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Krátce
Takové vzdělávací projekty jsou pozitivní
a mohou podporovat vzájemné porozu-
mění mezi našimi lidmi. Doufejme, že
také sníží politické podněcování mezi
palestinskou mládeží.

Jakov Adler

Když mě o šabatu potkáte v džínsech
a sandálech, popřejte mi „šabat šalom“.
A já vám popřeji totéž, ať už na sobě
máte cokoliv.

Rick Blumenthal

Člověku je zakázáno vzdát se všeho
svého majetku nebo se oddělit, a tím se
stát zátěží pro společnost... Pravidlem je,
že by se měl zaměřit na zlepšení své
finanční situace a směnit dočasné za
trvalé. Záměrem nemá být chvilkové
potěšení nebo krátkodobý požitek, kvůli
kterému utrpí velkou ztrátu.

Moše ben Maimon

Narodila jsem se v Tunisu, kam se
z Prahy přes peripetie a odbojovou čin-
nost dostala moje matka Elisabeth Sin-
ger-Kohner. Po válce pak žila v Paříži na
doklady československého uprchlíka.
Čím byla starší, tím větší měla pocity viny
za to, že přežila.

Šoš (Rose) Sade-Goldshtein

V každé ze tříd školy Jad be-jad (Hand in
Hand) v Jeruzalémě je polovina židov-
ských a polovina arabských dětí. Vyučo-
vání probíhá rovnou měrou hebrejsky
a arabsky. Takto integrovaná škola je
v Izraeli výjimkou.

foto Pavel Kuča

Mladí Židé a Arabové:�

Ruku v ruce
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„Dvanáct tisíc párů žáků měl rabi Aki-
ba, od Gvatu (podle některých tel 

severně od Beer Ševy) do Antipatrisu (místo 
nedaleko dnešního Roš ha-Ajin) a všichni 
zemřeli v jednom období, protože si navzá-
jem neprojevovali patřičnou úctu. Svět se 
stal bez Tóry pustým, až přišel rabi Akiba 
k našim učitelům (svým žákům, kteří zůstali 
na živu) na jihu a učil je Tóře. Rabi Meir, 
rabi Jehuda, rabi Josej, rabi Šimon a rabi Ela-
zar ben Šamua, tito v oné době znovu usta-
novili pravidelné učení Tóry. Všichni ostatní 
zemřeli od Pesachu do Šavuot.“

Řekl rabi Chama bar Aba, jiní tvrdí, že 
rabi Chija bar Avin: „Všichni zemřeli krutou 
smrtí.“ Co to bylo? Rav Nachman pravil: 
„Záškrt.“

V historickém dopisu rabi Šeriry Gaona 
(906–1006), představeného ješívy v Pumbe-
ditě, který poslal Jakobu ben Nisimu z Kai-
rúwánu, gaon uvádí, že příčinou smrti žáků 
rabi Akiby byly „שמדא“, tj. buď pronásledo-
vání ze strany Římanů, končící popravami 
přeživších účastníků Bar Kochbova povstá-
ní, nebo přímo jejich smrt v bojích s Římany.

Jedním z pěti (midraš Kohelet Rabba 
jich uvádí sedm) přeživších žáků rabi Akiby, 
byl i rabi Šimon bar Jochaj, zvaný רשב״י 
(Rabi Šimon bar Jochaj), který se již před 
povstáním učil u rabi Akiby třináct let v Be-
nej Braku.

Sotva se Židé vzpamatovali z tragického 
konce prvního povstání, završeného zniče-
ním druhého jeruzalémského Chrámu, na-
stoupil na císařský trůn Hadrian (117–138 
o. l.) a opět začaly Židům těžké časy. Jedním 
z  plánů, které císař uváděl okamžitě v život, 
bylo přebudování Jeruzaléma na pohanské 
římské město Aelia Capitolina, kterému 
bude z místa zničené židovské svatyně vé-
vodit Jupiterův chrám. Znesvěcení Svatého 
Města bylo jednou z příčin vypuknutí Bar 
Kochbova povstání (132–135 o. l.), jehož 
duchovním vůdcem byl rabi Akiba. Proto 
bylo zcela přirozené, že se Akibovi žáci ak-
tivně zúčastnili povstání.

Protiřímský postoj rabiho Šimona bar Jo-
chaje ukazuje pasáž z traktátu Šabat 33b: 

Jednou se setkali rabi Jehuda, rabi Josej, 
rabi Šimon a spolu s nimi tam byl Jehuda, 
syn prozelytů. Rabi Jehuda zahájil slovy: 
„Jak krásné jsou činy tohoto národa (Říma-
nů). Založili trhy, postavili mosty a vybudo-
vali lázně.“ Rabi Josej mlčel. Rabi Šimon 
bar Jochaj odvětil: „Vše, co udělali, pro sebe 
udělali. Založili trhy, aby tam mohly vyse-
dávat prostitutky, vybudovali lázně, aby si 

v nich pěstovali tělo, a postavili mosty, aby 
na nich mohli od každého, kdo po nich pře-
jde, vybírat clo.“ Jehuda, syn prozelytů, pak 
vše vykládal doma. Jeho slova se nakonec do-
stala až k římským úřadům, které rozhodly: 

Jehuda bude vyvýšen a bude ustanoven kní-
žetem Židů, Josej, který mlčel, půjde do vy-
hnanství do Cipori a Šimon, který Římany 
haněl, bude popraven. Poté se rabi Šimon 
bar Jochaj a jeho syn Elazar skrývali v učeb-
ně, a když se zvýšilo nebezpečí prozrazení 
jejich úkrytu, skryli se v jeskyni v Peki‘inu. 
Tam prožili plných třináct let. Tradice hovoří 
o zázraku, který Hospodin učinil, že se u jes-
kyně objevil pramen vody, kterou oba učenci 
pili, a vyrostl rohovník, jehož plody se celou 
dobu živili. Tak je tomu dodnes u Bar Jocha-
jovy jeskyně v Peki‘inu.

Dvanáctileté odloučení od světa, kdy byli 
zcela pohrouženi do duchovna, do učení Tóry 
a plnění micvot, zapříčinilo jejich pohrdání 
všemi hmotnými statky světa. Stav, v němž 
se nacházeli, jim dával pocit, že lidé, zabýva-
jící se každodenně svou prací, svými malými 
denními radostmi i starostmi, ztrácejí pro své 
okamžité potěšení mnohem důležitější potě-
šení nebeské – věčné. Z tohoto nepochopení 
reálného světa, který se po Hadrianově smrti 
pro nás měnil k lepšímu, vycházela jakási 
magická síla, že to, na čem spočinuly jejich 
oči, začalo hořet. Proto musel Hospodin za-
sáhnout a nařídil jim, aby se ještě na rok vrá-
tili do jeskyně, kde měli čas opravit si své 

mínění o světě a přijmout myšlenku, že život 
národa může pokračovat po povstání v po-
dobném rytmu jako před ním.

Šestý předseda Sanhedrinu z Hilelovy dy-
nastie, raban Šimon ben Gamliel, který půso-

bil v době čtvrté generace tanaitů (135–170 
o. l.), si nesmírně vážil nejenom rabi Šimona 
ben Jochaje, ale i jeho syna, rabi Elazara, 
kterého nazýval – „ארי בן ארי lev, syn lva“. 
V Midraš ha-neelam, část 2, 14 se uvádí, že 
raban Šimon ben Gamliel poslal dopis své-
mu synovi Jehudovi, v němž ho žádá, aby 
byl rabi Šimonu bar Jochajovi ku pomoci. 
V dopise píše: „Můj synu, rabi Šimon ben 
Jochaj je lev! Vynese rozsudek a Všemohou-
cí jej zruší. Všemohoucí vynese rozsudek 
a on (rabi Šimon) jej zruší.“

Tradice hovoří o tom, že rabi Šimon 
bar Jochaj byl korunován třemi korunami: 
Korunou učence halachy – כתר חכם ההלכה, 
korunou učence odkrývajícího skryté – 
-a korunou národního hrdi כתר חכם המסתורין
ny – כתר גיבור האומה. Dodnes je Rabi Šimon 
považován za nejdůležitějšího raného mys-
tika a je mu připisováno au  torství základ-
ního díla židovské mystiky kniha Zohar 
.(ספר זוהר)

Rabi Šimon bar Jochaj založil také ješívu 
v hornogalilejském Tekoa, v níž se učil rabi 
Jehuda, kterému se později dostane titulu 
.kníže – (ha-nasi) הנשיא

Jak uvádí midraš Šír ha-šírim Rabba 
2:5, po Hadrianově smrti se rabi Šimon bar 

Od konce šabatu 21. do nedělního večera 22. května (18. ijar) slavíme LaG BE-OMER, třicátý třetí den počítání snopu (omeru). 
Téměř celé období počítání omeru považujeme za dobu, v níž je obvyklé dodržovat některé zvyky spojené se smutkem, například 
se nekonají žádné svatby, nestříháme a neholíme se, neúčastníme se žádných veselých akcí. Tyto smuteční zvyky mají svůj původ 
v textech zapsané ústní tradice, například midraši Kohelet Rabba 11:6 nebo v talmudickém traktátu Jevamot 62b:

LaG be-omer:
Jahrzeit (hilula) rabi Šimona bar Jochaje

Ohně planou k oslavě jahrzeitu rabi Šimona bar Jochaje nejen v Meronu, ale třeba i v jeruzalémské čtvrti Mea 
Šearim
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� Jochaj spolu s dalšími šesti učenci usadil 
v městě Uša a poslali galilejským stařeši-
nům poselství, v němž vybízejí všechny, 
kteří se v minulosti učili, ale i ty, kteří se 

ještě učit nestihli, aby se tito všichni shro-
máždili do Uša a tam ve studiu Tóry pokra-
čovali nebo začali. Toto rozhodnutí učenců 
vedlo nejen k znovuobnovení duchovního 
střediska a k zahájení pravidelné výuky, ale 
znamenalo také počátek obnoveného San-
hedrinu, který tu působil plných deset let 
(140–150 o. l.).

Celý duchovní život rabiho Šimona bar 
Jochaje vyplňovalo usilovné a do hloubky 
sahající studium Tóry. Ukázku, jak si rabi 
Šimon představoval, aby učení Tóry bylo 
spojeno i s duchovní čistotou člověka, do-
kládá traktát Jeruzalémského Talmudu Be-
rachot, kap. 1, halacha 2: Rabi Šimon bar 
Jochaj řekl: „Kdybych stál na hoře Sinaj 
ve chvíli, kdy byla Tóra darována Izraeli, 
poprosil bych Všemohoucího, aby stvořil 
člověku dvoje ústa. Jedna, která by používal 
jen pro učení Tóry a druhá, která by používal 
pro vše ostatní.“ Zamyslel se, vzal své přá-
ní zpět a řekl: „Vždyť jedna jediná ústa ne-
mohou obstát před donašečstvím, co teprve 
dvoje ústa?!“ K této části můžeme dodat, že 
rabi Šimon bar Jochaj odpustil všem, kromě 
jednoho člověka – Jehudy, syna prozelytů, 
jehož neopatrná užvaněnost byla v konečné 
fázi příčinou Šimonova pronásledování ze 
strany Římanů. V traktátu Šabat 34b čteme: 
Rabi Šimon vyšel na tržiště a uviděl tam Je-
hudu, syna prozelytů. Řekl: „Tento je ještě 
na světě?!“ Podíval se na něj a z Jehudy se 
stala hromádka kostí.

Rabi Šimon bar Jochaj byl věrný svému 
protiřímskému postoji až do smrti. Jak se 
však uvádí v traktátu Bava mecia 83b, ne 
tak tomu bylo u jeho syna, rabi Elazara, kte-
rý se později smířil s římskou nadvládou. 
Ba co více, stal se po určitou dobu římským 
policejním úředníkem a pronásledoval zlo-
děje. Rabi Jehošua ben Korcha mu poslal 
dopis, v němž se ho ptá: „Octe, synu vína 
(tj. hříšníku, synu spravedlivého), do kdy 
budeš vydávat lid našeho Boha na smrt?!“ 
Rabi Elazar mu odpověděl: „Já ničím jen 
bodláky vyrostlé na vinici (tj. zbavuji Izrael 
hříšníků).“ Rabi Jehošua mu na to odvětil: 
„Přijde pán vinice (Bůh) a sám se vypořádá 
s bodláky.“ Tím mu naznačil, aby zanechal 
své profese, z níž hlavní užitek mají Říma-
né. Později se tak i stalo. Rabi Josej ben 
Chalafta, jak se uvádí v midraši Tanchuma 
ha-kadum, Vajera 38, mu připomněl, že 
sice pochází z rodu učenců, ale dlouho za-
nedbával studium Tóry. Rabi Elazar výtku 
přijal a byl ochoten pokračovat v intenziv-
ním studiu Tóry s ostatními učenými žáky 
pod vedením rabi Joseje ben Chalafty. Tak 
se rabi Elazar, syn rabi Šimona bar Jochaje, 
vrátil na správnou cestu.

Tradice hovoří o tom, že když rabi Ši-
mon bar Jochaj cítil, že jeho životní pouť 
na tomto světě brzy skončí, zapřisáhl své 
žáky, aby neplakali a netesknili v den, kdy 
opustí tento svět. Protože pro něj, jak řekl, 
to bude nejradostnějším okamžikem, když 
jeho duše předstoupí před Všemohoucího, 
aby vydala svědectví o jeho pozemském ži-
votě. Proto žádal své žáky, aby se v den jeho 
odchodu spolu s ním radovali na zemi, tak 
jako jeho duše se bude radovat v přítomnos-
ti Hospodinově na nebesích. Tuto Šimono-
vu závěť plníme dlouhá pokolení a jahrzeit 
rabi Šimona bar Jochaje je pro Židy celého 
světa oslavou – hilulou – velkého cadika, 
a nikoli smutečním dnem, jak by se na vý-
ročí úmrtí patřilo. Na LaG be-omer se k jeho 
hrobu na hoře Mejron v Galileji sjíždějí sta-
tisíce souvěrců nejen z Izraele, ale z celého 
světa, aby modlitbami, veselím a zapalová-
ním ohně, který je jedním ze symbolů Tóry 
 uctili památku velkého učence ,(אש תורה)
a židovského vlastence.

◗ Rabín Daniel Mayer

Hrob rabi Šimona bar Jochaje na dobové pohlednici 
(20. – 30. léta 20. století)

židovský rok
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Program Bejt Simcha
červen 2011
ÚTERÝ 7. ČERVNA

od 18.30 hodin
Přivítání svátku šavuot 

maariv, čtení knihy Rút,
studium, pohoštění

SOBOTA 18. ČERVNA
od 15 hodin

Dětské šabatové odpoledne
hry, povídání o šabatu, občerstvení

PRAVIDELNÉ AKCE
Ivrit – hodiny hebrejštiny 

pro mírně pokročilé a falešné začátečníky 
každé úterý od 18.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 hodin;

po bohoslužbě následuje buď studium
týdenního oddílu Tóry nebo výuka

šabatových zpěvů – zmirot

Bejt Simcha
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

Telefon: 724 027 929
E-mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

Bejt Simcha Vás srdečně zve:

LETNÍ 

KABALAT ŠABAT

V LIBEŇSKÉ

SYNAGOZE

pátek 22. července 
od 18 hodin

pátek 19. srpna 
od 18 hodin

Synagoga na Palmovce,

Ludmilina ul., Praha 8 
(u stanice metra B Palmovka)

Po bohoslužbě půjdeme společně posedět
do nedaleké hospůdky. Pokud se chcete
přidat, dejte nám, prosím, vědět vždy do
úterý (19. 7., resp. 16. 8.), abychom mohli
rezervovat dostatečný počet míst (přihlášky
na e-mailové adrese: kehila@bejtsimcha.cz
nebo na telefonu 724 027 929). Na
samotnou bohoslužbu pochopitelně není
nutné se hlásit. 

World Union for Progressive Judaism, Bejt Simcha a Židovská obec Liberec 

Vás srdečně zvou na:

V. REFORMNÍ ŠABATON
15. – 17. července 2011 v Liberci 
tefila a studium s rabínem Tomášem Kučerou,

přednášky, workshopy, diskuse, výlet do Turnova
(prohlídka města, židovského hřbitova a synagogy)

Účastnický poplatek 800 Kč (děti a mládež do 18 let 500 Kč): zahrnuje ubytování (2 noci),
stravování, dopravu autobusem z Prahy a zpět, účast na celém programu. Přihlášky na
emailové adrese reform@volny.cz nebo na telefonu 724 027 929 do středy 8. 6.
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Stavbu moderního komplexu budov školy
Jad be-jad (Ruku v ruce, anglicky Hand

in Hand) financovala Jeruzalémská nadace
(Jerusalem Foundation), založená legendár-
ním starostou Teddy Kollekem. Areál hostí
mateřskou, základní i střední školu, přičemž
vedení se snaží, aby polovinu žáků i učitel-
ského sboru tvořili Židé a polovinu Arabové.
Výuka probíhá rovným dílem hebrejsky
a arabsky a žáci jsou seznamováni se židov-
skými, křesťanskými i muslimskými nábo-
ženskými svátky. Samozřejmě se slaví také
všechny izraelské státní svátky.

Na parkovišti před školou se setkávám se
svým dlouholetým přítelem Jakovem.
Chceme spolu strávit den. Rijád se ho heb-
rejsky ptá, kdy a kde si mne má večer
vyzvednout. Jakov mu odpovídá pozváním
k sobě domů. Jakov Adler se narodil roku

1931 v Ústí nad Labem do rodiny plicního
lékaře. Většinu války přečkali v Norsku
a roku 1949 se přistěhovali do Izraele. Jakov
vystudoval medicínu se specializací na
management mimořádných událostí. Během
svého dosavadního života se zúčastnil čtr-
nácti humanitárních misí ve světě, byl
zástupcem ředitele zdravotního rady OSN
v New Yorku, hlavním lékařem civilní
obrany izraelské armády v době dopadu irác-

kých raket, ředitelem záchranné služby
nemocnice Ša’arej Cedek a proděkanem
lékařské fakulty Hebrejské univerzity.

Když spolu s Jakovem vcházím do školy,
narážíme na dost nekonvenčního vrátného.
Vyhrává si na saxofon a stará se o smečku
koček, na jejichž výživu vybírá peníze. Oba
vytahujeme peněženky, načež přichází fund-
raiser školy Ira Kerem a vítá nás. Ira se naro-
dil ve Washingtonu, do Izraele přišel před
dvaceti lety. Celé dopoledne nás bude prová-
zet spolu se skupinou žáků a učitelek ze
švédského městečka Härnösand. Jakov se
rychle spřátelí s jedním z návštěvníků, mla-
dým Afgháncem, který má ve Švédsku status
uprchlíka. Jakov s ním hovoří nejen anglicky,
ale i norsky.

Na chodbě potkáváme učitelku Miriam
Abu Hinin Rayward, mladou Američanku

palestinského původu, která v Jeruzalémě
píše svou magisterskou práci v oboru mezi-
národních vztahů se specializací na řešení
konfliktů: „Zkoumám zde rozdíly mezi inte-
grovaným a segregovaným školským systé-
mem a jejich dopady na postoje dětí vůči
ozbrojenému násilí. Např. minulý týden
jsem s žáky rozebírala situaci po výbuchu na
autobusovém nádraží. Některé arabské děti
měly strach, že je lidé na ulicích budou šika-
novat,“ říká Miriam a dodává: „Škola Jad
be-jad nabízí bezpečné prostředí, ve kterém
jsou děti vzájemně vystaveny pocitům, myš-
lení, kultuře a jazyku toho druhého na prin-
cipu rovnosti.“

Švédská návštěvnice se ptá arabského
žáka ze sousední čtvrti Bejt Safafa, jak rea-
govali jeho vrstevníci, když zjistili, že chodí
do společné školy se Židy. Patnáctiletý

M l a d í  Ž i d é  a A r a b o v é :

Ruku v  ruce

�

�
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Na severovýchodním okraji Jeruzaléma se probouzím do jarního rána. Můj hostitel Rijád vymačkává šťávu
z pomerančů. Natrhal je na zahradě v palestinském Jerichu, půl hodiny cesty odtud. Uvaří mi kávu s kardamo-
nem, na stůl dá labane a chumus. Jdeme snídat. Z okna koukám do Judské puště. Na ulici míjíme ruskojazyč-
nou skupinku místních. „Bydlím“ na Pisgat Ze’ev. Název této jeruzalémské čtvrti znamená Ze’evův vrch, ale je
možné ho chápat také jako „vlčí pahorek“. Jmenuje se po Ze’evu Žabotinském, zakladateli pravicového proudu
sionismu. Toto předměstí se začalo budovat roku 1982 a leží v kopcích, pět kilometrů za tzv. zelenou linií. Ta
představuje demarkační čáru příměří z let 1949–1967 a svět ji považuje za hranici Státu Izrael. Roky rozesta-
věná tramvaj stále ještě nejezdí, a tak nasedáme do Rijádova Citroënu C5. Vyhneme se každodenním zácpám
v centru a po Beginově dálnici míříme na jihozápad do městské části Pat. Mám tam domluvenou návštěvu ve
smíšené židovsko-arabské škole.

Budova smíšené školy Jad be-jad v jeruzalémské čtvrti Pat

Děti jsou vedeny k dvojjazyčnosti: arabský slabikář
a hebrejský komiks Chrám Matky Boží v Paříži
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Ahmed Masarwa jí odpovídá „Kamarádi
z vesnice se mě ptali, proč chodím do školy
s vrahy našich prarodičů. Odpověděl jsem,
že to neudělali Židé, ale vojáci.“ Své dojmy
z návštěvy ve škole shrnul můj přítel Jakov:
„Takové vzdělávací projekty jsou pozitivní
a mohou podporovat vzájemné porozumění
mezi našimi lidmi. Doufejme, že také sníží
politické podněcování mezi palestinskou
mládeží,“ řekl muž, jenž velel jeruzalémské

záchranné službě při několika sebevražed-
ných atentátech.

Podpořil ho i o generaci mladší kolega
Johnny Amer, východojeruzalémský křesťan,
hematolog v jeruzalémské nemocnici Ha-
dasa En Kerem a vyučující na univerzitě Al-
-Kuds v palestinském Abu Dis: „Naprosto

podporuji myšlenku soužití na principu rov-
ných příležitostí, a proto uvažuji, že do Jad
be-jad dám své děti. Nejsem ale pevně roz-
hodnutý, protože na soukromých školách je
vyšší úroveň.“ Právě konkurence prestižních
škol způsobuje odliv žáků ve vyšších roční-
cích. Jad be-jad nadále zůstává jedinou
veřejnou smíšenou židovsko-arabskou ško-
lou v Jeruzalémě. Školy se stejným názvem
fungují ještě v kibucu Ešbal v Galileji,
v arabském městečku Kafr Kara nedaleko
Haify a v negevské Be’er Ševě.

V Jaffě působí Peresovo mírové centrum
(Peres Center for Peace), které vytváří spo-
lečné aktivity nejen pro židovské a arabské
Izraelce, ale spolupracuje také s mládeží
z území Palestinské národní správy. Jedním

z partnerů je i rehabilitační centrum Brána
života (Lifegate) v Bejt Džala poblíž Bet-
léma. To provozuje školu pro handicapované
děti. Jedním z učitelů je ergoterapeut Džad
(Gád) El Zughbi: „Máme basketbalové druž-
stvo pro děti na vozíku, se kterým jezdíme
hrát zápasy do Rišon le-Cijon. Na místě
vytváříme týmy, ve kterých jsou izraelské
a palestinské děti namíchány. Vzájemně se
tak poznávají a učí se spolupracovat. Komu-
nikují spolu hlavně neverbálně.“ Pro většinu
dětí je to jediná příležitost, jak navštívit
Izrael. „Jsme křesťanská škola, ale více než
polovina našich žáků je z muslimských
rodin. S odporem z jejich strany jsme se
nesetkali,“ říká Gád.

Izrael a palestinská území jsem letos na-
vštívil potřetí. Tentokrát jsem tam pobyl
devatenáct dní. Vracel jsem se plný dojmů:
turecké lázně v Nábulusu, bezdomovec
hrající na kytaru v jednom z opuštěných
arabských domů vedle vznikajícího adminis-
trativního centra Haify, gay diskotéky v li-
berálním Tel Avivu... Chvíli jsem se otřepá-
val z dvouhodinové bezpečnostní prohlídky
na Ben Gurionově letišti a po pár dnech jsem
se o své zážitky začal dělit na sociální síti
Facebook. Reakce některých mých židov-
ských přátel mne překvapily. Mnozí vidí
v Palestincích především teroristy. Do jedné
z četných diskusí mi přispěl i Ira Kerem
z jeruzalémské školy Jad be-jad: „Ty diskuse
vcelku zrcadlí vztah mezi Izraelem a Pales-
tinci. Mnozí Izraelci pochybují, zda vůbec
někdy můžeme mít skutečný mír s Pales-
tinci, kteří by svůj chystaný stát na Západ-
ním břehu mohli použít ke střelbě raket na
naše území. Avšak ani Palestinci většinou
nevěří, že by Izrael skutečně usiloval o mír.
Obávají se, že současná vláda chce nadále
pokračovat v okupaci a že je osadníci při-
praví o veškerou jejich půdu.“

� text a foto Pavel Kuča

�

5

Džad el Zughbi z Brány života v palestinském Betlé-
mě na společném soustředění trenérů vozíčkářského
basketbalu v izraelském Rišon le-Cijon

Zleva doprava Jakov Adler, Pavel Kuča a Ira Kerem před školou Jad be-jad v Jeruzalémě

Když žáci v hodině matematiky zjistili, že mám fotoaparát, dvě holčičky se na mne vrhly, vzaly mi ho a začaly
fotit své spolužáky. Třída jim ochotně pózovala. Izraelské děti jsou opravdu velmi živé.
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Vlasta Bakalová se narodila v roce
1948, v krátkém údobí mezi dvěma totali-
tami na rodinném statku ve Veltrusích. Hned
v roce 1952 byl její otec Josef Benda pro-
hlášen za nepřítele republiky, dokonce jej
chtěli obvinit, že on, Žid, pracoval pro
Němce v kralupském regionu. „Jenomže
komunistům se nepřátelskou buňku na Kra-
lupsku najít nepodařilo, tudíž v ní můj otec
logicky nemohl pracovat,“ usuzuje Vlasta
Bakalová. „Nakonec mu celkem třikrát poo-
pravovali obvinění, až z toho vyšlo, že
‚svými enormně vysokými příjmy jako sou-
kromě hospodařící zemědělec zesměšňuje
zakládající se JZD‘.“ Když byl Josef Benda
zavřen, veškerý jeho majetek propadl ve
prospěch státu, to znamená statek a veškeré
příslušenství.“

Vlasta Bakalová byla s matkou a s bra-
trem přestěhována do pohraničí. A z něj se
pak každé dva, tři roky museli stěhovat (na
samotu), aby ve vsi „nemohli neblaze půso-
bit“. Vlastina otce propustili z uranových
dolů v roce l955, ale v roce l958 byl jako
nepřítel republiky zavřen znovu. Po dvou
letech byl propuštěn na amnestii. Po pří-
chodu ze Slavkova a Jáchymova jej nikdo
nechtěl a ani nemohl zaměstnat, a tak se
musel vrátit do uranových dolů. Byla to
stejně nebezpečná otročina jako v době, kdy
fáral jako mukl, jen s tím rozdílem, že na noc
mohl odejít domů. V dolech pracoval až do
penze a do Veltrus se rodina vrátila až v roce
l990, kdy soud otce rehabilitoval. Zvláště
pikantní a pro naši dobu ilustrativní je fakt,
že Vlastina otce rehabilitoval ten samý
soudce, který Josefa Bendu před léty odsou-
dil. Takový byl zkrátka stav justice. Navíc za
špatné zacházení, vyražené zuby a propích-
nuté ušní bubínky měl dle státu nárok na
odškodné ve výši tisíc korun. Tuto směšnou
„satisfakci“ Josef Benda hrdě odmítl. Pro-
tože Vlasta Bakalová nesměla studovat, od
roku l964 pracovala s matkou v pohostinství.

„Někdy okolo roku l968 jsem se svojí
tety Marie zeptala, proč má pořád na skříni
ten velký zaprášený kufr,“ vzpomíná Vlasta

Bakalová, dnes členka Židovské obce
v Děčíně. „Když jsme kufr otevřely, zatmělo
se mi před očima: teplé oblečení, boty, foto-
grafie, knížka a dopisní potřeby. To byly
věci, které si teta připravila v roce l942 do
transportu.“ Vlastě Bakalové bylo tehdy
dvacet let, a jak se přiznává, trvalo nějakou
dobu, než pochopila, že tetiny obavy nejsou
tak zbytečné. „Za totality pronásledování
Židů pokračovalo a teta zkrátka neměla
důvod kufr zlikvidovat a začít znovu, beze
strachu. Bylo jasné, že by ty věci použít
prakticky nemohla, byly prolezlé moly. Kufr
fungoval jako určité memento, které s sebou
vláčela až do konce života...“

22. února 2011 uplynulo šedesát devět let
od transportu Židů z Kralupska, Mělnicka
a okolí do Kladna a následně do Terezína.
Na 800 Židů bylo transportováno pod ozna-
čením Y. O čtyři dny později, 26. února l942,
bylo z Kralupska, Mělnicka a okolí transpor-
továno dalších 823 Židů pod označením Z.
Z těchto l623 lidí přežilo pouhých l20.

„Mezi dvaadvaceti deportovanými veltrus-
kými Židy byla moje babička Hermína Ben-
dová. Byla to hrůza – z 36 lidí našeho roz-
větveného rodinného klanu šlo 33 do plynu,“
říká majitelka velkého archivu. „Přibližně od
šedesátého osmého chodím po archivech
a opatruji veškerou dokumentaci o kralup-
ských a mělnických Židech a jejich depor-
taci, dále dopisy babičky z koncentračního
tábora, dokumentaci, která se týkala mého
otce za totality, a další materiály po příbuz-
ných,“ vypočítává Vlasta Bakalová. „Tu
knihu musím napsat už jen proto, abych
uchovala jména, která jim byla odebrána
a nahrazena ponižujícími, anonymními čísly.
Častokrát, když jsem četla o počtu obětí
války v Kralupech, byl uváděn pouze jeden
zaměstnanec dráhy, který nepřežil bombar-
dování. Zato 1503 zmařených židovských
životů není nikde uváděno.“

Navzdory tomu, že Vlasta Bakalová
vlastní ve Veltrusích kavárnu, věnuje se
posledních pár let výhradně psaní a je autor-
kou několika básnických sbírek. Ta poslední
pod jménem Koně mého otce se stala, poté
co jsem ji otevřel, nádherným překvapením.
To nejsou žádné básničky, ale básně té nej-
lepší kvality, s jakou se nesetkáváme na
domácích poetických luzích často. Útlou
knížku s litografií Evy Růtové na obálce
a s ilustracemi a doslovem Romana Szpuka
vydal Marek Belza, nakladatel v Krásné
Lípě.

Nemohu jinak, než se s vámi podělit
o několik ukázek z její poslední básnické
sbírky. Udělejte si trochu času a v klidu
a pohodě dovolte následujícím slovům a ver-
šům, aby vás oslovily.

� Stránky připravil a básně vybral
Milan Kalina, foto: Martin Pospíšil

Koně
mého otce

Vlasta Bakalová:

Koně mého otce

Básnířka se narodila v židovské
rodině na statku svého otce,
který ční jako velkolepá postava
celé básnické sbírky. Je člově-
kem, který nad svojí moudrostí
neztrácí příliš mnoho slov,
mužem, který ve zlomové chvíli
svého života i národa sepjal ruce
podobné kořenům velmi starých
stromů, a při té podivné modlitbě
mlčel. Sbírka představuje více,
než přiznání se k poezii. Je to
poezie jako přiznání. Vyšlo
v březnu 2011 v edici Bagatela
nakladatelství Marek Belza.
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� Po válce
Již se nedokázal
modlit
a s Bohem vedl spor
Jen na šábes
proti oknu šeptal
jména svých mrtvých
Za každého vysadil strom
ani zpěv ptáků
nepřehlušil bolest
Můj otec
To je kraválu
pro jednoho Žida
také jsem Žid –
řekl otec
v den štědrý
a na hřbetu koně
odjel udělat zázrak 
Tak dlouho obracel zem
až dala chléb
A já se pak celá léta
modlila
k němu 
Živému

Děčín
Píší mi přátelé
že jsem zvána na oslavu
svátku Purim
Má duše si oblékla šat 
z drobných 
bílých květů lásky
nad krajinou zpívá pták 
o jaru
Svátečně odění muži
přivádějí své syny
zaznívá zpěv
a smích děvčat
Do daleka
uklání se synagoga
novému Životu
mé srdce obejmula něha
a já se usmívám

Báseň o kráse okamžiku
Při cestě z Prahy do Děčína
zastavili se za mnou
pan marek
pan Markovič 
a dva Židé odněkud z Ruska
Schouleni do hedvábu vousů
jedli
smáli se
šermovali rukama
četli básně
o hrobu
o lásce
o sobě
Jedli
smáli se
šermovali rukama
prostě žili
Ó velebná prostoto
krásy okamžiku

Šábes
Kdybych měla šle
šla bych
do zrušeného krámku zlatníka
Máma by tam stála
šaty okamžiku dávno zmandlovala
Smrt
a troubila na šofar
před Zdí
pultu
A Mrtvé moře
by vystrčilo na břeh
mých očí
svůj slaný hřbet
Kdybych měla šle
okolo knoflíku omotala bych si
vlasy vzpomínky

Sen
Zdála se mi báseň
s tváří Kafky s tváří Ortena
spleť chodeb civilizace
ve staré ohněm zcela nestrávené stodole
pozoruji torzo antické sochy z cukru
voda jim smáčí bosé nohy
socha koulí cukrové slzy
S rostoucím časem 
báseň je sen
s tváří Kafky s tváří Ortena
spleť chodeb civilizace 
ve staré ohněm zcela nestrávené stodole
roubují steskem tělo restaurátora
voda jim smáčí bosé nohy
První ovoce sklidí až v jiném čase

�
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DON LEVEY: ANO 
Oblékej se tak, abys
prokazoval úctu Tóře.

My, židé, máme velké štěstí. Nejsvatější
den našeho kalendáře přichází každý týden:
šabat. Je to zároveň den, kdy my, reformní
židé, nejčastěji nasloucháme čtení Tóry, což
činí tento den ještě výjimečnějším. A vyvo-
lání k Tóře je pravděpodobně tou největší
ctí, jaké se nám může v synagoze dostat.
A přesto jsou někdy lidé, jimž je tato pocta
prokazována, oblečeni nevhodným způso-
bem. Jako by zapomínali, že alija není jen
pro ně a pro jejich kongregaci, ale i pro ty,
kteří tu byli před námi. Tóra je tak cenná, že
při modlitba pro bar micva říká: „Byla
nesena v náruči rodičů, aby jejich děti
nebyly připraveny o své dědické právo.“
Ezau možná svým právem prvorozenství
pohrdnul, ale my jsme děti Izraele.

Někteří argumentují, že v zájmu toho,
abychom zůstali maximálně otevření všem
a nikoho neodrazovali, neměli bychom
nikomu vnucovat pravidla společenského
oblékání. Ale někteří odcházejí právě proto,
že podle nich prokazujeme laxním postojem
v této věci šabatu, Tóře a židovství medvědí
službu.

Nežádám, abychom přikázali mužům
nosit saka a kravaty a ženám blůzky a sukně;
ani nežádám, abychom zavedli pravidla
závazná pro všechny reformní kongregace
na celém světě. Ale jsem přesvědčen, že
každá kongregace by si měla stanovit určitý

minimální standard, který zaručí, že se Tóře
bude prokazovat náležitá úcta a respekt –
zejména pokud vykonáváme aliju a přistupu-
jeme k Tóře.

Když otevíráme schránu s Tórou, celá
kongregace projevuje úctu povstáním. Je
snad příliš mnoho žádat, abychom stejnou
úctu prokazovali i jako jednotlivci?

Don Levey, člen Temple Beth Am ve
Framinghamu v Massachusetts, působí více než

třicet let v reformních náboženských školách.

RICK BLUMENTHAL: NE
Oblečení nečiní člověka
spirituálnějším.

V naší synagoze nemáme žádná pevná
pravidla oblékání a já jsem za to rád.
V pátek, po dlouhém pracovním dni, si často
s rodinou dáme šabatové jídlo a jdeme spo-
lečně do synagogy. Kalhoty (někdy i džíny),
tričko a sandály jsou mým typickým obleče-
ním. A protože se v tomto oblečení cítím
pohodlně, jsem schopen se soustředit na to,
kvůli čemu do synagogy přicházím, místo
abych musel pořád myslet na to, že mě tlačí
boty nebo jak jsem musel letět z práce domů,
abych se převlékl. Jsem uvolněný a snažím
se správně naladit spirituálně, přemýšlím, co
jsem mohl v uplynulém týdnu udělat lépe,
ponořím se do modliteb a písní.

Pokud vím dopředu, že budu vyvolán
k Tóře, obvykle si vezmu boty a talit. Ale
pokud jsem třeba neplánovaně vyzván,
abych šel otevřít schránu na Tóru, a mám na

sobě obvyklé sandály, ptám se sám sebe, co
by asi dělal Mojžíš – a poctu přijmu. Kone-
ckonců – nosil snad Mojžíš sako a kravatu?
A miloval Bůh Mojžíše míň kvůli tomu, že
se modlil v sandálech?

Těm souvěrcům, kteří mají pocit, že svým
neformálním oděvem ruším jiné, říkám:
„Spiritualita musí začít uvnitř a pak se může
propracovat navenek.“ A těch, kteří chtějí
uzákonit pravidla odívání v synagoze, se
ptám: „A co jiné rušivé vlivy – třeba parfémy
nebo okázalý oděv se záplavou šperků?“

Já se raději soustředím na to, co mám
s ostatními kongreganty společného – bohaté
dědictví židovského náboženství, které pře-
žilo tolik pokusů o zničení; víru v jednoho
Boha a mír, společnou modlitbu, sdílené
události životního cyklu, a přátelství. 

Když mě o šabatu potkáte v džínsech
a sandálech, popřejte mi „šabat šalom“. A já
vám popřeji totéž, ať už na sobě máte cokoliv.

Dr. Rick Blumenthal je viceprezidentem pro
náboženskou praxi kongregace Temple Beth

David v kalifornském Westminsteru.

Na webových stránkách časopisu 
(reformjudaismmag.org) mají čtenáři
možnost hlasovat pro jeden z těchto dvou
názorů. Ke dni uzávěrky tohoto čísla Mas-
kilu bylo 59,1 % hlasů pro zavedení pravidel
oblékání v synagoze, zatímco 40,9 % čte-
nářů hlasovalo proti.

� Přeložila Kateřina Weberová
(zdroj: Reform Judaism, jaro 2011/5771)

...anebo s nimi? To je, oč tu běží.Bez pravidel...

8 Květen/Červen 2011

Časopis Reform Judaism uveřejňuje na svých stránkách zajímavou sérii diskusí. Vždy dva rabíni či vzdělaní laici
prezentují opačný názor na stejnou otázku z oblasti náboženské praxe. Domníváme se, že i pro naše čtenáře může
být zajímavé přečíst si jejich argumentaci a možná se i inspirovat k zamyšlení nad svými vlastními zvyky a postoji.
První text, který čtenářům předkládáme, se zabývá otázkou vhodného oděvu při šabatové návštěvě synagogy.

Otázka do diskuse: Měli  bychom 
při  šabatových bohoslužbách
nosit společenský oděv?
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JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a) v elektronické podobě na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu poštovného a balného; pošlete, prosím, svoji žádost 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 mi-nimálně 150 Kč ročně; uvedený obnos
nám laskavě zašlete složenkou nebo na bankovní účet číslo: 86-8959560207/0100 u Komerční banky, variabilní symbol je 88888
(5x8), v popisu platby uveďte, prosím, své jméno.

PODĚKOVÁNÍ   
Děkujeme všem, kteří přispěli do purimové sbírky Bejt
Simcha. Celkem jsme vybrali 8490 Kč. Jak jsme avízovali při
vyhlašování sbírky, polovinu výtěžku jsme předali židovské
školičce Bejachad. Druhá polovina nám pomůže financovat
vlastní vzdělávací a komunitní aktivity. 
Ještě jednou děkujeme všem štědrým dárcům, 
představenstvo Bejt Simcha

Ve středu l. června se po roční rekonstrukci otevře jedna z nejna-
vštěvovanějších památek areálu Pražského hradu – pověstná Zlatá
ulička. V rámci třicetimilionové investice byla v uličce vybudována
nová kanalizace a zlepšena statika domků.

Společně s technickými úpravami se ale výrazně změnil i názor
na praktické využití domků a celý ráz uličky. Především už zde nebu-
dou desítky prodavačů nejrůznějších, mnohdy velmi kýčovitých
suvenýrů. Správa Pražského hradu rozhodla, že obchody zůstanou
pouze v sedmi domcích, kde se budou nabízet kvalitní ukázky řeme-
slné výroby, např. dřevěné loutky, cínoví vojáčci a autorská kera-
mika. Bude zde i prodejna knih věnovaná nejslavnějšímu obyvateli
této uličky, spisovateli Franzi Kafkovi. Ve zbývajících devíti dom-
cích budou instalovány historické expozice, například domácnost
červených střelců, kteří střežili hradní brány a další. Nová koncepce
provozu této unikátní architektonické památky zbaví uličku jarma-
rečních forem prodeje a nahradí ji důstojným a reprezentativním sor-
timentem kvalitních a stylově vhodných výrobků.

� Milan Kalina

Symfonická svita CHAIM BE TIKVA od hudebního skladatele Jaromíra
Vogela – světová premiéra 28. 12. 2011 v Rudolfinu. Předpremiéra se koná 20. 5.
2011 v Městské knihovně v Praze 1. Symfonie je věnována památce obětí šoa a dedi-
kována Siru Nicholasi Wintonovi, zachránci 669 židovských dětí z ČSR na začátku
druhé světové války a na jeho počest. Tato kompozice je čtyřvětá a jednotlivé části –
Život s Davidovou hvězdou – V ghettu – Transport – Naděje jsou propojeny inter-
mezzy, která rozpracovávají témata skladby a jsou uváděna dětským kvartetem
v kombinaci s virtuózním triem. Celý tento opus je komponován pro rozšířený sym-
fonický orchestr, sbor, dětský sbor, dětský kvartet a trio. Nastudování provede Sym-
fonetický orchestr Jaromíra Vogela pod taktovkou dirigenta Pavla Trojana jr. Duchov-
ním patronem projektu je Arnošt Lustig, dále nás záštitou podpořili předseda vlády
Petr Nečas, Tomáš Töpfer a Senát ČR, Izraelské velvyslanectví, škola Sira Nicholase
Wintona v Kunžaku, pražská Mezinárodní konzervatoř a řada českých i zahraničních
institucí a umělců. Materiální pomoc nám jako první poskytují OSA, Nadace život
umělce, Židovské muzeum Praha, ŽOP, FŽO, Evropský institut šoa, Česko-německý
fond budoucnosti, Ethno radio... Cílem projektu je apelovat a podpořit boj proti
rasismu a připomenout zejména následky holocaustu v době druhé světové války za
osobní přítomnosti dětí Sira Nicholase Wintona. Uvítáme jakoukoliv morální
i finanční spolupráci k realizaci tohoto projektu. KONTAKT: MUZIKA JUDAIKA,
o. s., Blanka Vogelová www.vogelavos.cz • mobil: 739 020 260 • IČO: 22836357 •
ČR 101 00 PRAHA 10 Voroněžská 26/330

Přijďte s námi oslavit svátek šavuot
večerní modlitba maariv • čtení knihy Rút (Ivan Kohout) • studium • pohoštění

(vegetariánsko-mléčné příspěvky vítány) • úterý 7. června od 18.30 hodin v Bejt Simcha,

Maiselova 4, Praha 1

Franz Kafka opět doma
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Když si vybavil jméno Toma Hankse, au-
tomaticky mu „naskočil“ Forrest Gump.

Zejména jedna z těch nesmrtelných vět, ve
kterých Forrest říká, že „zázraky se dějou
každej den“. Tolikrát už si na to vzpomněl,
ale pokaždý měl neodbytnej pocit, že Forre-
stově proklamaci něco chybí. „Zázraky se
možná dějou každej den, ale těžko bychom
našli den, kdy by se zároveň něco neposra-
lo,“ připomínal si pokaždý.

Onoho sychravého sobotní rána mu bylo
dáno tuhle životní pravdu zakusit naplno.
Probudil ho řev. Jeho matka, která společně
s jeho otcem žila v bytě o patro níž, byla ten-
tokrát slyšet víc než obvykle. Kolik takových
scén už slyšel?! Kolikrát zvědavě seběhl
o patro níž a poslouchal za dveřmi jejich
bytu?! Těžko říct. Mnohokrát… Tentokrát to
ale bylo jiné. Jakoby se v jeho vlastním pro-
žívání toho, čeho byl nedobrovolně svěd-
kem, něco změnilo… Chvíli zmateně seděl
na posteli, levou rukou zašátral po nočním
stolku, kam odkládal své brýle, ale nenahma-
tal je. „Sakra, tohle je divný…“ pomyslel si
a mírně se zachvěl. Z pocitů, které se nezadr-
žitelně draly do jeho srdce, začínal být zma-
tený. V hlavě mu hučelo a on stále nechápal,
co se s ním vlastně děje...

„Zázraky se možná dějou každej den,
ale…“ V tu chvíli si znovu vzpomněl na
Hankse, ale tentokrát v úplně jiné roli.
„Viděl“ invazní čluny a „slyšel“ hukot moře,
vojáky, blížící se k sektoru pláže Omaha.
Zvuk výbuchů a svištění kulek, ohlušující,
vražedný. Američané se dlouho nemohou
probít přes německé kulometné hnízdo.
Ztráty rostou. Nic nejde podle plánu. Nako-
nec však někteří z Rangers prorazí a ženou se
vpřed. Plamenometem začnou pálit do
„hnízda“ z druhé strany. V tu chvíli Němci
uvnitř vzplanou a jako hořící pochodně
vyskakují ven. Jeden z Američanů zamává
rukou na znamení „cease fire“ a volá: „Don't
shoot, don't shoot… let them burn.“ Nikdo
z vojáků nevystřelí, Němci umírají ve smrtící
výhni plamenů. Při této scéně měl pocit, že si
to (hořící) Němci zaslouží. Že jim to patří…
že jejich utrpení je OK. Boj však pokračuje.
Spojenečtí vojáci pronikají do dalších a dal-
ších zákopů a zajímají vyděšené Němce. Ti
vylézají přes jednotlivé okopy s rukama nad
hlavou. Někteří z nich Američany prosí
o milost, jsou beze zbraní, plně vydaní do
rukou nepřítele. Dva z Rangers k nim obe-
zřetně přistupují. Dobře chápou, že se chtějí
vzdát, ale bez sebemenšího soucitu do nich
začnou střílet. Němci padají k zemi. Jeden ze
spojeneckých vojáků paroduje jejich snahu
o záchranu života. „Look, I washed for sup-
per,“ a oba se smějí. Ať se s Američany sna-
žil sympatizovat sebevíc, tahle scéna mu

vždycky připadala strašně zbabělá. V tomhle
případě už si to Němci nezasloužili. Viděl ten
film už tolikrát a pokaždý mu jich bylo líto.
Je přece rozdíl zabít nepřítele v boji, něco
jinýho je dorazit ho, když na kolenou prosí
o život…

Řev z dolního bytu sílil, komínem ve
stěně byly slyšet ty neoplzlejší nadávky.
Bylo jasný, že jeho matka je zase úplně
ožralá a svému muži dává patřičně najevo,
co všechno jí v životě nedal. „Máš, cos
chtěl…“ pomyslel si na adresu svého otce.
Už dávno pochopil, že těmto lidem není
pomoci a není ani jeho povinností hrát si na
samozvaného spasitele nebo manželského
poradce. Konečně našel svoje brýle. Stále
nechápal, v čem je ten pocit, jaký v něm
dnešní rodičovská hádka vyvolá, jiný.
V čem se liší od těch předchozích?! Svým
naprostým nezájmem o duševní utrpení
obou rodičů si někdy připadal jako ti Ran-
gers pod kulometným hnízdem. „Oba dva
teď hoří. Spaluje je jejich vlastní zoufalství
a topí se v duševních sračkách nepředstavi-
telnýho rozsahu,“ pomyslel si. Proč by měl
do jejich bytu vstupovat, snažit se je usmiřo-
vat, povzbuzovat, držet nad vodou... jak to
celý roky dělal?! V tomhle měl už dávno
jasno. Na chvíli si prohlédl jizvu na levém
předloktí, byla i poletech dobře rozpozna-
telná. „Jo, jo, mateřská láska,“ pomyslel si
a v myšlenkách se na okamžik přenesl do
období svého dospívání…

Ale i přesto to onoho rána bylo jiné…
Najednou to pochopil… ano, bylo to jiné…
dnes ráno pocítil RADOST. Spontánní radost
z toho, jak oba dva trpí. Radost z toho, jakou
bolest a beznaděj sami cítí. Možná ještě větší
bolest a beznaděj, než kterou mu jejich
vlastní „výchovou“ tolikrát připravili. Pak se
ale zarazil. Jedna věc je nechat „hořet“ nepří-
tele pod kulometným hnízdem a jenom se
dívat, něco jinýho je s nadšením střílet chu-
dáky. Zastyděl se. Zastyděl a došlo mu, že
radovat se z toho, co právě slyší, není
správný. „Jsem tohle ještě vůbec já? Prožívat
takovou radost, když jedna zoufalá ženská
psychicky týrá nemocnýho, starýho chlapa,
kterej je na kolenou a prosí, aby mu už ales-
poň přestala nadávat? Mít radost z toho, jak
se oba propadají do hlubin vlastního dušev-
ního pekla? Jsem tohle ještě vůbec „já“…

sakra…?“ Zadumaně pohlédl na podlahu.
„A co na to Bůh?“

Nemotorně se zvedl, přistoupil k příbor-
níku v rohu místnosti a vyndal odtud polo-
prázdnou flašku vodky. Třesoucí se rukou si
naplnil skleničku až téměř po okraj a hltavě
ji vypil. Cítil zřetelné ulehčení. Klid, který se
rozléval po celém jeho těle, byl příjemný.
Přistoupil k oknu a rychlým trhnutím ho
otevřel. Chladný jarní vzduch byl osvěžující.
Na krátko se cítil svobodný. Volný od všech
negativním myšlenek, které se mu toho rána
honily hlavou a neodbytně se vracely. „Co si
dát studenou sprchu?“ napadlo ho, ale vzá-
pětí ten nápad zavrhl. V tomhle stavu by
v koupelně nevydržel ani pár sekund. Řev
z dolního bytu ustal, zaslechl cinkání obojku
jejich domácího mazlíčka na schodech
a následnou ránu domovních dveří, která
vyprovázela jeho matku na cestě ven.

Znovu pohlédl z okna. Na vzdáleném
horizontu se paprsky ranního slunce prodí-
raly skrz hromady šedivých mraků. Lehce
zavrávoral… „Já nevím…“ zašeptal, „nevím,
co na to Bůh, ale… bojím se, že mě za
takový nadšení potrestá.“ Nenáviděl na sobě
tuhle vlastnost. Nutkavou potřebu vyvažovat
mezi dobrým a zlým, mezi správným a zavr-
ženíhodným, mezi radostí a smutkem. Vzpo-
mněl si přitom ještě na jeden film, kde Kris-
tobal Kolumbus projíždí na koni ulicemi
dobyté Granady ve společnosti židovského
bankéře, který je ochoten hradit jeho expe-
dici. Na okamžik se oba v této scéně zastaví
a hledí na křesťanský dav, ničící muslimské
symboly a ponižující zajaté maurské vojáky.
„Za každé vítězství musíme pokaždé také
něco zaplatit,“ znělo mu v uších. „Co budu
asi muset zaplatit já za pocit radosti, který
právě prožívám, kurva…?“

Ruce se mu opět třásly, zamotala se mu
hlava a musel se posadit. Srdce mu divoce
bušilo. Byl zmatený, cítil se úplně sám. „Pro-
sím tě, dej mi odpověď,“ zasténal, uchopil
Bibli a namátkou ji otevřel. Chvíli překva-
peně hleděl na podtrhané řádky a začal je
polohlasně číst. „Má je pomsta, praví Pán…
Já zjednám odplatu! Noha jim uklouzne
v čas náležitý, den jejich pohromy blíží se,
jejich úděl už je pro ně připraven... Já jsem
Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl ze země
egyptské a rozlámal tvoje jho, abys zas mohl
chodit vzpřímeně.“

Pohlédl před sebe. Zřejmě mu význam
těch slov docházel postupně. Zhluboka se
nadechl, spustil ruce podél těla, zaklonil
hlavu přes opěradlo rozvrzaného křesla
a jeho neznatelný úsměv jakoby v sobě skrý-
val spontánní úlevu. „Abych mohl zase cho-
dit vzpřímeně…“

� Mordechaj Kaufman

איר
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Rabín Daniel Mayer, bývalý pražský rabín a věrný spolupracov-
ník našeho měsíčníku MASKIL, předložil prostřednictvím

nakladatelství OIKOYMENH českému čtenáři pozoruhodnou publi-
kaci, nesoucí název Konverze k judaismu s podtitulem V zrcadle
židovské ústní tradice a historie. Ústředním tématem této knihy je
institut tzv. gijuru, tedy přičlenění k židovskému národu. Jde o kom-
plexní problematiku, kterou je možné nazírat
úhlem hned několika disciplín, úhlem vědy histo-
rické, rabínskou tradicí, psychologickou analýzou
a přispět by zajisté mohla i kulturologie. V dnešní
době však již není možné aspirovat na pozici pan-
sofisty, a tak musí být některá z těchto hledisek
nutně opomenuta.

Rabín Daniel Mayer se ve své knize, která čás-
tečně vychází z jeho disertační práce, soustředil
především na recepci procesu konverze v tzv. tora
še-bi-chtav, tedy v ústní tradici, která sestává
z obou talmudů a řady midrašim. Ohniskem je
vývoj pohledu ústní tradice na proces konverze i na
konvertity samotné. Později vystupuje do popředí
i hledisko historické. Žánrově tedy knihu zařadíme
nejspíše do oblasti rabínské literatury.

Recenzované publikaci chybí rozsáhlejší úvod,
ve kterém by autor vysvětlil cíle svého počínání
a metodiku, kterou při zpracovávání rabínských
textů uplatnil. Kniha je do značné míry antologií rabínské literatury,
pojednávající o procesu konverze a jednotlivých osobách, které se
v dějinách k židovskému národu přičlenily. Každá antologie je nutně
dílem subjektivním, které selektivně přináší texty, vyjadřující se
k otázkám, které jsou autorovi blízké. Přesto by bylo dobré uvést klíč,
který badatel při výběru použil. Takové vyjádření v knize postrádám.

Publikaci zahajuje všeobecný historický úvod, ve kterém se čtenář
seznámí se základními momenty studovaného tématu. S hebrejskými
termíny, které s konverzí k judaismu souvisí, s postavením tzv. gerim
v období biblickém a s reformami Ezdráše a Nehemjáše, jejichž cílem
bylo očištění židovského národa od cizích vlivů souvisejících s teh-
dejšími pohanskými kulty. Kapitolu uzavírá krátký nástin historic-
kých okolností, které vedly k postupnému omezování a konci tzv. pro-
selytismu, tedy snah přivést pohany k židovskému náboženství.

Následující kapitola se věnuje osudům osob, které jsou v biblic-
kých či talmudických látkách chápány jako konvertité. Výklad začíná
Potífarovou ženou, která podle tradice uvažovala o konverzi ze zišt-
ných důvodů. Kapitolu uzavírají úvahy o tzv. mitjahadim, zmíněných
v knize Ester 8,17. V tomto oddíle má čtenář možnost seznámit se
s obsahem mnoha talmudických a midrašických textů, které jsou uve-
deny v českém překladu. Překlady jsou na dobré úrovni, jazyk je živý
a čtivý. Některé z překladů by nepochybně mohly být doslovnější, bez
toho aniž by tím utrpěla jejich výpovědní hodnota. Část textů je otiš-
těna i v hebrejském či aramejském originále, což znalci těchto jazyků

ocení. Jiné texty jsou uvedeny jen v překladu. Nepochopil jsem však,
podle jakého klíče autor některé texty prezentuje v originále, jiné
v překladu.

Následující oddíl se zabývá konverzemi v helenisticko-římském
období, pro které máme k dispozici již více historických pramenů.
Větší prostor je věnován Onkelovi, který je považován za autora Tar-

gumu Onkelos, aramejského překladu Tóry, jenž je
dodnes tištěn v tzv. mikra’ot gedolot, v rabínských
biblích, a sice vedle hebrejského textu Tóry. Kapi-
tola nezamlčuje ani stinné stránky dějin, v tomto
případě násilné konverze.

Jistým předělem publikace jsou dvě zdařilé
kapitoly, z nichž první pojednává o ochotě či neo-
chotě rabínů přijímat konvertity. V části Konverze
a základní halachická ustanovení se seznámíme
s právními aspekty gijuru. Součástí jsou talmudické
sugjot související s povinností konvertity ponořit se
do mikve (tevila).

Dále se rabín Daniel Mayer vrací k chronologic-
kému výkladu, kterému je předsunuta krátká ana-
lýza právní situace židů v pozdní antice a raném
středověku. Následují historické epochy, které jsou
spojovány s judaizací celých kmenů či konverzí
celého národa, jak je tomu v případě Chazarské
říše. Zvláště tuto kapitolu považuji za velmi přínos-

nou. Českého čtenáře toto údobí dějin nepochybně zaujme, neboť jde
o události, které se odehrály geograficky relativně blízko.

Zde se již blížíme závěru publikace, který je věnován období stře-
dověku a novověku do 18. století. V těchto výkladech máme možnost
nahlédnout do života konvertitů, pocházejících z křesťanského pro-
středí, jejichž osudy byly mnohdy velmi pohnuté. Současné době, kte-
rou trápí palčivý problém neuznávání konverzí napříč jednotlivými
směry současného židovství, se již autor nevěnuje.

Rabín Daniel Mayer se při práci na této publikaci pustil do neleh-
kého úkolu, kterého se však zhostil velmi dobře. Přesto jsou v publi-
kaci dílčí nedostatky. Celému pojednání by slušel především rozsáh-
lejší poznámkový aparát. Zvláště faktografické údaje nebývají
podepřeny odkazy na relevantní literaturu. V knize najdeme celou
řadu agadických textů, zabývajících se motivem konverze. Proto se
domnívám, že by bylo vhodné připojit i kratší rozbor tohoto literár-
ního žánru.

Daniel Mayer touto publikací zaplnil mezeru v české judaistické
literatuře. Zároveň je třeba říci, že kniha je i jistou sondou do vztahů
mezi židy a nežidy. Takové pojednání je v dnešní době obzvláště pří-
nosné. Internet je dnes plný ubohých diskuzí, ve kterých najdeme
mnoho pokřivených a z kontextu vytržených citátů z tradiční židov-
ské literatury, které mají svědčit o nenávisti židů k nežidovským náro-
dům. Tato kniha dokazuje pravý opak.

� Ivan Kohout

Konverze k judaismu
V zrcadle židovské ústní tradice a historie

OMLUVA

V minulém čísle jsme u anotace na knihu
Maimonides: Výběr z korespondence
v rámečku chybně uvedli jméno jednoho
z českých editorů – nejedná se o Anto-
nína, nýbrž Daniela Bouška. Omlouváme
se dr. Bouškovi i čtenářům.

VÝZVA
Pro odbornou práci naléhavě hledáme knihu: Hugo Gold: Die Juden und juden-
gemeinde Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, vydanou v Brně v roce
1934. Prosíme o její zápůjčku či prodej. Nabídky na tel. 605 200 772 nebo 
mikalina@email.cz. Děkujeme i za případné upozornění. (mk)
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(1) Tak jako je moudrý poznán podle jeho 
učenosti a charakteru, a jak se liší od ostat-
ního lidu – tak by si měl být poznáván také 
podle toho, jak jedná, jí, co pije, jaké jsou 
jeho intimní vztahy, šaty, mluva peněžní 
a obchodní záležitosti. Všechno toto by mu 
mělo velmi prospívat.
(2) Co z toho plyne? Učenec není pažravec, 
ale jí jen tolik, kolik jeho tělo potřebuje ku 
zdraví, aniž by se přejídal. Neměl by se sna-
žit o plný žaludek, jako ti, co si přecpávají 
břich jídlem a pitím, až k prasknutí. O nich 
se mluví v tradici: „Vkydnu lejno na tváře 
vaše, lejno obětí vašich.“ (Ma 2, 3) Učenci 
to vysvětlují: to jsou lidé, kteří jí, pijí a cho-
vají se, jako by celý jejich život byl jedním 
svátkem.
(3) Říkají: „Jezme, pijme, nebo zítra ze-
mřeme.“ (Iz 22, 13) To je krmě zlovolníků. 
O jejich stolech říká jistý verš: „Nebo všick-
ni stolové plní jsou vývratků a lejn, takže 
žádného místa čistého není.“ (Iz 28, 8) Ale 
moudrý jí jen jedno nebo dvě jídla a jí jen, 
aby se uchoval při životě, a to mu stačí. 
O něm praví Šalamoun: „Spravedlivý jí až 
do nasycení duše své.“ (Př 13, 25)
(4) (b) Moudrý, který jí jen tolik, kolik je mu 
nezbytné, by svou porci měl jíst doma u svého 
stolu. Neměl by jíst v obchodě nebo na trhu, 
pokud nemá opravdu nezbytnou potřebu. Ji-
nak by na něj nebylo nahlíženo s respektem. 
Neměl by jíst s nevzdělanci, ani u stolů, které 
jsou plné „vývratků a lejn“. Neměl by často 
jíst na různých místech, dokonce ani v do-
provodu učenců; neměl by jíst ani na velkých 
shromážděních. Není pro něj vhodné, aby jedl 
u cizího stolu, pokud se nejedná o oslavu, 
která je sama micvou, jako jsou zásnuby nebo 
svatba, a i tehdy jen pokud si učenec bere dce-
ru učence. První cadikim a zbožní nesnědli 
žádné jídlo, než které bylo jejich.
(5) (c) Když učenec pije víno, pije jen tolik, 
aby pomohl trávení jídla v břiše. Kdokoliv 
se opíjí, je hříšník, je hanebník a ztratí svou 
učenost. Pokud se opije před neučenými, 
znesvětil Jméno. Dokonce je zakázáno pít 
odpoledne byť jen malé množství vína, po-
kud jím nezapíjíme jídlo. Pití s jídlem není 
nebezpečné, měl by se vyhýbat vínu po jídle.

(6) (d) Přestože styk se ženou není muži ome-
zen, je učenci lépe jednat svatě. Neměl by 
se k ní chovat jako kohout, ale přistupovat 
k ní jen jednou týdně, pokud na to má sílu. 

Když s ní mluví, neměl by to dělat na začát-
ku noci, když sedí u stolu a má plný břich, 
nebo na konci noci, kdy má hlad, ale spíše 
uprostřed noci, kdy tráví.
(7) Neměl by být příliš lehkovážný a neměl 
by vést nemravné řeči, ani při intimní chvíli 
se svou ženou. Zdaž netvrdí tradice: „Ozna-
muje člověku, jaké by bylo jeho myšlení.“ 
(Am 4, 13) Učenci to vysvětlují: Za dokonce 
i nemravné, lehkovážné řeči, které vedl se 
svou ženou, nad ním bude vynesen soud.
(8) Během styku by ani jeden z nich neměl 
být opilý, unavený, ani přepjatý. Ona by 
neměla být ospalá, ani by si ji muž neměl 
brát proti její vůli, ale jejich styk by měl být 
jejich společných přáním a měli by z něj mít 
požitek oba. On by s ní měl trochu rozmlou-
vat a hrát si s ní, aby se uvolnila. A spojí se 
s ní jemně, nenásilně a bez odkladu se pak 
odloučí.
(9) (e) Kdokoliv se podle tohoto chová, ne-
jenže světí svou duši a očišťuje se a zpevňu-

je svůj charakter, ale pokud má děti, budou 
jemné a ušlechtilé, vhodné učenosti a zbož-
nosti. Kdokoliv se ale oddává způsobům 
ostatních lidí, kteří kráčejí v tmách, bude mít 
děti podobné těmto lidem.
(10) (f) Učenci jsou pokorní. Neponižují se 
a neodhalují své hlavy, ani těla. I když vstou-
pí na záchod, měl by být pokorný a neodkrýt 
svou hlavu, dokud se neusadí. Neměl by se 
utírat pravou rukou. Měl by se zdržet ostat-
ních a jít do místnosti za místností, jeskyně 
za jeskyní a tam si teprve ulevit. Pokud si 
musí ulevit za plotem, měl by odstoupit tak 
daleko, aby nikdo neslyšel, když uvolní vě-
try. Pokud si musí ulevit na otevřeném pro-
storu, měl by být tak daleko, aby ho nikdo 
neviděl odkrývat se. Člověk by neměl mlu-
vit, když si ulevuje, a to dokonce ani tehdy, 
má-li k tomu velkou potřebu. Tak jako se po-
korně chová na záchodě ve dne, měl by činit 
i v noci. Člověk by se měl naučit ulevovat si 
pouze brzy ráno a po setmění, takže nebude 
muset chodit daleko.
(11) (g) Učenec by neměl, když mluví, vy-
dávat zvuky jako dobytče nebo divoké zví-
ře, ani by neměl příliš zvyšovat hlas. Měl 
by mluvit k lidem jemně. Aby mohl mluvit 
jemně, nesmí stát příliš daleko, jinak by jeho 
promluva vypadala jako řeč povýšence. Měl 
by zdravit všechny dřív, než pozdraví oni 
jeho, takže je potěší. Každého by měl soudit 
z dobré strany, mluvit dobře o jeho přátelích, 
nezmiňovat nic, co by ho zahanbilo, milovat 
mír a usilovat o něj.
(12) Pokud vidí místo, kde jeho slova budou 
mít vliv a kde mu budou naslouchat, ať mlu-
ví. Pokud ale vidí, že tomu tak není, ať mlčí. 
Co to znamená? Že se nebude snažit usmiřo-
vat rozhněvaného člověka, že nebude zpoví-
dat člověka o jeho přísaze, když se zapřísahá, 
ale počká, až se uklidní. Neměl by utěšovat 
pozůstalého, před kterým leží jeho zesnulý, 
protože truchlící je neklidný, dokud nepo-
hřbí své mrtvé. A tak to je se vším. Neměl by 
se tedy ani dívat na svého blízkého v době 
jeho ponížení, ale měl by odvrátit svůj zrak.
(13) Neměl by překrucovat, zveličovat nebo 
umenšovat žádnou skutečnost, pokud to 
není v zájmu míru a podobných záležitostí. 

Mišne Tóra:
Hilchot deot čili Etika

na pokračování

Maimonidova socha od Matea Ruize Olmose stojí 
v židovské čtvrti jeho rodné Córdoby

Kapitola pátá
V této kapitole Maimonides opouští od svého dosud běžného výkladu etiky a pouští se do praktických záležitostí. Zabývá se 
tím, jak by měl učenec kráčet, jednat se ženou, jak správně souložit, jak by měl spravovat své fi nanční záležitosti, ale také, 
jak by se měl oblékat a chovat na veřejnosti. Pátá kapitola ukazuje ideální vzor učence, jak si ho Maimonides vymaloval.

12 Květen/Červen 2011

Maskil_kveten_2011.qxd  17.5.2011  9:31  Str. 12



O jeho výrocích platí, že by neměl mluvit, 
než kvůli gemilut chasadim, nebo aby vy-
ložil učené a podobně. Nebude rozmlouvat 
s ženami na trhu, i kdyby to byla jeho man-
želka, sestra nebo dcera.
(14) (h) Učenec nekráčí vzpřímeně, s hlavou 
vztyčenou, jak dosvědčuje výrok: „Chodí 
s vytaženým krkem a pasou očima.“ (Iz 3, 
16) Neměl by kráčet krátkými kroky, jako 
chodí ženy a nafoukanci, jak dosvědčuje 
verš: „Zdrobna kráčejíce, i nohama svýma 
lákají.“ (Iz 3, 16)
(15) Ani by ale neměl na veřejnosti běhat 
jako šílenec nebo se ohýbat jako hrbáč, ale 
sklopit svůj zrak jako při modlitbě Amida. 
Měl by chodit na tržištích jako člověk za-
městnaný svými obchodními záležitostmi.
(16) Ve způsobu chůze člověka lze poznat, 
je-li to učená a charakterní osobnost, nebo 
blázen a hlupák. Tak i říká Šalamoun: „I teh-
dáž, když blázen cestou jde, srdce jeho ne-
dostatek trpí; nebo všechněm znáti dává, že 
blázen jest.“ (Kaz 10, 3) – každému je jasné, 
že je to blázen.
(17) (ch) Učenec by se měl oblékat hezky 
a čistě. Je nepřípustné, aby na šatech měl 
krev nebo tuk nebo podobné věci. Neměl by 
se oblékat jako králové, ve zlatě a purpuru, 
protože tento oděv přitahuje vší pozornost, 
ale ani jako chudák, jehož šat zahanbuje své-
ho nositele. Měl by se oblékat v pěkný šat 
někde mezi těmito dvěma.
(18) Pod šatem by mu nemělo být vidět tělo, 
jako je tomu u prostých lněných oděvů vyrá-
běných v Egyptě. Šat by si neměl vláčet ani 
po zemi, jako to dělají povýšenci, ale měl by 
dosahovat k patám a rukávy by měly zakrý-
vat jeho prsty. Jeho oděv by neměl být svě-
šen, protože tak to dělají povýšenci, vyjma 
šabatu, pokud se nemůže převléknout. V létě 
by neměl nosit boty, které byly mnohokrát 
spravovány a mají mnoho záplat. To může 
dělat za deštivých dní, je-li chudý.
(19) Na trh by neměl chodit navoněn nebo 
s navoněnými šaty, ani by neměl používat 
parfém na své vlasy. Ačkoliv je povoleno 
vmasírovat parfém do kůže, pokud se tím 
snaží odstranit nečistoty. Podobně by neměl 
chodit ven v noci sám, pokud nenastal čas 
na jeho studia. Vše toto je zakázáno, neboť 
to vyvolává podezření z nemorálnosti.
(20) (i) Učenec nakládá se svými věcmi 
uvážlivě. Jí, pije a platí domácnost podle 
svých možností a úspěchu, aniž by se příliš 
fi nančně zatěžoval.
(21) Učenci nám přikázali v tomto světě: 
Člověk by měl jíst maso jen tehdy, má-li naň 
chuť, jako v „žádá duše tvá jísti maso, vedlé 
vší líbosti své jísti budeš maso“. (Dt 12, 20) 
Pro zdravého je dostačující, má-li maso jed-
nou týdně. Pokud je ale dostatečně bohatý, 
aby jedl maso každý den, pak může.
(22) Učenci také nakázali: Člověk by měl 
jíst, oblékat se a dávat na domácnost tolik, 
kolik se hodí k jeho příjmu.

(23) (j) Způsob charakterního muže je tako-
vý, že se zabývá tím, co ho může uživit. Pak 
by si měl koupit dům a oženit se. Tak je to 
řečeno: „Štípil vinici, a ještě nepřišla k obec-
nému užívání… vystavěl dům nový, a ještě 
nepočal bydliti v něm… by měl zasnoube-
nou manželku, a ještě by ji nepojal.“ (Dt 20, 
5-7; Maimonides zde převrací pořadí veršů 
Tóry, neboť jím jmenované pořadí je verš 6, 
pak 5 a nakonec 7)
(24) Oproti tomu blázen se nejprve ožení. 
Pak, najde-li prostředky, koupí dům. A nako-
nec, na sklonku života, se pokusí obchodovat 
nebo bude brát cedaka. To je zmíněno v pro-
kletí: „Manželku sobě zasnoubíš… dům vy-
stavíš… vinici štípíš.“ (Dt 28, 30) – tvé činy 
budou nesmyslné, takže neuspěješ ve svém 
jednání. A co se praví v požehnání? „David 
pak ve všech cestách svých opatrně sobě po-
čínal, nebo Hospodin byl s ním.“ (1S 18, 14)
(25) (k) Člověku je zakázáno vzdát se všeho 
svého majetku nebo se oddělit, a tím se stát 
zátěží pro společnost. Neměl by prodat pole 
a koupit dům, prodat dům a koupit statky 
nebo použít peníze z prodeje domu k obcho-
du. Podobně by neměl prodávat statky a ku-
povat pole. Pravidlem je, že by se měl zamě-
řit na zlepšení své fi nanční situace a směnit 
dočasné za trvalé. Záměrem nemá být chvil-
kové potěšení nebo krátkodobý požitek, kvů-
li kterému utrpí velkou ztrátu.
(26) (l) Učenec se svému zaměstnání věnu-
je s úctou a dobrou vírou. Když říká „ne“, 
myslí „ne“; když říká „ano“, myslí „ano“. Je 
na sebe přísný ve svém úsudku a dává a půj-
čuje druhým, když od něj kupují, ale nepoža-
duje po nich zpět. Za své nákupy platí hned. 
Není ručitelem, ani nepřijímá věci do zásta-
vy, ani nevybírá půjčky od dlužníků.
(27) Přijímá závazky ohledně koupě a pro-
deje, ke kterým ho Tóra nenutí, s cílem pod-
pořit své sliby, a ne se jen ústně zavazovat. 
Pokud vůči němu jiní mají závazky podle 
zákona, on jim prodlužuje lhůtu a odpouští 
jim a nestěžuje druhým život.
(28) Nezasahuje druhému do živobytí, ani ne-
způsobuje druhým nepohodlí. Pravidlem je, 
že měl být mezi vyhledávanými, nikoliv pro-
následovateli, mezi těmi, kteří přijímají poní-
žení, ale nikoliv mezi těmi, kteří ponižují dru-
hé. Kdo výše řečené a podobné plní, o něm je 
řečeno: „A řekl mi: Služebník můj jsi, v Izrae-
li skrze tebe oslaven budu.“ (Iz 49, 3)

Talmidim, o. s., je neziskové občanské 
sdružení, které si klade za cíl překládat 
rabínskou literaturu do českého jazyka. 
Postup překladu je možné zdarma sle-
dovat na internetových stránkách http://
www.talmidim.cz. Sdružení je fi nancová-
no z dobrovolných darů. Dárcem se mů-
žete stát zasláním příspěvku v libovol-
né výši na účet u GE Money Bank číslo 
173 536 401/0600. Za každý příspěvek 
předem děkujeme.

vzdělávání

Ijar/Sivan 5771 13

Sdružení Serpens
zahajuje sezónu
v synagoze
Na Palmovce

Stopy a symboly, 17. 5. – 5. 6.

Práce studentů oboru Ilustrace

a grafický design Ústavu

umění a designu ZČU

16. 5. v 18 hodin – zahájení výstavy
23. 5. v 17 hodin – workshop akční
grafiky s MgA. Mgr. B. Kocmanem
Výstava představuje několik desítek stu-
dentských děl, jež vznikla u příležitosti
prvního ročníku mezinárodní soutěže
o nejlepší plakát ke Dni památky holo-
caustu, kterou vypsal Evropský institut
odkazu Šoa. 
Otevřeno pondělí až neděle od 13 do 19 h 

Hostování Nephesh Theatre

z Izraele v rámci festivalu

9 bran: 

19. 6. ve 21 hodin 

představení Hlupák Gimpl

Vstup zdarma

Synagoga Na Palmovce, 

Ludmilina 602/4

Praha 8 – Libeň (u stanice

metra B Palmovka)

www.sdruzeniserpens.cz
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Původní kibuc Giv’at Chajim (Chaji-
mův vrch, avšak je možno chápat

i jako Vrch života) založili v roce 1932
mladí lidé ze střední a východní Evropy,
členové pionýrské organizace Ha-Šomer
ha-ca’ir (Mladý strážce). Jméno pro svou
vesnici vybrali až o rok později, kdy byl za
nejasných okolností zavražděn levicový
vůdce Chajim Arlozorov. Po vzniku Státu
Izrael došlo mezi kibucníky k ideologic-
kému rozkolu. Ten vyústil roku 1952
v založení nové vesnice, kam část lidí ode-
šla. Nový, severněji položený kibuc Giv’at
Chajim Ichud („jednotný“) podporoval
Ben Gurionovu sociálně-demokratickou
stranu Mapaj. Naopak původní, jižní kibuc
s přídomkem Me’uchad („sjednocený“)
sympatizoval s komunistickou stranou
Mapam, napojenou na Sovětský svaz. „Ten
strašný rozkol bohužel rozdělil i mnohé
rodiny a na dlouhé roky zpřetrhal stará
přátelství,“ vzpomíná Nava Kahana, která
v Giv’at Chajim Me’uchad vyrostla a žije
tam dodnes.

Její otec Max Rudolfer přišel do britské
Palestiny v roce 1939 přes Brno ze slez-
ského Krnova. „Můj dědeček David byl tam
u vás v Jägerndorf (jak Nava Krnov nazývá)
rabínem, jeho otec Moše (Moses) byl rabí-
nem v nedalekém Hotzenplotz (Osoblaha),”
říká, když ukazuje genealogický strom své
slavné rodiny, poté dědečkovu maturitní
fotografii z Brna a nakonec jeho snímek
z liberálního rabínského učiliště v Berlíně.
„Můj otec se svou první ženou přišli do
Palestiny nezákonně. Britové tehdy už
legální přistěhovalectví neumožňovali. Pro-
tože cesta byla nebezpečná, nechali svého
čtyřletého syna Tomyho (Tomáše) v Česko-
slovensku,“ vypráví Nava. „Dědeček zahy-
nul v Terezíně, bratra zavraždili v Osvětimi,
když mu bylo 9 let. Prý miloval vlaky a závi-
děl dětem, co odjížděly na východ. Nakonec
se mu jeho sen splnil. A první manželství
mého otce se v důsledku traumatické smrti
syna rozpadlo.“

O traumatech vypráví i Navina kama-
rádka a má průvodkyně Rose, jejíž dědeček
Berthold Singer působil v Krnově jako práv-
ník: „Narodila jsem se v Tunisu, kam se
z Prahy přes různé peripetie a odbojovou
činnost nakonec dostala moje matka Elisa-
beth Singer-Kohner. Po válce žila v Paříži
na ‚cestovní doklad československého poli-
tického uprchlíka‘, francouzské občanství
nikdy nepřijala. Čím byla starší, tím větší
měla psychické problémy. Trpěla pocity viny
za to, že přežila,“ říká Rose Sade-Goldsh-
tein, která se na rozdíl od své pařížské sestry
rozhodla pro alija, přistěhování se do Izraele.

Na památku českých obětí holocaustu
založili přeživší a jejich děti v sousedním
Giv’at Chajim Ichud roku 1975 památník,
muzeum a archiv Bejt Terezín (Bet Theresi-
enstadt). Rose, která je členkou sdružení,
vzpomíná: „Sběr svědectví, vytváření
výstav, průvodcování, úklid – to vše jsme
dělali dobrovolně. S nostalgií vzpomínám

Ředitel Oded Breda s rodinnými fotografiemi. Sportovec vpravo je Odedův strýc Pavel. Záběr je z propagandi-
stického filmu o Terezíně, který památník promítá návštěvníkům jako součást působivé expozice o sportovních
klubech před holocaustem a v Terezíně.

Rabín David Rudolfer zahynul v Terezíně, jeho vnuk
Tomáš byl zavražděn v Osvětimi

14 Květen/Červen 2011

Český ost rov  
Giv’at Chajim
Po ranní procházce po písčitých plážích Středozemního moře nasedám do auta. Spolu s učitelkou francouzštiny
Rose Sade-Goldshtein vyjíždíme od jejího domu ve městě Chadera do nedalekých dvou kibuců, kde žijí čeští
rodáci a krajané. Když sedíme v příjemné kavárničce kibucu pod fíkovníkem, připadám si jako v oáze přírody,
klidu a krásy. „Kibucim už nejsou, co bývaly. Už nežijeme kolektivně, nyní jsme akcionáři. I továrnu prodali Ame-
ričanům,“ říká mi česky starý pán, který se představil jako Petr. V Izraeli se nevyká, ani se neříká „pane“.
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na tu rodinnou atmosféru, která musela
ustoupit nové době. Staří již zemřeli, přišly
moderní technologie, konkurence jiných
památníků a nutnost práci profesionalizo-
vat.“ A tak Bejt Terezín dnes funguje jako
instituce s řádnými zaměstnanci. Její sou-
časný ředitel Oded Breda přemýšlí, jak zís-
kat více finančních prostředků a přilákat
nové návštěvníky. „Nikdo v Izraeli, kromě
nás, nemá příběhy terezínského ghetta za
své hlavní poslání – pouze my. Jsme ‚českým
ostrovem‘, který v Izraeli uchovává českou
historii,“ zdůrazňuje Oded. Jeho praděde-
ček byl bratrem podnikatele Maxe Bredy,
jehož jméno dodnes nese slavný a architek-
tonicky cenný obchodní dům v Opavě.
„Pořádáme výukové programy pro školy,
dále např. setkávání muslimských, drúz-
ských a židovských žen přímo v našem
památníku,” říká ředitel Oded Breda, jehož
instituce se připojila k Jad Vašem a na svůj
web zavěsila výzvu, kde společně odsuzují
„xenofobní podněcování, které se šíří v izra-
elské společnosti“.

Povídám si s historičkou izraelského tere-
zínského památníku Margalit Šlajn, když jí
zazvoní mobilní telefon. Rusovlasá žena
s berlemi sklopí oči a zesmutní. Volá jí syn.
Plní si svou vojenskou povinnost a špatně
snáší jednotku, ke které ho přidělili. Marga-
lit telefonuje dlouho a zatímco povzbuzuje
syna, muž s černou pletí kolem nás zamete
a žena v arabském šátku vytře.

Sedím ve Škodě Octavia a arabský taxi-
kář mne odváží z kibucu Lochamej ha-
-Geta’ot (v překladu „Bojovníci z ghett“),

v jehož muzeu jsem navštívil patro věno-
vané kresbám z Terezína. Jejich autory jsou
Erich Lichtblau-Lesklý a Leo Haas. Leo

Haas žil před válkou v Opavě, po válce
v komunistickém východním Německu.
Prší. Eukalyptovou alejí se blížím ke kři-

žáckému Akku. Snažím se zpracovat
všechny své pocity…

� text a foto Pavel Kuča

�

Nava Kahana se svými obrazy. Inspirací pro obraz lesa byla procházka v okolí Karlových Varů

13. 6. v 19 hodin
Národní divadlo – Stavovské divadlo:
Slavnostní předání cen GRAND Prix festivalu
Devět bran 2011 – Křišťálová menora: Cena za
přínos židovské kultuře, Cena za hraný film,
Cena za dokument
Být či nebýt (divadelní představení), autor: Ernst
Lubitsch, režie: Daniel Špinar, účinkují: Miro-
slav Donutil, Miluše Šplechtová, Jan Dolanský,
Václav Postránecký, David Matásek, Kateřina
Burianová, Vladislav Beneš, Hana Igonda Ševčí-
ková, Rudolf Stärz Josef Bánovec/Jakub Cibula,
Filip Rajmont, Alexej Pyško

14. 6. 2011 v 19 hodin
Divadlo pod Palmovkou: 
Mefisto (divadelní představení), autor: Klaus
Mann, Ariane Mnouchkine, režie: Petr Kracík

15. 6. 2011 v 19 hodin
Divadlo pod Palmovkou: 
Dobrý večer, pane Lustig (divadelní předsta-
vení), autor a režie: Pavel Chalupa. Vzpomín-
kový večer věnovaný Arnoštu Lustigovi za účasti
jeho přátel a Swing Bandu Jana Matouška

16. 6. 2011 v 19 hodin
Divadlo pod Palmovkou:
Chytrák Sam a hlupák Gympl (divadelní před-
stavení), autor knižní předlohy: Isaac Bashevis

Singer, režie: Karel Brožek. Volné spojení praž-
ských divadelníků

17. 6. 2011 v 19 hodin
Divadlo pod Palmovkou:
Oběť (divadelní představení), Ivan Jurečka
a Pavel Šťourač, režie: Pavel Šťourač. Divadlo
Continuo

18. 6. 2011 v 19 hodin
Divadlo pod Palmovkou:
Why We Laugh/Smějte se s námi (divadelní
představení), autoři: Dr. Felix Porges, Vítězslav
„Pidla“ Horpatzky, Pavel Weisskopf, Pavel
Stránský, režie: Kira Obolenski. Step in Time
Theatre, Minneapolis, USA

19. 6. 2011 v 21 hodin
Libeňská synagoga:
Hlupák Gympl (divadelní představení), autor
knižní předlohy: Isaac Bashevis Singer, režie:
Howard Rypp. Nephesh Theatre, Tel Aviv,
Izrael

20. 6. 2011 v 19 hodin
Divadlo pod Palmovkou:
Hanin kufřík (divadelní představení), autor
knižní předlohy: Karen Levine, režie:
Howard Rypp. Nephesh Theatre, Tel Aviv,
Izrael

22. 6. 2011 v 21 hodin
Francouzský kulturní institut:
Ester (filmová projekce) – Francie, Rakousko,
Izrael, 1985, 97 minut, režie: Amos Gitai, hrají:
Simona Benyamini, Mohamed Bakri, Juliano
Merr, Zare Vartanian

23. 6. 2011 v 21 hodin
Francouzský kulturní institut:
Stažení (filmová projekce) – Francie, Izrael,
2008, 115 minut, režie: Amos Gitai, hrají: Juliette
Binoche, Liron Levo, Jeane Moreau

24. 6. 2011 v 18 hodin
Valdštejnská zahrada: 
Shlomo Bar (koncert) – Habreira Hativit, Izrael

25. 6. 2011 v 18 hodin
Valdštejnská zahrada:
Yom (Francie), Pressburger Klezmer Band
(Slovensko) – koncert

26. 6. 2011 v 16 hodin
Valdštejnská zahrada: 
Glik (Izrael), Jihočeská filharmonie (Česká
republika), Jose Luis Martinez – kytara (Špa-
nělsko), Štěpán Rak (Česká republika) – koncert

Vstup na všechny akce zdarma. Změna programu
vyhrazena.

F E S T I V A L  9  B R A N  2 0 1 1  
Festival česko-německo-židovské kultury
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Zatímco romantici se líbali pod rozkvetlou třešní, pracující
lid slavil Svátek práce a Brňané tentokrát blokovali tradiční
pochod neonacistů, třináct dobrovolníků z řad členů a přá-
tel progresivní židovské komunity Bejt Simcha věnovalo tuto
neděli úklidu smíchovského židovského hřbitova na Praze 5.
S nápadem přišla Sylvie Wittmannová a o organizační zále-
žitosti se podělila s Kateřinou Weberovou. Firma Matana,
která má hřbitov ve své správě, akci přivítala s povděkem.

Hřbitov založený roku 1788 se nachází v ulici U starého židov-
ského hřbitova na katastru Radlic. Do dnešního dne se zde dochovalo
na 600 náhrobních kamenů barokního, klasicistního a moderního
typu, nejmladší je z roku 1937. Většina náhrobků obsahuje německé
verše typické pro asimilované Židy konce 19. století, na mnohých
jsou také stopy po fotografiích zesnulých. Zajímavostí je časté pou-
žití zeleného skla jako dekorativního materiálu.

První výzvou pro deset žen a tři muže činu bylo, jak hřbitov ve
spleti jednosměrných uliček vůbec najít. Druhou jak se na něj vlastně
dostat. Měli jsme sice klíč, dokonce pasoval do zámku, ale branka byla
zarezlá a nešlo ji odemknout. A tak jsme lezli přes hřbitovní zídku.
Během pěti hodin práce jsme především odstranili břečťan, který obrů-
stal všechny kameny a narušil celistvost některých z nich, vyhrabali
jsme trávu a odnesli napadané kmeny stromů. Bejt Simcha jménem

Federace židovských obcí tímto děkuje všem, kteří nezištně pomohli
a zdarma věnovali své svaly a svůj čas. Hodná paní odnaproti následně
dodala mazací olej a šikovné Sylviny ruce zprovoznily branku, a tak
jsme odcházeli nejen s dobrým pocitem, ale i hlavním vchodem.

„Po dohodě s Matanou bychom se o tento hřbitov rádi starali dlou-
hodoběji. Závisí to však na ochotě brigádníků, proto předem děkujeme
za vaši pomoc,“ nastínila vizi do budoucna Sylvie Wittmannová.

� Pavel Kuča

Židovská obec Děčín oslavila letošní
svátek Purim s Ivanem Kohoutem
a s účastí většiny našich členů. Oslavy

svátku Purim byly v děčínské synagoze
podpořeny skvělou atmosférou, za kterou
děkujeme našim členům pod vedením Lucie
Nachtigalové. Podařilo se jim nacvičit Pří-
běh o královně Ester, který byl v jejich

podání pro naši obec velice povzbudivý.
Děkujeme všem!

Dne 22. 3. 2011 nás velice potěšilo set-
kání v děčínské synagoze s Evou a Petrem
Erbenovými a prof. Alexandrem Frie-
dem. Eva a Petr jsou rodáci z Děčína
a Ostravy, přežili nacistické koncentrační
tábory, nyní žijí se svými dětmi a vnoučaty
v Izraeli. Spisovatelka Eva Erbenová proží-
vala ve 30. letech minulého století krásné
dětství, naneštěstí se ale narodila v židovské
rodině. Jako tisíce jiných českých Židů ji
proto za války čekal Terezín, koncentrační
tábor v Osvětimi, pochod smrti, který přežila
jen díky odvaze a obětavosti české rodiny.
Všichni tři přežili nacistické koncentrační
tábory, patří k posledním pamětníkům holo-
caustu, kteří osobně poznali i odvrácenou
stranu a nejtragičtější následky svého židov-
ství, což postupně mizí z povědomí nových

generací. Jejich osud, zkušenosti, vzděla-
nost, moudrost, ale i humor a radost ze
života jsou pro nás vzácnou studnou opra-
vdové hluboké židovské duše i srdce, nena-
hraditelným poučením a inspirací. Děku-
jeme jim za čas, který nám věnovali.
Přejeme jim do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti.                       �

Židovská obec Děčín

Prvomájová brigáda Bejt Simcha 
na smíchovském hřbitově

Vydařený purimšpíl v děčínské synagoze

Vzácné setkání: zleva profesor Alexandr Fried, Eva
Erbenová a Petr Erben (zcela vpravo) ve společnosti
předsedy děčínské židovské obce Vladimíra Poskočila

Stav hřbitova před brigádou...

...a po skončení práce
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neděle 22. května v 16.00 h

Třebíč, Zadní synagoga

Uctění památky obětí
holocaustu
při příležitosti výročí odjezdu třebíčských 
květnových transportů v roce 1942 

Akce se koná pod patronátem Pavla Frieda, předsedy
ŽO Brno, a Pavla Heřmana, starosty Třebíče, s podporou
Velvyslanectví Státu Izrael. Vzpomínkové projevy, koncert
Jewish Music Ensemble.

PODĚKOVÁNÍ ZA DAR
Občanské sdružení Bejachad, provozovatel židovské denní školičky pro
děti od 1 do 6 let, velmi děkuje občanskému sdružení Bejt Simcha za
finanční dar 4350 Kč. Tohoto daru si ceníme nejen pro jeho materiální
význam, ale především proto, že vyjadřuje vztah k nové židovské generaci
a je praktickým oceněním naší práce. Děkujeme touto cestou všem, kdo
v rámci purimové sbírky přispěli a děkujeme za rozhodnutí věnovat část
vybraných prostředků právě dětem z Bejachadu. 

Peter Hodál, hospodář, Liat Naviová, koordinátorka

SYNAGOGA TURNOV
Synagoga Turnov zahájila
turistickou sezónu
Otevírací doba v květnu – září: denně kromě
pondělí od 9 do 17 hodin
Vstupné: dospělí 40 Kč, důchodci 30 Kč, děti od
6 do 15 let 20 Kč, děti do 6 let zdarma
V úterý v době prohlídek židovského hřbitova
a bývalé židovské čtvrti (červenec a srpen, cca
10.45–11.30 h, 14.45–15.30 h) bude synagoga
uzavřena.

V neděli 22. května v 16 hodin se koná projekce dokumentárního filmu režiséra 
Z. J. Pojmana o podílu Československa na vzniku Státu Izrael ČESKÁ KŘÍDLA NAD
SIONEM. Film pojednává o vojenské pomoci ČSR mladému státu především v oblasti
letectví. Osobní účast přislíbili scénáristé dokumentu Jiří Reichl a Aleš Knížek, ředitel
Vojenského historického ústavu. Koná se u příležitosti 63. výročí vzniku Státu Izrael.
Vstupné 50 Kč

V květnu až červenci bude na ženské galerii přístupná původní výstava GRANÁTOVÝ
IMUNOGLOBULIN: Čeští vědci s pohnutým dětstvím oceněni prestižní cenou České
imunologické společnosti vyrobenou v Turnově. Výstava představí osudy čtyř
židovských dětí, které za dramatických okolností přežily holocaust. Jako dospělí svůj život
zasvětili vědě a službě společnosti. Doprovodnou výstavou je putovní výstava
Židovského muzea v Praze PŘÍBĚH DĚTÍ – KRESBY DĚTÍ Z TEREZÍNSKÉHO
GHETTA. Pro školy nabízíme komentovanou prohlídku

Další kulturní programy: 
Neděle 5. června v 17.00 hodin: Koncert Jakuba Jedlinského (akordeon) a Víta Chudého
(housle) HEBREJSKÉ MELODIE

Neděle 19. června v 16.00 hodin: Divadelní představení Dětského divadla Feigele Vidy
Neuwirthové PŘÍBĚH O KRÁLOVNĚ ESTER na motivy biblického příběhu

Sobota 2. července v 18.00 hodin: Koncert dua Toque de Silencio (Vanda a Jindra
Klapetkovi) HUDBA SEFARDSKÝCH ŽIDŮ

Kontakt: Terezie Dubinová, správkyně synagogy (Krajířova ul.),
tel. 733 691 479, e-mail: t.dubinova@info.turnov.cz,
www.synagoga-turnov.cz

ŽIDOVSKÁ OBEC LIBEREC 
VE SPOLUPRÁCI S B’NAI B’RITH
RENAISSANCE 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU
FOTOGRAFIÍ VLADIMÍRA ŽELEZNÉHO 

VÝSTAVA JE OTEVŘENA 
OD 6. 5. DO 3. 6. 2011 
VŽDY OD PONDĚLÍ DO PÁTKU 
OD 13 DO 18 HODIN.

ŽIDOVSKÁ OBEC LIBEREC
RUMJANCEVOVA 1362 
460 01 LIBEREC 1 
WWW.KEHILA-LIBEREC.CZ
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ZA ERIKEM
PARDUSEM 
Po těžké nemoci zemřel v úterý 10. května
vynikající brněnský herec, rodák z Uher-
ského Hradiště, držitel cen Thálie i Alfréda
Radoka Erik Pardus. Bylo mu pouhých 54 let.
Hereckou kariéru spojil s Městským diva-
dlem Brno, kam nastoupil v roce 1982 hned
po studiích na JAMU.

Pardus začínal spíše u komediálních rolí, s věkem a zkuše-
nostmi pak přicházely i vážnější úlohy, například Jago
v Shakespearově Othellovi. Největší úspěchy sklidil na je-
višti svého domovského divadla v titulní roli cara ve hře
Smrt Pavla I. od Dmitrije Merežkovského. Díky strhující-

mu podání ruského
cara dostal obě
prestižní herecké
ceny za rok 2007.
Kromě této „car-
ské“ role ocenili
diváci i kritici na-
příklad jeho výkon
v roli židovského
herce Arthura Kirs-
che v dramatu Feli-
xe Mitterera V já-
mě lvové. Perfektní
zvládnutí této role
mu vyneslo Cenu
Českého divadla
a Cenu diváků
Městského divadla
Brno pro nejpopu-

lárnějšího herce. Skvěle zvládal i další role, např. hospod-
ského v Šumaři na střeše, kde mohl zúročit svůj židovský
původ a smysl pro humor. Velkou oblibu i popularitu si
získal za roli strážmistra Zahálky v TV seriálu Četnické
humoresky. Podle ředitele Městského divadla Pardus
zásadním způsobem profiloval charakter a tvář divadla.
„Vždy nás fascinoval absolutním ztotožněním se svými
postavami v rolích dramatických a díky svému zázračnému
intelektu nás ohromoval, šokoval a rozradostňoval 
v komediálních postavách. Darem rozesmát své obecen-
stvo i své kolegy vynikal nad ostatní.“ 
Pardusova filmová a televizní dráha začala už na sklonku
60. let, kdy se objevoval v dětských rolích. Později hrál
v televizních pohádkách a seriálech z brněnského studia
České televize. Kromě Četnických humoresek se jeho tvář
objevila třeba v seriálech Černí baroni, Konec velkých
prázdnin a naposledy Okno do hřbitova. „Je lepší směřo-
vat od komediálních rolí k vážnějším, charakterním posta-
vám než naopak. Zkušenosti se zúročí a na jevišti to pak
přichází spontánně, alespoň u mě. Nejsem žádný teoretik,
ale spíš senzitivní typ, který se na jevišti rozpláče, když to
cítí, a ne proto, že to má připravené,“ řekl Pardus v roce
2008 v jednom z rozhovorů po získání Ceny Thálie.
Brněnská divadelní obec již letos přišla o Ladislava Lako-
mého a Karla Janského, který strávil v Městském divadle
45 sezon. V Eriku Pardusovi předčasně odchází další
významný, diváky i kritiky oblíbený herec.
Kéž je jeho duše přivinuta do svazku živých.

� Milan Kalina

Květen/Červen 2011

KATERINA VERGUELIS –
Mezinárodní sklářský festi-
val PF 2011, 25. května –
26. června 2011, Praha,
Gorlice – Vyšehrad
Pražský mezinárodní sklářský fes-
tival PF 2011 pořádá letos již
potřetí Galerie Pokorná v Praze.
Festival bude zahájen 25. května
v Uměleckoprůmyslovém muzeu.
Následující den ve čtvrtek 26.
května v 18.00 h otevře svou
výstavu v podzemním sále Gorlice
na Vyšehradě izraelská umělkyně
a studentka akademie umění
a designu Becalel v Jeruzalémě
Katerina Verguelis, která svá umě-
lecká díla vystavovala v České
republice také v loňském roce
v Pražské galerii českého skla.
Více informací 
na www.galeriepokorna.cz

ROY HOROVITZ: „MY FIRST
SONY“ – FRINGE festival
Praha, 27. května – 4.
června 2011, Praha, Diva-
dlo Inspirace
Nenechte si ujít skvělé monodrama
v podání izraelského herce a reži-

séra Roye Horovitze, který se letos
představí na festivalu FRINGE
v pražském Divadle Inspirace!
V rámci festivalu uvede Roy své
představení celkem devětkrát!
Představení Moje první Sony

vzniklo na základě stejnojmenné
knihy spisovatele Bennyho Bar-
bashe a vypráví příběh jedenáctile-
tého chlapce Jotama posedlého
dokumentováním a nahrávkami
veškerého dění kolem sebe na svůj
dětský magnetofon. Roy Horovitz
v tomto představení exceluje již
více než 15 let a jeho představení
získalo několik mezinárodních
ocenění.
www.praguefringe.com/2011/
cz www.royhorovitz.com/
myfirstsony_eng.html

Kniha START-UP NATION:
Příběh izraelského hospo-
dářského zázraku
Knihu vydalo nakladatelství Aligier
v dubnu 2011. Autoři, odborníci na
geopolitiku Dan Senor a Saul Sin-
ger, popisují ve své knize tajemství
jedinečné kombinace novátorství
a podnikatelského elánu. Kniha
START-UP NATION hledá odpo-
věď na nelehkou otázku: Jak je
možné, že v Izraeli – v zemi, která
existuje pouhých šedesát let, má 7,1
miliónu obyvatel, nedisponuje žád-
nými přírodními zdroji, od svého
založení je nepřetržitě ve válečném
stavu – vzniká mnohem větší počet
nových firem než ve velkých, sta-
bilních zemích, které žijí v míru,
jako jsou Japonsko, Čína, Indie,
Jižní Korea, Kanada nebo Velká
Británie?
Více informací 
na www.startupnation.cz

Izraelská kultura v ČR
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Židovská obec v Praze,
Společenský sál, Maiselova 18

PETER MEŠO
Klavírní recitál

Hudba z filmů West Side Story,
Souboj Titánů, Schindlerův
seznam, Jurský park, 
E. T. Mimozemšťan a další

Hebrejské písně zazpívá
Bryan Wood

Průvodní slovo
Pavel Trojan ml.

pondělí 6. června
v 17.00 h

KULTURNÍ PROGRAM 
KVĚTEN/ČERVEN

2011
ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE

společenský sál, Maiselova 18

K Á VA  O Č T V R T É
úterý 31. 5. v 15 h
prof. MUDr. Eva
Syková, DrSc.

ředitelka Ústavu experimentální
medicíny Akademie věd ČR

Zabývá se výzkumem mozku a nervových
kmenových buněk pro léčbu leukémie nebo

rozsáhlých popálenin a v tomto výzkumu
světově proslula.

Připravil a moderuje Honza
Neubauer • jan@neub.ch

P O D V E Č E R  Y V O N N E
P Ř E N O S I L O V É

úterý 14. 6. v 15 h
Herec Divadla na Vinohradech, úspěšný

účastník TV soutěže StarDance,
nezapomenutelné role ve filmech Černí
baroni, Kameňák, Tankový prapor, TV
seriály Bylo nás pět, Život na zámku,

dabing, vášnivý chovatel koní, milovník
dobrého vína – to vše je 

VÁCLAV VYDRA
„Těší mě, když se lidi baví. Nehraju si

na nějakého pana umělce, mám vtipy
rád a rád je vyprávím!“ 

Změna programu vyhrazena.

PROČ SE SMĚJEME:
TEREZÍNSKÝ KABARET
Světová premiéra divadelní adaptace původně terezínského
kabaretu Zasmějte se s námi! autorů Felixe Porgese,
Vítězslava „Pidly“ Horpatzkého, Pavla Weisskopfa a Pavla
Stránského od americké dramatičky Kiry Obolensky v rámci
spolupráce s Lisy Peschel, režisérkou Hayley Finn a skladate-
lem Craig Harrisem.

V této hře napsané pro americké diváky se postavy vytvořené
na základě svých terezínských protějšků setkají s „badatel-
kou“, teatroložkou ze současné doby. Zatímco se ona dívá do
minulosti, ve snaze porozumět významu divadla v ghettu, oni
se dívají do budoucnosti inscenací Zasmějte se s námi!,
která se odehrává v poválečné Praze (uvádí několik písní
a komických scén z původního kabaretu). Stojí proti sobě
s otázkami: Co znamenal humor v kabaretu pro terezínské
vězně? A co pro nás znamená dnes?

15. června 2011 v 15.00 a v 19.30 hodin

Divadlo na půdě, Magdeburská kasárna Terezín

Anglicky s českými titulky

Pro rezervaci na představení a autobus kontaktujte, prosím,
paní Martu Jodasovou (tel. č. 222 310 681, 607 194 610
nebo Lisu Peschel e-mailem: lisa.peschel@seznam.cz).

Představení se bude opakovat 18. 6. v Divadle 
pod Palmovkou jako součást festivalu Devět bran.

Divadelní hru Dana Clancyho The Timekeepers můžete zhlédnout
v podání tří skvělých herců – Roye Horovitze, Rami Barucha a Omera Etziona.
Představení se konají v divadle Kolowrat ve čtvrtek 2. června 2011
v 18.00 a 20.00 hodin.

Dan Clancy: THE TIMEKEEPERS,
režie: Lee Gilat, obsazení: Roy Horovitz,
Rami Baruch a Omer Etzion, původní
partitura: Daniel Salomon
Hans, pohoršení vzbuzující mladý
německý homosexuál, a Benjamin,
postarší konzervativní žid, jsou uvězněni
v nacistickém koncentračním táboře. Zdá
se, že tito dva muži mají pramálo společ-
ného: Benjamin umí spravovat hodinky.
Hans zase ví, jak přežít. Ani jeden z nich
však neumí zpívat operu. Co tedy dělat?
Humor je patrně tou nejlepší zbraní…
Hra The Timeekeepers, která získala několik mezinárodních ocenění, byla v tomto obsazení úspěšně
uvedena a setkala se s nadšeným ohlasem kritiky na mnoha místech jak doma v Izraeli, tak v zahraničí –
v Anglii, Irsku, Skotsku, Kanadě, Německu, Řecku, Polsku nebo Jihoafrické republice.

Představení proběhnou v angličtině s českými titulky. Kapacita divadla Kolowrat je ome-
zená, proto doporučujeme zajistit si vstupenky s dostatečným časovým předstihem.
Vstupenky jsou již nyní k dostání na pokladnách Národního divadla v Praze.

DSP HAGIBOR
K u l t u r n í  p r o g r a m  k v ě t e n  2 0 1 1
středa 25. 5. ve 14.00 h Koncertní sál – beseda s PhDr. Arno Paříkem:

barokní synagogy v Českých zemích

Výstavy: Obrazy Václava Lamra

Kulturní činnost je podporována grantem MK ČR

Zveme vás na osmou
debatu druhého ročníku ze
série diskuzních večerů
v Maislovce. Tématem
květnové diskuze bude:

„ŠKVORECKÉHO
VNUCI: NOVÍ
ČEŠTÍ
SPISOVATELÉ
O ŽIDECH
A ŽIDOVSTVÍ“

Hosté: 
Matěj Dadák, 
autor knihy Horowitz
Radka Denemarková,
autorka knihy Peníze 
od Hitlera
Jiří Šulc, autor knihy
Mosty do Tel Avivu

Moderuje Irena
Kalhousová

Datum: 25. 5. 2011
v 18.00 h VÝJIMEČNĚ
VE STŘEDU
Místo konání: 
Maiselova 18, Praha 1,
3. patro

IZRAELSKÉ DIVADLO NA SCÉNĚ NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE
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VKC Židovského muzea v Praze
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro, tel.: 222 325 172, fax: 222 318 856

www.jewishmuseum.cz, education@jewishmuseum.cz

úterý 17. 5. v 18 h:
Zapomenutí Židé Ázerbájdžánu. Krajina
nesmírných kontrastů, ale také krajina
zapomenuté komunity „horských Židů“
v podkavkazském městečku Guba. Verni-
sáž fotografií Michala Vaněka, kurátora
Múzea židovskej kultúry v Bratislavě,
který Ázerbájdžán v přednášce doplněné
fotografiemi představí jako krajinu s čaro-
vnou atmosférou. Vstup volný

pondělí 23. 5. v 18 h: 
Dánské děti v terezínském zajetí nacistů.
Dokument Theresienstadt – Danish Child-
ren in Nazi Captivity (Terezín – Dánské děti
v terezínském zajetí nacistů) vznikl v roce
2009 z iniciativy dánské odbornice na dějiny
šoa, Stine Thuge, jež působí na katedře
Dánského institutu pro mezinárodní studia
v Kodani. Dokument se zakládá na výpově-
dích pěti Židů narozených v Dánsku
a deportovaných do Terezína v útlém věku
(5–15 let). Režie: Stevan Stolz-Andersen
a Jakob Keller. Dvouhodinový dokument
bude promítnut v dánském znění s českými
titulky. Dokument představí a uvede Radka
Klasnová, překladatelka titulků a studentka
Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem, která se tematikou
osudů dánských Židů v době šoa zabývá.

čtvrtek 26. 5. v 18 h:
Koncert židovských skladatelů vážné
hudby. Mnoho skladatelů klasicistní
a romantické hudby pocházelo ze židov-
ského prostředí, třebaže byli často nuceni
konvertovat nebo skrývat svou víru. Pro-
gram sopranistky Diany Aivia a jejího
komorního tělesa Trio Classico je oslavou
vlivu židovských skladatelů na svět vážné
hudby a jejich účasti v něm. Na programu
jsou skladby George Gershwina, Jacquese
Offenbacha, Ericha Korngolda, Maurice
Ravela a dalších. Účinkují: zpěv Diana
Aivia, housle Monika Růžková, violoncello
Petra Mališková, klavír Jelena Nosková. 

Vstupné 60 Kč

středa 1. 6. v 18 h:
Zátah. Dne 6. června 1942 vstupuje v plat-
nost nové nařízení francouzské vlády namí-
řené proti židovskému obyvatelstvu. Jede-
náctiletý Joseph Weismann proto odchází do
školy se žlutou hvězdou na hrudi. Přesto žijí
Weismannovi v přesvědčení, že mají stále
důvody k radosti. Ale jen do úsvitu 16. čer-
vence 1942, kdy do bytu vtrhnou muži v čer-
ných uniformách. Budí celou Josephovu
rodinu a ženou je do autobusu… Po největší
razii v dějinách lidstva, která proběhla pod
taktovkou francouzské policie, se v pařížské
cyklistické aréně tísní na třináct tisíc Židů.

Pět dní bez vody, bez jídla a bez zdravotní
péče. Dr. Sheinbaum (Jean Reno), interno-
vaný spolu s ostatními, dělá, co může.
Drama, Francie/Německo/ Maďarsko, 2010,
115 min., české znění. Režie: Roselyne
Bosch. Hrají: Jean Reno, Mélanie Laurent,
Gad Elmaleh a další.

sobota 11. 6. od 22.30 do 1.00 h:
Židovské muzeum v Praze letos v rámci
Pražské muzejní noci zpřístupní návštěvní-
kům stálé expozice židovských tradic
a zvyků v Klausové synagoze a v Obřadní
síni, kde budou po celou dobu k dispozici
kvalifikovaní průvodci. Pro děti je připra-
ven doprovodný program v Klausové syna-
goze: Najdi odpovědi pro lvíčka Arjeho.
Arje po synagoze rozmístil několik zálud-
ných otázek. Odpovědi na ně však pozorný
návštěvník synagogy snadno najde. Kdo
najde všechny odpovědi, dostane od Arjeho
odměnu.

čtvrtek 16. 6. v 18 h:
Poklad židovských písní – koncert souro-
zeneckého dua Ester. Uslyšíte tradiční
židovské písně v hebrejštině i v jazycích
ladino a jidiš. Program je provázen mluve-
ným slovem seznamujícím s překladem
textu. ESTER – Kateřina Hajdovská-
-Tlustá a Alexandr Hajdovský. 

Vstupné 60 Kč

pondělí 20. 6. v 18 h:
Hudba k uctění památky Šoa. Laurence
Sherr, hostující skladatel a mimořádný pro-
fesor hudby na Kennesaw State University
v Atlantě, zkoumá vlivy, jež se objevují
v hudbě, která uctívá památku obětí Šoa.
Přednáška objasní inspiraci pro tuto hudbu.
V přednášce bude také představena poezie
Nelly Sachsové, nositelky Nobelovy ceny za
literaturu a přeživší Šoa, neboť dvě skladby
vznikly na základě jejích básní. Součástí
přednášky bude živé provedení Sherrových
skladeb Elegie a Vize v interpretaci předního
českého violoncellisty Petra Nouzovského.
Přednáška bude v anglickém jazyce s tlumo-
čením do češtiny.

úterý 21. 6. v 18 h:
Hanuš Hachenburg – neumlčené volání.
V roce 1943 tehdy čtrnáctiletý vězeň v tere-
zínském ghettu Hanuš Hachenburg napsal
velmi originální loutkovou hru Hledáme
strašidlo. Toto dílko nebylo za války nikdy
provedeno. Hanuš byl totiž krátce po jeho
napsání deportován do rodinného tábora
v Auschwitz-Birkenau, kde byl zavražděn
v plynové komoře. Během večera shlédnete
představení této hry v podání dětí a učitelů
z pražského gymnázia Přírodní škola

a dozvědět se o práci chlapecké samosprávy
v terezínském domově č. I, časopise
VEDEM a zaposloucháte se do nhlubokých
Hanušových veršů, které teprve před něko-
lika měsíci vyšly tiskem v samostatné bás-
nické sbírce Hned vedle bílá barva mráčků.
Knihu bude možné zakoupit.

středa 22. 6. v 18 h:
Svátek Šavuot. Přednáška vrchního zem-
ského a pražského rabína Karola Efraima
Sidona.

čtvrtek 23. 6. v 18 h:
Život a dílo Samuela Steinherza. Historik
Samuel Steinherz se narodil v ra-
kouském Güssingu. Steinherz, který zůstal
věrný židovské víře, věnoval veškeré své
úsilí budování vědecké dráhy historika.
V roce 1901 byl povolán na katedru historie
pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity, kde
se v roce 1922/23 stal vůbec prvním židov-
ským rektorem na německy mluvících
univerzitách. Dne 6. července 1942 byl
Steinherz i s manželkou odvlečen do terezín-
ského ghetta. Přednáška rakouského histo-
rika Gerharda Oberkoflera se koná ve spo-
lupráci se Společností pro dějiny židů
v České republice v rámci cyklu přednášek
nadace Samuel-Steinherz-Stiftung se sídlem
v Norimberku. Přednáška bude v německém
jazyce s tlumočením do češtiny.

NEDĚLNÍ PROGRAMY
PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
15. 5. 2011 ve 14 h: 
Lvíček Arje jde na svatbu Pomůžete mu
vybrat nevěstu a sepsat ketubu – svatební
smlouvu? Společně si zatancujeme, zazpí-
váme a ochutnáme něco dobrého ze svatební
hostiny. Prohlídka: pražské Židovské Město.

Vstupné 50 Kč

12. 6. 2011 ve 14 h:
Lvíček Arje se seznamuje s příběhy
z Tóry. Lvíček Arje se společně s námi
seznámí s postavami Tóry (Abraham, Izák,
Jákob, David a další). Budeme si vyprávět
jednotlivé příběhy, např. proč praotec Abra-
hám opustil svou zemi? Jak se Židé dostali
do Egypta? Kdo byl prvním králem? Spo-
lečně si vyrobíme jednotlivé postavy
a sehrajeme divadlo. Prohlídka: pražské
Židovské Město. Vstupné 50 Kč

VÝSTAVA V PROSTORÁCH VKC 
Michal Vaněk: Zapomenutí Židé Ázer-
bájdžánu od 17. května do 30. června

Výstavy jsou otevřeny pro veřejnost po–čt
10–15 h, pá 10–12 h, během večerních pro-
gramů a po domluvě.
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Od 1. dubna 2011 nabízí Židovské muzeum kromě již zavedeného rodinného a skupinového vstupného sedmidenní platnost vstupenky
pro svůj prohlídkový okruh. Cílem je usnadnit a zpříjemnit návštěvu zejména rodinám s dětmi, aby si mohly návštěvu všech objektů časo-
vě rozdělit do sedmi otevíracích dní. Tak si každý návštěvník bude moci sám zvolit takové tempo prohlídky, které mu bude nejlépe vyho-
vovat. Sedmidenní vstupenku nicméně nelze použít k opakovanému vstupu do jednoho a téhož objektu. Pro návštěvníky stálých expozic
je dále připravena řada bonusů a slev – slevy zde mohou nadále uplatnit majitelé karty České spořitelny či společnosti Pražská plynáren-
ská. Nejdůležitější změnou v návštěvnickém provozu je určitě možnost využít pražskou kartu Opencard k zakoupení výrazně zlevně-
né vstupenky: plné vstupné s kartou Opencard bude 120 Kč, snížené vstupné 80 Kč, rodinné vstupné pro 2 dospělé a maximálně 4 děti
320 Kč.
Program Židovského muzea a Židovské obce v Praze k výchově proti antisemitismu v ČR v češtině: Veřejnost má nadále možnost
navštívit každou neděli a o státních svátcích muzeum za výrazně zlevněné vstupné (plné vstupné 65 Kč, snížené 35 Kč) v rámci progra-
mů Židovského muzea a Židovské obce v Praze k výchově proti antisemitismu v ČR. Tato komentovaná prohlídka se koná vždy v nedě-
li a o státních svátcích v 14.00 h. Školy a další organizované skupiny si mohou prohlídku zajistit v dohodnutou dobu prostřednictvím
Rezervačního centra.

Rezervační centrum, U Starého hřbitova 3a, 110 00, Praha 1, tel.: 222 317 191, fax: 222 317 181,
e-mail: rezervacni.centrum@jewishmuseum.cz
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úterý 17. 5. v 18 h:
Karaimský Krym – přednáška historičky
a judaistky Blanky Rozkošné bude věno-
vaná karaimské komunitě na Krymu. Před-
náška s fotodokumentací

čtvrtek 26. 5. v 18 h:
K čemu je slunce, když není den? – autor-
ský pořad Daniela Dobiáše seznamuje
veřejnost s unikátní tvorbou, která vznikla
v extrémních podmínkách nacistického
koncentráku v Terezíně. Poselství naděje
v básních dětí a dospívajících napsaných
v terezínském ghettu, zhudebněných a inter-
pretovaných autorem; literární ukázky
a portrét nejvýznamnější mladé básnické
osobnosti Michala Flacha ve vzpomínkách
jeho sestry Anny Hanusové-Flachové. 

úterý 2. 6. v 18 h:
Talmudická matematika. Závěrečná před-
náška cyklu „Tradiční témata ve světle pří-
rodních věd“ brněnského rabína Šlomo
Kučery. Přesunutá přednáška z 10. května

úterý 14. 6. v 18 h:
Věra Tydlitátová: Obratník jednorožce –
představení básnické sbírky autorky, která se
sama považuje spíše za racionální pisatelku
odborné prózy. Mgr. Věra Tydlitátová,
Th.D., je česká politička, výtvarnice, publi-
cistka, judaistka a badatelka v oboru religio-
nistiky. Zabývá se rovněž extremismem
a xenofobií a je zakladatelkou Ligy proti
antisemitismu. Besedu povede a s autorkou
o knize bude rozprávět Erika Bezdíčková. 

čtvrtek 16. 6. v 18 hod.:
Na kole po Izraeli – tak trošku netradiční
cestování po svaté zemi očima Jiřího
Nesiby.

středa 22. 6. v 18 h:
Hanuš Hachenburg – neumlčené volání
(bližší informace viz VKC Praha 21. 6.). Ve
spolupráci s KVC rabína Federa při Židov-
ské obci Brno.

čtvrtek 23. 6. v 18 h:
Problematika židovského původu arci-
biskupa Theodora Kohna – přednáška
PhDr. Jitky Jonové, Th.D., z Univerzity
Palackého v Olomouci. Theodor Kohn
(1845–1915) už svým příjmením prozra-
zoval židovské předky. Ke křesťanství
konvertoval sice již jeho děd, ale skuteč-
nost jeho židovského původu vzbudila
takřka senzaci zvláště v souvislosti s jeho
zvolením olomouckým arcibiskupem
(8. listopadu 1892). Zahajovací přednáška
v rámci volného cyklu Centra judaistic-
kých studií Kurta a Ursuly Schubertových
FF UP Olomouc.

NEDĚLNÍ PROGRAMY
PRO DĚTI A JEJICH RODIČE

neděle 29. 5. 2011 v 14.30 h:
Co skrývají symboly? Dílna na brněnském
židovském hřbitově. Chcete se dozvědět, co
znamenají symboly a znaky na náhrobcích?
Nakreslíme si ty nejhezčí a nejzajímavější.
Projdeme se po židovském hřbitově, vysvět-

líme si, co některé symboly znamenají.
Možná si také něco vyrobíme. Dílna pro
rodiče s dětmi od 6 let. Sraz v 14.30 h před
židovským hřbitovem.

neděle 12. 6. v 14.30 h:
V brněnské synagoze nejen o svátku
Šavuot. Už jste slyšeli o desateru
a tušíte, proč je tak důležité? Pokud také
chcete vědět, co znamená slovo Šavuot
a co významného se během tohoto židov-
ského svátku událo, přijďte na naši dílnu,
kde se všechno dozvíte a sami si také
něco vyrobíte. Dílna se uskuteční v syna-
goze, Skořepka 13. Dílna pro rodiče
s dětmi od 6 let. Sraz v 14.30 h před
synagogou.

V květnu a červnu je v sále VKC možné
zhlédnout výstavu nazvanou Hana Volav-
ková (1904–1985). Výstava připomíná
osobnost a dílo významné pracovnice
Židovského muzea v Praze a jeho dlouholeté
ředitelky, historičky umění Hany Volavkové.
Výstava je přístupná ve dnech programo-
vých akcí a po předchozí domluvě.

Vstup volný

Oba sály jsou přístupné vždy 20 minut před
zahájením programu. 15 minut po začátku
programu není vstup do VKC povolen. Není-
li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé
programy 30 Kč. Změna programu ze závaž-
ných důvodů vyhrazena. Doporučujeme
proto sledovat aktuální informace na:
www.jewishmuseum.cz

VKC Židovského muzea v Praze, pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, tel.: 544 509 651, fax: 544 509 652

www.jewishmuseum.cz/brno, brno@jewishmuseum.cz

Židovské muzeum v Praze:

Novinky v návštěvnickém provozu
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Květen/Červen 2011

Vlastimil Podracký, HRDINŮM SE
NEDĚKUJE – PŘÍBĚH VLADIMÍRA
HUČÍNA, 586 str., Nakladatelství
Marek Belza, Krásná Lípa

Kdo by neznal z nesčetných novinových
zpráv Vladimíra Hučína a jeho dlouholetý
boj za pravdu, za své očištění a za potrestání
skutečných viníků.

Jeho příběh není jednoduchý a pro mno-
hé je plný nepochopitelného nadšení nad
hodnotami, které postupně z našeho života
odcházejí a jsou nahrazovány egoismem, ne-
zájmem a velkou
tolerancí ke křiv-
dám starým i těm
novým. Z tohoto
úhlu pohledu se
může jevit kauza
Hučín jako donki-
chotský boj proti
větrným mlýnům.
Hučínova vytrva-
lost a věrnost sluš-
nosti a poctivosti
přesvědčila Vlas-
timila Podrackého, aby se ujal knižního
zpracování tohoto klasického duelu dobra se
zlem.

Podracký se chopil nelehkého úkolu zve-
řejnit pravdu nejen o osamělém bojovníkovi,
ale také vydat svědectví o době, ve které se
tento boj odehrával a stále odehrává. Autor
nenapsal historicky přísně autentickou
knihu, jména osob a názvy míst, pokud
nejsou ve zcela autentických příbězích, jsou
fiktivní a autor je z pochopitelných důvodů
zaměnil.

Kniha je rozdělena na tři díly. První díl
popisuje dobu komunistického režimu
a osudy Vladimíra Hučína a dalších postav
v této době. Druhý díl se věnuje působení
Vladimíra Hučína v porevoluční Bezpeč-
nostní informační službě a příběhům s tím
spojených, včetně příběhů účelně ilustrují-
cích danou dobu. Třetí díl pak popisuje
období po roce 2000, odstranění Vladimíra
Hučína z BIS, jeho uvěznění a soudní stíhání.

Hučín založil na konspirativním základě
v roce 1972 odbojovou skupinu. Pomocí
balonů rozesílal letáky protestující proti
sovětské okupaci. Letáky sám vyráběl.

Po revoluci se dostal k BIS, kde brzy pla-
til za výborného a obětavého zpravodajce na
úseku boje proti extremismu. Ve svém moni-
torování zašel příliš daleko, protože upozor-
ňoval na osoby spojené s minulým režimem
na vysokých místech státní správy, zvláště
v policii. Proto musel odejít z BIS, ale nejen
to. Začal být trestně stíhán a pomocí mnoha
psychiatrických vyšetření měl být jeho boj
proti „starým strukturám“ zpochybněn.

Nyní už svět ví, že Vladimír Hučín
aktivně vzdoroval normalizačnímu komu-

nistickému a sovětskému okupačnímu
režimu, prošel peklem normalizačních věz-
nic včetně pověstných Minkovic. Nyní je
Hučín čestným občanem města Přerova,
nositelem medaile J. A. Komenského a nej-
mladším členem Konfederace politických
vězňů. Navzdory několika zprošťujícím
soudním rozsudkům, včetně soudu ústav-
ního, které konstatovaly, že kapitán Hučín je
zcela nevinný a že stal obětí komplotu býva-
lých estébáků, komunistických prokurátorů
a normalizačních soudců, musí stále bojovat
s různými pomluvami, které pramení u těch,
které svou desetiletou služební a později
i soukromou iniciativou bytostně ohrožoval.

Komunismus žádné tradiční hodnoty
nevytvořil a ty původní vyvrátil… Extremisté
nechtějí život v tradičních hodnotách. Chtějí
expandovat do jiných kultur, chtějí je ovlád-
nout… Hrdinství není bořit jiné kultury,
hrdinství je obhajovat a vylepšovat tu
svoji… Vladimír Hučín

Ing. Vlastimil Podracký (1940) 
Český spisovatel, konzervativní myslitel

a publicista. Je synem československého
legionáře, který byl v roce 1949 odsouzen
komunisty na 23 let vězení, odseděl si jede-
náct let. V šedesátých letech vystudoval
Vlastimil Podracký dálkově techniku na
brněnské VUT. V roce 1968 se stal členem
KAN (Klub angažovaných nestraníků),
v roce 2005 se stal členem Konzervativní
strany a později i členem jejího představen-
stva roce. Mimo bohaté publicistické čin-
nosti napsal ještě tyto knižní tituly:

Vyberte si šéfa (2001), Pozor na tunelo-
vání a co proti tomu dělat (2001), Občanská
obroda, konzervativní pohled na problémy
současného světa (2003), Návrat k domo-
vu – manifest tradicionalismu (2004), Svo-
boda a řád v angažovaném konzervatismu
(2006), Žluté nebezpečí – pravdivá zpráva
o stavu Evropy (2007), Hrdinům se nedě-
kuje – příběh Vladimíra Hučína (2009)

F. Bauer/F. Svátek/M. Arnot, MEIN
KAMPF OČIMA HISTORIKŮ, 181 str.,
Nakladatelství XYZ 2008

Jedna z nejdiskutovanějších, nejproble-
matičtějších a nejzatracovanějších knih
v historii se v tomto vydání dostává ke čte-
nářům tak, „jakoby sám Hitler podával
zhuštěné jádro svého spisu“. Těmito slovy
se alespoň vyjádřil o povaze textu jeho tvůr-
ce, prvorepublikový historik František Bau-
er. Jde o výklad nacistické ideologie vychá-
zející z knihy Mein Kampf. Autor zachoval
sled kapitol jako v originále. Neusiluje
o hodnocení Hitlerových názorů. Bauerovy
komentáře se v knize objevují v podobě po-
známek a uvádějí na pravou míru pouze vy-

ložené nesmysly nebo lži. Pro dnešního čte-
náře je tato publikace zajímavá především
proto, že je v ní Mein Kampf hodnocen

nejen z pohledu
historika, píšící-
ho před druhou
světovou válkou,
ale i z pohledů
historiků součas-
ných, jimž jsou
už známy veške-
ré následky, které
nacistická ideolo-
gie, zachycená na
stránkách Mein
Kampf, měla.

Tento aspekt je v textu obsažen díky histori-
kům Svátkovi a Arnotovi.

Hitlerův životopisec Alan Bullock
soudí, že s Mein Kampf může málokterá
kniha soupeřit co do odpudivosti jazyka,
tónu a obsahu. Z celého textu je patrné, že
Hitler byl především řečník a demagog.
Jedná se v podstatě o přepsané projevy, ve
kterých se dokola opakují jednoduché myš-
lenky. Konstrukce jednotlivých kapitol jsou
založeny na principu, že stokrát opakovaná
lež se stává pravdou. Čtenář správně
nabývá dojmu, že by se celé dlouhé
odstavce mohly nahradit jednou větou.
U knih tohoto typu jsou literární i obsahové
kvality podružné. Hitler stál v čele mohut-
ného hnutí a jeho členové cítili potřebu mít
doma v knihovně dílo plnící úlohu bible.
Ostatně to platí i u jiných ideologií.
V komunismu takto fungovaly nekonečné
řady Marxových či Leninových a Stalino-
vých spisů. Takové knihy nemusí být čteny,
stačí, že existují. Navzdory tomu, chceme-
li účinně bojovat proti projevům neona-
cismu, pak znalost tohoto knižního pas-
kvilu je přínosná a užitečná.

František Cinger, ČESKÝ OSUD –
NAŠE 20. STOLETÍ OČIMA
SPISOVATELŮ, 206 str., 
Daranus Praha 2011

Novinář a spisovatel František Cinger
dostal dobrý nápad zhodnotit uplynulé sto-
letí očima do-
brých pozorovate-
lů se zvýšenou
sensibilitou. Cin-
ger nás zavádí do
nelehkého století
pomocí rozhovo-
rů se špičkovými
autory. Posuďte
sami: Arnošt Lus-
tig, Adolf Bra-
nald, Josef Škvo-
recký, Vladimír
Körner, Ewald Osers, Jiří Stránský, Zdeněk

LITERATURA NEJEN S DAVIDOVOU HVĚZDOU
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Mahler, Egon Bondy, Radko Pytlík, Jevgenij
Jevtušenko, Jiří Žáček, Michal Černík a Pa-
vel Brycz.

Autor sám se přiznává, jak se před jeho
očima začala náhle skládat freska – obraz
národního obrození minulého století, tak jak
ho prožili literární hrdinové i jejich tvůrci –
spisovatelé. Díky Adolfu Branaldovi se
ocitl v roce 1922 v samých začátcích čes-
kého filmu. Hovory s Arnoštem Lustigem
nemohly pominout terezínské ghetto ani
Osvětim nebo Buchenwald. Odtud byl jen
skok ke Škvoreckého Legendě Emöke či
k jeho Zbabělcům. Škvorecký vypráví, že
komunisté ve svém odporu k jazzu chtěli
nahradit saxofony celly. Je to zvláštní, jaký
odpor měli ortodoxní marxisté k saxofo-
nům. V Rusku, v tehdejším našem nekoneč-
ném vzoru, byly před Stalinovou smrtí
dokonce saxofony zakázány a profesionální
hráči si je museli na svém hudebním svazu
vyměňovat za jiné, pokrokovější nástroje.
Proto byl román Zbabělci tak silně napaden.
Díky Zdeňku Mahlerovi si autor zase připo-
míná hrdinství našich letců v Anglii za
druhé světové války, neboť Mahler se podí-
lel na filmu Nebeští jezdci. S jeho románem
Božská Ema si zase uvědomuje, jaké byly
osudy českých velikánů, které doma čekaly
klacky házené pod nohy nebo denunciace,
zkrátka morální vraždy. Úspěchy se
v Čechách, na Moravě i ve Slezsku opravdu
neodpouštějí.

František Cinger, novinář a spisovatel,
se věnuje literatuře a Osvobozenému diva-
dlu. S A. Lustigem vytvořil knihu o jeho
životě nazvanou 3 x 18, Portréty a postřehy
(2002) i monografii Arnošt Lustig zadním
vchodem (2009). Život hrdinů Osvoboze-
ného divadla jej přivedl ke knize Smějící se
slzy aneb Soukromý život Jana Wericha.
S Jaromírem Farníkem vydal dílo Voskovec
a Werich aneb válka s lidskou blbostí
(2007). Stoleté výročí narození Jaroslava
Haška oslavil vydáním knihy Šťastné blues
aneb Z deníku Jaroslava Ježka (2006).
O spisovatelích vypráví i ve své prvotině
Bylo jich deset (2001), kde odkrývá
neznámé skutečnosti z jejich života.

Vlastimil Ježek/Zdeněk Tichý, LÁSKY
ZA ČASŮ BEZČASÍ – ROZHOVORY
DVOU VÝJIMEČNÝCH ŽEN, 182 str.,
Nakladatelství Daranus, Řitka 2009

Název knihy je opravdu přesný. Jedná se
o dvě skutečně výjimečné ženy, které se
mimořádně zapsaly do naší novodobé histo-
rie. O koho se jedná?

Kamila Moučková (1928) začínala jako
herečka. V roce 1946 nastoupila do Horác-
kého divadla v rodné Jihlavě. Po přestěho-
vání do Prahy udělala konkurs na zprávařku
Čs. rozhlasu. Proslavila se ovšem až jako
televizní hlasatelka. V roce 1968 jako první
oznámila z obrazovky okupaci republiky.
Kvůli svým postojům přišla na začátku nor-

malizace o zaměstnání a byla vystavena
silné šikaně. Na obrazovku se vrátila až po
sametové revoluci.

Marta Kubišová (1942) se stala profesi-
onální zpěvačkou v roce 1963, kdy nastou-
pila do plzeňského divadla Alfa. Už o rok
později je na prknech pražského divadla
Rokoko, kde začíná spolupracovat s Hele-

nou Vondráčko-
vou a Václavem
Neckářem, s ni-
miž později za-
kládá slavné trio
Golden Kids. Je-
jí kariéru zasta-
vila až sovětská
okupace, proti
níž se postavila.
Jako mluvčí
Charty 77 ji pro-
následovala StB

a na pódia se směla vrátit až po roce 1989.
Její diskografie obnáší tucet sólových alb,
první nejznámější byly Songy a balady
z roku 1969.

Televizní moderátorka a zpěvačka,
jejichž osudy se poprvé prolnuly v roce
1968, kdy se statečně postavily proti oku-
paci naší země. Jejich tváře a hlasy se staly
symbolem tzv. Pražského jara. V dialogu,
který spolu na stránkách této knihy vedou,
však zdaleka nevzpomínají jen na události
oné doby a let následujících. Z velmi otevře-
ného rozhovoru se dozvídáme mnoho zají-
mavého o jejich práci, rodině, mužích,
dětech, spolupracovnících i zvířatech.
Nahlédneme s nimi nejen na hvězdné oka-
mžiky jejich života, ale i na dno, kam se obě
také dostaly. Jsou to strhující příběhy život-
ních osudů, ve kterých není nouze o překva-
pivá a dosud nepublikovaná svědectví
i doznání.

Mgr. Vlastimil Ježek (1963) vystudo-
val v Praze gymnázium a v letech
1985–1990 Filozofickou fakultu UK. Praco-
val jako redaktor týdeníku MY 90, kulturní
rubriky Lidové demokracie a deníku Práce.
V letech 1993–1999 byl generálním ředite-
lem Českého rozhlasu, v letech 2004–2008
generálním ředitelem Národní knihovny ČR,
kde se vyznamenal statečným postojem při
obraně projektu nové knihovny arch.
Kaplického. Od roku 2009 je na volné noze.
Je autorem či spoluautorem šesti publikací.

Roy Jacobsen, DŘEVAŘI, 142 str.,
Pistorius & Olšanská, Příbram 2010

Třicátého listopadu 1939 Rudá armáda
věrolomně napadla bez varování neutrální
Finsko. V třeskuté zimě se rozpoutaly boje,
které do historie vešly pod označením „zim-
ní válka“. Jedním z klíčových dějišť bylo
strategicky položené městečko Suomussal-
mi, které se Finové v rámci taktiky spálené
země rozhodli evakuovat, zničit a nastražit
tak příchozím rudoarmějcům jako past. Hr-

dina Jacobsenovy knihy, tvrdohlavý dřevo-
rubec Timo Vatanen, ale z městečka odmítne
odejít. Raději zůstane a okupaci přečká. To
jde ale bez komunikace s okupanty těžko.
Rusové potřebují dřevo a on spolu s několi-
ka přivlečenými civilisty v nepředstavitel-
ném mraze a za nelidských podmínek jej tě-
ží. Jeho práce však
poté, kdy je Rudá
armáda na čas pora-
žena, dostává zcela
jiný rozměr. Na his-
torickém půdorysu
se Roy Jacobsen
věnuje univerzál-
ním tématům, jako
je úcta k člověku,
osobní čest, přátel-
ství, ale i kolabora-
ce či kolektivní vi-
na. Ve středu jeho
pozornosti stojí neheroický hrdina, obyčejný
člověk, který se hrdinou stává bez vlastního
přičinění. O to zásadnější dilemata mu však
nová role přísluší. Napínavá novela klade
otázky a odpovídá na problémy, které zažila
i naše společnost.

Překlad této knihy z norštiny je záslužný
počin nakladatelského domu, který neváhal
nabídnout čtenářům knihu z novodobé, ale
u nás prakticky neznámé norské literatury.

Roy Jacobsen (1954)
Patří mezi etablované a uznávané norské

spisovatele a je nositelem mnoha literárních
cen. Mezinárodní pozornost si získal již
v roce 1991 románem Vítězové. Ve dvouge-
neračním rodinném příběhu zde zachycuje,
jak se chudé agrární Norsko ve 20. století
proměnilo v postindustriální společnost bla-
hobytu, v níž však jedinci musí čelit nebýva-
lým tlakům na osobní identitu. Druhou
nominaci na Cenu severské rady mu vynesl
historický román Mráz (2003). Dřevaři jsou
jeho desátým dílem a za ně se dostal do nej-
užšího výběru prestižní ceny International
IMPAC Dublin Literary Award.

� Milan Kalina

knihy
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milovníci kvalitní 
FOTOGRAFIE

Otevřeli jsme pro vás nový digitální 
minilab v centru Prahy ve Valentinské ulici 

s nejvyšší kvalitou fotografie.

Ochotný personál s mnohaletými zkušenostmi 
vám splní všechna vaše 

fotografická přání.

Profesionální úroveň služeb a příznivé ceny.

SLEVA 21%
na služby minilabu

SLEVA 5%
na nákup fotografického materiálu

 Valentinská 10, 110 00 Praha 1

�
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Irák se snažil o nastartování vlastního jaderného programu
již od 60. let minulého století. Významným pokrokem na této
cestě mělo být zakoupení jaderného reaktoru. V roce 1976
podepsal Irák dohodu s Francií o zakoupení jaderného reaktoru
Osiris, menšího reaktoru Isis a celkem 72 kilogramů obohace-
ného uranu. Vlastní výstavba započala o dva roky později ve
výzkumném centru Al-Tuwaita (necelých 20 kilometrů jihový-
chodně od Bagdádu). Francouzský personál dal hlavnímu reak-
toru přezdívku Osirak (spojení slov Osiris a Irák), oficiální
název zněl Tamuz 1 (podle názvu měsíce, v němž se ujala moci
tehdy vládnoucí strana Baas). Ačkoliv bylo jak Iráčany, tak
jejich francouzskými partnery proklamováno, že reaktor bude
sloužit výhradně mírovým účelům, Izrael pozoroval celou akci

od počátku s velkými obavami a nedůvěrou, neboť se domní-
val, že skutečným cílem iráckého jaderného programu je vývoj
jaderných zbraní. Ministr zahraničních věcí Moše Dajan se
snažil vybojovat zastavení výstavby reaktoru na poli diploma-
tickém. Zároveň však již v době, kdy byl premiérem Jicchak
Rabin (do roku 1977), započaly v nejvyšší tajnosti přípravy na
možnou likvidaci reaktoru prostřednictvím leteckého útoku.
Finální podobu dostaly plány za úřadování Rabinova nástupce
v úřadu Menachema Begina. V Izraeli byl vybudován model
reaktoru v reálné velikosti, na němž probíhal dlouhé měsíce
výcvik pilotů, s nimiž se počítalo pro akci. 

S ohledem na dnešní nepříznivý vývoj izraelsko-íránských
vztahů je zajímavé si připomenout jednu obecně nepříliš zná-
mou skutečnost. Obavy z využití Osiraku byly tehdy společné
oběma zemím a vedly i k určité spolupráci mezi Izraelem a Írá-
nem (v jehož čele stál tehdy ajatolláh Chomejní). Podle svě-
dectví několika spolehlivých zdrojů nejenže byl Írán informo-
ván o izraelských plánech, ale dokonce přislíbil, že v případě
potřeby mohou izraelské stíhačky nouzově přistát v íránském
Tabrízu. Dnes skutečně těžko uvěřitelné. Írán se k útoku na
Osirak nakonec odhodlal dříve než Izrael a 30. září 1980 vyslal
do Al-Tuwaity dva letouny typu F-4 Phantom. Reaktor se sice
podařilo poškodit, nikoliv však zničit. Po nezdaru íránského
pokusu a nezdaru veškerých diplomatických snah padlo defini-
tivní rozhodnutí i na straně izraelské. Izrael považoval za
nezbytné zničit reaktor dříve, než dojde k jeho naplnění jader-
ným palivem, aby při útoku nedošlo k zamoření. Podle infor-
mací Mosadu i některých amerických zpravodajců mohlo ke
spuštění reaktoru dojít kolem poloviny roku 1981.

A tak v neděli 7. června 1981 (pět minut před 16. hodinou)
odstartovala z letiště Etzion letka osmi izraelských stíhaček 
F-16 (v doprovodu šesti letounů typu F-15) na neuvěřitelně ris-

kantní misi. Piloti měli před sebou více než 1600 kilometrů
dlouhý let nad nepřátelským územím (Jordánska, Saudské Ará-
bie a samotného Iráku), bez možnosti mezipřistání a doplnění
paliva, který musel proběhnout v naprostém utajení. A na jeho
konci pak bylo nutné provést bezchybný útok. Mise málem
skončila nezdarem díky nepředvídatelné shodě okolností již na
samém počátku. Hned při přeletu nad Akabským zálivem si
letounů všiml jordánský král Husajn, který se zde právě rekre-
oval na své jachtě. Husajn situaci správně vyhodnotil a pocho-
pil, co je cílem izraelských pilotů. Okamžitě také poslal Iráča-
nům varování. Komunikace však selhala a izraelské letouny
dosáhly místa určení, aniž by se setkaly s jakýmkoliv odporem.
Po půl sedmé večer začalo bombardování reaktoru. Každá
z osmi F-16 nesla dvě bomby. Celkově měli tedy izraelští piloti
k dispozici šestnáct bomb. Nejméně polovina zasáhla přesně,
vlastní útok netrval ani dvě minuty. Izraelská strana se snažila
minimalizovat ztráty na životech, proto byl útok naplánován na
nedělní podvečer, kdy se dalo předpokládat, že nebudou na
místě zaměstnanci centra. Přesto se ztrátám nepodařilo
vyhnout úplně, o život přišlo deset iráckých vojáků a jeden
francouzský civilista. Izraelským pilotům se i návrat domů
podařilo realizovat bez komplikací (mezi izraelské ztráty je
však třeba započítat tři piloty, kteří zahynuli v přípravné fázi,
během výcviku). Nejmladším pilotem, který se akce účastnil,
byl tehdy ani ne sedmadvacetiletý kapitán Ilan Ramon, který se
měl později stát prvním izraelským kosmonautem (všichni si
jistě vzpomeneme na tragický konec raketoplánu Columbia
1. února 2003).

Izraelská akce byla okamžitě tvrdě odsouzena Organizací
spojených národů i mnoha jednotlivými zeměmi. Odsouzení ze
strany nejvýznamnějšího izraelského spojence, Spojených
států amerických, bylo spíše symbolické: USA podpořily rezo-
luci OSN (avšak vetovaly navrhovaná represivní opatření)
a pozastavily plánovanou dodávku čtyř letounů F-16 Izraeli
(aby ji uskutečnily o pouhé dva měsíce později).

Ačkoliv fakta jsou i po třiceti letech stále stejná, jak to tak
bývá, jejich interpretace a hodnocení se často s postupem času
mění. Dnes má celé mezinárodní společenství mnohem více
zkušeností s náročným bojem proti autoritářským režimům
a terorismu, s mnoha zpravodajskými i vojenskými selháními
a pochybeními, a koneckonců i s obavami z jaderných zbraní
v rukou totalitních režimů. Izraelská operace Opera (či Baby-
lon) tak začíná s odstupem času vystupovat spíše jako příklad
precizně provedené vojenské akce, která přesně dosáhla svého
cíle, a to s minimálními ztrátami, v nejkratším možném čase
a bez vedlejších negativních dopadů na civilní obyvatelstvo.

� Kateřina Weberová

Co se také stalo v dubnu:
• roku 1286 byl uvězněn významný rabín a tosafista, rabi Meir

z Rothenburgu (Maharam); ve vězení strávil sedm let a nako-
nec zde i zemřel

• v roce 1929 se narodila Anna Franková
• roku 1943 nařídil Heinrich Himmler likvidaci všech polských

a ruských židovských ghett
• v roce 1951 dostal první sovětský Žid vystěhovalecké vízum

do Izraele
• roku 1965 zemřel v Jeruzalémě filozof Martin Buber
• v roce 2006 byl palestinskými ozbrojenci při přeshraničním

útoku unesen izraelský voják Gilad Šalit; veškeré meziná-
rodní protesty a úsilí o jeho propuštění byly doposud marné,
Hamás jej drží v zajetí i po pěti letech

Snímky z Al-Tuwaity ukazují na chirurgicky přesnou práci
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7. června 1981 proběhla 
operace „Opera“ (mivca Opera)

Sedmého června tohoto roku uběhne přesně třicet let od provedení jedné z nejvýznamněj-
ších vojensko-zpravodajských operací v dějinách Státu Izrael, zničení iráckého jaderného
reaktoru Osirak.
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