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Krátce

Dalším důkazem nového rozkvětu

židovského života v Německu je exi-

stence berlínské Abraham Geiger 

Kolleg (AGK), z níž právě vzešli tři noví

rabíni. Škola vznikla v roce 1999, stu-

denti nastoupili v roce 2001. Nyní, o pět

let později, dokončili první z nich studi-

um. Představitelé německého politické-

ho a veřejného života zdůrazňovali při

této příležitosti symbolický význam

faktu, že právě ze země, odkud vzešlo

Židům tolik neštěstí a utrpení, vycháze-

jí dnes noví rabíni nejen pro Německo. 

Kateřina WEBEROVÁ

Nejde o izolované teroristické činy.

Jsme svědky pečlivě připravovaného

útoku proti mezinárodnímu systému

úcty k suverenitě a územní celistvosti.

Vznik organizací, jako je Al Kajda

nebo Hizballáh, symbolizuje, že nad-

národní společnosti nahrazují národní 

společenství.

Henry A. KISSINGER

Bývaly doby, kdy islámské armády sou-

časně útočily v Evropě, severní Africe

i Indii. Islám byl nejmocnější světovou

silou vojensky i hospodářsky a mladá

muslimská civilizace stála nade všemi

v kultuře, vědách i umění žít. Zvláště

patrné to bylo ve vztahu vůči západní-

mu konkurentovi, křesťanství. Jezdci se

zeleným Prorokovým praporem dobý-

vali jeden kus Evropy za druhým a pluli

si pro plavovlasé otrokyně až na Island.

Milan VODIČKA
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SUKA – SYMBOL MOCI, SÍLY A SLÁVY VŠEMOHOUCÍHO

Prvním přikázáním – micvou, kterou Hos-
podin dal synům Izraele, bylo: „Tento měsíc
bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás
prvním měsícem v roce...“ (Ex 12,2-11).

Bůh zde nařizuje, že měsíc aviv, dnešní
nisan, kdy vyvede naše předky z Egypta,
bude prvním měsícem židovského roku.
Poté Všemohoucí přikazuje přinášet pesa-
chovou oběť. Tím pro naše předky, nacháze-
jící se ještě v Egyptě, začíná proces osvobo-
zení. Osvobození nejen z fyzického, ale
především z duchovního otroctví. Naši
otcové se s pomocí Boží rozhodli osvobodit
od všech atributů egyptské kultury založené
na polyteistickém – modloslužebném pojetí
světa. To byl počátek dlouhé čtyřicetileté
cesty do Zaslíbené země. Čtyřicet let synové
Izraele putovali Sinajskou pouští a žili
v dočasných příbytcích, v sukot. Tak se
o tom píše v Tóře: „Sedm dní budete bydlet
ve stáncích..., aby všechna vaše pokolení
věděla, že jsem přechovával Izraelce ve
stáncích, když jsem je vyvedl z egyptské
země. Já jsem Hospodin, váš Bůh“
(Lv 23,42-43). 

Můžeme si položit otázku, proč jim Hos-
podin nevybudoval pevné domy, proč jim
daroval jen stánky, jejichž střechy („schach“)
tvoří několik palmových větví, kam pronikne
dešťová voda a silnější vítr je může odvát či
úplně zničit. Máme pro to dvě vysvětlení.
První, řekněme racionální. Východ z Egypta
byl nutný k tomu, aby se naplnil Boží plán
k navrácení synů Izraele do Zaslíbené země.
Exodus byl prostředkem k dosažení cíle, jímž
byla kenaánská země. Pokud člověk někde
žije pouze v jakémsi prozatímním příbytku,

nikdy tam nezapustí kořeny, nikdy se na
takovém místě nebude cítit „opravdu doma“.
I v současné době člověk žijící v nájmu, kdy
majitel bytu může kdykoli zvýšit nájemné
nebo neobnovit nájemní smlouvu, takový
člověk se nebude cítit v onom bytě „jako ve
svém“. Mnozí se proto snaží, aby dostali
půjčku na koupi vlastního bytu, a jsou pak
ochotni měsíčně splácet sumu, která i převy-
šuje sumu nájemného jen proto, aby bydleli
„ve svém“ a nebyli vydáni domácímu na
milost. Teprve poté, kdy má člověk vlastní
střechu nad hlavou, se cítí na onom místě
opravdu doma a tam pak hluboko zapustí své
kořeny. Pokud by je Hospodin usadil
v domech již na Sinaji, bylo by tím ohroženo
další pokračování cesty vedoucí k cíli. Mnozí
z Izraelců by odmítli putovat do Zaslíbené
země. Na Sinaji by se cítili již „jako doma“,
a to nehledě i na těžké klimatické podmínky
panující na poušti. Tak by mohl být zmařen
Boží záměr.

Druhé vysvětlení nalezneme v rovině
duchovní. Egypt byl znám architekturou nád-
herných paláců, které měly svému okolí

a světu zvěstovat bohatství,
sílu a moc jejich majitelů –
faraónů. Také chrámové
komplexy měly svědčit
o síle a moci egyptských
bohů. Statisíce tun kamene
a mramoru, tyčící se do výše
několika desítek metrů,
symbolizovaly moc a slávu
starověkého Egypta. Kam se
však poděla sláva faraóna
a moc bohů, když Hospodin
uvedl na Egypt deset ran?
Vše se náhle zhroutilo jako
domeček z karet. Velkolepé
paláce a chrámy stály ve své
mohutnosti nadále, ale

Egypťané stáli před mocí Hospodinovou
jako bezbranná vdova. Vždyť je psáno:
„Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se
namáhají stavitelé“ (Ž 127,1). Moc a síla
Egypta byly Všemohoucím zlomeny a zlo-
meno bylo též jho fyzického otroctví synů
Izraele. Po čtyři sta let však žili naši předci
v této zemi a nemohli být neovlivněni její
kulturou a zvyky. Proto ještě nebyli ihned po
východu z Egypta duchovně připraveni při-
jmout Tóru. Teprve po deseti egyptských
ranách naši předkové pocítili a pochopili, že

nelze spoléhat na pomoc fyzické síly, ale že
se musí plně podčinit moci a vůli Všemo-
houcího. Pouze tak se dočkají opravdové
pomoci a dojdou plného duchovního osvo-
bození. V souladu s veršem Ex 23,43 je zde
stánek – suka symbolem Boží moci, síly,
slávy a vůle. Faraónovi, žijícímu v nádher-
ném paláci, obklopenému přepychem, se po
desáté ráně zhroutil svět před očima. Během
okamžiku tu stojí faraón bez prvorozeného
syna, bez následníka trůnu, bez naděje na
pomoc svých bohů. Naopak, člověk může žít
plných čtyřicet let ve stánku, v těžkých
pouštních podmínkách, avšak v pevné víře
v Boha a jeho pomoc. Žije v naději, že se
naplní Boží vůle, a on nebo jeho potomci
dojdou do země, kterou Všemohoucí zaslíbil
jeho předkům Abrahamovi, Izákovi a Jáko-
bovi. 

Proč začíná svátek Sukot vždy 15. tišrej
(letos 7. října)? Odpověď na tuto otázku nám
dal rabi Elijáhú, zvaný Vilenský gaon
(1720–1797). Začátek svátku je spojen
s počátkem budování svatyně na Sinaji.
Mojžíš sestoupil s hory Sinaj s druhými des-
kami Zákona na Jom kipur, tedy 10. tišrej.
Druhého dne, tedy 11. tišrej, shromáždil
Mojžíš celou pospolitost Izraelců a přikázal
jim udělat sbírku pro svatyni. Příští dva dny,
12. a 13. tišrej, přinášeli synové Izraele dary
na stavbu svatyně. Den poté, 14. tišrej, Beca-
lel s Oholíabem a ostatními řemeslníky pře-
vzali od Mojžíše všechen sebraný materiál
na stavbu svatyně. Konečně pak následují-
cího dne, 15. tišrej, začali budovat svatyni
(viz Ex, kapitola 35-36). Vilenský gaon též
připomíná, že tohoto dne se opět vrátil oblak
Boží slávy nad syny Izraele, který je opustil,
když zhřešili a udělali zlaté tele. Oblak Boží
slávy můžeme připodobnit duchovnímu
stánku, pod jehož blahodárným stínem pře-
býval všechen lid Izraele na své cestě do
Zaslíbené země. Také dnes nechť je pro nás
suka – stánek symbolem Hospodinovy sta-
rosti o svůj vyvolený lid a milosti, kterou mu
prokazuje. Tato symbolika je pro nás aktu-
ální zvláště v těchto svátečních dnech, kdy,
jak pevně věříme, jsme již byli zapsáni
a potvrzeni v Knize života. 

� Rabín Daniel Mayer
Ilustrace: www.alljewishlearning.com, www.etz-

hayyim-hania.com, ldn-knigi.lib.ru

židovský rok
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Program Bejt Simcha

říjen 2006

pátek 7. října od 18 hodin

Kabalat šabat a oslava erev Sukot 

neděle 15. října v 10 hodin

Simchat Tóra – společná bohoslužba a oslava

s Masorti Olami 

a rabínem Ronaldem Hoffbergem

PRAVIDELNÉ AKCE

Kabalat Šabat každý pátek od 18 hodin;

pokud je na programu i přednáška, následuje

vždy po skončení bohoslužby, od 19 hodin

„Odpoledne s Tórou“ (studijní a diskuzní 

setkání nad týdenní parašou) každou 

poslední sobotu v měsíci

HODINY PRO VEŘEJNOST

každý pátek od 16.30 do 18 hodin 

Bejt Simcha

Mánesova 8, 120 00 Praha 2

Telefon: 222 251 641, 724 027 929

E-mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

Tišri 5767 3

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a) v elektronické podobě na 

www.maskil.cz

b) v tištěné podobě za cenu poštovné-

ho a balného; pošlete, prosím, svoji žádost
na adresu Bejt Simcha, Mánesova 8, 120 00
Praha 2, telefon/fax: 222 251 641, e-mail:
maskil@maskil.cz (to je důležité, zejména
pokud platíte bankovním převodem, neboť
v tomto případě se jinak nedozvíme adresu,
na niž máme Maskil zasílat); výše poštovné-
ho a balného je v ČR minimálně 250 Kč

ročně; uvedený obnos nám laskavě zašlete
složenkou nebo na bankovní účet

číslo: 86-8959560207/0100 u Komerční
banky, variabilní symbol je 88888 (5x8)

Tištěnou verzi časopisu je rovněž možné si vyzvednout
osobně přímo v Bejt Simcha.

Bejt Simcha zahajuje v druhé polovině října

VÝUKU LITURGIE A ZPĚVU,

kterou povede rabín a kantor MMiicchhaaeell  DDuusshhiinnsskkyy..

Výuka bude probíhat jednou týdně ve večerních hodinách 
v sídle Bejt Simcha, Mánesova 8, Praha 2. 

Den a čas bude dohodnut mezi lektorem a zájemci.
Pro předběžné přihlášky a bližší informace kontaktujte Bejt Simcha, 

ee--mmaaiill::  kkeehhiillaa@@bbeejjttssiimmcchhaa..cczz,,  tteell..::  772244  002277  992299

ČESKÁ UNIE ŽIDOVSKÉ MLÁDEŽE

zve na
každoroční seminář o židovské kultuře

(literatura, film, fotografie atd.)

26.–29. října 2006

skvělí hosté, výborné přednášky, příjemná společnost
bližší informace ČUŽM, Jáchymova 3, 4. patro

BEJT ELEND
SSoouukkrroommáá  žžiiddoovvsskkáá  ooddppoolleeddnníí  šškkoollaa  

zzaahhaajjuujjee  

nnoovvýý  šškkoollnníí  rrookk  22000066//0077

vv  ppoonndděěllíí  66..  zzáářříí  22000066..

Pro děti jsou připraveny kurzy 
hebrejštiny & židovských tradic, židovské hudby,
práce ve výtvarné dílně a další aktivity – výlety,
návštěvy výstav a divadel, zimní i letní tábory 

a také příprava na Bar/Bat Micvu

Na staronové i nově příchozí se těší:
v Mánesově ul. 8, Praha 2 

JJiittkkaa  ((660033  116688  442277))  

aa  

MMaarrttaa  ((777777  661111  221111))
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Nová synagoga v Drážďanech byla ve
čtvrtek 14. září 2006 v obležení přenosových
vozů, novinářů a fotografů. Hostila totiž

událost vpravdě historickou – první ordinaci
nových rabínů v Německu po více než šede-
sáti letech. 

Události se dostalo skutečně mimořádné
pozornosti. Německá televize dokonce cere-
moniál vysílala přímým přenosem, svá
poselství k této příležitosti zaslali všichni
významní němečtí politikové, v čele s prezi-
dentem Horstem Köhlerem a kancléřkou
Angelou Merkelovou.

Specifický význam měla událost i pro
české Židy, neboť jedním z nově ordinova-
ných rabínů je i pětatřicetiletý Čech Tomáš
Kučera. Kromě něj byli ordinováni ještě
Němec Daniel Alter a Jihoafričan Malcolm
Matitiani. 

Slavnostní ordinace se uskutečnila
v Nové synagoze v Drážďanech, moderní
budově, k níž je přičleněn i nový spolkový

dům s kavárnou, výstavní síní, kancelářemi
a dalšími prostorami. Jak lze realizovat
výstavbu podobného multifunkčního zaří-
zení pro židovskou obec? Leccos napoví
slova Georga Milbradta, ministerského před-
sedy Spolkové země Sasko: „Po klidné revo-
luci v roce 1990 podnikla Spolková země
Sasko mnoho kroků k znovuzačlenění židov-
ských obcí do společnosti. Sasko podpořilo
výstavbu nových synagog v Chemnitz a Dráž-
ďanech, stejně jako nového společenského
střediska v Lipsku a Institutu Simona 
Dubnowa pro židovskou historii a kulturu při
Univerzitě v Lipsku. Díky smlouvě mezi
Asociací židovských obcí a spolkovou zemí
mohou obce rozvíjet židovský život, aniž by

byly pod finančním tlakem. Důkazem pozi-
tivního vývoje je nárůst počtu členů židov-
ských obcí v Sasku – ze 150 v době krátce po
sjednocení Německa na dnešních 2 400.“

Odkaz Abrahama Geigera

Dalším důkazem nového rozkvětu židov-
ského života v Německu je existence berlín-
ské (resp. postupimské) Abraham Geiger
Kolleg (AGK), z níž právě vzešli tři noví
rabíni. Škola vznikla v roce 1999, studenti na
ni nastoupili roku 2001. Nyní, o pět let
později, dokončili první z nich studium.
Představitelé německého politického a veřej-
ného života zdůrazňovali při této příležitosti
symbolický význam faktu, že právě ze země,
odkud vzešlo Židům tolik neštěstí a utrpení,
vycházejí dnes noví rabíni nejen pro
Německo. Ostatně motto AGK zní: „Školíme
rabíny pro Evropu.“ A jak je vidět na příkladu
Malcolma Matitianiho, nemusí jít jen o ni. 

AGK navazuje na dlouhou tradici židov-
ské vzdělanosti v Německu, přerušenou
násilně v roce 1942, kdy Gestapo zavřelo
berlínskou Hochschule für die Wissenschaft
des Judentums na Tucholskystrasse. Tu zalo-
žil roku 1872 právě Abraham Geiger, jehož
jméno nese dnešní rabínský seminář. 

Profesorka dr. Johanna Wanka, ministryně
pro vyšší vzdělávání, výzkum a kulturu spol-
kové země Braniborsko, k její historii
a jejímu významu říká: „Berlínská Hochs-
chule für die Wissenschaft des Judentums byla
téměř sto let významnou baštou vědecké
a badatelské práce. Byly zde rozvíjeny myš-
lenky, které hledaly soulad mezi idejemi osví-
cenství a náboženstvím, mezi vírou a vědou,
mezi tradičním s moderním. Škola hrála
významnou roli v akademické debatě
a měla radiační efekt na celou společnost.
Jakmile dosáhli v Prusku plných občan-
ských práv, byli Židé schopni uplatnit plně
své schopnosti a společně s nežidovskými
spoluobčany přispívat k rozmanitému
pokroku ve všech oblastech vědy, ekono-
mického a společenského života. Stejně tak
jako přispěli k rozvoji společenského
života v Německu, stejně markantní byl
vliv liberálních německých Židů na židov-
ské komunity po celém světě. Miliony Židů
po celé zeměkouli dnes praktikují v duchu
liberální tradice a myšlenek, které vznikly
v tomto období v naší zemi…“

NOVÍ RABÍNI NEJEN PRO EVROPU

�

Dr. Tomáš Kučera (35), nově ordinovaný rabín.
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Leo Baeck, jehož úmrtí před padesáti lety si
připomeneme za několik měsíců, a který byl
posledním rektorem nacisty zrušené Hochschule
für die Wissenschaft des Judentums, napsal
v roce 1949 svému kolegovi: „Jestliže má kon-
gregace slušného, vzdělaného rabína, který je
rovněž dobrým kazatelem a učitelem, pak bude
vzkvétat a stane se pramenem živého židovství.“
Lze si jen přát, aby tato slova platila i o třech
nových rabínech, kteří budou sloužit židovským
obcím v Oldenburgu (Daniel Alter), Mnichově
(Tomáš Kučera) a Kapském Městě (Malcolm
Matitiani). 

Rabín i pro Českou republiku?

Pětatřicetiletý Tomáš Kučera vystudoval
původně biochemii na brněnské univerzitě,
doktorát v oboru získal v Německu, absolvo-
val odbornou stáž v americkém Nashvillu.
Pro rabínské studium se rozhodl během
dvouletého studijního pobytu na institutu
Pardes v Jeruzalémě. Studium v Berlíně
zahájil zimním semestrem 2003/04. Počínaje
Vysokými svátky 2005 pracoval na polo-
viční úvazek v Mnichově, dříve působil
i v Göttingenu, Hamelnu a Hannoveru. Po
ordinaci se stane rabínem mnichovské libe-

rální kongregace Beth Shalom, která mu
podle smlouvy umožní trávit čtyři dny
v měsíci v České republice. 

Zdá se, že ordinace Tomáše Kučery přichází
pro české progresivně smýšlející Židy v pravý
čas. V současné době dochází k významným
změnám ve Federaci židovských obcí, které by
měly zajistit zrovnoprávnění a praktikování pro-
gresivního (tedy reformního či liberálního) juda-
ismu za stejných podmínek, jako se praktikuje
směr ortodoxní či konzervativní. Předběžná
dohoda s FŽO předpokládá, že nový rabín by do
Čech přijížděl jednou měsíčně na prodloužený
víkend. Jeho návštěva by tedy vždy zahrnovala
i šabat. Obrovskou devizou Tomáše Kučery je
kromě jeho osobních a odborných kvalit samo-
zřejmě znalost češtiny. Doufejme, že tato jedi-
nečná šance nezůstane nevyužita, a že jednou
v budoucnu budeme moci říct, že ordinace
nových rabínů v Drážďanech byla nejen histo-
rickým momentem pro Německo a evropské
židovstvo, ale že byla i významným momentem
a novým začátkem pro židovstvo české. 

Foto na titulní straně: Místopředseda rabín-
ské konference v Německu rabín William Wolf

� Foto a text: Kateřina WEBEROVÁ

�

Dr. Tomáš Kučera si prohlíží nový ručně vyšívaný hedvábný talit, který dostal darem od kongregace Bejt Simcha. Přihlíží rabín Goldsteen s manželkou Sharon.

Předseda rabínské konference v Německu 
rabín Dr. hc. Henry G. Brandt
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POSELSTVÍ HORSTA KÖHLERA, 

PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO

Fakt, že poprvé od roku 1942 budou
v Německu opět ordinováni rabíni, mne
inspiruje ke snění – snění o tom, že přijde
den, kdy se toto poselství dostane do rukou
školáka, který se při jeho čtení podiví – proč
by měl spolkový prezident gratulovat rabí-
novi k jeho ordinaci? Vždyť se nejedná o nic

zvláštního – je to stejné, jako když je
v našem kostele vysvěcen nový kněz nebo
když v mešitě, kam chodí můj kamarád,
vede modlitbu nový imám. Zamýšlejíc se
nad tím, dítě si vzpomene na nevýslovnou
hrůzu toho, o co se Německo pokusilo
v období národního socialismu: naprosté
zničení Židů, stejně tak jako židovské kul-
tury a náboženství. Po holocaustu si mnozí
jistě nedokázali představit, že by v Německu
někdy znovu vzkvétal židovský život.
A z tohoto důvodu je první rabínská ordinace
v Německu po šedesáti letech skutečně
velmi zvláštní příležitostí.

Paul Spiegel, nedávno zesnulý prezident
Ústřední rady Židů v Německu, měl ambi-
ciózní vizi židovského života v této zemi,
kterou předal svým nástupcům, vizi
postupné normalizace vztahů mezi Židy
a nežidy a větší nenucenosti v jejich vzá-
jemných stycích. Vytvořit pro to správné
klima není jen úkolem Ústřední rady
a židovské komunity v celém Německu. My

všichni musíme usilovně spolupracovat,
abychom byli schopni přijmout nové
a zachovat si přitom vědomí hořkého dědic-
tví minulosti. 

První ordinace rabínů, která se v Německu
uskuteční od roku 1942, je mezníkem na této
cestě. Po příchodu imigrantů ze zemí býva-
lého Sovětského svazu v Německu znovu
vzkvétá židovský život, získává nové tvary
a barvy, novou sílu. Pro naši zemi je to obrov-
ský dar, v nějž se sotva kdo odvážil doufat,
a za nějž jsme hluboce vděční.

S ordinací začíná nová kapitola v životě
Daniela Altera, dr. Tomáše Kučery a Mal-
colma Matitianiho. Mise, kterou mají před
sebou, je velmi náročná, a je třeba, aby se jí
oddali celým srdcem a myslí, tělem i duší. Ve
chvíli, kdy svou misi zahajují, upřímně dou-
fám, že jim přinese radost a uspokojení, a že
ve své víře najdou sílu a pevný základ, které
budou potřebovat, aby své komunitě sloužili
s takovou obětavostí, k jaké jsou nyní 
odhodláni.

Začnu citátem: „Pokud by někdy v budoucnu
vznikl na univerzitě židovský seminář s výukou
exegeze, homiletiky, Talmudu a židovské histo-
rie, který by byl veden ve skutečně religiózním
duchu, byl by tento seminář nejplodnější a neju-
žitečnější!“

Dámy a pánové! Jsem si jist, že se mnou
dnes sdílíte nesmírnou radost chvíle, u příle-
žitosti, která nás zde svedla dohromady:
neboť to, co si dvacetiletý Abraham Geiger,
po němž je AGK při Postupimské univerzitě
pojmenována, zapsal do svého deníku v roce
1830, je dnes zjevnou realitou.

Tato realita je zjevná každému právě
proto, že dnes, zde v Německu, se uskuteční
první rabínská ordinace od roku 1942, od šoa.
Tři kandidáti absolvovali pětileté akademické
studium na Postupimské univerzitě a na
AGK, kterou v Německu nazýváme „Institu-
tem“ naší univerzity. Při tomto studiu je kla-
den stejný důraz na teoretický základ i na
praktickou přípravu na vykonávání duchovní
funkce v židovské komunitě. Po završení
intenzívní přípravy na sebe tito tři muži vez-

mou obrovsky zodpovědnou funkci ve svých
kongregacích – Daniel Alter v Oldenburgu,
dr. Tomáš Kučera v Mnichově a částečně
i v Praze a Malcolm Matitiani v Kapském
Městě. Z celého srdce jim přeji Boží pože-
hnání, úspěch, dostatek nadšení a energie!

Je tato zjevná realita, o níž jsem hovořil,
samozřejmostí pro každého? Je „rovnopráv-
nost judaismu s jinými konfesemi“, kterou
Abraham Geiger formuloval roku 1874,
krátce před svou smrtí, jako cíl veškerého
svého snažení, skutečně samozřejmá?

Domnívám se, že rovnoprávnost, po které
volal, nikdy v minulosti nedostala skutečnou
šanci. Instituce pro výuku judaismu byla v roce
1872 založena v Berlíně, ale nikdy neměla stálý
univerzitní charakter, i když byla dočasně na
univerzitu povýšena (nicméně v roce 1934 jí
byl tento status odebrán a v roce 1942 byla
zcela zavřena). Členové jejího učitelského
sboru neměli status profesorů a spolupráce
s Univerzitou Friedricha Wilhelma v Berlíně
nebyla nikdy dostatečná, aby zde vznikla
židovská teologická fakulta. 

To je ve zkratce pozadí a motiv společ-
ného úsilí Postupimské univerzity a AGK.
Chceme se konečně – navzdory všemu,
k čemu v minulosti došlo, anebo právě
z toho důvodu – zasadit o to, aby rabínské
vzdělávání v Německu mělo stejný akade-
mický a univerzitní základ, jako má vzdělá-
vání křesťanského duchovenstva.

V této Nové synagoze v Drážďanech se konala slav-
nostní ordinace rabínů

POSELSTVÍ PROF. DR. WOLFGANGA LOSCHELDERA, 

PREZIDENTA POSTUPIMSKÉ UNIVERZITY A ČLENA SENÁTU AGK

Maskil_1.qxd  2.10.2006  13:06  Str. 6



výstava

Tišri 5767 7

Mark Podwal (61) se narodil v Brooklynu,
newyorské židovské čtvrti, a od ranného mládí
byl zaujat možnostmi komunikovat se svým
okolím prostřednictvím výtvarného projevu,
který jej přitahoval svými nevšedními mož-
nostmi. To jej zákonitě přivedlo ke studiu
umění na Queens College v New Yorku. Ještě
během studia v Queens se pragmaticky při-
hlásí na lékařskou fakultu newyorské univer-
sity. V roce 1967 získává titul bakaláře umění,
o tři roky později doktorát mediciny. 

První Podwalovou veřejnou prezentací
byla výstava v Society of Illustrators a pak
samostatná výstava ve Wickershamově galerii
– obě v roce 1971 v New Yorku. Zájem širší
veřejnosti upoutal až sérií politických kreseb
uveřejněných v roce 1972 v New York Times.
Musel to být skutečně velký úspěch, protože
New York Times jeho kresby uveřejňují pravi-
delně dodnes! A pak už to byla nepřetržitá řada
úspěšných samostatných a kolektivních
výstav. Především v USA – New Yorku, Was-
hingtonu, Filadelfii, Berkeley, Los Angeles.
V zahraničí vystavoval v Jeruzalémě
a můžeme se pochlubit, že v roce 1997 také
v Praze. Po devíti letech jej tak vítáme už
podruhé. Podwal patří k významným součas-
ným americkým ilustrátorům a karikaturis-
tům. Jeho osobité kresby čerpají tematicky
především z židovské tradice. Je autorem řady
vlastních knih Hagada (1972), Kniha nářků
(1974), Freudův da Vinci (1977), Kniha heb-
rejských písmen (1978), Židovský bestiář
(1985), Kniha desítek (1994), Golem, obr
stvořený z hlíny (1995) a řadu dalších knih
jiných autorů ilustroval. Jeho práce jsou
zastoupeny ve sbírkách Metropolitního muzea
v New Yorku, Kongresové knihovny ve Was-
hingtonu, Muzea města New Yorku, Meziná-
rodního muzea karikatury v Boca Raton na
Floridě, Muzeu moderního umění v Haifě,
Izraelském muzeu v Jeruzalémě a Židovských
muzeích v New Yorku, Los Angeles, Stock-
holmu a Praze. Je členem umělecké rady při
Muzeu holocaustu ve Washingtonu. Ve Francii

byl vyznamenán nejprve rytířem (1993)
a později (1996) důstojníkem Řádu umění
a literatury Francouzské republiky.

Podwal se nechává inspirovat především
židovskou kulturou a duchovní tradicí. Oslo-
vuje jej svět židovských legend a příběhů,
mnohé jeho práce jsou věnovány také postavě
pražského rabi Löwa a jeho Golema, praž-
skému ghettu a samotné Praze, kterou vícekrát

navštívil. Ačkoli jsou Podwalovy kresby zdán-
livě jednoduché a prosté, přinášejí vždy nový
nápad, metaforu nebo vtip. Kombinace růz-
ných motivů vytváří nové souvislosti, ozvlášt-
ňuje tradiční témata a objevuje skrytý význam
starých symbolů. Podwalovo umění předsta-
vuje dlouhou řadu tvůrčích projektů – od
obalů CD nahrávek Jitzacha Perlmana, až po
návrh sederového talíře pro Metropolitní
muzeum umění. V současné době spolupra-
cuje s Allanem Millerem, nositelem několika
cen filmové akademie, na dokumentárním
filmu o Starém židovském hřbitově v Praze. 

Na oslavu 100. výročí založení si Židovské
muzeum v Praze vybralo Marka Podwala, aby
k této příležitosti vytvořil limitovanou sérii

číslovaných a signovaných sérigrafií „Pražská
hvězda“, což nesporně potěší řadu domácích
sběratelů moderní světové grafiky.

Vernisáž zahájil kulturní atašé USA pan
Michael Feldman, který připomněl nejen
Podwalův význam v kontextu americké
výtvarné scény, ale připomněl i jeho mimo-
řádné vztahy k Praze. Po něm promluvil sám
autor. Vyznal se ze svého obdivu k tisícileté
historii pražské židovské komunity a z toho,
jak silně je touto historii jeho tvorba ovliv-
něna. Příjemnou podvečerní atmosféru verni-
sáže podtrhly židovské písně v podání zná-
mého souboru Mišpacha. 

Marka Podwala nám dobře vystihují slova
jeho přítele, spisovatele Elie Wiesela, která
napsal v závěru svého textu nazvaného Sla-
vení snů:

„Podívejme se dobře na jeho létající pís-
mena, rozptýlená božským nebo zlovolným
dechem: vytvářejí jména andělů nadaná
obrovskou mocí. Pozor: nevyslovujte je, nepo-
koušejte se je spojit, riskovali byste, že je oži-
víte. Právě s pomocí takových písmen stvořil
Bůh svět. Dobře si prohlédněte i stíny, jež se
nahromadily v pražském ghettu: neocitly se
tam náhodou. A dokonce ani Golem není pro-
duktem náhody. Bojíte se ho? Maharal jej
stvořil proto, aby rozptýlil váš strach. A sku-
tečně – podíváte-li se na něj Podwalovýma
očima, rozesměje vás.

Z díla mého přítele Marka mám nejraději
miniaturní kresby. Odrážejí pro mne jeho mys-
tické hledání. Jako kdyby se pokoušel o vizu-
ální a umělecké ztvárnění konceptu ‚cimcum‘,
o němž hovoří kabala. Zdá se, že malé měs-
tečko, ponořené v bílém prostoru a uzavřené
v sobě samém, se jakoby smrštilo pod tlakem
historie, aby vzdorovalo smrti. Je prázdné:
Židé již v něm nejsou. Část jejich modliteb se
však v něm vznáší navždy.

A v tom tkví moc tohoto umělce: dokáže
zachytit to, co smrt zapomněla odnést.“

Milan KALINA

MALUJE, CO SMRT ZAPOMNĚLA ODNÉST…

Pražské uměnímilovné veřejnosti se dostalo na konci září pěkného dárku. Velvyslanectví Spojených států ve
spolupráci s Židovským muzeem v Praze otevřelo v Americkém středisku (restaurovaném Vratislavském paláci,
Tržiště 13, Praha 1)  výstavu kreseb a akvarelů amerického grafika a ilustrátora nazvanou „Výtvarné metafo-
ry Marka P o d w a l a“. V krásném prostředí malostranského paláce je vystaveno několik desítek Podwalo-
vých prací, které jsou doplněny ukázkami knih a příležitostných tisků, které ilustroval. Výstava je přístupna 
do 24. listopadu jen v pracovní dny od 13 do 16.30 h.

Park Podwal, Pražská hvězda, sítotisk, 59,5x42 cm, limi-
tovaný tisk 100 číslovaných a signovaných exemplářů

Maskil_1.qxd  2.10.2006  13:06  Str. 7



8 Říjen 2006

Jak se do Ugandy Židé dostali? Když
tuto otázku položíte Geršomu Sizomovi,
současnému rabínovi ugandského židov-
ského společenství, začne vám s úsměvem
vyprávět historku, kterou jakoby vystřihl
ze sbírky židovských anekdot: „Kdysi při-
jel do vesnice Mbale křesťanský misionář,
oslovil místního náčelníka Semeie Kakun-
gulu a nabídl mu svoje náboženství.
Semei si od něj vzal jeho Bibli, pročetl si
ji a pak řekl: „Je to dobrá kniha, ale mně
smysl dává jen její první půlka. Přijmu jen
tu část tvého náboženství, která je popsa-
ná ve Starém zákoně.“ „Pokud by ses roz-
hodl jen pro první část mé Bible, nestal by
se z tebe křesťan, ale Žid,“ odpověděl mu
misionář. „Tak fajn, když je to tak, chci
být Židem,“ řekl Semei, obřezal sebe i své
syny a založil tak první ugandskou židov-
skou rodinu. 

Zdá se vám tato historka přesvědčivá?
Jakkoliv je to chytlavý příběh, je to jen
novodobý mýtus. Realita byla trochu slo-
žitější. Semei Kakungulu, první ugandský
Žid, totiž původně ke křesťanství na konci
19. století skutečně konvertoval. Později
ale pod vlivem místních křesťanských sekt
začal prosazovat přísnější dodržování
zákonů Tóry. V té době potkal mezi brit-
skými kolonizátory několik židovských
vojáků, což ho roce 1919 vedlo k založení
první ugandské židovské komunity. Ta
žila náboženstvím, které bychom mohli
označit jako starozákonní judaismus – její
členové například slavili pesach obětí
beránka, při vstupu do modlitebny si na
základě příběhu o Mojžíšovi a hořícím
keři zouvali boty a v jídle oddělovali
mléko pouze od masa savců, nikoliv drů-
beže. Místní obyvatelé začali židovské
skupině říkat Abajudaja, tedy „Judští
lidé“. Toto jméno nese ugandská židovská
komunita dodnes. 

Když v roce 1928 Kakungulu zemřel,
měla jeho obec na 2 000 členů. Smrt prv-
ního duchovního vůdce vyvolala v komu-
nitě rozkol, na jehož konci její značná část
konvertovala ke křesťanství. V Abajudaji

zůstalo jen zhruba 300 Uganďanů, jejichž
potomci tvoří dnešní ugandskou židov-
skou obec. Abajudaja žila v téměř úplné
izolaci od okolního židovského světa
zhruba 70 let. Podle reba Geršoma ji 
navštívilo od jejího založení až do roku
1992 pouze patnáct Židů z jiných zemí. Ti
do tohoto zapomenutého kouta Afriky při-
nášeli elementy rabínského judaismu a jen
velmi pomalu měnili podobu místního
židovství. 

Skutečný přelom v životě Abajudaji
znamenal již zmíněný rok 1992. Tehdy
v Keni studoval mladý Američan Matthew
Meyer. Mezi bílými expatrioty, kteří se
tehdy v Nairobi sešli k jomkipurovým
modlitbám, ho upoutal mladík černé pleti.
Tímto mladíkem byl právě reb Geršom,
který Matta pozval do Abajudaje na šabat.
Díky Mattovi, který byl místními lidmi
okamžitě okouzlen, se o ugandských
Židech dozvěděla americká společnost
Kulanu, která se zabývá pomocí židov-
ským komunitám izolovaným od okolního
světa. Vzápětí se do Ugandy vydala skupi-
na konzervativních rabínů, která místnímu
židovskému společenství přivezla svitek
Tóry, sidury a studijní literaturu. Tito rabí-
ni také členy Abajudajské komunity, kteří
již několik generací žili židovským živo-
tem, provedli oficiální konverzí k judais-
mu. Díky podpoře ze Spojených států se
židovský život v oblasti několik desítek
kilometrů severně od Viktoriina jezera
začal rychle rozvíjet. Dnešní ugandští
Židé, jejichž počet se pohybuje kolem jed-

noho a půl tisíce, žijí v několika vesnicích
v okolí městečka Mbale. Na tomto území
je celkem pět synagog v jednoduchých
hliněných nebo cihlových budovách.
V Mbale je také základní škola „Hadasa“,
střední škola, která nese jméno Semeie
Kakunguli, v níž spolu s židovskými stu-
dují také křesťanští a muslimští studenti,
sirotčinec, mikve a knihovna. V každé ze
synagog je alespoň jeden člen minjanu
vyškoleným šochetem.

Reb Geršom začal před třemi lety díky
americkému stipendiu studovat v rabín-
ském programu na University of Judaism
v Kalifornii. Během svého studia se snaží
získávat pro svou komunitu další finanč-
ní podporu a zároveň šířit informace
o ugandském židovství. S pomocí Matta
Meyera a organizace Kulanu zavedl ve
své komunitě několik programů, které
pomáhají přinášet do Abajudaje další
finanční pomoc. Jedním z nich je projekt,
v jehož rámci nahráli ugandští Židé dvě
CD s místní hudbou, která je unikátním
propojením tradiční židovské liturgie
a afrických rytmů a melodií. I prodejem
těchto nahrávek získává Abajudaja další
prostředky na rozvoj své komunity
a řešení problémů běžného afrického
života – špatného přístupu k pitné vodě,
nedostatečné elektrifikace nebo primitiv-
ních hygienických podmínek. 

Zaposlouchá-li se člověk do nahrávky
ugandského Am Jisrael Chai, ze kterého
dýchá tetelivé horko afrických stepí,
nemůže se ubránit zamyšlení nad fascinu-
jící rozmanitostí, kterou judaismus na růz-
ných místech světa získal díky interakci
jednotlivých židovských komunit s okol-
ním prostředím. V pestré mozaice židov-
ství se Uganda objevila teprve nedávno. Je
to komunita živá, barevná a zajímavá.
Leží před ní ale ještě velký kus práce.
I proto si do nového roku jistě zaslouží
přání mnoha úspěchů, vytrvalosti a sil. 

� Tereza Gafna FOLTÝNOVÁ

KDE SE VZALI ŽIDÉ V UGANDĚ?

Ugandu si v židovském světě spojujeme většinou s takzvaným „ugandským plánem“, tedy s úvahami prvních
sionistů o umístění židovského státu v Africe (tehdy šlo o území dnešní Keni). Někteří si v souvislosti s touto
zemí možná vzpomenou i na únos letadla Air France z Tel Avivu do Paříže v roce 1976 a následné drama 
na ugandském letišti Antebe. Málokdo ale ví, že Uganda se může pochlubit i malou, ale velmi zajímavou 
židovskou komunitou, která v této zemi existuje již bezmála sto let. 
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HIZBALLÁH JE METASTÁZA AL KAJDY

Hizballáh je ve skutečnosti metastáza
typu Al Kajdy. Vystupuje otevřeně a funguje
jako stát ve státě. Navzdory dvěma rezolu-
cím OSN Hizballáh na libanonské půdě dis-
ponuje armádou mnohem silnější a mnohem
lépe vycvičenou, než je libanonská armáda.
Tato armáda je financována a vycvičená Írá-
nem, je dobře organizovaná a bojuje proti
velmi silnému nepříteli. Jako šíitská strana
má ministry v libanonské vládě, kteří se
necítí být vázáni rozhodnutími této vlády.
Nestátní entita na státním území, která má
všechny atributy státu a má podporu
významné náboženské síly, je v mezinárod-
ních vztazích novým jevem.

Od svého založení Hizballáh téměř neu-
stále válčí. K první ze tří válek došlo v roce
1983, kdy Hizballáh zaútočil na kasárna
armády Spojených států, zabil 241 přísluš-
níků námořní pěchoty a přesvědčil USA,
aby stáhly své mírové síly z Bejrútu. Dru-
hou válkou byla záškodnická kampaň, která
v roce 2000 přiměla izraelské síly ke stažení
se z jižního Libanonu. Třetí válka vypukla
letos únosem dvou izraelských vojáků na
území Izraele, což vyprovokovalo Izrael
k odvetnému útoku. 

Nejde o izolované teroristické činy. Jsme
svědky pečlivě připravovaného útoku proti
mezinárodnímu systému úcty k suverenitě
a územní celistvosti. Vznik organizací jako
Hizballáh a Al Kajda symbolizuje, že nad-
národní společenství nahrazují národní 
společenství.

Hybnou silou této hrozby je džihádi-
stické přesvědčení, že nelegitimní je stáva-
jící řád, a nikoliv Hizballáh nebo džihádi-
stický způsob boje proti tomuto řádu.
V případě přívrženců džihádu nelze bitevní
pole vymezit hranicemi založenými na zása-
dách světového řádu, který oni odmítají. To,
čemu říkáme teror, je pro džihádisty válkou
za svržení nelegitimních režimů.

Příměří tuto válku neukončí, ale zahájí
její novou fázi. Tento dvojitý útok na glo-
bální řád, vedený kombinací radikálních
států a nadnárodních nestátních skupin,
někdy organizovaných jako milice, zvláště
silně ohrožuje Blízký východ, kde hranice

jsou podepřené jen slabými národními tradi-
cemi a nejsou ani sto let staré. Mohl by se
však rozšířit kamkoli, kde působí militantní,
radikální islámské skupiny. Vedoucí před-
stavitelé jsou tedy rozpolceni mezi dodržo-
vání zásad stávajícího mezinárodního řádu,
na němž pravděpodobně závisí jejich hospo-
dářství, a podvolení se nadnárodnímu hnutí

(nebo dokonce připojení se k němu), na
němž může záviset jejich politické přežití.

Skutečné cíle libanonské války byly nad-
národní, a nikoliv libanonské: Překonat tisí-
ciletý rozkol mezi sunnity a šíity na základě
nenávisti vůči Izraeli a Americe; oslabit
diplomatický tlak na íránský jaderný pro-
gram; dokázat, že Izrael se stane rukojmím,
jestliže tento tlak příliš zesílí; uvést Írán jako
důležitý faktor v jakémkoliv jednání; potopit
palestinský mírový proces; ukázat, že Sýrie –
druhý hlavní sponzor Hizballáhu – je nadále
schopná prosazovat své zájmy v Libanonu.

Proto je výkaz aktiv a pasiv války v Liba-
nonu třeba posoudit z velké části na úrovni
psychologické a politické. Není pochyb, že
za války utrpěl Hizballáh těžké ztráty. Je
ovšem prvořadou psychologickou zkuše-
ností, že Hizballáh zůstal neotřesený a že se
prokázala neschopnost (nebo neochota) Izra-
ele buď zastavit raketové útoky proti svému
území, či nasměrovat svou vojenskou moc

k politickým cílům, jež by byly způsobilé
zajistit vyjednávací pozice po ukončení
nepřátelských akcí.

Státy ve státě

Všechno se vrací k hrozbě Íránu. Írán
cvičí, financuje a vyzbrojuje Hizballáh, stát
ve státě v Libanonu. Financuje a podporuje
Sadrovy milice, stát ve státě Irák. Pracuje na
programu jaderných zbraní, kterým by se
šíření jaderných zbraní vymklo kontrole
a který by poskytl bezpečnostní síť pro sys-
tematické ničení přinejmenším regionálního
řádu. 

Úkol se nyní týká světového řádu více
než přizpůsobení v přijatém rámci. Spo-
lečná atlantická politika podpořená umírně-
nými arabskými státy musí získat nejvyšší
prioritu, bez ohledu na předchozí pesimis-
tickou zkušenost s takovými projekty.
Debata o americké unáhlenosti proti evrop-
ské vyhýbavosti, kterou vyvolala irácká
válka, nyní nabyla trpasličích rozměrů
v porovnání s tím, před čím nyní svět stojí.

Obě strany Atlantiku by měly společně
přemýšlet, jak se vyrovnat se společným
nebezpečím rozsáhlejší války, která by
mohla přerůst ve válku civilizací, na pozadí
Blízkého východu vyzbrojeného jadernými
zbraněmi. Toho nelze dosáhnout ad hoc
vyjednáváním o rezolucích Rady bezpeč-
nosti. Rezoluce RB OSN by spíše měly
vycházet z dohodnuté strategie. Mnohé ze
států v takovém uskupení na vyhlídky diplo-
macie pohlížejí mnohem optimističtěji než
americká vláda.

Měly bychom se těmto obavám otevřít a být
připraveni vážně zkoumat možnosti, jak se
odvrátit od konfrontací. Evropští spojenci však
musejí uznat, že tento proces by neměl být
poháněn domácí politikou ani tlakem médií.

Proces musí mít hranici, kterou diploma-
tická pružnost nemůže překročit, a časovou
hranici, aby se vyjednávání nezvrhla ve štít
pro rozvíjení nových útoků. V libanonské
krizi lze spatřovat začátek takového procesu.

�  Henry A. KISSINGER
© Tribune Media Services Inc.

komentář

Veřejnou diskuzi o krizi v Libanonu ovládají dvě mylné představy. První zní, že Hizballáh je tradiční 
teroristická organizace, která funguje skrytě mimo zákon. Druhá tvrdí, že příměří znamená konec války 
v Libanonu. Ani jeden z těchto názorů není správný.

Henry A. Kissinger, bývalý ministr zahraničí USA
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Sestra Leonella Sgorbatiová čtyři roky
pomáhala v Somálsku nemocným dětem.
Teď ji tam zabili – pravděpodobně kvůli
slovům muže, jehož nikdy osobně neviděla
a jenž v dalekém Bavorsku citoval šest set
let starý výrok císaře, o němž zřejmě nikdy
asi neslyšela. Muslimský hněv je zaslepený
a občas i slepý. Když v roce 1979 skupina
fanatiků obsadila posvátnou Velkou mešitu
v Mekce, rozhořčilo to bohabojné muslimy
v Pákistánu natolik, že vypálili americkou
ambasádu v Islámábádu. Častěji však mus-
limský hněv bývá velmi adresný. Na
mnoha místech se teď pálí figuríny papeže,
u křesťanských kostelů vybuchly bomby,
různé skupiny slibují pomstu, politici
chtějí omluvy, lidé v ulicích žádají, jako
třeba v Jakartě, ukřižování papeže. Něco
takového tady ještě nikdy nebylo – tedy od
února, kdy celý muslimský svět podobně
rozběsnily karikatury proroka.

„Dům islámu“, jak svému světu říkají
muslimové, se otřásá hněvem dosti často.
Není to náhoda, přestože poslední výbuch
kvůli středověkému citátu působí celkově
velmi středověce. A pro vysvětlení si
musíme taky do středověku.

Když muslim ještě býval 

ve světě pánem

Bývaly doby, kdy islámské armády sou-
časně útočily v Evropě, severní Africe
i Indii. Islám byl nejmocnější světovou silou
vojensky i hospodářsky a mladá muslimská
civilizace stála nade všemi v kultuře, vědách
i umění žít. Zvláště patrné to bylo ve vztahu
vůči západnímu konkurentovi, křesťanství.
Jezdci se zeleným Prorokovým praporem
dobývali jeden kus Evropy za druhým
a pluli si pro plavovlasé otrokyně až na
Island. Když se chtěl evropský medik stát
skutečně dobrým lékařem, šel studovat do
Granady obsazené Maury. Islámská civili-
zace byla ve srovnání s těžkopádným a dog-
matickým křesťanstvím pokroková. 

Z hlediska muslimů to bylo zcela přiro-
zené. Křesťanství bylo pro ně starší, úpad-

kové náboženství, znehodnocená forma
pravé víry, jejíž konečnou dokonalostí je
islám. Muslimové byli zcela předurčeni, aby
se stali dominantní silou světa. Jejich pro-
blém je v tom, že tomu věří dodnes. Je to
součástí víry, a pokud by tomu přestali věřit,
přestali by být muslimy. Když chtěl před lety

dát íránský ajatolláh Chomejní opravdu
upřímnou radu Michailu Gorbačovovi, pora-
dil mu sebevědomě, aby se stal muslimem. 

Opozdil se o čtyři století. Prvních tisíc
let, kdy měřil síly se svým křesťanským riva-
lem, byl islám na postupu a křesťané ustupo-
vali. Potom se situace obrátila. Přišla rene-
sance s konceptem humanismu a pak
osvícenství, jež nadřadilo vědecké zkoumání
a rozum nad dogma.

Muslimové si však změny ve svém nar-
cismu ani nevšimli. Neměli důvod se zabývat
barbary, které většinou stejně poráželi. Na
svém úpadku tak pracovali sami. Zatímco
dříve s gustem sbírali vědění jiných, jedinou
lékařskou knihou, kterou si roku 1665 přelo-
žili snad po dvou stoletích, bylo pojednání
o syfilidě. Anebo jinak: zatímco Evropané se
zájmem navštěvovali jejich svět, aby něco
okoukali, muslimští mudrcové rozhodli, že
muslim mezi nevěřící chodit nemá, protože
tam nemůže žít životem dobrého muslima.

Bystřejší pozorovatelé si záhy všimli, že
něco je špatně. „Není zvláštní, že to byli
vždy křesťané, kdo vynalezl Kruppovy
kanony a kulomety Maxim dřív než musli-
mové?“ napsal muslimský filosof Džemal
Afgání v 19. století. 

Zdrcující diagnóza 

na samém dně

Skončilo to, jak to skončit muselo. Ve
srovnání se svým tisíciletým soupeřem byl
islámský svět najednou chudý, bezmocný
a nevzdělaný. 

Na první pohled to tak nevypadá. Když
vystoupíte třeba na letišti v Abú Dabí, jste
v moderním městě skleněných mrakodrapů,
kde si z rozmaru pořídili kluziště. Jenže na
stejném letišti si můžete koupit knihu, kde
najdete obrázky téhož města před šedesáti
lety: je to pár chatrčí slepených z bláta.
Nebýt ropy, mělo by město blíž k nim než
k mrakodrapům. Škrtněte si ropu a zemní
plyn a najednou se bude celkový rozsah
vývozu všech arabských zemí rovnat
exportu pětimilionového Finska. 

Ale to ještě není to nejhorší. K vytěžení
vlastní ropy si museli její majitelé pozvat
bezvěrce, protože sami to neuměli. Cizí
peníze nepřicházejí a Arabové sami raději
investují v cizině. A co tam, kde Alláh ropu
nenadělil? Když tam přijedete, máte občas
pocit, že od časů Marca Pola se toho moc
nezměnilo.

„Ve všech měřítkách, která jsou v moderním
světě významná – v hospodářském rozvoji
a vytváření nových pracovních míst, gramot-
nosti a úspěších ve vzdělání i vědě, ve stupni
politické svobody a úcty k lidským právům,
poklesl Střední východ, představující kdysi
mocnou civilizaci, celkem jistě na nejnižší úro-
veň,“ napsal zdrcující diagnózu přední světový
historik islámu Bernard Lewis. 

Komplex méněcennosti jako

důsledek nárazu

Je to tvrdý náraz. „Dům islámu“ si však
nerad připouští pravdu. „Jako Arabové a mus-

ROZHNĚVANÝ ISLÁM

Proč se islám tolik hněvá a proč se hněvá tak často? Málokdo ví co s tím.
• Papež se octl ve „svaté válce“ s islámským světem kvůli jedné citaci ze středověku. • Pravým důvodem 
muslimského rozčilení je však komplex méněcennosti. • Islámská civilizace trpí neurózou, neboť se zdá, že je
neúspěšná a bolestínsky se stahuje do sebe. • Sílí pocit, že Západ provádí velký plán na oslabení muslimů.
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limové si stále představujeme sami sebe jako
dobyvatele, hybné páky dějin, předvoj
a vůdce světa historických proporcí,“ napsal
nedávno syrský vědec Sádik Al-Azm. „Jenže
když tento grandiózní autoportrét narazí na
realitu impotence, frustrace a nevýznamnosti
současného arabského světa, zplodí obrovský
komplex méněcennosti a deziluzi.“

V posledních letech se otevřená rána
navíc ještě zanítila. Přes muslimy se nahoru
prodraly úspěšnější, kdysi chudší asijské
státy. Ve východní Evropě své diktátory
odstranili, ale blízkovýchodním Ceaušes-
kům se stále daří celkem dobře. Evropská
unie mohutní a její příklad ukazuje, že mus-
limové naopak nejsou schopni táhnout za
jeden provaz. Západ válčí na muslimské
půdě, kdykoliv se mu zlíbí. A Izrael jen
kvete, aby ukázal, že muslimové nejsou
schopni porazit ani maličký stát.

Je to těžké ponížení. A je třeba najít
viníka. Je pohodlnější obvinit někoho jiného
než sebe. 

Viník, který byl hned po ruce

Po ruce je Západ, protože je všudypří-
tomný. Nejenže zbavil muslimy jejich svě-
tové dominace, ale také připravil islám o část
autority v jeho zemích, které zaplavila
hotová invaze cizích myšlenek, zákonů, způ-
sobu života – od firemní kultury po kravaty.
Nakonec ohrozil i nadvládu nad jejich
domovy, neboť muslimové v nich objevili
emancipující se ženy a rebelující mládež.

Toto už nešlo snést, a tak hněv proti
těmto cizím, bezvěreckým a podvratným
silám explodoval. 

Kopírování Západu skončilo

špatně pro oba

Slyšíme pořád, že muslimský svět se
musí modernizovat. Ano, ale současně je to
i nesmysl. Už se totiž stalo a dopadlo to
bídně: kopírování západních politických

institucí dopadlo špatně, protože nejsou
posuzovány podle západních originálů,
nýbrž podle nepodařených místních imitací.
„Kopírování západní ekonomické metody
přineslo mnoha muslimům bídu, zavedení
západních politických institucí přineslo
často tyranii, a dokonce válčení v západním
stylu skončilo jen porážkami,“ napsal 
Bernard Lewis. Západ byl zcela zdiskredito-
ván, byť v tomto případě ne vlastní vinou.
V jiných případech k tomu však přispěl sám,
když učinil z muslimů statisty svých vlast-
ních her.

I to přispělo k posílení komplexu méně-
cennosti. S ním je spojena bezradnost a také
zmatek – jak to, že nevěřící, kteří by měli být
zaostalou civilizací, jsou před námi? 

Odpovědí na to je návrat k čistému
islámu. Nynější otcové, kteří před třiceti lety
začali nosit džíny a odložili dželábije a tra-
diční pokrývky hlavy, se zase převlékají. 

Ve světě zuří globalizace, ale islám se sta-
huje do sebe. Změnu chápe jako nebezpečí
a kompromis rovná se kapitulace.

Změna je Západ a Západ, to je hlavně
Amerika. Nejen proto, že podporuje Izrael,
jenž je bolestivou ranou v muslimské duši
kvůli sporům o zemi, ale i jako další zdroj
komplexu kvůli vojenským vítězstvím
a rychlému rozkvětu. Amerika je pro 
muslimy příkladem civilizace bez kultury,
je bohatá a pohodlná, rozvinutá, ale bez
duše, napsal Lewis. Amerika je ztělesně-
ním prohnilého, zkorumpovaného, úspěš-
ného a nemorálního Západu. Projevuje se
to třeba tak, že když v roce 1989 vyšly
Rushdieho Satanské verše, nic se nedělo.
Vyšly totiž v Británii. Peklo vypuklo
teprve o pět měsíců později, když vyšly
také v Americe. 

Anebo tak, že když měl na sobě autor
těchto řádků v roce 1991 v Tunisku tričko
s jakýmsi „americkým“ nápisem, pokusili se
ho napadnout tři místní mladíci, aby srovnali

účet za Saddáma Husajna, jenž byl vyhnán
z Kuvajtu. Strkanice se změnila ve výměnu
názorů, z níž vyplynulo, že jim vlastně
nevadí porážka Saddáma, ale to, že mu
výprask uštědřili hlavně Američané. V pod-
textu se jim nelíbilo, jak jsou zranitelní
a slabí. Pocit neúspěchu a podřazenosti posi-
luje komplex méněcennosti a plodí přehnané
reakce. Na stejnou zeď teď narazil i papež.

Co řekl Benedikt XVI.

Výrok číslo jedna: Při nedávné před-
nášce na univerzitě v bavorském Řeznu cito-
val téměř zapomenutý výrok byzantského
císaře Manuela II. Palaiologa, který vládl na
přelomu 14. a 15. století: „Ukažte mi, co
Muhammad přinesl nového, a uvidíte, že
jsou to samé špatné, nelidské věci, jako je
příkaz šířit jeho víru mečem.“

Výrok číslo dva: Kromě toho rovněž
uvedl: „Kdo chce někoho vést k víře v Boha,
musí dobře mluvit a správně argumentovat,
a ne se utíkat k násilí a hrozbám. Víru nelze
šířit násilím.“

� Milan VODIČKA
Redaktor MF DNES

UNIKÁTNÍ PŘEDSTAVENÍ KANADSKÉHO JIDIŠ DIVADLA

Jediné představení židovského divadla z Montrealu THE DORA WASSERMANN YIDDISH

THEATRE s muzikálem „To byly tenkrát časy…“ je oslavou židovského kulturního dědictví 

a zaniklého světa východoevropských městeček a štetlů…

Neděle 5. 11. 2006 v 16 h v Společenském sále Židovské radnice, Maiselova 18, Praha 1 
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A že těch „volovin“ nebylo málo. Byl to
zase Saidův nápad, v němž mu sekundoval
Leo Steinhart (který se už na gymnasiu zají-
mal o medicínu), jehož otec šel jako jeden
z prvních do „transportu de luxe“ – co Žid
spáchal včas sebevraždu. Ti dva mi jednou
stručně sdělili, že je zapotřebí získat sulfona-
midy a sedativa, v té době samozřejmě
„streng“ obhospodařovaná. A že je nutno
provést jen takovou malou transakci: ve vršo-
vických kasárnách je ubytován rakouský
regiment, jehož lapidušský zásobovač proje-
vuje touhu po lahvích dobrého likéru –
zejména rumu a vaječného koňaku. A za to je
ochoten dát v dobrém kursu žádané medika-
menty. „No a my dva – to uznáš – s naší jidiš
němčinou nejsme zrovna pro tenhle případ
nejlepšími vyjednavači, zatímco ty, s tvým
Weanarisch…“

Odmítnout se pochopitelně nedalo, tenkrát
se nikdo neptal co, proč, komu, ale jenom
kolik a do kdy. A že léčiva bylo zapotřebí
dodat mnoha lidem, kteří se z „říšských“
důvodů k lékům nedostali, bylo mimo diskusi
– byla to automatická součást tiché „všená-
rodní pomoci“.

Jirka Bažant (kromě muzikantství) byl
výborným chemikem. Zatímco my všichni
jsme destilovali alkohol nevalné kvality ze
zákvasy z umělého medu („Kunsthonig“)
a chlebových kůrek, dociloval Jirka Bažant
téměř lékárnicky čistý líh. I začal jej vyrábět
ve velkých kvantech, čistil, filtroval a mísil
s dobrými trestěmi, které zase opatřil Said.
Finální výrobek byl opravdu dobrý.

Pak jsem já po určitém, velice opatrném
„oťukávání“ navázal kontakt s rakouským
lapiduchem, feldvéblem Dutkou (jak čistě
rakouské jméno!) a kšefty se pomalu, ale spo-
lehlivě rozběhly: z našich „liqueurs“ chlastali
asi všichni oficíři posádky. Jenže: kam na
druhé straně šly ty nespočetné krabičky 
Dipronu a Sedamilu? Po čase mě tam Leo 
Steinhart zavedl: byla to hrůza nevýslovná,
Dantovo předpeklí, i když ještě ne to peklo
definitivní – tak zvaná židovská nemocnice,
tenkrát umístěná v bývalém ghettu, v zadním
traktu jednoho domu v Josefově. Tam jsem se
seznámil s Leonovým kontaktem, židovským
lékařem MUDr. Janem Klementem, člověkem
na vartě ztracené, na odkladišti toho, co
nemělo mít místo v Nové Evropě, a bylo tu

uloženo toliko dočasně, než dojde ke koneč-
nému řešení: většinou staří Židé, stižení pře-
různými chorobami, pro něž nebylo léku, cho-
robami, z nichž nejtěžší byla beznaděj.
Polehávali stísněně na starých železných
postelích bůhví odkud sehnaných (dokonce
i jedna mosazná tam byla), na polních lůž-
kách, a na jedné manželské posteli leželi
dokonce tři. Leželi tiše, odevzdaně – tu někdo
vzdechl, tu zachrápal, zakašlal, zavrněl, než se
mu znovu zaklížily oči v touze „ať už to přijde,
ať už nic nevím, necítím, nevnímám, ať už
mám konečně klid…“

„Tantum sedativa perscribere oportet,“
zašeptal mi doktor Klement; nevím jestli úmy-
slně citoval slova z Čapkovy Bílé nemoci, ale
situace tomu odpovídala – tady bylo možno
pomoci toliko usnutím. A bylo mi jasno, že
sedativa musíme sehnat stůj co stůj. 

Postupně jsem se pak s „Honzou“ Klemen-
tem i trochu sblížil; svěřil se mi i s kuriosním
případem, který se zrovna v židovské nemoc-
nici udál. Měli tam od podzimu 1939 pacienta
– kupodivu jménem Kohn (v hebrejštině to
znamená „kněz“), který trpěl velmi vzácnou
chorobou Calcificatio ossificans čili „vápena-
těním až na kost“. Choroba měla u pana
Kohna formu přímo agresivní a byl – od roku
1937 – udržován při životě toliko velmi dra-
hými švýcarskými léky. Na druhé straně, pro
vzácnost svého onemocnění byl zván
k demonstracím na různé university: do
Kodaně, Paříže, Londýna, ba i do USA, aby
posloužil co živý model k studiu. Začlenění
„prostoru Čechy a Morava do Říše v rámci
Nové Evropy“ a následná válka ovšem učinilo
konec vědeckému cestování pana Kohna (Žid
a bude si cestovat po světě!), a tak skončil
v pražské židovské nemocnici. Bez léků, které
ani Said nesehnal, i když se o to také pokusil.
Velmi těžko se už pohyboval, jsa už skoro ve
všech buňkách naplněn vápníkem, postupně
mu vápenatěla i mysl. V nepřehledném laby-
rintu chodeb postával tu i onde, opřen o zeď,
nepotřeboval nic a nikdo mu nemohl pomoci.
Až jednou ho zahlédl dr. Klement, jak se opí-
ral o zeď v blízkosti WC, a uvědomil si, že už
ho tam viděl ve stejné pozici stát ráno. Jemně
na něj sáhl – a dotkl se chladné hmoty. Pan
Kohn zemřel ve zkamenění: stal se tak
jakýmsi symbolem židovské nemocnice co
„der steinerne Kohn“ – „Kamenný Kohn“,

Golem bez šému, evokace obrazů ze Starého
zákona.

O to víc jsme se snažili udržet naši „linku
tiché pomoci“ v nepřetržitém běhu – shánění
umělého medu, zákvas, filtrace, čištění,
míšení s trestí, dodání produktu feldvéblovi
Dutkovi, převzetí léčiv a jejich dodání do
nemocnice. Šlo to tak pořád dokola. Až jed-
noho dne Herr Dutka pravil: „Potřebuju
dodávku nejmíň dvaceti lahví Eierkoňaku, ale
nejdýl pozítří – je to dringlich, naprosto
nutné!“

Nuže dobrá. Jenže stalo se to, co se
v podobných případech stává – zapůsobil
zákon namazaného krajíce: Jirkovi Bažantovi
se porouchal filtrační přístroj, který v tak
krátké době nešel opravit, a kvalitní náhradu
jsme také nesehnali, ač jsme se v potu tváře
snažili v čele s neúnavným Saidem. Ten nako-
nec přeci jen opatřil filtračku, s kapacitou nej-
výše tak třílitrovou. Žalostně málo do daného
termínu, ale alespoň něco. Ale co zbytek?
A jak jsme tak nahlas přemýšleli, problebtnul
jsem takovou blbost – v přírodopisném kabi-
netu jsou uloženy macerované žáby, ropuchy
a hadi ve vysokých lahvích s lihovou směsí.
To jsem ale neměl říkat, neboť přílišná horli-
vost škodí. Vzápětí padlo neodvolatelné roz-
hodnutí: Pro ten špiritus se půjde!

Měli jsme jedny klíče od sklepa gymnasia
– ze dvorku, neboť jsme se někdy chodili
ulejvat ke školníkovi, od něhož jsme výmě-
nou za náš chlast odebírali uzený špek (udil
ho právě v ústavní kotelně). Stručně řečeno:
do ústavu, naší rodné, ctihodné Křemen-
cárny, jsme se kolem desáté večer touto ces-
tou dostali, spíše tedy vloupali. Akce sama
o sobě proběhla kupodivu zcela hladce a tiše
pod rouškou tmy, nic jsme nevybryndali, nic
nepoškodili, a ani otisky prstů jsme díky nitě-
ným rukavicím nezanechali, což bylo dopo-
ručením třetího z nás, Mirka Kubice z Kře-
mencárny (velmi talentovaného na „práci“ se
zámky, čemuž se po válce věnoval profesio-
nálně až do doby, kdy při velké „akci“
v pokladně vinohradského hotelu Gráf v roce
1947 zahynul). Do vysokých zkumavek
s obnaženou havětí jsme prozatímně nalili
ředěný roztok, hned druhé noci stejnou ces-
tou doplnili kvalitním lihem, a „hadí špiritus“
jsme ještě v noci dopravili Jirkovi Bažantů,
který ho do rána přefiltroval a „vycídil do

12

IVAN VÁVRA: JAK TO VŮBEC BYLO MOŽNÉ?
DÍL SEDMÝ (A POSLEDNÍ) – LÍSTKY DO VĚTRU – SAID II
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běloučka“. Smíchání s trestí už bylo pouhou
rutinou a já jsem (s Kubicovou pomocí)
naposledy donesl „dodávku“ feldvéblovi
Dutkovi. Naposledy, neboť Rakušáci byli
odveleni – naštěstí, jak mě řekl rozechvělý
Dutka, do Norska, a nikoliv na Ostfront. Prý
tuto protekci měli i díky podmazávkám
z našich „liqueurs“. 

Byla to šílená, pitomá záležitost: tři kluci,
skoropuberťáci, se vloupají do českého gym-
nasia, v čele s ultražidem, který vlastnil
falešné doklady, a kradou tam špiritus od
hadů, žab a ropuch, aby ho pak zašmelili
Wehrmachtu za přísně obhospodařovaná
léčiva pro židovskou nemocnici! Sečteno
dohromady, dělalo by to pro každého z nás tak
deset špagátů. Nehledě na následky návazné.
Jenomže byla taková doba, věděli jsme, že je
to zapotřebí a tak se to udělalo. Mlčky, tiše,
bez gest se šlo večer k Maláskovům, kde nám
(jedenáctiletý!) Jirka Malásek hrál na klavír
Gershwinovu Rhapsody in Blue, Star Dust,
Mood Indigo… A byl s námi Hanuš Weiss,
také položid, jemuž před nedávnem zemřel
otec v lágru – „na zástavu srdce“. A Said se
šklebil: „Neboj se, Hanoušku, s našimi lique-
urs, tou hadárnou v těle, se Wehrmacht probo-
juje tak akorát do hajzlu! Tenhle „futr“ je musí
dodělat!“ (Kdo ví – snad i my jsme měli malý
díleček zásluhy na Hitlerově konci – alespoň
jsme se tím utěšovali.) 

Jenže doba byla neúprosná. S podzimem
1941, brzo po nástupu Reinharda Heydricha,
skončila definitivně jakž takž kosmeticky udr-
žovaná forma Protektorátu a nastal, po stan-
ném právu, ostrý kurs na „Entjudung“ („odži-
dovštění“). A Said náhle zmizel. Od ztuhlých
obyvatel domu v Řipské ulici jsme se jen
dověděli, že „pro ně pro oba přijeli v noci a byt
zapečetili“. Skutečně, na dveřích se skvěla
nálepka „Beschlagnahmt Geheime Staatspoli-
zei“. (Ty nálepky se později množily…)

Said byl pryč a i Leona později čekal –
naštěstí jen internační – tábor pro míšence
v Hořepníku. Různými tamtamy jsme se v létě
1943 dozvěděli, že Said zřejmě šel s transpor-
tem do Birkenau, což byl Vernichtungslager,
čili vyhlazovací tábor. I bylo nám jasno: uvi-
díme se až ve věčných lovištích, kde snad jed-
nou budeme zase spolu. (Ale s čím tam ten
chlap bude kšeftovat, s obláčky?) I hráli jsme
jeho zamilované Mood Indigo vždy s tichou
vzpomínkou.

Přešly měsíce a roky. V květnu 1945 se
Vůdcova Říše scvrkla na velikost poštovní
známky, zmizela v rachotu a dýmu pekla
a z Hitlera nezbyl ani chlup z jeho fousku. Jed-
noho dne koncem září 1945 jsem byl sám

v našem bytě v Resslově ulici – byla krásná
neděle a já jsem tahal nekonečné kbelíky se
sutí, prachem a neřádstvem, které v bytě ještě
zůstalo po zásahu bomby při „omylovém“
náletu US Air Force 14. února 1945. Otevře-
nými dveřmi bytu (proč je zavírat?) vstoupila
tiše postava mladšího lejtěnanta Sovětské
armády, chlap ramenatý, oblé, ruměné tváře
s tenkým, úzkým knírkem, s jizvou od brady
k uchu – muž typu snad gruzínského či tatar-
ského. Postavil se na chodbě do dokonalého
pozoru, vojácky „štramm“ zasalutoval a říz-
ným hlasem se ohlásil: „Mladší lejtěnant Jurij
Osipovič Sladkovskij si klade za čest se s vámi
znovu setkat, ty starej parchante!“ Ano, ano,
byl to Said! Said voják, ba co dím – Said ofi-
cír, a ještě k tomu Sovětské armády! Větší
paradox by si nevymyslil ani G. B. Shaw.
Samozřejmě, padli jsme si do náruče. Jak se
z toho pekla Birkenau dostal? Při zoufalém
povstání heftlinků, při kterém byli téměř
všichni postříleni nebo plamenomety upáleni,
podařilo se malé hrstce ve zmatku uprchnout.
Skrývali se týdny v lesích, až je zachytil 
předvoj Rudé armády. A protože Said hovořil
nejen německy, anglicky, ale i částečně rusky
a polsky, a byl schopen v těchto jazycích i psát
na stroji (inu, chytrý Žid!), byl hladově převzat
do štábu co všestranný tlumočník. Postupoval
pak s armádou až k labské demarkační linii
v severním Německu, postupoval i v hodnos-
tech a byl převelen do Prahy. Z kariéry si však
nic nedělal – prohlásil, že „tu šaškárnu svlékne
a bude studovat práva“. Said právníkem! Para-
doxů nebylo konce.

Zanedlouho – zjara 1946 – jsme se potkali
na fakultě, kde mi sdělil, že už koupil „ten dům
v Řipské“ a kupuje druhý v Maiselově ulici.
Skutečně, v roce 1947 ho koupil, první státnici
složil „dobře“ (bůhvíjak), začal skupovat staro-
žitnosti po Praze i po venkově, lifroval je Ame-
rikánům (včetně německých trofejních před-
mětů), z fondů US Army a UNRRY oplýval
vším možným, včetně dolarů, a chodil ele-
gantně, leč nevtíravě oblečen, maje vzezření
„bývalého důstojníka, nyní v civilu“. Velkory-
sým a kamarádským byl a zůstal a nám všem
pomáhal, jak mohl (já jsem do něho na oplátku
zase „hustil“ církevní právo, které mu – pocho-
pitelně – jaksi nešlo). Ale vedle toho, nyní už
JUC, majitel dvou činžáků a obchodník se sta-
rožitnostmi, složil jako na běžícím pásu státní
zkoušky z němčiny, angličtiny a ruštiny. Inu,
chytrý Žid a Said ještě k tomu…

Scházeli jsme se stále, naše stará parta,
i když nás už běh života trochu rozděloval.
Jaromír Hořejš („Hořec“) už šéfoval v Mladé
frontě (za což jsme mu dávali kapky), Jirka

Bažant finišoval brilantně na chemii, Leo 
Steinhardt oplakal i maminku a dřel medicínu,
Jiří Malásek studoval na konservatoři muziku
(pro své mládí externě), já jsem se zavrtal do
historie práva, Mirek Kubic, který se od nás už
v roce 1944 zcela odpojil, zahynul při pře-
střelce s policisty při vloupání do hotelu Gráf,
jak už výše připomenuto.

Se Saidem jsem se setkal naposledy v mra-
zivém lednovém podvečeru roku 1948. Pozval
mně na opulentní večeři do exklusivního 
restaurantu „Didek“. Při desertu (nákyp s fíky,
ananasem a para ořechy plus portské víno 
Sandeman) mně jen tak mimochodem sdělil,
že bohužel „padá“. A to pozítří. Všechno tady
už stačil pod cenou prodat a peníze „do
začátku“ převedl bezpečně za moře. „Protože
tady bude za pár dní konec a mně by zase šlo
o kejhák a žádné prachy z toho!“ „A kam máš
namířeno, proboha?!“ „Do Houstonu
v Texasu! Mám tam už konexe, budu dělat do
petroleje.“ Said Texasanem – v klobouku stet-
son! Jaké to peripetie! Rozloučili jsme se stís-
něně, i ten starý darebák byl naměkko: „Tento-
krát, kamaráde, to bude asi na dlouho!“ „Saide,
hele, v tom Texasu – buď skončíš na elektric-
kém křesle nebo za pár let ti bude patřit

všechna texaská nafta!“ Rozešli jsme se pozdě
večer, venku hustě sněžilo. Nikdy pak jsem už
Saida neviděl.

Nevím, co s ním bylo dál – vzápětí spadla
železná opona na čtyři desetiletí, všichni jsme
zestárli nebo zemřeli. Neslyšel jsem však
o žádné exekuci na elektrickém křesle a tak se
asi vyplnila druhá část mého proroctví.
Jenomže – jestli žije – má Said určitě zase
úplně jiné jméno: snad Syde, snad Coles, snad
George I. Slade – kdo ví. Možná, že se oženil,
měl čtyři děti a stala se z něho domácí
bábovka. U Saida bylo možné všecko.

� Ilustrace: Lucie Lomová
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VÝZVA K HUMANITÁRNÍ POMOCI

Federace židovských obcí v ČR a Židovská obec Praha 

vyzývá své členy a veřejnost:

POMOZTE ZMÍRNIT NÁSLEDKY VOJENSKÉHO KONFLIKTU V IZRAELI

Prosíme, přispějte dle svých možností do veřejné sbírky, která byla povolena 
Magistrátem hlavního Města Prahy č.j. S-MHMP/29141/2006 s účinností od 14. 8. 2006.

Výtěžek sbírky je určen na krytí nákladů spojených s humanitární pomocí v ČR 
a dále na nápravu a zmírnění následků raketových útoků v Izraeli.

FORMY POMOCI:

• krátkodobé ozdravné pobyty invalidních osob, těhotných žen a maminek s malými dětmi 
v rodinách v ČR,

• krátkodobé pobyty skupin mládeže ve věku 13–18 let ve vhodných objektech 
a rekreačních střediscích v ČR,

• finanční dary na opravu vybraných školních a zdravotnických zařízení 
zasažených raketami v severním Izraeli.

Finanční dar můžete zasílat na účet:

ČS: 1970137379/0800

Ze zahraničí:
IBAN CZ63 0800 0000 0019 7013 7379, BIC GIBACZPX

Kontakt:

chava.vera@yahoo.com, sekretariát ŽOP, rabinát ŽOP, sekretariát FŽO
Aktuální informace naleznete na www.kehilaprag.cz

První akcí byl ozdravný pobyt skupiny dětí z nejpostiženějších oblastí. 

Věnujte, prosím, této výzvě pozornost. Jedná se výjimečnou humanitární pomoc a obětavou práci
mnoha dobrovolníků. Tímto způsobem můžeme částečně pomoci Izraeli. V případě vaší pozitivní

reakce máme připravené další projekty pro pomoc a každá koruna bude skutečně použita 
ve prospěch poškozených ve válce. 

Garanti humanitární pomoci:
Jiří Daníček, předseda FŽO v ČR, František Bányai, předseda ŽOP

14. srpna 2006

NA KONTO HUMANITÁRNÍ POMOCI IZRAELI BYLO VYBRÁNO K 25. 9. 2006: 

784 561 KČ
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kultura

Vzdělávací a kulturní centrum 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

KULTURNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2006

středa 4. 10. v 18 h
Daniel Kumermann – jak já to slyším.
Bývalý velvyslanec v Izraeli vybírá
z kolekce více než 200 CD, které si přivezl
ze své mise. Uvádí pestrou hudbu prolože-
nou vlastními zasvěcenými komentáři a glo-
sami. Vstupné 10 Kč

čtvrtek 5. 10. v 18 h
Parašat hašavua/Týdenní čtení Tóry –
přednáška vrchního zemského a pražského
rabína Karola Efraima Sidona. 
Vstupné 10 Kč

středa 18. 10. v 18 h
Lekce z Libanonu – izraelsko-palestinský
konflikt po „letní válce“ mezi Hizballá-
hem a židovským státem. Petr Brod
moderuje debatu na aktuální téma. Disku-
tují: JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
(právník a politolog), Oliver Malina 
Morgenstern (dokumentarista a režisér),
Pavla Jazairiová (novinářka).  
Vstupné 10 Kč

čtvrtek 19. 10. v 18 h
Divadlo v Terezíně 1945–2006. I. část: Psy-
chologický útěk, posila identity. Jak popisují
pamětníci terezínské divadlo a jeho působení
s odstupem šedesáti let. První ze dvou besed
s americkou badatelkou Lisou Peschel zalo-
žených na rozhovorech a archivních svědec-
tvích. Komentář: PhDr. Jaroslava Milotová,
CSc. (Institut Terezínské iniciativy)

a PhDr. Eva Šormová (Divadelní ústav,
autorka knihy Divadlo v Terezíně, 1941–45)
(v češtině). Vstupné 10 Kč

úterý 24. 10. v 18 h
Přednáška PhDr. Richarda Seemanna
k 65. výročí zahájení transportů do 
lodžského ghetta, které byly vypraveny
z Prahy ve dnech 19. 10–30. 11. 1941.
Ukázky z dokumentárního pásma Českého
rozhlasu o osudech lidí deportovaných
z Československa (z 5 000 se jich vrátilo
pouze 277) inspirovaného knihou Ghetto
Litzmannstadt editora R. Seemanna
a beseda s žijícími účastníky. Vstupné 10 Kč

čtvrtek 26. 10. v 18 h
Divadlo v Terezíně 1945–2006. II. část:
„Normalizace“ nenormálního životního
prostředí, udržování pout mezi minulostí
a budoucností. Jak popisují pamětníci tere-
zínské divadlo a jeho působení s odstupem
šedesáti let. Druhá ze dvou besed s americ-
kou badatelkou Lisou Peschel založená na
rozhovorech a archivních svědectvích.
Komentář: PhDr. Jaroslava Milotová, CSc.
(Institut Terezínské iniciativy) a PhDr. Eva
Šormová (Divadelní ústav, autorka knihy
Divadlo v Terezíně, 1941–45) (v češtině).
Vstupné 10 Kč

pondělí 30. 10. v 18 h
Mišpochologie aneb Možnosti a hranice
bádání o historii židovských rodin

v Čechách a na Moravě – debatu moderuje
Petr Brod, diskutují: PhDr. Alexander
Putík (odborný pracovník Židovského
muzea v Praze, editor Judaica Bohemica),
PhDr. Lenka Matušíková (správkyně
židovských matrik v Národním archivu),
Mgr. Blanka Rozkošná (specialistka na
židovské památky). Vstupné 10 Kč

úterý 31. 10. v 18 h
Koncert skupiny NIKITOV – nizozemsko-
americký akustický kvartet zpívá a hraje
jidiš písně aškenázských Židů a židovské
písně s prvky cikánského jazzu. Vedoucí
souboru zpěvačka Niki Jakobson zpívala
v USA se slavnou skupinou The Klezmatics.
Její spoluhráči (housle, kytara, kontrabas)
mají klasické hudební vzdělání a hráli
v USA s hudebníky klasickými, bluesovými
i jazzovými. Vstupné 50 Kč

•
„I have not seen a butterfly around here...“
– výstava černobílých fotografií Rosy 
Revsin, argentinské fotografky a výtvarnice.
Fotografie byly inspirované poezií terezín-
ských dětí, která vyšla v 90. letech knižně
s českým názvem Motýla jsem tu neviděl.
Výstava potrvá do konce října 2006.

Sál je přístupný vždy 20 minut před zaháje-
ním programu, 15 minut po začátku pro-
gramu není vstup do Vzdělávacího a kultur-
ního centra povolen. Výstavy jsou otevřeny
pro veřejnost Po–Čt 10–16 h, Pá 10–15 h.

UUPPOOZZOORRNNĚĚNNÍÍ
Ředitelství Židovského muzea v Praze oznamuje, že expozice ŽIDOVSKÉ MĚSTO

PRAŽSKÉ 1870–1914 instalovaná v Jubilejní synagoze v Jeruzalémské ulici 
v Praze bude uzavřena 31. října 2006. Původně ohlášené datum ukončení

(8. 11. 2006) nelze z technických důvodů dodržet. 
Všem zájemcům se omlouváme.
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Padesátá léta pomalu končila a ve vzdu-
chu byla cítit předzvěst změn. Zločiny obtí-
žený komunistický režim lehce zlenivěl
a polevil v ideové ostražitosti. Veřejnost to
neomylně vycítila a začaly růst naděje na
změny, které by režim učinily snesitelnějším.
Ani česká kulturní obec nebyla výjimkou,
začala pozvolna nabírat dech a opatrně for-
mulovat požadavky na větší míru tvůrčí svo-

body a barevnější vidění
světa, než do té doby
připouštěl tuhý, černo-
bílý stranický dozor. 

Symbolem nastupu-
jících šedesátých let
byly nesporně Literární
noviny, týdeník vydá-
vaný Svazem Českoslo-
venských spisovatelů.
Jejich úloha v pozvol-

ném rozleptávání strnulého modelu totalitní
kulturní politiky byla zcela nezastupitelná
a dodnes není ve všech kontextech náležitě
prozkoumána a spravedlivě oceněna.

Pozitivním vykročením v tomto směru je
kniha literárního publicisty a dlouholetého
člena redakce Literárních novin Milana Jung-
manna: Literárky – můj osud. Jungmann, který
se stal později i jejich šéfredaktorem, líčí histo-
rii této „kulturní instituce“ od prvého čísla z 9.
února 1952 až po zákaz novin v předvečer
Pražského jara. Zaznamenává i krátké období,
kdy pod patronací ministerstva vycházely
„náhradní literárky“, které však byly u veřej-
nosti v hlubokém opovržení. Lid si je trefně
přejmenoval na „erárky“ a ignoroval je.
Vrcholným vzepětím novin byl jejich come-
back v roce 1968. Veškeré naděje Pražského
jara byly pohřbeny pásy sovětských tanků
a s nástupem husákovské normalizace byly
v květnu 1969 literárky definitivně zakázány.

Kniha má značnou dokumentační hod-
notu díky Jungmannovu pečlivému popisu
různých fází bojů se stranickými ideology,
čtenář se tak může seznámit i s tehdejší
„technologií“ ideového dozoru a stranických
intrik v oblasti kultury a tisku. Z dnešního
hlediska se mohou zdát mnohé tehdejší
„bitvy“ jen jako malicherné a později zveli-
čené škádlení totalitní mocí. Dobový čtenář
však LN vnímal velmi vážně jako prakticky
jediný ostrov kulturní a politické nonkonfor-
mity. Jejich tehdejší význam může dnešní
mladý čtenář, zhýčkaný záplavou svobod-

ných periodik, sotva pochopit. Jungmannova
kniha je pro dnešního čtenáře cenná nejen
svědectvím o době, ale nabízí také důležité
a nadčasové poučení o sice poctivém, nic-
méně marném pokusu levicových intelektu-
álů skloubit svobodnou uměleckou tvorbu
s existencí komunistického režimu. 

MILAN JUNGMANN, 
LITERÁRKY – MŮJ OSUD, 407

STR., ATLANTIS, PRAHA

Viktor Fischl, nedávno zemřelý česko-
izraelský diplomat, byl do světa diplomacie
uveden v londýnském exilu Janem 
Masarykem. Po válce v diplomatické službě
pokračoval a teprve únorové události
a násilná smrt jeho přítele, ministra zahra-
ničí Masaryka, jej donutila opět emigrovat.
Rozhoduje se žít v Izraeli a přijímá hebrej-
ské jméno Avigdor Dagan. Následujících
třicet let hájí diplomatické zájmy Izraele
v osmi zemích tří kontinentů.

V roce 1977 začíná své bohaté životní zku-
šenosti úročit v básnické i prozaické tvorbě,
píše romány, povídky i knížky pro děti.
O knížce „Hrací hodiny“ sám říká: „Napsal
jsem ji mezi romány Kuropění a Dvorní šašci
– dvou závažných knih, ze kterých se čtenář

dozví mnohem více
o mém krédu
i vidění světa. Nebyl
bych je však mohl
napsat bez takových
radostných a slun-
ných zastávek, jako
je tato vzpomínková
kniha. Návraty do
míst mého dětství

mne neustále inspirují a přestože tato knížka
není autobiografie, patří mezi mé nejintim-
nější. Je o lásce k rodičům i k rodnému městu
na soutoku dvou řek…“ 

O elegantní podobu obálky se zasloužila
grafická úprava s využitím kresby Karla
Nepraše. 

VIKTOR FISCHL, HRACÍ HODINY,
129 STR., ATLANTIS, PRAHA

Mluvíme-li o německé literatuře v čes-
kých zemích, pak se nevyhneme určitému
pocitu melancholie. Tuto literaturu zrodil
svět česko-německo-židovské komunity,
svět naprosto unikátní a dnes i neopakova-
telný. Zanikl dvakrát. Jednou Mnichovem,

podruhé definitivně odsunem Němců a emi-
grací velkého počtu Židů, kteří neměli sebe-
menší chuť se po zkušenostech s nacistickým
holocaustem konfrontovat s jeho blížící se
stalinskou obdobou.

Téměř šest století staré literatuře mnohé dlu-
žíme. Důvodem však nejsou příčiny literární,
jako spíše společenské, politické. Vše, co v této
oblasti vzniklo, je určitou reflexí na místní
poměry a umožňuje, aby Čech nahlédl do
německého zrcadla a spatřil se jinak, než se vidí
sám. A vice versa! Toto vzájemné zrcadlení tří
kultur bylo natolik inspirující, že zde vzniknul
zcela jedinečný a bohužel neopakovatelný
fenomén, který je dodnes předmětem zkoumání
literárních fajnšmekrů
z celého světa. 

Zmíněný dluh čás-
tečně splácí jeden
z nejvýraznějších
autorů literatury faktu,
novinář a spisovatel
Pavel Kosatík. Jeho
„Menší knížka o ně-
meckých spisovatelích
z Čech a Moravy“ je
rozdělena na kapitoly, které samy o sobě
mohou být samostatným, několikasvazkovým
dílem. Autor však dokázal rozsáhlou látku
komprimovat do podoby, která může sloužit
i jako výtečná učební pomůcka, aniž by nutné
zestručnění obsahu snižovalo jeho kvalitu.
Kosatík se v krátkém přehledu věnuje litera-
tuře do roku 1848, aby v dalších oddílech
zmínil revoluční generaci, geniálního
obhájce konzervativních hodnot Adalberta
Stiftera, málo známou skupinu moravských
realistů, novoromantiky Friedricha Adlera,
Hugo Saluse, Gustava Meyrinka, Leo
Perutze a další. V kapitole Velcí odrodilci se
věnuje oslnivému básnickému zjevu R. M.
Rilkeho, spisovateli a dramatikovi Karlu
Krausovi, baronce Sidonii Nádherné, prozai-
kovi a dramatikovi Robertu Musilovi. Násle-
duje kapitola věnovaná Maxu Brodovi a jeho
literárnímu kruhu, polozapomenuté spisova-
telce A. Hauschnerové, Felixu Weltschovi
a Oskaru Baumovi. Samostatné kapitoly
věnuje Kosatík dvěma geniálním Franzům –
Kafkovi a Werfelovi. Na konci knihy píše
o expresionistech, překladatelích, fenoménu
levice a situaci po válce a odsunu.

Kniha je nepostradatelnou pomůckou pro
každého, kdo se věnuje literatuře, má v úctě
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česko-německo-židovskou kulturu a chce mít
po ruce dobrého průvodce touto tématikou.

KAREL KOSATÍK, MENŠÍ KNÍŽKA
O NĚMECKÝCH SPISOVATELÍCH 

Z ČECH A MORAVY, 267 STR.,
NAKLADATELSTVÍ FRANZE KAFKY,

PRAHA

Představovat česko-izraelskou spisova-
telku Ruth Bondyovou by bylo nošením dříví
do lesa. Vše, co dosud vydala, dočkalo se
mimořádně příznivého přijetí jak u čtenářů,
tak u zhýčkané kritiky. Tajemství jejího úspě-
chu tkví v prostém, nekomplikovaném jazyce,
ve snaze nazývat vše správným jménem
a v odmítání jakýchkoliv „literárních“ triků.
Tak si také počíná i v knize: „Rodinné dědic-
tví – Jména Židů v Čechách a na Moravě“. 

Autorka v úvodu knihy říká: „Historie
židovských jmen v Čechách a na Moravě
stejně jako jejich nositelů se pohybuje mezi
dvěma protichůdnými póly, mezi snahou
lpět na minulosti a snahou se od ní oprostit,
mezi úsilím udržet jedinečnost židovské exi-
stence a úsilím se asimilovat, mezi touhou
zachovat dědictví otců na věky a touhou se
jej co nejdříve zbavit. Židovská jména,
stejně jako jejich nositelé, jsou ve stálém
proudění.“

Přestože kniha nemá žádný „děj“, čte se
jako napínavý román. Spousta velmi zajíma-
vých a málo či
zcela neznámých
historických fak-
tů, společenské
postřehy i dobové
drby, zajímavosti
o známých jmé-
nech z literatury
i zmínky o růz-
ných mýtech spojených se jmény, třeba sou-
vislost mezi Adolfem Hitlerem a rodinou
Hüttlerů z české Polné…

RUTH BONDYOVÁ, RODINNÉ
DĚDICTVÍ – JMÉNA ŽIDŮ

V ČECHÁCH A NA MORAVĚ, 
202 STR., NAKLADATELSTVÍ

FRANZE KAFKY, PRAHA 2006

V dobách cestovatele Marca Pola byla
Čína takřka na konci tehdy známého světa.
Od té doby se vzdálenosti podstatně zkrátily
a Čína ztratila mnohé ze své exotičnosti.
Zprávy o ní mají dnes charakter spíše prů-
myslových a ekonomických informací, kul-
tura a bohatá historie této nejlidnatější země
světa zůstává, oproti minulosti, nezaslou-
ženě v pozadí. 

Nadvládu ekonomických informací
vyrovnává nakladatelství Dharma Gaia cíle-
nou podporou sinologické literatury, což je
nesporně velmi záslužný editorský počin.
Dnes se zmíníme o dvou takových titulech.
Autoři – známí sinologové – Augustin Palát
a Jaroslav Průšek napsali svou monografii
Středověká Čína – Společnost a zvyky
v době dynastií Sung a Jüan původně na
objednávku redakce italské encyklopedie
Panorama di storia sociale e tecnologica.
Tato studie zachycuje v širokém záběru kaž-

dodenní život
obyvatel Číny za
doby dynastií
Sung a Jüan
(960–1270). V té
době už měla
Čína za sebou
půl třetího tisíci-
letí vývoje a pat-
řila k nejvýznač-
nějším státním
útvarům celého
tehdejšího světa
vůbec. 

Obsáhlá monografie je členěna na čtyři části
– historický přehled, soukromý život čínského
lidu, život společnosti a život veřejný. Tyto
části pak obsahují jednotlivé, velmi dobře zpra-
cované kapitoly: Charakteristika života na ves-
nici a městě, řemesla, doprava, stravování, odí-
vání, cestování, vynálezy, lékařství, ale
i malířství, literatura, sochařství, architektura
a divadlo. Přehledně zpracované jsou i popisy
konfucianismu, taoismu, buddhismu, mysti-
cismu, pohřebních obřadů, svátků, ale i rozvoje
administrativního systému, přípravě úředníků,
práva, mezinárodních vztahů, ozbrojených sil
a státní správy jako takové. To vše je doplněno
obsáhlým aparátem – chronologickými tabul-
kami, seznamem bibliografie, rejstříkem
a množstvím černobílých ilustrací. Publikace je
svou komplexností ojedinělým počinem na
našem knižním trhu.

A. PALÁT, J. PRŮŠEK,
STŘEDOVĚKÁ ČÍNA – SPOLEČNOST
A ZVYKY V DOBĚ DYNASTIE SUNG

A JÜAN, 379 STR., DHARMA GAIA,
PRAHA

Artur Schopenhauer kdysi předvídal, že
východní moudrost začne znovu pronikat do
Evropy a vyvolá zde zásadní změnu myšlení.
Jeho předpověď se splnila jen z části a nadto
způsobem, který mohl jen sotva tušit. Stalo
se tak ve chvíli, kdy einsteinovská fyzika
a po ní kvantová kosmologie radikálně

pozměnily náš obraz universa. Změna para-
digmatu obrátila pozornost k čínským mysli-
telům, kteří realitu viděli obdobně procesuál-
ním způsobem. Princip cesty, tao, je stejně
racionální jako princip zdůvodňujícího
rozumu, logos, ale racionalita čínského myš-
lení je jiná než naše. Autorka knihy o ději-
nách čínského myšlení studovala v Paříži
a Cambridgi, čínskou filosofii přednáší na
prestižních západních katedrách. Její specia-
lizací je konfucianismus a období velké syn-
tézy starověkého dědictví za dynastie Chan. 

Tato kniha je
zvláště potřebnou
v době, kdy se opět
vynořují obavy i ira-
cionální představy,
kvůli nim se zmítáme
mezi strachem ze
„žlutého nebezpečí“
a horováním pro
„východní moud-
rost“. Zdá se více
než jindy potřeb-né
položit základy sku-
tečného poznání založeného na úctě a inte-
lektuální poctivosti, nikoliv na deformujících
přístupech. Čína je oním základním Druhým,
s nimž se Západ musí setkat, aby si jasně
uvědomil obrysy a hranice svého 
vlastního Já.

ANNE CHENG, DĚJINY
ČÍNSKÉHO MYŠLENÍ, 688 STR.,

DHARMA GAIA, PRAHA 2006

Sic fac ministrum de febis. Recipe, et
munda illas bene in aqua callida, et fac...
Mýlil by každý, kdo by se domníval, že se
jedná o modlitbu. Nikoliv. Je to jen začátek
receptu na skvělou fazolovou polévku, jak ji
dělali mniši ve francouzských klášterech.

Josef Imbach (1945), švýcarský teolog
a historik, zve svou knihou Tajemství kláš-
terní kuchyně na exkurzi do kuchyní klášterů
a církevních dvorů. Čtenáři se dozvědí, jaké
pokrmy se v průběhu staletí podávaly na sto-
lech mnichů, biskupů i papežů. Neobvyklá
kuchařka nabízí úctyhodné množství
receptů, které si dnešní čtenář může sám
vyzkoušet a řadu souvisejících příběhů a his-
torek. Pikantní epizody a chutné recepty je
dobře zvolený podtitul knihy a současně
odpovídající charakteristika knihy, kterou
lze vybrat jako velmi vhodný dárek ke každé
příležitosti.

JOSEF IMBACH, TAJEMSTVÍ
KLÁŠTERNÍ KUCHYNĚ, 196 STR.,

PORTÁL, PRAHA 2005
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HAKOACH V KARLOVÝCH VARECH

NEJVĚTŠÍ AKCE ŽIDOVSKÝCH SPORTOVCŮ SKONČILA

Letošní, v pořadí již dvanácté letní sportovní
hry, byly svým způsobem výjimečné nejen účastí
rakouských sportovců z Vídně a německých
z Frankfurtu nad Mohanem, ale i speciálním pro-
gramem pro děti. Pořadatelé zajistili jejich hlí-
dání, takže se rodiče mohli bezstarostně věnovat
sportovnímu zápolení. Letošní ročník s účastí 72
sportovců byl jen o osm účastníků slabší než
rekordní osmý ročník v Plzni (2002), kdy se při-
hlásilo 80 sportovců.

Pořadatelé zajistili i nádherné slunné počasí,
které v Karlových Varech vydrželo po celou
dobu sportovních her, jejichž doprovodný pro-
gram byl již tradičně bohatý. V pátek – kabalat
šabat a návštěva Karlovarského divadla. Speci-
álně pro nás vybrali ze svého repertoáru výteč-
nou komedii amerického dramatika Alberta
Ramsdella Gurneye (1930) „Milostné dopisy“
s Veronikou Freimanovou a Zdeňkem Žákem. 

V sobotu ráno, před hotelem HOSTIA,
byly po slavnostním zahájení odstartovány
první tři discipliny. Menší skupinka turistů se
vydala na zámeček Loket, větší část sportovců
se v dlouhé koloně aut přesunula do nádher-
ného areálu Rolava. V příjemném prostředí
bojovali o vítězství ve volejbalu a tenisu. 

Díky zahraniční účasti bylo zajímavější
tenisové klání. Vítězné umístění nakonec získal
Jan Figler z Frankfurtu nad Mohanem. Urputně
se ale bojovalo i na volejbalovém hřišti, které
bylo svědkem vyrovnaných výkonů všech
domácích družstev.

Turisté se vrátili tak, aby mohli absolvovat
odpolední soutěžní klání. Ze tří disciplín bylo
možné absolvovat maximálně dvě. Volba
nebyla jednoduchá. Někdo vynechal bowling,
jiný zas plavání. Velkou účast zaznamenala
střelba z malorážky, které se zúčastnilo 44 sou-
těžících. Hojnou účast měla i soutěž v bow-
lingu, která se stala i ohromnou atrakcí pro děti.

Sobotní program vyvrcholil v hotelu
Marttel tradičním společenským večerem a
vyhlášením částečných výsledků. Jako
první přišli na řadu ti nejmladší, z nichž si
každý odnesl svůj diplom. S poděkováním
za uspořádání her vystoupila i předsedkyně
slovenské Maccabi paní Dagmar Gavorní-
ková, která nás pozvala do Bratislavy na
tenisový turnaj nad 40 let. Uznání letošním
hrám a současně pozvání do Banské
Bystrice na zimní Makabiádu tlumočil
Tomáš Gálik. Únava z pohybu na zdravém

vzduchu za nádherného jasného sluneč-
ného dne přispěla k tomu, že po 23. hodině
byl pronajatý sál hotelu Marttel skoro
prázdný. 

Mrzelo nás, že tradičně vybírané star-
tovné, které je určeno jako dar místní židov-
ské obci, nebylo možné předat, protože ta
nesplnila podmínku oznámit, k jakému účelu
hodlá peníze použít.

V neděli od 9 hodin probíhaly boje ve stol-
ním tenisu. Tradičně se do mužské kategorie
přihlásila Karin Tausig (Kraus). Vítězství již po
šesté získal Tomáš Gálik z Banské Bystrice.

Vyhlášením vítězů poslední z disciplín byly
ve 13 hodin hry ukončeny. Jejich průběh lze
hodnotit jako bezproblémový. Poděkování za
karlovarskou ŽO si zaslouží celá rodina Pavla
Rubína, bez jejichž aktivní účasti – v přípravě
her i v jejich zajištění – by se toto dvanácté 
setkání sportovců nemohlo konat.

Jedny hry skončily, ale už vás všechny
zveme na ty další, třinácté, tentokrát do Děčína,
kde naše letní sportovní hry budou i oslavou
stoletého jubilea založení místní synagogy. 

� Petr VELLEMÍN 

VÝSLEDKY:

Tenis muži
1. Jan Figler, 2. Tomáš Tomášek
3.–4. Bedřich Poskočil, Peter Lager

Tenis ženy
1. Julia Pomyan, 2. Eva Hrudová
3.–4. Karin Taussig, Zoša Vyoralová

Volejbal
1. Filip Wellemín, Zoša Vyoralová, Vladimír Erban, 

Viktor Wellemín, Petr Wellemín 
2. Jiří Wellemín, Zuzana Kovanicová, Irena Berkovičová, 

Ivan Berkovič, Tomáš Žídek
3. Michal Spevák, Libuše Šancová, Jaroslav Sterec, Juraj Pick,

Vojtěch Skořepa
4. David Steiner, Isabela Santusová, Petr Wilheim, 

Petra Narwa, Tomáš Taussig, Schořík

Plavání muži kraul 25 m Plavání muži prsa 25 m
1. Petr Wellemín 1. Petr Wellemín
2. David Steiner 2. David Steiner
3. Pavel Sýkora 3. Tomáš Gálik

Plavání ženy 25 m Veteráni 25 m
1. Karin Taussig              Viktor Wellemín
2. Věra Veselá

Bowling muži Bowling ženy
1. Filip Wellemín 1. Ilana Pick
2. Juraj Pick 2. Eva Hrudová
3. Michal Spevák 3. Veronika Dvořáková

Střelba muži sportovní pistole
1. Tomáš Žídek, 2. Pavel Rubín, 3. Dan Braun

Střelba ženy sportovní pistole
1. Beata Bartošová
2. Alena Antonovičová
3. Petra Narwa

Malorážka
1. Michal Klepetář
2. Dan Braun
3. Tomáš Žídek

Stolní tenis muži Stolní tenis ženy
1. Tomáš Gálik 1. Julia Pomyan
2. Karin Taussig 2. Ludmila Nesen
3. Pavel Rubín 3. Věra Lágerová
4. Jiří Wellemín 4. Alena Antonovičová

�

�

sport
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1) Připravili jsme pro vás podzimní turis-
tický zájezd ŠLCHR, tentokrát na
osvědčenou ekofarmu Slunečná na
Šumavě. Omezený počet 26 míst máme
objednán na víkend od 27. do 29. října
2006. Cena 390 Kč za noc s bohatou
snídaní, vše z navštívené ekofarmy,
bude dotována. Autobus s odjezdem
v pátek 27. 10. objednáme pouze v pří-
padě, že se přihlásí minimálně 
20 zájemců o dopravu. Závazné při-
hlášky a nevratnou zálohu 300 Kč oče-
káváme do 12. října. Peníze posílejte na
náš účet 1930373369/0800. Přihlášky
na naši emailovou adresu:
hakoach@email.cz

2) Vzhledem k zvláštnímu zájmu máme
domluveno ukázkové dopoledne na golfo-
vém hřišti v Hodkovičkách (nad Branic-
kým pivovarem, doprava tramvají č. 3
nebo 17). Ukázková lekce proběhne
v sobotu 30. září od 10 hodin dopoledne
pod vedením zkušených trenérů. Potřebné
náčiní bude k dispozici. Každý si vyzkouší,
jak se odpaluje golfový míček. Přihlášky

u Zoši Vyoralové na telefonu 602 703 653.
3) Od října budou pokračovat osvědčené bri-

džové pondělky vedené jednou z předních
trenérek Evou Dítětovou. Poprvé se
sejdeme 2. října od 18 hodin v Jáchymově
ul. č. 3. Další budou 16. 10., 27. 11., 11. 12.
V případě zájmu se můžeme sejít i ostatní
pondělky. Přihlášky a informace u Zoši
Vyoralové na telefonu 602 703 653.

4) Zimní Makabiáda v Banské Bystrici se
chystá na první únorový víkend. Počí-
tejte s tímto termínem, abychom na této
vrcholné akci slovenského Maccabi
měli své hojné zastoupení. Podrobnější
informace budou včas zveřejněny.

5) Tradiční Viktorcup – turnaj ve stolním
tenisu a squashi plánujeme na 25. března
2007. 

6) Připravujeme opět týdenní lyžařský
zájezd zájezd do italských Alp. Termín
od 10. do 17. března. Od cestovní kan-
celaře New Dama máme v nabídce 
tři střediska: 1) Val Di Fieme. 2) Val Di

Fassa. 3) Madesimo. Předběžný zájem
a preferované středisko napište na naši
emailovou adresu: hakoach@email.cz
do 30. září 2006.

7) Na úspěšný volejbalový turnaj nava-
zuje připravované utkání ve volejbalu,
tenisu a v bridži. Pořadatelem tentokrát
bude Maccabi Kolín nad Rýnem. Plá-
novaný termín konání od 27. 4. do 1. 5.
2007. Předběžné přihlášky na 
hakoach@email.cz 

8) Pokračují pravidelné aktivity:
Úterý tenis na hřišti meteoru Libeň.
Informace Eva Hrudová 777 180 159.
Středa plavání v Ymce od 19 do 20
hodin.
Čtvrtek volejbal na hřišti Meteoru
Libeň. Od října dle počasí v tělocvičně
nad Vinohradskou tržnicí. Informace
Petr Wellemín na tel.: 602 316 943.

9) I nadále platí možnost využívat 
příspěvky na Squash v Haštalské.
Objednejte si hodinu a jděte si zahrát. 

Židovské obce z Děčína a Drážďan spolu
se Vzdělávacím střediskem Hatikva uspořádaly
v rámci projektu přeshraniční spolupráce výstavu ak.
malíře Josefa Císařovského „Židovské hřbitovy
v Hostouni“. Akce byla z německé strany organizo-
vána Petrem Malcem, z české strany se jí věnovala
Ingrid Jozová. Slavnostního otevření se zúčastnil
generální konzul ČR Tomáš Podivínský a Jörn
Timm z referátu pro evropské a mezinárodní záleži-
tosti. Oba pochválili myšlenku společně uspořádané
výstavy jako příklad účelného užití prostředku
Evropské unie.

Dobře navázaná spolupráce bude pokračovat
i v další kulturní, ale i náboženské oblasti. Výstava
ve Společenském domě drážďanské synagogy
(Hasenberg 1, Dresden) potrvá do 5. listopadu.
Otevřena bude vždy od neděle do čtvrtka s výjim-
kou židovských svátků. 

� Vladimír POSKOČIL

HAKOACH OZNAMUJE

OSLAVY 800. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DRÁŽĎAN

SPOLEČNÁ AKCE ČESKÝCH A NĚMECKÝCH ŽIDŮ

Dnešní Drážďany jsou moderní evropské město s obnovenými historickými památkami
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Kdo Szarvas nezná, kdo tam nebyl,
tomu je těžké ji vysvětlovat. Szarvas se
už konala po šestnácté a byla jako vždy
nepřekonatelná.  Nikomu se asi nepoda-
řilo se za ty dva srpnové týdny pořádně
vyspat. Vstát na ranní „mifkat“ (nástup)
nebyla žádná legrace. Když Zsuzsa,
jedna z vedoucích, pronesla toto slovo
do rozhlasu, začalo být v našem česko-
slovenském „Chinatownu“ zle. Naprostá
neschopnost probudit se z nejhlubšího
spánku vyvolávala u někoho silné bolení

hlavy jiní zas byli náhle přepadeni bole-
ním krku či břicha. Všechny nemoce
byly vyléčeny do snídaně, na kterou se
už dostavili všichni, aby mohli skando-
vat „Czechoslovakia Šálalálala“ nebo
„We’ve got spirit yes we do we’ve got
spirit how are you?“.

Náš turnus byl tento rok zase čtvrtý
a sdíleli jsme ho nejen se Slováky, Rusy,
Jugoslávci, Maďary a budoucími madri-
chy, ale dokonce i s Izraelci ze severního
Izraele, kteří si do Maďarska přijeli
odpočinout z válečných krytů a trochu se
pobavit. 

Náš táborový tým pro nás připravil
„Neverending Story“, při níž jsme se
měli seznámit s židovskými psanými
památkami Tórou počínaje a moderní
židovskou literaturu konče. Tábor byl
proto vyzdoben kartounovými knihov-
nami vybavenými paperbacky snad od
všech důležitých židovských spisova-
telů. V „Kupole“, místní tělocvičně, se
madrichové převlékali za knížky. Pojed-
nou se proměnili v Talmud, Tóru,
Tanach, Mischnu a další základní Knihy.
I to byla součást hry.

Čtení knih však nebylo jediné rozptý-
lení. Věnovali jsme se řadě dalších akti-
vit. V bazéně plavání a láskyplnému
topení kamarádů, na tancovačkách
rychle se měnícím krokům, při zpívání

hebrejským písním a na „artu“ vyrábě-
ním různých drobností. Starší z nás ze
skupin v „golanu“ či „hermonu“ si mohli
vybrat, co je nejvíc baví, a tomu se pak
věnovat. Nabídka byla opravdu pestrá,
obsahovala hudební, taneční, pěvecké,
novinové, video, umělecké, sportovní
i armádní projekty, nebo bylo možné se
zúčastnit diskusního cafe, kde se hlavně
vášnivě debatovalo. Na konci všech pro-
jektů byl určitý výsledek. Všechny pro-
jekty vytvořily něco pozoruhodného:
fotbalové a basketbalové zápasy, velký,
výtvarně pojatý strom plný zelených lís-
tečků se jmény účastníků tábora, video
o cizinci v Szarvaši a další.       

Naskýtá se otázka, jak je možné
tento ohromný tábor – opravdový jazy-
kový Babylon – organizačně zvládnout
při počtu více jak 400 účastníků. To
proto, že se za vším skrývá velký
a výborně sehraný tým zkušených lidí,
kteří připravují nejen klasický program,
ale i mnoho aktivit navíc, videopro-
jekce, slideshow, počítače nebo dokonce
vydávají táborové noviny SZARVAS
TIMES. Z těch se pak můžete dozvědět
o táboře vše za předpokladu, že ovládáte
alespoň maďarštinu, ruštinu, češtinu,
slovenštinu, srbochorvatštinu a anglič-
tinu. Konečně přesvědčte se sami na
http://camp.jdc.hu/szarvas_times .

Ve volném čase při veslování, jízdě na
koních, plavání v aquaparku nebo při stra-
šidelné noční bojové hře o záchranu Tal-
mudu rabiho Akivy před Římany utíkal
čas hrozně rychle. Co ale zůstalo po dvou
týdnech pevně v hlavě? Mohla by to být
ranní modlitba „Mode ani“ nebo modlitba
po jídle „Birkat HaMazon“. Pokud by je
snad ale přece jen někdo pozapomněl,
uběhne rok a může se chystat na další sar-
vas a všechno si znovu vrátit. 

Pokud jste ještě nepodnikli výpravu
do hlubin vaší židovské identity a je vám
mezi osmi a osmnácti, nenechte si příští
Szarvaš ujít. Tam můžete být dokonale
sami sebou a mnohé věci pochopit.
O sobě, o jiných, o našem směřování...

� Hana NICHTBURGEROVÁ
� Foto: Levente BOTTÁS 

NEVERENDING STORY – SZARVAS 2006

Svět dětí í dospělých má mnoho společného. I v Szarvaši se konaly volby, jejichž „řevnivost“ za těmi
opravdovými nikterak nezůstala pozadu...
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