovou tyčku, 
aby za ni ve sběrném dvoře dostal dvacet ha-
léřů, je v jeho očích vidět nejspravedlivější 
zlost světa. Když naopak po vinobraní jde vi-
nici poděkovat za dobrou úrodu, vypadá to, 
že by jeho radost roztančila i kámen.

Sklizeň, zpracování hroznů
Ačkoliv každá část roku má pro vinaře své 
kouzlo, největším svátkem je samozřejmě 
sklizeň. Moje švagrová Káťa, jinak otrlá 
vinařská harcovnice, každý rok ve vinařství 
u připraveného lisu nedočkavě vyhlíží první 
valník s čerstvě natrhanými hrozny na bur-
čák a její radostné hopkání si nezadá s ner-
vozitou zarytých fanynek tvrdé muziky před 
zahájením velkých rockových koncertů.  
I můj muž, polodrsný chlapík s lehce flout-
kovskou povahou, během sklizně zjihne  
a zvážní. Soustředěně prohlíží sklizené 
hrozny, nervózně sleduje hladinu cukru  
v moštoměru a dlouhé hodiny si hraje se 
rmutem tak, aby z něj dostal to nejlepší víno. 
Přerod moštu ve víno je vpravdě úchvatný 
proces: z hustého omamně voňavého rmutu 
se po pár dnech nejprve stane nevábně za-
kalená a podivně čpící tekutina, která se po 
dlouhém čištění a jemné práci nakonec zdár-
ně vyloupne do úchvatného nápoje, který 
vám získá srdce milované ženy nebo prozáří 
večer s dobrým přítelem. Můj muž přípravu 
vína často přirovnává k procesu „tšuva“ – 
na počátku jsou surové lidské skutky, které 
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Po polské a následné německé okupaci 
Těšína společně se svým bratrem a ot-

cem uprchli. Při cestě do Rumunska se ocitli 
na sovětském území a následně byli dopra-
veni do gulagů, ruských pracovních táborů. 
Část rodiny, která zůstala doma, skončila 
v německých koncentračních táborech.
Po skončení války se Harel do Českoslo-
venska vrací sám, jeho otec zemřel na ty-
fus, bratr padl u Stalingradu. Z celé rodiny 
zde nachází pouze bratrance, který přežil 
nacistický koncentrační tábor, a díky němu 
se dostává do židovské jednotky, kterou 
Československo vytváří pro nově vznika-
jící Stát Izrael. V roce 1948 prochází vý-
cvikem leteckého mechanika a o rok poz-
ději odchází do židovského státu, kde se 
aktivně podílí na jeho boji za samostatnost. 
Časem dosahuje významného postavení  
a úspěchů v tamním letectvu, kde byl mimo 
jiné i osobním mechanikem generála Ezera 
Weizmana, pozdějšího prezidenta, se kte-
rým spojil svůj další osud v následujících 
šesti arabsko-izraelských válkách.
K Československu měl Nori Harel hluboký 
vztah a neustále opakoval, že bez jeho pod-
pory by se Izrael v roce 1948 těžko ubrá-
nil. Jako výraz díků za československou 
vojenskou pomoc daroval 
v roce 2006 Izrael do sbírek 
Vojenského muzea v Leša-
nech u Prahy jeden z unikát-
ních tanků vlastní konstrukce 
a výroby, Merkava. Pouze 
dva tanky Merkava jsou dnes 
mimo území Izraele. Druhý 
se nachází ve francouzském 
muzeu v městě Saumur, ale 
ten je na rozdíl od našeho 
stroje nepojízdný.
Izrael u nás také prezentuje 
svoji moderní leteckou tech-
niku. Již dvakrát se předsta-
vilo izraelské letectvo na le-
teckých dnech určených pro 
veřejnost. Naposledy, před 
dvěma lety na letišti Ostra-
va-Mošnov, Izraelci předsta-
vili dva bojové letouny F-15 
Eagle a transportní letoun 
Hercules. Letouny patřily k 
106. letce za základny Tel 

Nof, nedaleko Tel Avivu. Právě 106. letka 
byla zapojena do operace „Důvěrné Izrael“, 

během které v poválečných 
letech 1948–1949 pomáha-
lo tehdejší Československo 
nově vznikajícímu Státu Izra-
el s vyzbrojováním.
Jeden ze stíhacích strojů 
s registračním číslem 957  
a přezdívkou Markia Scha-
kim (Sky Blazer), který se 
účastnil i ostrých bojových 
akcí s několika úspěšnými se-
střely, je držitelem unikátního 
„rekordu“, kdy při leteckém 
cvičení v Negevské poušti, 
při kolizi s jiným letounem, 
jehož posádka se musela 
katapultovat, přišel o celé 
křídlo. Díky stabilitě, kterou 
letadlo disponovalo, se ho 
podařilo úspěšně dovést až na 
základnu a přistát. Jelikož při 
střetu byla poškozena nádrž  
a unikající palivo a výpary 
znemožňovaly výhled na roz-

sah poškození, zjistili pilot s navigátorem, 
že přišli o křídlo, až po přistání.
Transportní letoun C-130 Hercules, který 
jsme rovněž mohli vidět na ostravském letiš- 
ti, se kromě humanitárních akcí, například 
při zemětřeseních v Arménii, Rumunsku, 
Řecku nebo Turecku, účastnil i „Operace 
Šalamoun“, kdy při evakuaci etiopských 
Židů, známých jako společenství Beta Izra-
el, dopravil část z celkem 14 tisíc uprchlíků 
do Izraele. Z této operace drží Izrael také 
letecký rekord při osobní přepravě cestu-
jících jedním letem, kdy Boeing 747 spo-
lečnosti El Al převezl na palubě 1122 ces-
tujících. Oficiálně bylo registrováno 1087 
cestujících, ale matky měly několik desítek 
dětí ukrytých ve svých volných šatech.
Vedle letadel představili Izraelci v Ostra-
vě výstavu a fotografie záchranné a vrtul-
níkové pátrací jednotky Unit 669, která je 
považována za jednu z elitních složek iz-
raelského letectva. Izraelští piloti a letecký 
personál navštívili při této příležitosti také 
Židovskou obec v Ostravě.

Martin Peřina
Foto: Paměť národa/Post Bellum

IZRaELšTÍ LETcI u Nás
V pondělí 18. března 2013 zemřel v Izraeli ve věku 83 let Nori Harel, 

plukovník izraelského letectva.

Izraelský transportní letoun Hercules na mošnovském letišti (foto: archív autora)

Plukovník Nori Harel v čes-
koslovenské uniformě koncem 
čtyřicátých let a v roce 2008  
v Haifě

Harel, vlastním jménem Norbert Kurzberg, strávil od roku 1934 důležitou část života 
v Československu, kam se jeho rodina přestěhovala z rodné německé Bochumi před sílící 
nacistickou perzekucí ke svým příbuzným do Českého Těšína.
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vzpomínky

Na naší základní škole Na Hájích ve Sla-
ném se 19. února tohoto roku konala 

beseda pro děti z 8. a 9. ročníku s autorem 
knihy Čekání na smrt Milanem Hesem. Pan 
přednášející připomenul žákům tragický 
osud českých Židů za druhé světové vál-
ky a seznámil je s historií rodinného tábora 
v Osvětimi. Děti i učitelé ocenili schopnost 
pana Hese srozumitelně a poutavě přiblížit 
tuto smutnou kapitolu české historie. Bese-
du doprovázela interakce s autorem, otázky 
dětí a často i úplné ticho na místech, kde není 
třeba mluvit.
Kniha Čekání na smrt je určena pro širokou 
veřejnost, a jak jsem si mohla vyzkoušet na 
sobě, mé rodině a přátelích, jedná se o pou-
tavé čtení, které každého čtenáře zasáhne sil-
ným a tragickým příběhem.

Milan Hes: Čekání na smrt
Rodinný tábor českých Židů v Osvětimi
V září 1943 odjely z Terezína na východ 
první dva transporty s pěti tisíci židovskými 
vězni do Osvětimi-Birkenau. Při příjezdu ne-
prošli obvyklou selekcí, ale byli umístěni do 
zvláštního tábora B IIb, kde „směli“ živořit 
v jakémsi volnějším režimu. Ve svých kmeno-
vých listech si však nesli označení Sonderbe-
handlung, zvláštní zacházení, což znamenalo 
popravu bez rozsudku.
Jednání nacistů s českými Židy v Osvětimi 
vyvolávalo otazníky. K čemu měl tábor slou-
žit? Měl představovat jakési alibi pro správu 

osvětimské „továrny na smrt“? Chtěli nacis-
té sehrát nové divadlo pro zástupce Červe-
ného kříže, jako se jim podařilo v Terezíně? 
Jaký byl „rodinnému táboru“ vyměřen čas? 
Kdy a proč se esesáci rozhodli tento tábor 
zlikvidovat?
Autor využívá svědectví přeživších a líčí ne-
jen každodenní život „rodinného tábora“, 
ale seznamuje i s jeho výraznými osobnostmi 
a také popisuje plány na vzpouru, která byla 
odbojovým hnutím v Osvětimi připravová-
na a do níž měli být zasvěceni i „terezínští  
vězni“.
Tragický příběh měl pochopitelně svůj počá-
tek už v nacistické politice vůči Židům, jež 
vyplývala z plánů na „konečné řešení židov-
ské otázky“ a v plném rozsahu se uplatňo-
vala i v protektorátu. Vyústil v hromadném 
vraždění v březnu a červenci roku 1944, kdy 
z 17 500 vězňů „rodinného tábora“ jich pře-
žilo necelých třináct stovek…

 Jana Rohlová, Slaný

Milan Hes se narodil roku 1976 v Lounech. 
Trvale žije ve Slaném. Je absolventem obo-
rů dějepis a základy humanitní vzdělanos-
ti na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad 
Labem. V roce 2012 na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy obhájil disertační práci 
na téma Didaktické aspekty historické pa-
měti holocaustu a stal se tak po dlouhé pře-
stávce dvaceti let prvním absolventem znovu 
obnoveného oboru didaktika dějepisu. Vyu-
čuje na gymnáziu v Praze 4 a pracuje na ně-
kolika odborných a didaktických projektech, 
jejichž výsledkem jsou metodické materiály 
pro studenty a učitele základních, střed-
ních i vysokých škol. Badatelsky se zabývá 
především regionálními dějinami Slánska  
v 19. a 20. století, problematikou komuni-
kativní paměti šoa, vzájemným vztahem fe-
noménů dějin a paměti a také teorií oborové 
didaktiky dějepisu. V současné době připra-
vuje k vydání disertaci, která by pod názvem 
Šoa mezi dějinami a pamětí měla vyjít v prv-
ní polovině roku 2013.

Rabín Max Reiser na dobovém portrétu a jeho vnučka 
Lilli před pamětní deskou v Nýrsku

pamětní deska rabínu 
MaxI 
REISEROVI 
v Nýrsku

Nýrsko na svých webových stránkách vždy 
dokumentovalo historii židovské komunity 
ve městě a okolí, kterou po stránce duchovní 
vedl od roku 1876 až do své smrti 5. 1. 1913 
rabín Max Reiser. Dnes bychom marně hleda-
li synagogu, která byla zbořena v padesátých 
letech minulého století, a židovskou komuni-
tu nám připomíná jen židovský hřbitov s 350 
náhrobními kameny. Mnoho desítek histo-
rických stél bylo použito jako krytina zdi po 
celém obvodu hřbitova. Možná je mezi nimi  
i ta, která stála na místě posledního odpočin-
ku rabína Reisera.
Dne 26. října 2012 byla na budově č. p. 136 
v Nýrsku, kde byla v předválečné době ži-
dovská škola a byt rabína, odhalena pamětní 
deska Maxi Reiserovi. Donátorem byla jeho 
vnučka Lilli Reiserová, která žije v USA. 
Pamětní desku jsme instalovali spolu s ředi-
telem místního muzea panem Karlem Velko-
borským a letos se na ni přijela podívat i paní 
Reiserová.
Dnes tato pamětní deska doplňuje stopy his-
torie židovské komunity v tomto městě, která 
se uzavřela obdobím holocaustu.
Max Reiser byl nejen synagogální kan-
tor, učitel židovského náboženství a rabín, 
ale byl také literárně činný. Napsal tři díla: 
Ha-chida – Das Rätsel in der hebräischen 
Sprache und Schrift mit deutscher Überse-
tzung für Lehrende und Lernende in Schule 
und Haus (Hádanka v hebrejské řeči a písmu 
s německým překladem pro učitele a žáky do 
školy i na doma); Chochmat ha-rabanim – 
Rabbinische Weisheit (Spis rabínské moud-
rosti) a Anšej chajil – Biedermänner (Poctiví 
či bodří).
Budou-li vaše kroky někdy směřovat do 
Nýrska, zastavte je na okamžik před touto 
pamětní deskou a vzpomeňte na rabína Maxe 
Reisera, ušlechtilého člověka.

 Radan Salomonovič
Foto: archív autora

Milan Hes diskutoval v únoru se studenty slánského 
gymnázia 

Milan Hes: Čekání na smrt
V pátek 8. března 2013 jsem se zúčastnila konference pro 
učitele Terezínský rodinný tábor v Osvětimi a tradice při-
pomínání, kterou pořádala instituce Naši nebo cizí? Židé 
v českém 20. století. Příspěvky přednášejících, účast na 
tryzně v Pinkasově synagoze, ale hlavně setkání s pamět-
níky mě obohatily po profesní i osobní stránce. Často zde 
zaznělo postesknutí, že toto smutné výročí není v širším 
povědomí české veřejnosti a není připomínáno politiky, 
médii a školními učebnicemi. Máme dvě možnosti: stěžovat 
si, nebo něco konkrétního udělat. Je na nás, učitelích, neče-
kat na oficiální pokyn ministerstva a včlenit tato témata do 
výuky. (A mnoho z nás tak činí.)
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DNy 
JERUZaLÉMa

V PRaZE
13. – 22. června 2013

Dny Jeruzaléma v Praze je 
festival současného umění, 
který představí pražskému 
publiku Jeruzalém trochu ji-
nak. Navazuje na předchozí 
úspěšné Dny Prahy v Jeru-
zalémě a v rámci svého pro-
gramu přiveze to nejzajíma-
vější, co se v poslední době 
odehrává na jeruzalémské 
půdě.

Festival představí tanečníky a choreografy 
z Catamon Dance Group (jmenovitě např. 
Elada Schechtera nebo Sophii Krantz), zá-
roveň bude mít tu čest hostit divadelnici, 
peformerku a loutkařku Yael Rasooly, která 
minulý rok už v Praze vystupovala v Divadle 
bratří Formanů se svým vystoupením Paper-
cut. Představení se budou trochu netradičně 
odehrávat v prostorách Nosticova paláce,  
v budově ministerstva kultury.
Nabídne také nesmírně pestrý hudební pro-
gram. Jako jedna z hvězd programu se před-
staví Adi Ulmansky, umělkyně, která se 
prosadila i na londýnské scéně. Vystoupí ve 
společném bloku s indie-rockovou kapelou 
Izabo. Dále míří do Prahy skupina Folo a se 
svými izraelsko-africkými melodiemi kapela 
Jali Ensemble, kterou přiveze frontman Eran 
Katz. Zároveň dorazí i skupina Acollective, 
která po svém vystoupení v Praze zamíří na 
světoznámý festival v Glastonbury. Všech-
ny tyto kapely vystoupí v rámci Dnů Jeru-
zaléma v Praze na mezinárodním hudebním 
festivalu United Islands pod názvem Yellow 
Submarine Club Infusion, který zaštiťuje 
blok izraelských kapel.
Festival představí také taje izraelské kuchy-
ně. Na rezidenci přijede do pražské restau-
race Bar Bar jeruzalémský šéfkuchař Ilan 
Garousi. Podpořit ho také přijede šéfkuchař 
Kamel Hashlmon. Oba potom změní podobu 
menu restaurace a představí návštěvníkům 
festivalu chutě izraelské kuchyně.
V neposlední řadě se představí také studenti 
se svými filmy. Studentský festival slože-
ný z filmů z Bezalel Academy, Sam Spigel 
Film School se bude odehrávat v letním 
kině.

Více informací na webových stránkách 
festivalu United Islands (unitedislands.cz)

BeSedA 
S URI ORLeVeM

SPISOVATeLeM A PAMěTNíKeM 
VARŠAVSKéHO GHeTTA, 

dRŽITeLeM ceNy 
HANSe cHRISTIANA ANdeRSeNA 

ZA LITeRATURU PRO MLádeŽ

děTSKé VNíMáNí HOLOcAUSTU
Nenechte si ujít příležitost k nevšednímu setká-
ní! Jediné veřejné vystoupení v České republice!

28. května 2013 od 17 h 
na Pedagogické fakultě UK (Magdalény Rettigové 
47/4, Praha 1, posluchárna R003). Tlumočení zajištěno.

Srdečně zvou: Nakladatelství Práh, Velvyslanec-
tví Státu Izrael a Pedagogická fakulta UK
další informace: 
vopenka@prah.cz, findejsova@prah.cz
tel. 739 001 020, 603 350 055 

Výstava fotografií Martina Črepa z kolekce Human 
Family v prostorách před budovou Mahenova divadla 
je pokračováním projektu snažícího se zobrazit každo-
denní realitu v rozdělených společnostech, ale ne tak, 
jak bychom očekávali. Na rozdíl od dramatického me-
diálního obrazu chce tento projekt ukázat Izrael jako 
místo pokojných setkání. Dle Črepa je projekt „zamě-
řen na obyčejného člověka, jehož prostřednictvím chce 
ukázat, že lidé dokážou žít jeden vedle druhého bez 
ohledu na vyznání, sociální postavení či ekonomickou 
situaci“. Výstava nabídne sérii fotografií volně dostup-
nou všem kolemjdoucím na prostranství před Maheno-
vým divadlem.

Více informací na: 
www.ndbrno.cz/o-divadle/human-family-martin-crep

Uri Orlev (nar. 1931) je neuznávanějším světovým autorem knih o holocaustu pro děti  
a mládež. Narodil se jako Jerzy Henryk Orlowski ve Varšavě v asimilované židovské rodi-
ně. Část války prožil ve varšavském ghettu, posléze byl poslán do koncentračního tábora 
Bergen-Belsen. Po osvobození se hned v roce 1945 jako čtrnáctiletý dostal do Izraele.
Je autorem více než třiceti knih pro děti a mládež, které byly přeloženy do 36 jazyků  
a za něž získal řadu ocenění. Věnuje se rovněž překládání polské literatury do hebrejštiny.
Ostrov v ptačí ulici je jeho vůbec nejznámější knihou a také první, která vychází v českém 
překladu (přeložila Lenka Bukovská). Orlev v ní líčí osudy jedenáctiletého chlapce, který 
přežívá (jako osamělý Robinson na ostrově) v troskách ghetta zničeného po potlačení 
povstání. Kniha se stala v řadě zemí povinnou četbou.

hUMaN FaMILy – výstava fotografií
prostranství před Mahenovým divadlem, Brno, do 3. června

Vedení Židovské obce v Praze si vás dovoluje pozvat na vždy přátelský program

K á v a  o  č t v r t é :
Pavla Jazairová

cestovatelka, novinářka, spisovatelka…
úterý 11. června 2013 v 15.30 h

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

V  červnu 2013 ožije nádraží Bubny ne-
bývalým společenským ruchem s cílem 

vybudovat v místě historických událostí nové 
kulturní centrum.
Nádraží Bubny se více než před půl stoletím 
stalo místem nástupu do židovských transpor-
tů. Nedaleko stanice stávalo seřadiště, registra-
ce a ještě dnes zde najdeme nádražní budovu, 
symbolickou poslední stanici, kde téměř pade-
sát tisíc lidí přestalo mít své jméno a stalo se 
číslem.
A právě na tomto místě připravila společnost 
Památník Šoa Praha, o. p. s., expozici, která 
důstojně zahájí řadu navazujících akcí s temati-
kou holocaustu. Pro každý den jsou připraveny 
koncerty, vzdělávací projekty, veřejné diskuse, 
živá čtení, setkání s pamětníky a další akce.
„Největším gestem pro každého návštěvníka 
bude monumentální plastika Aleše Veselého, 
přímo před budovou. Nádražní hala působí ve 
své  podstatě jako největší argument minulosti. 
Umocňuje ji prázdnota. Z několika míst přichá-
zejí k návštěvníkům hlasy pamětníků, očitých 
svědků. Po podlaze nádražní haly putují svě-
telné efekty otisků bot v reálné velikosti. Svě-
telné stopy neustále pomalu mění svou polohu, 
kráčejí, stěny budovy vydávají svá svědectví, 
objevují se tváře těch, kteří se nevrátili...“, po-
pisuje expozici v budově nádraží její iniciátor  
a ředitel společnosti Památník Šoa Praha, o. p. s., 
Pavel Štingl.
Výstava pro návštěvníka však začne již na místě, 
kde se někdejší transporty registrovaly, odkud 
vyrážely do neznáma... Tedy na místě někdejší-
ho Radiotrhu, pár minut chůze od nádraží. Před 
dnešním Parkhotelem vyroste malá scénická 
konstrukce – zvláštní plakátovací plocha. Zde 
návštěvník – poutník – objeví návrhy sochy 
Aleše Veselého plánované právě pro toto místo. 
Také se zde seznámí s důvodem, proč další ces-
tu provází motivy z jeho plastiky Kadiš. „Ulicí, 
která byla místem loučení pražských židovských 
rodin s jejich domovem, se nese hudba – kadiš, 
zpěv k modlitbě, vzpomínka na zesnulé,“ popi-
suje plánovanou vernisáž Pavel Štingl.
Cesta od Parkhotelu k nádraží bude vyznačena 
banery – visícími obrazy v podobě praporů na 

sloupech pouličního osvětlení. Pruhy s detaily 
sochy Aleše Veselého doplní scénografie Xenie 
a Adama Hoffmeisterových a velkoplošné tisky 
se stručnou informací o výstavě.
Návštěvníci expozice si v nádražní budo-
vě mohou prohlédnout dobové jízdní řády  
s fragmenty z průkazových fotografií – oči 
lidí, kteří se z transportů nevrátili. „Jsou to 
jen oči zmizelých. Celé tváře se promíta-
jí na jinou stěnu v nekonečné smyčce. Au-
tentické obličeje doplňují hlasy přicházející  
z různých směrů. Hovoří ve 
vzpomínkách na toto místo,“ 
říká k expozici Pavel Štingl.
Silný zážitek čeká na návštěv-
níky i za dveřmi s pradávným 
nápisem „úschovna zavaza-
del“. Do malé komůrky láká 
zvuk vlaku jedoucího po sta-
rých kolejích. „Kdo vejde, 
ocitne se v temné komnatě 
s projekcí subjektivního po-
hledu na koleje, ubíhající 
před rozjetým vlakem... les, 
úvoz, skály, najednou TUNEL  
A TMA... Konec filmu!“
Přirozenou dominantou ná-
dražní haly jsou prastaré pultí-
ky okolo okénka na výdej jízdenek, na kterých 
leží dobové noviny, jako by si je tu zapomněli 
cestující, kteří již odjeli. Noviny mají autentic-
kou titulní stránku z října nebo listopadu roku 
1941, tedy z doby, kdy byly z Prahy vypraveny 
první židovské transporty. Obsah novin je však 
aktuální – najdeme v nich vzpomínky pamětní-
ků, názory současných osobností, a především 
prezentaci záměru vybudování Památníku ŠOA 
na nádraží Bubny. Obsahují také první architek-
tonickou studii z kanceláře Romana Kouckého 
a Šárky Malé.
Smyslem všech kulturních akcí je otevřít veřej-
nou diskusi k tomu, aby se dnes již nefunkční 
objekt Českých drah stal Památníkem ŠOA, 
tedy stálou expozicí s výukovými programy, 
výstavami, prostorem pro setkávání, koncerty, 
divadlo. Dlouhodobou vizí je přestavba nádraží 
Bubny na kontaktní centrum moderní historie. 

Pro zřízení Památníku vznik-
la obecně prospěšná společ-
nost (Památník Šoa Praha,  
o. p. s.), kterou reprezentují 
tyto osobnosti: Pavel Štingl, 
dokumentarista, autor řady 
filmů a muzejních expozicí  
s historickou tematikou; To-
máš Töpfer, herec, divadelní 
ředitel, pedagog Divadelní fa-
kulty AMU, senátor; Jaroslav 
Róna, malíř a sochař, pedagog 
Akademie výtvarných umění, 
zakladatel výtvarné skupiny 
Tvrdohlaví; Tomáš Kraus, ta-
jemník Federace Židovských 
obcí v ČR; Táňa Fischerová, 

herečka, členka správní rady Vize 97, členka 
Amnesty International; Pavel Jirásek, bývalý 
ředitel odboru muzeí a galerií MK ČR; Zuza-
na Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města 
Prahy.
Záměr podporují: Petr Žaluda, generální ře-
ditel Českých drah; Přemysl Sobotka, první 
místopředseda Senátu PČR; Karel Schwarzen-
berg, ministr zahraničí ČR; Bohuslav Svoboda, 
primátor Prahy; Václav Novotný, radní pro 
kulturu.

Otvírací doba expozice: 
denně od 4. do 18. června od 14 do 18 h 
(školní skupiny po objednávce kdykoliv)
Vstup na všechny akce je volný!

Kontakt: press@pspbubny.cz, 
tel. 606 865 237, http://pspbubny.cz/

výstava kaddiš 
odstartuje nový kulturní projekt 
na nádraží Bubny 4. – 20. června 2013

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!
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„Jde o historický okamžik, který podtrhuje 
význam jednoho z mnoha aspektů spolupráce 
mezi Českou republikou a Státem Izrael,“ uve-
dl velvyslanec Státu Izrael v České republice 
Jaakov Levy. Stát Izrael dodnes cítí velkou 
úctu k Tomáši Garrigue Masarykovi, proto je 
podle Levyho logické, že smlouva byla pode-
psána právě s univerzitou nesoucí prezidentovo 
jméno.
„Česká republika vložila do fondu zhruba de-
set miliónů korun, stejnou částkou se bude po 
dobu deseti let podílet i Stát Izrael,“ uvedl na 
slavnostním podpisu smlouvy ministr školství 
Petr Fiala. „Česká republika a Stát Izrael mají 
dlouhodobě nadstandardní vztahy, jak v diplo-
macii, tak zejména ve vědecké spolupráci, a to 
v oblasti přírodovědy, techniky, lékařství, i hu-
manitních věd,“ dodal Fiala.
Nadační fond Theodora Herzla je pokračová-
ním loni započatého projektu Masaryk Distin-
guished Chair, díky kterému dostali čeští vědci 
zkoumající židovskou kulturu a společnost na-
bídku na práci v Izraeli, kde mohou pokračovat 
ve svých aktivitách a přednášet v Interdisci-
plinárním centru ve městě Herzlija. Loni této 

h lavním bodem programu bylo mezigene-
rační setkání. Nejmladšímu účastníkovi 

byly čtyři roky a nejstaršímu téměř sto let. Děti 
v rámci dílny, kterou vedli vedoucí z dětských 
židovských táborů, vyrobily pro seniory dárky. 
Ty jim potom předávaly na společném setkání 
s občerstvením. Na programu byla prezentace 
různých dobrovolnických programů, do kte-
rých se každý může zapojit. Také jsme se od 
Jana Diveckého dozvěděli o významu slova 
micva.
V dopoledních hodinách roznášeli dobrovolní-
ci z řad České unie židovské mládeže balíčky 
šlachmones starým a opuštěným členům obce. 
Rozneslo se jich přes čtyřicet a dostalo se nám 
informací, že dobrovolníci strávili rozhovory 
se seniory někdy i celý den. V těchto aktivitách 
hodlá ČUŽM pokračovat pravidelně, a to i díky 
zájmu, který u mladých lidí vzbudil právě tento 
den.
Celý den zakončil koncert mladých hudebníků 
dua Meedo & Johny. Ti si pro účastníky při-
pravili moderní židovské písně (např. od Ida-
na Raichela, Sarit Hadad a podobně) a jazzové 
standardy. „Všichni odcházeli domů spokojení 
a v dobré náladě, protože měli pocit, že udělali 
něco užitečného. A to byl také důvod, proč jsme 
akci zorganizovali,“ říká Eva Wichsová, před-
sedkyně ČUŽM.

Všem dobrovolníkům děkujeme za účast a těší-
me se na další společné akce. 

 Rada ČUŽM

Masarykova univerzita
otevírá brány špičkovým 
izraelským vědcům
Koncem dubna byla v brněnské vile Tugendhat slavnostně 
podepsána Dohoda o zesílení spolupráce mezi izraelskými 
a českými vědeckými pracovišti zástupci Masarykovy uni-
verzity a Veřejné rady pro uctění památky Theodora Herz-
la. Právě po nejvýznamnějším představiteli sionismu a du-
chovním otci izraelského státu je pojmenován nadační fond 
Theodor Herzl Chair, který umožní Masarykově univerzitě 
zřizovat pracovní místa v Česku, o něž se budou moci uchá-
zet vědecké kapacity z Izraele.

nabídky využili dva akademici, letos projevilo 
zájem sedm lidí.
Na oplátku mohou izraelští vědci zavítat do 
České republiky. „Máme z dohody velkou ra-
dost a vážíme si jí. Izraelský výzkum je v mnoha 
oblastech na špičkové světové úrovni. Jsme si 
jistí, že půjde o přínos nejen pro naši univerzitu, 
ale pro celou Českou republiku,“ uvedl prorek-
tor pro strategii Masarykovy univerzity Ivan 
Malý. První izraelští zájemci o práci v Česku 
si mohou podat žádost již 1. července. Pracovat 
zde mohou po dobu od dvou týdnů až po šest 
měsíců. O výběru zájemců bude rozhodovat 
komise složená ze zástupců Masarykovy uni-
verzity, izraelské akademické obce, izraelského 
velvyslanectví v Praze a Veřejné rady pro uctě-
ní památky Theodora Herzla.
Místo konání celé akce nebylo vybráno ná-
hodně. Právě jižní Morava a Brno byly jedním 
z prvních míst na světě, kde myšlenky Theodo-
ra Herzla na samostatný židovský stát sklidily 
velký ohlas a nadšení. Dohodou o ještě těsnější 
spolupráci mezi Českou republikou a Izraelem 
se tak symbolicky pokračuje v dávné tradici.

   Text a foto: daniel Zeman

Dohoda byla podepsána v legendární vile Tugendhat. Zleva: prorektor Masarykovy univerzity Ivan Malý, ministr 
školství ČR Petr Fiala, izraelský vevlyslanec v ČR Jaakov Levy a politolog z Hebrejské univerzity Shlomo Avineri

JaK JSME 
POMáhaLI
V neděli s krásným datem 
3. 3. 2013 se v Domě s pečo-
vatelskou službou Hagibor 
konal projekt Mitzvah Day 
neboli Den dobrých skutků. 
Program byl bohatý a každý 
si v něm mohl najít něco pro 
sebe. Hlavním cílem však 
bylo, aby se lidé ze židovské 
komunity sešli a připomně-
li si, že pomáhat si můžeme  
i bez peněz.
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komunity na Lounsku. Další akcí byla ná-
vštěva lounského židovského hřbitova, kde 
proběhla za přítomnosti představenstva ŽO 
Teplice krátká bohoslužba. V závěru návště-
vy zde duchovní ŽO Teplice Tomáš Pulc 
přednesl kadiš.

Michael Lichtenstein, ŽO Teplice

pozic. Vystavené fyzické doklady toho, co 
zůstalo po lidech po jejich příchodu do pekla 
zvaného Osvětim, jako jsou kufry se jmény 
a čísly transportu, protézy všeho druhu, ná-
dobí, části šatstva, vlasů, to vše na mladé lidi 
silně působilo.

Pochodu živých se letos zúčastnil i hejtman 
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, 
který se při této příležitosti setkal s ředite-
lem osvětimského památníku. V rozhovoru 
uvedl: „Budeme neustále podporovat besedy 
přímých pamětníků s mladými lidmi z našeho 
kraje. Je důležité, aby pravda o nacistických 
zločinech proti lidskosti byla trvalým pouče-
ním pro budoucnost“. Poté položil věnec 
k uctění památky obětí u Zdi smrti, kde na-
cisté popravovali odsouzené vězně.

Michal Salomonovič, Ostrava 

z obcí

Naši hosté, vedení 
rabínem Rober-

tem Leibem, navštívili 
Louny, odkud mají 
jeden ze tří pergame-
nových svitků Tóry 
pocházejících z Čech. 
Byly jim trvale za-
půjčeny londýnskou 
institucí Czech Me-
morial Scrolls, která 
získala více jak 1600 
těchto svitků v šede-
sátých letech z tehdej-
šího Československa.
Vzácní hosté byli při- 
jati starostou města Louny Radovanem Ša-
batou a obdrželi upomínkové a propagační 
předměty. Dále navštívili lounskou syna-
gogu, kde je ředitel  okresního archivu pan 
Roedl a pan Hluštík (autor publikace o ži-
dovské komunitě v Lounech) seznámili  
s historií tohoto objektu a historií židovské 

Od roku 1988 pravidelně každoročně 
v dubnu procházejí tisíce mladých lidí 

trasou ze základního koncentračního tábora 
Osvětim I. do pobočného tábora Osvětim- 
Birkenau, aby si připomněli šest miliónů ži-
dovských obětí v období holocaustu.
Letos probíhal „Pochod živých“ 8. dubna  
a byl zároveň připomínkou 70. výročí po-
vstání ve varšavském ghettu a 65. výročí 
vzniku státu Izrael. 
Mladé lidi, kteří přijeli z celého světa, prová-
zeli na 3,5 km dlouhé pouti i bývalí vězni tá-
bora. Jejich přítomnost symbolizovala nejen 
hrůznou dobu, kterou v nacistickém koncen-
tračním táboře prožili, ale také připomínku 
pro mladé lidi, aby se již nikdy nic podobné-
ho neopakovalo. 
I z České republiky přijelo do Muzea Osvě-
tim-Birkenau několik autobusů studentů 
z Prahy, Kladna, Kutné Hory, Humpolce, 
Zlína a Třince. 
Obklopeni českými studenty, před českým 
a slovenským blokem číslo 16, jsme mohli 
zahlédnout i dva bývalé vězně tábora – Luď-
ka Eliáše a Michala Salomonoviče. Přítomné 
studenty seznamovali s vlastními prožitky ze 
života v ghettech a dalších koncentračních 
táborech, ale i z pochodu smrti, čímž mla-
dým lidem dokreslovali jejich dojmy z ex-

SOcIáLNí OdděLeNí 
ŽIdOVSKé OBce V PRAZe
zve na dětské letní tábory:

MAcHANeJNU 2013
tradiční letní tábor pro děti v termínu  
18. – 30. 8. 2013
Děti čeká celotáborová hra s židovskou te-
matikou, zábavné židovské aktivity, tábo-
rové potlachy, bohatý šabatový program, 
izraelské tance, výtvarné a dramatické dílny, 
cvičení táborových dovedností, táborové vý-
lety a mnoho dalšího. 
Cena 3500 Kč, členové ŽOP mohou získat 
slevu. Místo konání – údolí Sázavy. Na tábor 
se mohou hlásit děti od 6 do 15 let. 

PříMěSTSKé TáBORy
termíny 8. – 12. 7. 2013 a 26. – 30. 8. 2013 
(vždy pondělí – pátek 8–17 h) 
Děti čeká turistika, výlety, koupání, sportov-
ní hry a zajímavé výtvarné činnosti. Místo 
konání Praha a okolí. Cena 1000 Kč (v ceně 
je svačina, jízdně, vstupné a zajištění pitného 
režimu). Pro děti ve věku 5–10 let.

PříMěSTSKý TáBOR PRO 
STARŠí děTI (od 9 do 15 let)

pořádaný Sociálním oddělením ŽO v Praze 
a Divadlem hrou, termíny: 8. – 12. 7. 2013 
a 12. – 16. 8. 2013. Prázdninové pětidenní 
kurzy pod vedením hereckých profesionálů  
a profesionálního výtvarníka, kde si vaše děti 
vyzkouší tvůrčí proces divadelního zkouše-
ní. V prostorách ŽOP se od pondělí do pátku 
budou vaše děti učit pracovat jak s dramatic-
kým textem, tak s výtvarnou stránkou výro-
by kulis a rekvizit, aby poslední den kurzu 
mohly svým blízkým předvést krátké diva-
delní představení. Cena 1600 Kč (v ceně je 
jídlo, pitný režim v průběhu dne, studijní ma-
teriály, materiál pro výrobu kulis a rekvizit, 
diplom o absolvování kurzu a DVD s video 
záznamem zkoušení a závěrečného předsta-
vení, závěrečné vystoupení).

Předběžné přihlášky a více informací: 
socialni@kehilaprag.cz

Hosté navštívili lounský hřbitov se zrekonstruovanou obřadní síní. Zleva Tomáš 
Kraus, rabín Robert Leib, Oldřich Látal a Michael Lichtenstein.

March of the Living 2013

Dne 15. 4. 2013 navštívili lounskou radnici vzácní hos-
té z kongregace Old York Road Temple Beth Am z města 
Abingtonu ve Philadelphii (USA). Přítomni byli i zástupci 
teplické židovské obce v čele s předsedou Oldřichem Láta-
lem a místopředsedou Michalem Lichtensteinem a tajem-
ník Federace židovských obcí JUDr. Tomáš Kraus.

MACHOL Čechia 2013
Mezinárodní seminář 

izraelských lidových tanců 
MachOL Čechia 

pořádá letos skupina Besamim 
v termínu 

od 3. do 7. července 2013. 
Seminář je vhodný pro úplné začátečníky, 

stejně jako pokročilé tanečníky. 

Bližší informace a registrace 
na www.besamim.cz, 
besamim@volny.cz, 

tel. 603 852 917.
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KULTURNÍ PROgRaM – ČERVEN 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 3. 6. v 18 h
choosing to Leave: Jewish Flight from the 
Protectorate of Bohemia and Moravia as 
Resistance to Nazi Persecution (Volba odejít: 
Útěk Židů z Protektorátu Čechy a Morava jako 
vzdor vůči nacistické perzekuci). Dokud nacis-
té nezakázali v roce 1941 emigraci, podařilo se 
z Protektorátu uprchnout asi 26 tisícům Židů. 
Ačkoli nacisté z počátku židovskou emigraci 
podporovali, ve skutečnosti čelili potenciální 
emigranti velikým obtížím včetně vyděrač-
ských emigračních daní, zahraniční anti-imig-
rační politiky a vysokých osobních a finančních 
ztrát. O způsobech, jimiž pokoušeli nacistické 
perzekuci čelit, bude přednášet Laura Brade 
z University of North Carolina at Chapel Hill. 
Přednáška proběhne v angličtině.

úterý 4. 6. v 18 h
Levicový antisemitismus. V západních demo-
kraciích představovala levice tradičně pro Židy 
důležitého spojence a až do poloviny 60. let mi-
nulého století bychom mezi jejími stoupenci na-
šli antisemitismus spíše výjimečně. S nástupem 
tzv. „nové levice“ se však situace mění a v sou-
vislosti s antisionistickými postoji se objevuje 
specifický fenomén levicového antisemitismu. 
Přednáška prof. Tomáše Radila se zaměří na 
sociálně-psychologickou analýzu této důležité 
podoby současného antisemitismu. 

čtvrtek 6. 6. v 18 h
david Gans po „gansovské konferenci“. 
Večer věnovaný shrnutí poznatků z třídenní 
mezinárodní konference o renesančním ži-
dovském historikovi a vědci davidu Gansovi 
pořádané Pražským centrem židovských studií 
za účasti hebraistů Jiřiny Šedinové, Pavla 
Sládka a daniela Bouška.

pondělí 10. 6. v 18 h
Nigun: pásmo hebrejských, sefardských a jidiš 
písní v podání známých interpretů židovské 
hudby, zpěvačky Věry Nerušilové, klavíris-
tky Natalie Shonert a houslisty Alexandera 
Shonerta.

úterý 11. 6. v 18 h
Architektonický mesianismus. Cyklus před-
nášek architekta daniela Zisse, tentokrát  
o jedinečném prostorovém chápání chasidské-
ho hnutí CHABAD, které se v mnohém od tra-
dičního pojetí židovského prostoru odlišuje. 
Přednáška nás mimo jiné zavede na adresu 
novodobého „Chrámu“ tohoto hnutí na bro-
oklynské 770 Eastern Parkway nebo do první 
hebrejské tiskárny na Antarktidě. 

čtvrtek 13. 6. v 18 h
Archa paměti. Představení stejnojmenné 
knihy Magdy Veselské věnované dějinám 
Židovského muzea v Praze. Publikace pokrý-
vající více než stoletou historii mimořádné mu-
zejní instituce však zároveň odráží dramatické 
osudy českých a moravských Židů v minulém 
století. O nich i o knize bude Magda Veselská 
rozmlouvat s dokumentaristou Martinem 
Šmokem, historičkou Jaroslavou Milotovou 
a moderátorem pořadu, publicistou Petrem 
Brodem.

pondělí 17. 6. v 18 h
Judaismus a ekologie. Pořad z cyklu o setká-
vání judaismu s tématy moderní společnosti. 
O hodnotách judaismu a ekologickém myšlení 
budou diskutovat botanička Věra Hroudová 
a Kateřina Weberová z kongregace Bejt 
Simcha. Moderuje redaktor židovského měsíč-
níku Maskil Pavel Kuča.

úterý 18. 6. v 18 h
Paní Měsíční věže. Promítání dokumentárního 
filmu o Aleně Veselovské, rozené Šámalové, 
jejíž otec Přemysl Šámal byl kancléřem prv-
ních dvou československých prezidentů. 
Zatímco kancléř Šámal byl vláčen řadou naci-
stických věznic a nakonec utýrán zemřel v r. 
1941 v berlínské věznici Moabit, jeho dceru  
i syna zachránila „převýchova“ velmi sluš-
né rodiny německého lékaře. Po válce ji však 
z vlasti osud opět zavál do Německa a na ro-
dinný statek Gerlov se vrátila až po r. 1989. 
Právě tam natočili Jiří Lohr a Jan Petras tři 
měsíce před její smrtí svůj dokument. Po pro-
mítání bude následovat diskuze s oběma tvůrci 
a jejich hosty.

středa 26. 6. v 19 h
Ulpan uvádí... Již druhé setkání s izraelským 
výtvarníkem Noamem daromem, které pořá-
dá Ulpan Praha. Tématem je tentokrát výtvarné 
umění v Izraeli. 

Vstup volný

Nedělní program pro děti a jejich rodiče:  
neděle 9. 6. v 14 h
Lvíček Arje poznává synagogu. Společně  
s lvíčkem Arjem se dozvíme, jaké jsou rozdí-
ly mezi židovským Chrámem a synagogou, co 
znamená slovo synagoga, jak vypadá a k čemu 
slouží. Uděláme si model vlastní synagogy. 
Prohlídka: Jeruzalémská synagoga. 

Vstupné 50 Kč

Výstava v prostorách OVK: 
Mozaika: Výstava prací žáků Laude- 
rových škol. Otevřeno po–čt 10–15 h,  
pá 10–12 h, a dále během večerních programů 
a po domluvě.

pondělí 3. 6. v 18 h
Michel Huttarsch: Mezi Němci, Čechy 
a Židy na Moravě v letech 1923–1966. 
Prezentace a beseda nad knihou vzpomínek 
Michela Huttarsche, který se narodil v roce 
1923 v Brně židovské matce a německé-
mu otci. Jeho kniha je svědectvím o osudu  
lidí, kteří se svým původem znelíbili poli-
tickému režimu a čelili v životě mnoha bez-
právím. Pozvání na besedu přijal sám autor 
Michel Huttarsch, který v červnu oslaví své 
90. narozeniny. Kniha bude na místě k za-
koupení. Program ve spolupráci s Kulturním 
a vzdělávacím centrem rabína Federa při  
ŽO Brno.  

úterý 11. 6. v 18 h
Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764– 
1948. Přednáška doc. PhDr. Bohumíra Smu- 
tného z Moravského zemského archivu v Brně, 
autora historické encyklopedie brněnských pod-
nikatelů a jejich rodin. Kniha obsahuje údaje  
z dosud většinou nepublikovaných archivních 
pramenů. Doc. Smutný přiblíží nejen vznik to-
hoto obsáhlého díla, ale především osudy nejvý-
znamnějších brněnských židovských podnika-
telských rodů. Ve spolupráci s Kulturním a vzdě-
lávacím centrem rabína Federa při ŽO Brno. 
 
čtvrtek 13. 6. v 18 h
Nový Izrael? Projevy českého mesianismu 

v průběhu staletí. Přednáška PhDr. Petra 
Hlaváčka, Ph.D., z Collegium Europaeum 
Karlovy univerzity v Praze se bude zabývat 
českým náboženským a politickým mesianis-
mem, kdy se Češi (respektive jejich elity) sty-
lizovali do role nových Izraelců jakožto vyvo-
leného národa. 

úterý 18. 6. v 18 h
...ať si to dopovídáme... Pokračování zapo-
čatého rozhovoru místopředsedy brněnské 
židovské obce Pavla Frieda s vrchním praž-
ským a zemským rabínem Karolem Efraimem 
Sidonem, který pro zmeškání vlaku a následný 
brzký odjezd nemohl být v březnu dokončen. ➤
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•   přednáška cestovatele a znalce Blízké-
ho východu daniela Haslingera na téma 
„Současná situace v arabském světě ve vz-
tahu k Izraeli“

•   úvaha evangelického teologa a publicisty 
dana drápala: „Proč je důležité podporo-
vat Izrael“

•   dramatizace úryvků z deníku akade-
mické malířky Helgy Weiss-Hoškové, 
přeživší vězeňkyně Osvětimi, v režii Lenky 
Sedláčkové

•   multimediální projekt „Ostravské synagogy“ 
založený na autorských kresbách Hany Slani-
nové, mapující lokality, kde synagogy stávaly

V letošním roce si připomínáme dvě výz-
namná výročí: 1150 let od příchodu Cyrila  
a Metoděje na Velkou Moravu a 400. výročí 
vydání Bible Kralické. Část letošního TEMPL 
FESTU bude proto věnována vděčnosti za po-
selství Bible pro člověka. Recitál písničkáře 
Slávka Klecandra představí převážně písně 
inspirované Starým zákonem, překladatel  
a znalec Bible Alexandr Flek nás zase pozve 
ke čtení svou přednáškou „Bible jako thril-
ler“. Nekonvenční výtvarný projekt „Jobova 
zvěst“, založený na fotografiích Jana Šibíka, 
nabídne interaktivní konfrontaci biblického po-
selství s realitou dneška.

Podrobný program a další informace na  
www.templfest.webnode.cz 

kultura

čtvrtek 20. 6. v 18 h
Po stopách brněnských židů. Sokol Brno I po-
loží v letošním roce v několika brněnských uli-
cích osm Kamenů zmizelých (Stolpersteine) na 
památku židovských členů Sokola. Kde bydleli, 
jaká navštěvovali místa, s kým se stýkali a jaký 
byl závěr jejich životů? Více o osudech Viktora 
Altensteina, Hugo Trauba nebo sourozenců 
Roubíčkových na přednášce Michala Doležela. 

neděle 23. 6. v 14.30 h
Jak se žilo v biblických dobách... Poslední 
příběh aneb Odkud to všechno víme? 
Celoroční putování po biblickém světě zakon-

čí dílna, jejímž tématem bude hebrejská bible 
neboli Tanach, odkud většina informací o teh-
dejším způsobu života pochází. Dílna pro ro-
diče s dětmi od 5 let. Sraz před synagogou na 
Skořepce (program proběhne v synagoze). 

V červnu bude v sále OVK ŽMP instalová-
na výstava Jak se žilo v biblických dobách... 
Dokumentuje dva celoroční cykly nedělních dí-
len pro rodiče s dětmi, které proběhly v brněnské 
pobočce v letech 2011–2013. Jednotlivé panely 
představí prostřednictvím fotografií, výtvarných 
prací a vystavených edukačních materiálů krea-
tivní práci s dětmi, jejímž cílem bylo seznámit 

malé účastníky dílen s biblickými příběhy a způ-
sobem života v tehdejší době.          Vstup volný

Na neděli 16. 6. od 14 h
je pro zájemce připravena prohlídková trasa po 
židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Výklad 
lektorky ŽMP Mgr. Kateřiny Suchánkové je 
zaměřen jak na osudy zde pochovaných vý-
znamných osobností kulturního a společenské-
ho prostředí, tak příslušníků rodin význačných 
továrníků a průmyslníků. 

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

➤

V  Ostravě, která díky těžkému průmyslu 
a hornictví bývala tavícím kotlem všech 

různých jazyků, národů i vyznání, stávalo mimo 
křesťanských chrámů i několik židovských 
synagog.
Hudebními i tanečními vystoupeními, výstava-
mi, filmovou projekcí i přednáškami chceme 
připomenout, že až do tragédie holocaustu byla 
společenská, kulturní i hospodářská historie 
Ostravy a celé naší země výrazně spoluutvářena 
i našimi židovskými spoluobčany. Festival chce 
připomenout i židovské kořeny křesťanské víry 
a významné společné duchovní dědictví židů  
a křesťanů. 

Pátek 7. června 2013 
18 h – kostel sv. Václava: ekumenická mod-
litba vděčnosti za vše dobré, co jsme přijeli 
od lidu Izraele. Modlitbou bude provázet otec 
Mgr. Václav Vacek, farář letohradský, hosty 
budou PhDr. Milena Slaninová, předsedkyně 
Židovské obce v Ostravě, biskup ostravsko- 
opavské diecéze Mons. František Václav Lob-
kowicz a Mgr. Jan Waclavek biskup Slezské 
církve evangelické a. v. 
19.30 h – Minikinokavárna: Projekce doku-
mentárního filmu ČT Osud č. A2026, spojená 
s besedou s protagonistou dokumentu, zná-
mou ostravskou osobností, hercem Luďkem 
eliášem, vězněm nacistických koncentračních 
táborů a účastníkem pochodu smrti.

Sobota 8. 6. 2013 
od 13.30 do nočních hodin - komplex cOOL-
TOUR na Černé louce:  
•   taneční show v podání skupiny RUT 

z Prostějova, svérázný klezmer skupiny KLec 
(Praha) a Hava Nagilla (Izrael) s tradičními 
židovskými písněmi v moderní úpravě

•   vystoupení známého hudebníka a hebraisty 
Tomáše Novotného společně s přední inter-
pretkou jidiš písní Barborou Baranovou

•   přednáška filozofa, kněze a přírodovědce 
Marka Orko Váchy na téma „Stvoření 
v židovské teologii“ 

Občanského sdružení BašEVI 
srdečně zve na akce pořádané 

v synagoze v Jičíně: 

30. května 2013 v 19.30 h
OZVĚNY DOBY MINULÉ

sólové housle Ondřeje Koláčného 
promlouvající židovskými melodiemi 

v jičínské synagoze za svitu svící 
vstupné 100/80 Kč
Více informací: 

basevi@seznam.cz, www.basevi.cz

Taneční skupina Rut z Prostějova

teMpl Fest ostrava – spoleČNÉ koŘeNY
7. – 8. června 2013

Židovská obec v Praze letos přichází s novým 
koncertním cyklem. Nově opravené varhany 
v Jeruzalémské synagoze, dílo od pražského 
varhanáře Emanuela Štěpána Petra z roku 1906, 
se každý měsíc rozezní pod rukama mistrů své-
ho oboru. Na zahajovacím koncertě, který se 
uskuteční ve středu 29. května 2013 v 18 h, 
si posluchači mohou vychutnat umění našeho 
renomovaného interpreta, varhaníka Jarosla-
va Tůmy. Na koncertě zazní skladby Felixe 
Mendelssohna-Bartholdyho, Paula Hindemi-
tha, Bohuslava Martinů a Josepha Gabriela 
Rheinbergera.
Ve středu 19. června 2013 v 18 h zahraje 
renomovaná varhanice Irena chřibko-
vá. Na programu budou skladby J. S. Bacha,  
F. Mendelssohna-Bartholdyho, J. Weinbergera, 
J. Kličky a C. Francka. Vstupné dobrovolné.

do 30. června probíhá v synagoze výstava ar-
gentinského malíře Pedro Rotha „Ohlédnu-
tí v čase“. Pedro Roth se narodil v Budapešti  
v roce 1938 a od roku 1954 pobývá v Argenti-
ně. Studoval filmovou tvorbu na Národní uni-
verzitě La Plata. Uspořádal více než sto výstav 
obrazů v Argentině a v zahraničí a kolem čtyři-
ceti výstav fotografií. 

Večerní komentovaná prohlídka
středa 5. června od 19 h
Na úvod prohlídky se rozezní unikátní varhany 
pod rukama varhaníka Václava Petera. Vstup-
né: 80 Kč, děti do 6 let zdarma, děti 6–15 let  
a studenti 50 Kč.

JeruzaléMská synagoga 
(Jeruzalémská 7, Praha 1) 
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a přesto si možná nezkoušejme úplně 
zvykat, že štrajml je pouze a jenom 

ten kus soboliny, kuny anebo bobra ob-
točený jako kus pneumatiky nad hlavou 
človíčka v kaftanu. Protože podobně 
jako jsou různé jarmulky (černá chasid-
ská, bílá reformnější, háčkovaná klasická 
apod., a to ještě jen velice orientačně), je 
možná i „štrajmlů“ více druhů.

Nicméně na to, abychom pochopili, že 
štrajml je pořád jen vylepšená jarmule 
anebo, chcete-li, vylepšená pokrývka hla-
vy, a na to, abychom dokonale pochopili 
původní smysl této „vylepšené jarmulky“, 
nám postačí jen jediný lehce zapamatova-
telný akronym – „Šabat rovná se: štrajml 
bi-mkom tefilin“. Tedy: Namísto tefilin 
vezmi štrajml. A víme rázem mnoho.
Tefilin, modlitební řemínky, se nám pře-
ci staly znamením, fyzickým naplněním 
pokynu: přivážeš ta slova na znamení… 
a šábes je rovněž označen, že bude „zna-
mením“ mezi Jisroelem a Panovníkem, 
jak zmiňujeme pravidelně při Ve-šameru. 
A ačkoli obecně platí pravidlo, že „z úst 
dvou až tří svědků vydávati budeme svě-
dectví“, nějak se nehodilo vázat si tefilin 
také o tomto navýsost odděleném dni. 
Možná se to nehodilo právě kvůli tomu 
vázání a uzlení. To proto, abychom jed-
ním dechem nedoporučovali: žádné uzly 
nevytvářet ani neuvolňovat, a zároveň 
nevymýšleli nějakou výjimku právě pro 
tefilin.
Ať kvůli uzlům anebo kvůli dostatečné-
mu počtu „znamení“ bylo rozhodnuto, 
že šabat jako takový je znamením dosta-
tečným a že už není nutno další znamení 
(tefilin) přikládat. Krom toho má lid Jis-
roele ještě jedno znamení, tak tu venkon-
cem pořád dva svědci zůstávají.
Učí-li tedy rav Pinchas Korec „Namísto 
tefilin štrajml“, jakoby pojmenoval na-

prosto vše. Štrajml je koruna usazovaná 
na hlavu duchovní aristokracie a „oddě-
lených gójů“ (mamlechet kohanim ve-goj 
kadoš) během Koruny týdne a zároveň 
také během „Koruny stvoření“. Neboť 
ne člověk, ale Harmonie je korunou stvo-
ření. Štrajml je tedy něco víc, než jen 
jarmulka, jir´at malka – respekt před Pa-
novníkem. I štrajml je znamením šabatu.
Ozdobit si micvu je milé, žádoucí a dob-
ré. A šabat si lze pochopitelně ozdobit 
všelijak. Nejen jezevcem, ale proč ne  
i tím, když ho kdysi v 17. století nosí-
vala na hlavě polská šlechta, které jsme 
patřívali? Kdyby byl k mání film Pan 
Wolodyjowski, tam bychom takových 
štrajmlíků, spudiků i kolpaků zahlédli 
bezpočet. Vždyť se (snad) beztak zdobí-
me především pro Panovníka. A pak taky 
pro radost ze šábesu.

Pro nás ale bude užitečné zavnímat, že 
ještě o sto let později, tedy v čase rav Pin-
chase z Korec, se štrajmly nosívaly pře-
devším výhradně o šábesu, což dnes už 
například v Jeruzalému tak docela neplatí.
Lingvisticky pochází štrajml z něče-
ho vysokého, strmého. Německé (jidiš) 
stramm (štram) a české „strm“ jsou si 
podobné. Ale ani od toho štramáka, jak 
jsme psali minule, to nemá nijak na míle 
daleko. I štramák kdysi ve společnosti 
strměl – vyčníval. Buď svou štramáckou 
grácií, anebo módními výstřelky. Ale to 

první, co jazyky potřebovaly pojmeno-
vat, byl strmý svah či stráň.
Není ani vyloučeno, že někde u kořenů 
samotného štrajmlu můžeme najít povin-
nost nošení takového toho „juden-hut“, 
kterým si majorita označila své méně 
šťastné spolubližní. Ale stejně tak tam 
může být jenom ten sen. Být také aristo-
kracií. Jako ti z filmu Pan Wolodyjowski. 
To už dneska asi nerozkrojíme. Lze to  
(a ještě s potížemi) pouze vysledovat. 
Na rytinách a vyobrazeních starých kní-
žat ducha. Ne všichni slovutní rabonnim 
totiž mají jen prostý šábesdekl anebo 
klobouček z Brooklynu. Jejich pokrývky 
se v Sefarad světě nápadně podobají tur-
banům, nejsou-li jimi rovnou, a v Aške-
náz světě pak právě občas i těm „štram“ 
strmým kloboukům dole na spudiku oz-
dobeným právě kožešinou. Ale to už ani 
tehdy na začátku nemusela být žádná 
potupa. Možná už tehdy pouhá ozdoba. 
Něco podobného – vysoký strmý čepec 
lemovaný kožešinou – nosívali i dervišo-
vé a vůbec jim potupný nepřipadal. Na-
opak, považovali to za pýchu a čest.
Jenomže čím hlouběji do minulosti, tím 
hlouběji i do tradice. A tam se ta striktně 
vědecká „pravda“ odhaluje jen dvojná-
sob těžko. Musíme se spokojit jen s pra-
vidlem, že na každém šprochu…
A tak se také o štrajmlu traduje (podobně 
jako o Šema, jehož první verš je vložen  
i do ranních požehnání, ještě než je vyslo-
víme v rámci šachrit, prý někdy od časů, 
kdy helénistická vrchnost v prvním sto-
letí zakazovala věčně vzpurným židům 
vyslovovat tuto mantru během jejich kla-
sických modliteb a udavači to dokonce 
hlídali, a tak se prošlo branou pokynu již 
během ranních příprav), že kdesi kdysi 
na Velkopolsce si vrchnost usmyslela po-
tupit své židy tím, že budou nosit oháňky 
ze sobola. Jaksi ke své hanbě. Něco jako 
předobraz Judensternu. Nu, a důvtipný 
lid – a to je na tom to nejkrásnější – si 
z handicapu udělal přednost.
A to je asi druhá věc, hodná zapamato-
vání, kdykoli štrajml potkáme. Dokáže-
me-li si z handicapů udělat přednost pro 
oslavení pokynů i dnes, pod diktátem 
vrchnosti docela jiné, prostovlasí anebo 
v šábesdeklu – možná to nebude od věci.

 Achab Haidler
Foto: Wikipedia

Štramjl je dnes oblíbený především v chasidských 
kruzích

Kožešinová čepice zdobí i hlavu polského studenta 
ješivy, jak jej v 19. století namaloval známý rakous-
ko-uherský malíř Isidor Kaufmann (1853–1921)

šTRaJMELN čili strměti
Jak jsme si jemně naznačili minule v povídání o kipot, jarmulkách a šábesdeklu, 
další (pro někoho snad až typickou) pokrývkou hlavy, kterou často potkáváme  
u chasidů a všech těch víceméně ortodoxnějších příslušníků lidu Jisroele, je tak-
zvaný štrajml. To souhlasí. I ten název štrajml souhlasí. Je asi nejznámější a nejroz-
šířenější. I když bychom asi měli jemně rozlišovat. Dnes je „štrajmlem“ v každém 
případě to mohutné sobolí kolo na spáncích a výše.


