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Krátce
JJeeddiinnéé  uumměělleecckkéé  ddíílloo,,  kktteerréé  ssii  aarrcchhii--
tteekktt  MMiieess  vvaann  ddeerr  RRoohhee  vvyybbrraall  ddoo  iinntteerr--
iiéérruu  bbrrnněěnnsskkéé  vviillyy  TTuuggeennddhhaatt,,  mmáá
nnoovvééhhoo  mmaajjiitteellee..  LLoonnddýýnnsskkáá  aauukkččnníí
ssííňň  SSootthheebbyy’’ss  jjeejj  vvyyddrraažžiillaa  zzaa  mmiilliioonn
lliibbeerr..  MMeettrroovvoouu  ssoocchhuu  TToorrzzoo  oohhllíížžeejjííccíí
ssee  žžeennyy  zz  rrookkuu  11991144  oodd  nněěmmeecckkééhhoo
eexxpprreessiioonniissttyy  WWiillhheellmmaa  LLeehhmmbbrruucckkaa
zzíísskkaall  nneezznnáámmýý  ssbběěrraatteell..  KKoonneeččnnáá
cceennaa  ppřřeekkoonnaallaa  vvššeecchhnnaa  ooččeekkáávváánníí
aauukkččnníí  ssíínněě  SSootthheebbyy’’ss..  TTaa  ppůůvvooddnněě
ooččeekkáávvaallaa  cceennuu  kkoolleemm  1111  mmiilliioonnůů
kkoorruunn,,  kkuuppeecc  nnaakkoonneecc  zzaappllaattiill    bbeezzmmáá--
llaa  ččttyyřřiikkrráátt  vvííccee..  DDrraažžbbaa  ttrrvvaallaa  nneeccee--
llýýcchh  ppěětt  mmiinnuutt..

MMiillaann  KKaalliinnaa

PPoottéé,,  ccoo  jjssmmee  ssee  vvrrááttiillii  zz IIzzrraaeellee,,  ppřřiinnee--
ssllaa  nnáámm  MMaahhaabbbbaa  ddvvaa  ppyyttllee  ssppeecciiáállnníí--
hhoo,,  tteennkkééhhoo  kkřřuuppaavvééhhoo  ttěěssttaa,,  nnaazzýývvaa--
nnééhhoo  rrooqqaaqq  nneebboo  rroo’’aa,,  kktteerrýý  jjeeddíí  mmuuss--
lliimmoovvéé,,  kkddyyžž  oossllaavvuujjíí  hhaaddžžžž..  CChhttěěllaa
nnáámm  nnaa  nnáášš  ssvváátteekk  uuppéécctt  mmaaccaa..  BByyllaa
jjsseemm  vveellmmii  ddoojjaattáá  aa uulleevviilloo  ssee  mmii,,  žžee
nnaaššee  ppřřáátteellssttvvíí  zzůůssttaalloo  nneeddoottččeennéé..

RRuutthh  SSoohhnn

VVlloožžiillaa  sseemmeennaa  ddoo  vvllaažžnnéé  vvooddyy,,  ppřřiiddaallaa
rrůůzznnéé  cchheemmiikkáálliiee  ––  aa ččeekkaallaa..  VVěěttššiinnaa
sseemmeenn  zzaahhyynnuullaa,,  jjeeddnnoo  vvššaakk  vvyykkllííččiilloo
aa zzaaččaalloo  rrůůsstt..  JJee  ttoo  nneejjssttaarrššíí  sseemmeennoo
nnaa  ssvvěěttěě,,  kktteerréé  ssee  ppooddaařřiilloo  oožžiivviitt..
PPrroottoo  bbyylloo  ppřřííhhooddnněě  nnaazzvváánnoo  MMeettuuzzaa--
lléémmeemm..  VVyyrroossttllaa  zz nněěhhoo  zzddrraavvěě  ssee  vvyyvvíí--
jjeejjííccíí  ssaazzeenniiccee  ppaallmmyy,,  kktteerráá  mmáá  vvššaakk
mmnnoohheemm  ddeellššíí  lliissttyy  nneežž  ddnneess  rroossttoouuccíí
ppaallmmyy..

YYeehhuuddaa  LLaahhaavv
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Zkouška ohněm

Socha Wilhelma
Lehmbrucka Torzo

ohlížející se ženy
v interiéru villy

Tugendhat, 
foto Lidové noviny



Třetího března večer, na konci
šabatu, se zdržíme v synagogách
o něco déle, neboť po modlitbě
Šmone esre se vsuvkami na konec
šabatu „ata chonantanu“ a na
Purim „al ha-nisim“ a „bijmej
Mordechaj“ začne již opravdový
svátek Purim, který zahajujeme
čtením Esteřina svitku.

Nyní se společně podívejme na několik
zajímavostí spojených se svátkem tak, jak
nám o nich vypráví talmudický traktát
Megila.

Proč se stal purimový zázrak? Z Esteřina
svitku víme, že Haman měl v úmyslu vyvraž-
dit všechny Židy perské říše, ale Všemohoucí
se nad nimi slitoval a učinil jim zázrak.
V traktátu Megila 12a se uvádí, že se jednou
žáci ptali svého učitele, rabiho Šimona bar
Jochaje, proč byl tehdy nad Židy vyřčen tak
strašný ortel. Rabi Šimon je pobídl, aby na
tuto otázku odpověděli sami. Žáci odvětili, že
to bylo zajisté proto, že se Židé zúčastnili
hostiny, kterou v hlavním městě Šúšan –
Súzách pořádal král Achašvéroš. Rabi Šimon
bar Jochaj však namítl, že pouze souvěrci,
kteří žili v Súzách, se účastnili královské hos-
tiny. Proč měli být tedy zahubeni Židé celé
říše? Rabi sám také žákům odpověděl, že to
bylo proto, že za panování krále Nebúkadne-
sara se klaněli modle. Klaněli se jí však
pouze ze strachu před králem, že pokud tak
nebudou činit, všechny je zabije. Proto byl
nad nimi vynesen tak krutý ortel, neboť poru-
šili přísný zákaz klanět se modlám. Žáci byli
jeho odpovědí velmi překvapeni a ptali se ho,
proč přece jenom Hospodin učinil Židům
zázrak? Rabi Šimon jim odvětil, že ačkoli se
tehdejší Židé klaněli modle, neměli sebemen-
šího úmyslu stát se modloslužebníky, jednali
tak pouze ze strachu před králem. Podobně
tak i Hospodin „jakoby“ vyřkl krutý ortel,
který však neměl v úmyslu vykonat.

Jednou z typicky svátečních modliteb je
Halel (modlitba, kterou tvoří Žalmy
113–118). Halel pronášíme nejen o svátcích,
které nám předpisuje Tóra, ale pronášíme jej
také během všech osmi dní Chanuka. Proč
tomu tak není na Purim? Odpověď opět
nalezneme v traktátu Megila 14a: Rabi
Chijja bar Avin a rabi Jehošua bar Korcha
zavedli řeč na otázku, proč na památku záz-

račného východu synů Izraele
z Egypta, kdy vyšli z otroctví na svo-

bodu, Halel říkáme, ale na památku
zázraku, kterým byli Židé záchraněni před

smrtí z rukou Hamana, neříkáme Halel?!
Halel by se měl pronášet i při této příležitosti
– o Purimu. Věc se má tak: purimový zázrak
se stal mimo území země Izraele, a proto
Halel neříkáme. Vždyť ale i východ z Egypta
proběhl mimo území Izraele, a přesto Halel
pronášíme! Ano, je to však proto, že do oka-
mžiku, než (po čtyřicetiletém putování) při-
šli synové Izraele do Zaslíbené země, tak
všechny země, v nichž se stal zázrak, byly
vhodné k tomu, aby se v nich pronášel Halel.
Avšak od chvíle, kdy synové Izraele vešli do
Erec Jisrael, čímž ještě zvýšili její svatost,
tak ostatní země ztratily toto privilegium.

Oproti tomu rav Nachman pravil, že
samo o sobě čtení Megilat Ester lze již pova-
žovat za Halel – oslavu Všemohoucího. Tím,
že čteme Esteřin svitek, jakobychom již
Halel pronášeli. Rava měl však jiné mínění.
Upozornil na skutečnost, že Halel začíná
Žalmem 113, v němž stojí: „Chvalte, Hospo-
dinovi služebníci,“ ale nestojí tam „faraó-
novi služebníci“. Když jsme vyšli z Egypta,
přestali jsme být faraónovými služebníky
a stali jsme se služebníky Hospodina, proto
o Pesachu je pronášení Halelu namístě.
Avšak o Purimu byli sice Židé zázračně
zachráněni před smrtí, ale nadále zůstali
poddanými, služebníky krále Achašvéroše,
a proto o Purimu Halel nepronášíme.

Poté, co jsme nahlédli do vyšších talmu-
dických sfér, připomeňme si čtyři purimové
micvy, které se dobře pamatují jako čtyři
mem.
1. Mikra megila – čtení Esteřina svitku

(večer 3. a dopoledne 4. března).

2. Mišloach manot iš
le’reehu – posílat
si vzájemně dárky
(minimálně dva
druhy potravin
v balíčku. Čím
více druhů, tím
lépe. Za měsíc je
Pesach, tudíž je
dobré se již nyní
postupně zbavo-
vat potravin obsa-
hujících chamec).

3. Matanot le’evjo-
nim – dárky chu-

dým (minimálně dvěma chudým Židům a kaž-
dému z nich darovat minimálně dvě mince,
aby si mohli koupit jídlo na purimovou hos-
tinu. Každý, kdo dá více, budiž požehnán).
4. Mište Purim – purimová hostina (slav-

nostní oběd 14. adaru – 4. března).
Svátek Purim je veselým svátkem, proto

nebude od věci zakončit náš talmudicko-
halachický exkurs dvěma humornými pří-
běhy, anekdotami, vážícími se k osobě praž-
ského rabína Jonatana Eibenschütze
(1690–1764), který byl znám nejen svou
učeností, ale i přátelskými styky s tehdejšími
představiteli katolického kléru, což byla v té
době věc neobvyklá.

Jednou se ptal jakýsi biskup rabi Jonatana:
„Řekněte mi, vaše Tóra vám přikazuje nemstít
se a nezanevřít na bližního (Lv 19,18). Vy
však každoročně dštíte nenávist na Hamana
a slavíte jeho pád.“ Rabi mu odvětil: „Slavíme
Purim proto, abychom těm dnešním Hama-
nům připomněli pád onoho prvního.“

Jeden farář se ptal rabi Eibenschütze:
„Proč vy, Židé, pořádáte sváteční hostiny
vždy večer a na Purim máte hostinu ve dne?“
Rabi Jonatan mu odvětil: „Já se vám také
divím. Všechny vaše svátky slavíte ve dne,
ale vánoce slavíte večer. Mám však na vaši
otázku odpověď. Purim slavíme ‚díky‘
gójovi Hamanovi, který nás chtěl zničit,
proto slavíme Purim a pořádáme hostinu
podle obyčeje nevěřících – ‚al pí minhag
gojim‘, to jest ve dne. A vy zase slavíte naro-
zení vašeho ‚mesiáše‘, který byl Žid, podle
židovského obyčeje – ‚al pí minhag Jehu-
dim‘, a proto slavíte vánoce večer.“

Přeji všem čtenářům Maskilu Purim
sameach.

� Rabín Daniel Mayer
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Program Bejt Simcha

březen 2007

pátek 2. března 
od 18 hodin v Bejt Simcha

Kabalat šabat s rabínem 
Andrew Goldsteinem 

a mládežnickou skupinou NPLS

sobota 3. března od 19 hodin 
v Pinkasově synagoze

Čtení Megilat Ester společně s Masorti
Olami, čte rabín Michael Dushinsky

sobota 10. března 
od 10 hodin v Bejt Simcha

Ranní sobotní bohoslužba s Masorti
Olami a rabínem Ronaldem Hoffbergem

neděle 11. března 
od 14 hodin v Bejt Simcha

Brigáda – generální předpesachový
úklid

V pátek 30. a v sobotu 31. března se

v Bejt Simcha bohoslužby nekonají –

zveme všechny, aby se připojili

k reformnímu minjanu, vedenému

rabínem Kučerou, na Židovské obci.

PRAVIDELNÉ AKCE

Kabalat Šabat každý pátek od 18 hodin

Kurz liturgie a zpěvu, vedený rabínem

a kantorem Michaelem Dushinskym – 

ve čtvrtek od 18.30 h (odpadá 29. 3.); 

pro přihlášky a bližší informace 

kontaktujte Bejt Simcha

HODINY PRO VEŘEJNOST

každý pátek od 17 do 18 hodin 

(mimo 30. 3.)

Bejt Simcha

Mánesova 8, 120 00 Praha 2

Telefon: 222 251 641, 724 027 929

E-mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

Bejt Simcha Vás srdečně zve

PESACHOVÝ
SEDER

v pondělí 2. dubna 2007 od 18 hodin
v restauraci Mánes 

(Masarykovo nábřeží 250, Praha 1)

Vstupné – pro členy FŽO: dospělí 200 Kč, studenti 150 Kč; pro nečleny FŽO:
dospělí 300 Kč, studenti 270 Kč; děti do 10 let vstup zdarma

Přihlášky v Bejt Simcha (e-mail: kehila@bejtsimcha.cz, telefon: 724 027 929)
nejpozději do pátku 23. března

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, Má-

nesova 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 poštov-
ného 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.

REFORMNÍ MINJAN
Srdečně zveme všechny zájemce na

společné šabatové bohoslužby 
reformního minjanu

pod záštitou World Union for Progressive Judaism

vede rabín Tomáš Kučera

pátek 30. března 2007 od 18 hodin
Kabalat šabat a následný Oneg šabat

sobota 31. března 2007
od 10 hodin Šachrit se čtením z Tóry

od 12 hodin společné studium týdenního oddílu Tóry

místo konání: Židovská obec (3. patro), 
Maiselova 18, Praha 1
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Které umělecké předměty se nejvíce

vyskytují v žádostech o vydání. Poža-

duje se i vydání kultovních předmětů?

Nejčastěji se žádosti o vydání týkají
výtvarných děl, tedy kreseb, grafiky a malby,
popřípadě plastiky, které je ovšem ve sbír-
kách Židovského muzea velmi málo. Jak
jsem již zmiňovala, některé restituční nároky
byly vzneseny také na knihy. Žádostmi
o vydání kultovních předmětů se prozatím –
pokud jde o restituce fyzickým osobám –
Restituční komise muzea nezabývala, i když
to samozřejmě neznamená, že takové případy
nemohou nastat. Většina kultových předmětů
ve sbírkách muzea pochází ovšem z majetku
židovských obcí, popřípadě dalších židov-
ských organizací a spolků, takže zde restituce
fyzickým osobám vesměs nepřipadají
v úvahu.

V poválečném období však docházelo
k vydávání kultových předmětů z muzejních
sbírek obnoveným židovským obcím. Dělo se
tak prostřednictvím Rady židovských nábo-
ženských obcí (RŽNO), ale v tomto případě
nelze mluvit o restituci. Smyslem tohoto
vydávání předmětů bylo zajištění chodu
náboženského života v obcích. K dalšímu
odlivu předmětů, mj. i kultových, došlo
v rámci vzájemného vypořádání předmětů
a hodnot kulturního dědictví mezi Českou
a Slovenskou republikou po rozdělení Česko-
slovenska v roce 1993. Stalo se tak na
základě zvláštní mezivládní dohody a jednalo
se o předměty, které kdysi náležely Židov-
skému muzeu v Prešově. Ani v tomto případě
se však nejednalo o restituci, šlo o vyrovnání
mezi dvěma státy.

Kolik zájemců o restituci už muzeum

kontaktovalo a jakými prostředky

zkoumáte oprávněnost jejich poža-

davků? V kolika případech byli 

žadatelé nakonec úspěšní?

Na muzeum se obrací řada lidí především
se žádostmi o pomoc při pátrání po konfisko-
vaném majetku. Těmto lidem ovšem vysvět-
lujeme, že jim jako muzeum nemůžeme
pomoci jinak, než tím, že provedeme rešerši
ve vlastním sbírkovém fondu. Rozsáhlá pát-

rání po spletitých osudech vlastnictví jejich
rodin (a to se netýká pouze uměleckých před-
mětů, ale především dalšího movitého
i nemovitého majetku) musejí vést žadatelé
sami, nebo si najmout někoho, kdo pro ně
pátrání provede. S žádostmi o pomoc
v podobě různých rešerší se samozřejmě
mohou žadatelé obracet na všechny veřejné
archivní a sbírkové instituce v ČR a konečně,
pokud jde o osudy uměleckých předmětů, již
několik let (od roku 2001) existuje při Ústavu
pro soudobé dějiny AV ČR Centrum pro
dokumentaci majetkových převodů kultur-
ních statků obětí druhé světové války, jehož
činnost je plně hrazena z veřejných financí,
a které se ve svém velmi extenzivním
výzkumu specializuje přímo na studium pro-
blematiky převodů kulturních statků v období
druhé republiky a druhé světové války. Do-
mnívám se, že i toto centrum, jehož činnost je
hrazena z peněz daňových poplatníků, by
mělo poskytovat informace komukoliv, kdo
o ně požádá. Více o centru a jeho zaměření se
lze dozvědět na www.centrum.usd.cas.cz/.

Od roku 1994 až dosud se Židovské
muzeum v Praze a jeho Restituční komise
zabývaly celkem desítkou žádostí o vydání
uměleckých předmětů z majetku fyzických
osob a třemi žádostmi o vydání knih. Pokud
jde o knihy, jedné žádosti již bylo vyhověno,
další dvě jsou stále v šetření. V případě umě-
leckých předmětů byly dosud kladně vyřízeny
čtyři žádosti, zamítnuty z důvodu nedůvod-
nosti či nedostatečného doložení byly čtyři
žádosti, v jednom případě bylo zjištěno, že
žadatel nebyl obeznámen s tím, že restituce
rodině proběhla již v období 1946–1948,
a jedna žádost je v současné době těsně před
uzavřením a vydáním věcí.

Vše, co se týče změn majetkových

poměrů, včetně restitucí, je bohužel

příležitostí i pro nepoctivce. Byly

i v Židovském muzeu registrovány

pokusy o podvodné jednání?

S pokusem o podvodné vylákání před-
mětů, o němž mluvíte, jsem se dosud neset-
kala. Jak jste v úvodu sám správně pozname-
nal, restituce židovského majetku jsou velmi

citlivou záležitostí, a to především pro
všechny potenciální žadatele. Lidé, kteří se na
nás obracejí se svými žádostmi, nebo třeba
jenom s žádostí o informace, kam se mohou
dále při svém pátrání obrátit, nesou často
velké trauma křivdy, kterou buď prožili přímo
oni sami nebo ji prožili jejich blízcí předkové.
Současně chovají naději, že by se při troše
štěstí mohlo podařit alespoň něco ze ztracené
minulosti jejich rodin najít. Ze zkušenosti
vím, že naprostá většina žadatelů je vedena
úplně jinými než zištnými, materiálními
motivy. Někteří z nich dokonce ani netuší, že
by po něčem měli pátrat nebo o něco žádat,
jak tomu bylo například ve zmiňované kauze
sbírky Emila Freunda, kde muzeum vyhledalo
potenciální žadatele samo. Jistě se najdou
někteří lidé, kteří ve své touze po alespoň
symbolické satisfakci, jakou pro ně může být
nalezení a navrácení sebeméně hodnotných
personálií, propadnou falešným nadějím, jed-
nají iracionálně nebo uvěří zcela zavádějícím
domněnkám. Jedna ze zamítnutých žádostí se
například týkala případu, kdy si žadatelka,
jako dcera umělce, jehož díla byla v naší
sbírce identifikována, činila na tato díla nárok
z titulu jediné umělcovy dcery a dědičky
a trvalo dlouho, než pochopila, že díla nepat-
řila jejímu otci, který je vytvořil, nýbrž jiným
osobám. Takové případy ale nelze považovat
za zlý úmysl. Muzeum není soud, ve věci res-
titucí nemá nástroje k získávání a kvalifikova-
nému posuzování veškerých důkazních mate-
riálů a tudíž nemá ani právo činit v daných
věcech jakákoli arbitrární rozhodnutí. Jeho
povinností je naopak co nejsvědomitěji pečo-
vat o svěřené předměty. Součástí této péče je
samozřejmě také to, že neuváženou restitucí
nepoškodíme další oprávněnou osobu. Pokud
se na pravidla někdo dívá z vnějšku, může vše
vypadat jako přílišná byrokracie a obstrukce,
je ale třeba si uvědomit, že na druhé straně je
zde také obrovská odpovědnost.

Mohou pracovníci muzea přibližně

odhadnout, jak se bude vyvíjet resti-

tuční proces v perspektivě několika let?

Vzhledem k tomu, že každý případ je
třeba posuzovat individuálně, není něco tako-

SPRAVEDLNOST PRO TŘETÍ GENERACI
část III.

V lednovém čísle jsme pod tímto titulkem uveřejnili obsáhlé interview s Ing. Pavlem Jiráskem o Centru pro dokumentaci majetkových
převodů kulturních statků obětí druhé světové války, v únorovém čísle jsme o rozhovor požádali Mgr. Michaelu Hájkovou, kurátorku
Sbírky vizuálního umění Židovského muzea v Praze. Dnes vám nabízíme pokračování tohoto rozhovoru.

�
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vého možné říci. Žádná zobecnění, z nichž by
se dalo v tomto směru cokoli předvídat, nee-
xistují. S ohledem na ověřitelnost údajů
o původních vlastnících předmětů se lze
domnívat, že vydávání předmětů ze sbírek
muzea nebude nadále častým jevem, a to bez
ohledu na to, jak nás těší, když se podaří iden-
tifikovat díla i jejich vlastníky či dědice,
jejichž nárok se následně podaří také proká-
zat. Mírnou útěchou snad může být, že valná
většina předmětů, o něž se mohl někdo uchá-
zet, byla vydána již v první vlně restitucí
v období let 1946–1948. Existovaly ale samo-
zřejmě případy, kdy lidé o uchování předmětů
z majetku svých rodin ve sbírkách Židov-
ského muzea neměli z nejrůznějších příčin
ani tušení. Věříme, že v těchto případech se
nám podaří napravit, co bude, po tak dlouhé
době, možné.

Hodně se psalo o navrácení rodinných

portrétů manželů Kolbenových.

Můžete uvést k této restituci něco

zajímavého a stručně se zmínit o dal-

ších významných nebo zajímavých 

případech?

Případ navrácení portrétů Emila a Mal-
víny Kolbenových je svým způsobem ojedi-
nělý v tom, že restituentem byl jejich vnuk,
který byl podle nalezených záznamů jejich
posledním vlastníkem před konfiskací praž-
skou Treuhandstelle. V tomto případě nebylo
prokazování vlastnictví složité a nemusela
být dodržena ani roční ochranná lhůta pro pří-
pad, že by se o díla hlásil ještě někdo další.
Z pohledu posuzování oprávněnosti nároku to
byl velmi hladký případ, nicméně než jsme
díla ve sbírce identifikovali (přesněji – než
jsme identifikovali všechny předměty
z majetku rodiny Kolbenových), uplynulo
několik let. Původní majitel se rozhodl resti-
tuovat pouze portréty svých prarodičů, ostatní
malby, kresby, plastiky a archiválie se proza-
tím rodina rozhodla v muzeu ponechat. Vět-
šinu těchto předmětů je nyní možné shléd-
nout na výstavě o rodině Kolbenových, která
byla v galerii Roberta Guttmanna otevřena
v únoru a potrvá do 15. dubna.

Ředitel židovského muzea v Praze

dr. Pavlát kdysi prohlásil, že muzeum

se necítí být majitelem sbírek, ale

pouze jejich správcem, protože

naprostá většina sbírkových předmětů

se do muzea dostala proti vůli jejich

právoplatných majitelů, kteří byli nej-

prve nacistickým systémem okradeni

a nakonec i zavražděni. Restituční

proces tedy vnímá jako přirozenou

nápravu minulých křivd. Domníváte

se, že podobně uvažují i jiní předsta-

vitelé sbírkotvorných institucí v České

republice?

Citované prohlášení dr. Pavláta, které je
podle mého názoru možné označit za krédo
restituční politiky Židovského muzea v Praze,
je naprosto přesné a já se s ním přirozeně plně
ztotožňuji. Jak se chovají jiné sbírkové insti-
tuce, mi nepřísluší hodnotit, i když to nezna-
mená, že si myslím, že je v otázce řešení res-
titučních kauz a zejména v přístupu
k žadatelům o restituci vše v pořádku. Co mi
v případě některých institucí vadí nejvíce, je
neschopnost otevřené a kompetentní komuni-
kace s žadateli, kteří jsou mnohdy bezradní,
neznají místní poměry ani jazyk a absolutně
nejsou připraveni na nedostatek základních
a jednoznačných informací. Jinak ale věřím,
že průzkum provenience sbírkových před-
mětů je běžnou součástí dokumentace sbírko-
vých fondů všech sbírkotvorných institucí na
území České republiky, a to ať tyto instituce
systematický průzkum již v současné době
provádějí, či se jej teprve chystají provést.
Vlastnická historie předmětů je neméně zají-
mavá než předměty samy a mnohdy je to
právě tato historie, která činí z běžných sbír-
kových kusů mimořádně zajímavé exponáty
se silnou vypovídací hodnotou. Z tohoto
důvodu nepochybuji o tom, že by správce
jakékoli sbírky cíleně provenienční průzkum
ignoroval. Na druhé straně ovšem ze své
jedenáctileté muzejní kurátorské praxe vím,
že systematické zkoumání provenience sbír-
kových předmětů je často časově neobyčejně
náročná práce, k níž lze přistoupit až ve
chvíli, kdy jsou sbírky základně zpracovány
ve smyslu uložení, konzervace a základní
dokumentace. Dokážu si proto představit, že
mnoho zdejších sbírkotvorných institucí
může náhle vznesený požadavek systematic-
kého průzkumu původu celých sbírek za sou-
časného stavu věcí spíše paralyzovat. Není to
ovšem, jak by se na první pohled někomu
mohlo zdát, pouze otázka nedostatku financí,
spíše jde o otázku stanovení priorit a schop-
nosti tyto priority naplnit ve stanoveném
čase. Tlakem shora nebo průzkumem prová-
děným týmy externistů se situace určitě nevy-
řeší. Stále totiž platí, že nejlépe se ve struk-
tuře sbírky a historii její dokumentace vyzná
správce, který s ní po léta pracuje.

Poslední otázka – pokud bude resti-

tuční proces ukončen jakousi legisla-

tivní „tečkou“ a na muzeum se obrátí

oprávněný dědic a požádá o navrácení

některého předmětu, bude ochotno

muzeum takovému zájemci vyhovět

i nad rámec povinné legislativy?

Myslím, že toto jsem již vysvětlila v odpo-
vědích na předchozí otázky. Židovské
muzeum v Praze, v souladu se závěry obou
významných mezinárodních konferencí
věnovaných otázkám majetku konfiskova-
ného v období holocaustu a jeho restituce,
jakož i v souladu s názorem všech význam-
ných mezinárodních organizací usilujících
o nápravu těchto majetkových křivd, nikdy
nepovažovalo jakékoli časové omezení mož-
ností uplatnění restitučního nároku za
vhodné. Vždy naopak zastávalo názor, že se
v tomto ohledu nebude omezovat pouze na
splnění zákonné povinnosti. Jak navíc vyply-
nulo z nedávných změn v zákonných úpra-
vách, o nichž jsem se zmiňovala již v úvodu
rozhovoru, ona legislativní „tečka“ za restitu-
cemi je nakonec i podle českého právního
řádu naštěstí už minulostí.

S kurátorkou Sbírky vizuálního umění Židovské-
ho muzea v Praze Mgr. Michaelou Hájkovou

� hovořil Milan KALINA

�

Adar 5767

C. Vogl, Portrét ženy s modlitební knihou, 1845, olej
na plátně, 65,5 x 52 cm. Původně majetek rodiny
dr. Emanuela Herrmanna. Byl vydán dědicům po
paní Margit Herrmannové v roce 2006.
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V posledních týdnech se popsalo mnoho
papíru o tzv. případu TUGENDHAT. Jedná
se o další osud nejcennější ukázky moderní
funkcionalistické architektury na území
České republiky – vily postavené v rezi-
denční brněnské čtvrti Černá pole světozná-
mým německým architektem Ludwigem
Miese van der Rohe.

Zpět do historie
Greta Löw-Beerová, dcera textilního továr-

níka, se vdala za Fritze Tugendhata, syna
z obdobně bohaté rodiny textilního magnáta.
Gretin otec věnoval novomanželům jako sva-
tební dar luxusní pozemek v prestižní brněnské
lokalitě. Manželé projevili mimořádné pocho-
pení pro moderní bydlení a vybrali si architekta
Ludwiga Miese van de Rohe, kterého Greta
znala z Německa jako autora domu pro Hugo
Perelese z roku 1911, a nechali si postavit uni-
kátní vilu „na klíč“, v níž je setřena hranice
mezi tím, co je uvnitř a co venku. Spouštěcí
okna v hlavní obytné místnosti umožňovala
propojení se zahradou, podobně volně byly
propojeny i další vnitřní prostory. Stavba je
podle znalců unikátní svou prostorovou kon-

cepcí, výběrem materiálu i zařízením. A její
cena? Odborníci soudí, že za tehdejší hodnotu
vily se mohlo pořídit přibližně třicet standard-
ních rodinných domů. V roce 1929 byla vila
hotova a manželé ji začali obývat, aniž tušili,
jak málo tuto překrásnou stavbu užijí. Tugen-
dhatovi byli Židé a v domě bydleli jen do svého
útěku před nacisty v roce 1938. Manželé nej-
prve žili ve Švýcarsku, později se přestěhovali
do Venezuely. Dům v roce 1940 zabavilo Ges-
tapo a na konci války jej obsadila Rudá armáda,
která u vzácné onyxové desky ustájila koně.
Ještě v roce 1945 byla vila jako německý (!)
majetek zabavena tehdejším československým
státem. Objekt pak byl využíván jako škola ryt-
miky, rehabilitační středisko fakultní nemoc-
nice atd.. V roce 1969 se dostala do majetku
města Brna a v letech 1982–85 prošla částeč-
nou, avšak necitlivou rekonstrukcí, kdy bylo
množství původních prvků navržených van der
Rohem nenávratně zničeno.

Vila a UNESCO
Význam této stavby v kontextu moderní

světové architektury byl potvrzen v roce 2001,
kdy byla vila s unikátní prostorovou koncepcí,

výběrem materiálu i zařízením zapsána na
seznam Světového kulturního dědictví
UNESCO. Na tomto seznamu je pouze šest
vil. To dosvědčuje skutečnost, že předválečné
Československo bylo architektonickou vel-
mocí. Čeští architekti, odchovaní zakladate-
lem české moderny Janem Kotěrou, velmi
pozorně sledovali zásady purismu a funkcio-
nalismu, vytyčené na počátku dvacátých let
Le Corbusierem. Desítky skvělých architektů
svou prací napomohly tomu, že Českosloven-
sko svým velkým množstvím špičkových sta-
veb nemělo v Evropě téměř konkurenci. Vedle
výborných tuzemských architektů si investoři
objednávali stavby i u zahraničních autorů
a tato konkurence pomáhala zvyšovat nejen
úroveň oboru, ale ilustrovala mimo jiné vyso-
kou úroveň meziválečné kultury v ČSR a také
ekonomickou prosperitu oné doby.

Tugendhatovi se hlásí o svůj
majetek

Tugendhatovi měli čtyři děti: Ernsta, který
nyní žije střídavě v Německu a jižní Americe,
Herberta, jehož potomci bydlí v USA, Ruth,
žijící v Curychu, a Danielu, bydlící ve Vídni.

VILLA TUGENDHAT
zkouška ohněm

�

„Co bylo ukradeno, musí být vráceno,“
znělo jedno z hesel sametové revoluce.
Jeho smyslem nebylo jen obnovení,
rekonstrukce bývalých vlastnických
vztahů, dosažení materiální
spravedlnosti, ale také (a to je snad
ještě důležitější) obnovení úcty
k majetku jako výsledku soukromého
podnikání a poctivé práce generací
slušných lidí. Žijeme v zemi, kde dva
totalitní režimy za půlstoletí svého
trvání dokonale zničily instituci
soukromého majetku v právním
i morálním smyslu a intoxikovaly mysl
několika generací vědomými či
podvědomými předsudky vůči každému,
kdo jen nepatrně převyšoval své okolí
svou podnikavostí nebo pilností.

Villa Tugendhat je podle znalců unikátní svou prostorovou koncepcí, výběrem materiálu i zařízením, foto LN.

Tak unikátní památka
jakou je vila Tugendhat,
musí zůstat jako muzeum
přístupna veřejnosti. Není
rozhodující, kdo bude

majitelem, ale jak s ní naloží. Tím, že Tugend-
hatové nyní prodali sochu patřící do interiéru
vily, poněkud své úmysly zpochybnili.

Viktor Rudiš, architekt

Městem stále odkládaná oprava vily Tugend-
hat nepřinesla této jedinečné památce nic

dobrého. Kvůli minulému i současnému
postoji magistrátních úředníků je vrácení
původním majitelům více než rozumné, a to
nejen proto, že vila byla ukradena, ale také
proto, že majitelé ji chtějí opravit a pečovat
o ni.

Pavel Bezdíček, stavební technolog

Březen 2007

Malá anketa mezi Brňany
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Jejich právní zástupce Marc R. Richter sdělil
ministerstvu kultury, že má plnou moc jednat
o navrácení vily do rodinného vlastnictví.
Rodina Tugendhat podle ministerstva nepožá-
dala o majetek ani v letech 1945 až 1948, ani
v 90. letech, nepožádala ani o částečné
odškodnění prostřednictvím Nadačního fondu
obětem holocaustu. Podle informací ČTK ale
původní majitelé po roce 1945 o vilu žádali,
procedura, o níž jsou záznamy v brněnském
archivu, se však nestihla vyřídit do února
1948. Po revoluci v roce 1989 vypukly dis-
kuze o navrácení vily, rodina ji ale odmítla
s podmínkou, že vila musí sloužit veřejnosti
a musí být vzorně opravena. Město to závazně
slíbilo a tento slib opět potvrdilo před pěti lety,
kdy UNESCO zapsalo vilu do svého prestiž-
ního seznamu A opět se nic nedělo.

Potomci původních majitelů vily patrně
požádají o navrácení objektu na základě
zákona o nápravě majetkových křivd způso-
bených holocaustem, což potvrdil ředitel
Muzea města Brna Pavel Ciprián i brněnský
primátor Roman Onderka (ČSSD), který jed-
nal s právním zástupcem rodiny. Úmysl
rodiny požádat o vydání vily potvrdilo
i Ministerstvo kultury ČR.

Brno dlouho plánuje rekonstrukci objektu,
která už měla být dávno hotova. Podle tvrzení
radnice by měla začít příští rok. Problém je
však s výběrovým řízením na projekt za sto
milionů korun, kterým se kromě antimono-
polního úřadu začala zabývat i policie. Měst-
ská rada nyní rozhodla, že nechá prověřit
všechna výběrová řízení týkající se vily a také
časový harmonogram prací. O odložení prací
radní nejednali. Právě katastrofální stav této
jedinečné památky je motivem, proč se
rodina rozhodla vzít věci do svých rukou
a rekonstrukce se ujmout ve své péči. Stav
památky zhoršuje i to, že v roce 2006 vilu
navštívilo rekordních 17 000 turistů z celého
světa a návštěvnost tohoto architektonického
unikátu se tak vyšplhala na nejvyšší možnou
úroveň z hlediska jeho nutné ochrany.

„Fligna“ brněnské radnice
Podle vedení města však nebylo možné

v souladu s platnou legislativou žádosti vyho-
vět. „Nikdy jsme nezpochybnili morální
právo rodiny na vrácení majetku. Převod
památky do majetku rodiny Tugendhat však

v dané chvíli nebyl možný, protože vila není
ve vlastnictví státu, ale města Brna. A vracet
podle zákona o zmírnění škod způsobených
holocaustem, na jehož základě rodina o vrá-
cení žádá, se totiž týká jen uměleckých děl
v majetku státu. A otázku restitucí vždy řešil
v české republice stát,“ vysvětlil primátor
Roman Onderka.

Brněnské zastupitelstvo na svém ledno-
vém zasedání učinilo poté průlomové rozhod-
nutí v řešení tohoto problému. Zastupitelé
schválili usnesení, které otevírá cestu k pře-
vodu vily do majetku státu. A právě stát by
měl poté rozhodnout, zda mají dědicové na
restituci skutečně nárok. „Je to usnesení,
které respektuje zdejší právní zvyklosti
a kontinuitu. Žádosti spojené s křivdami
holocaustu vždy řešil stát, měl by se proto
zabývat i touto kauzou,“ doplnil Roman
Onderka. Komu tedy nakonec oficiálně při-
padne vila Tugendhat, se teprve ukáže. Na
tahu bude nyní Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových.

Názor ředitele Muzea města Brna
Ve své typologické kategorii – rodinný dům

– je brněnská vila Tugendhat jednou ze šesti
nejvýznamnějších staveb na světě. Muzeum
města Brna se tak zároveň stalo první muzejní
institucí u nás, která začala spravovat a provo-
zovat takto významnou památku. Správou vily
Tugendhat bylo Muzeum města Brna pověřeno
mj. také proto, že disponuje jednou z nejkvalit-
nějších sbírek moderní architektury v České
republice a je vybaveno kvalifikovanými
odborníky. Z celé řady důvodů je současná situ-
ace kolem vily Tugendhat pro Muzeum města
Brna velmi bolestná. Domníváme se, že ještě
nebyly vyčerpány všechny možnosti jednání
s dědici – dětmi Grety a Fritze Tugendhato-
vých. Ještě je možno jednat s nimi o garancích
takového řešení památkové obnovy vily, jež by
odstranily důvody, pro které nyní dědicové
žádají o její vydání, aniž by při tom utrpěla
prestiž města Brna ve schopnosti řádně se sta-
rat o nejcennější památku na svém území, říká
v závěru svého obsáhlého vyjádření ředitel
muzea Pavel Ciprian.

Senzační aukce u Sotheby’s
Jediné umělecké dílo, které si architekt

Mies van der Rohe vybral do interiéru brněnské

vily Tugendhat, má nového majitele. Londýn-
ská aukční síň Sotheby’s jej vydražila za milion
liber. Metrovou sochu Torzo ohlížející se ženy
z roku 1914 od německého expresionisty Wil-
helma Lehmbrucka získal neznámý sběratel.
Konečná cena překonala všechna očekávání
aukční síně Sotheby’s. Původní představa
konečné ceny byla kolem 11 milionů korun,
kupec nakonec zaplatil bezmála čtyřikrát více.
Dražitel začal na 180 tisících liber, ale nabitý
sál pak s úžasem sledoval, jak cena hladce pře-
skočila odhadované maximum 350 tisíc liber.
Když dosáhla dvojnásobku, byl ruch v sále
znatelnější, pak se cena na chvíli zastavila na
900 tisících liber, ale nakonec je plavmo pře-
skočila a dosáhla skoro trojnásobku odhadu.
Prodána byla za necelých pět minut.

„Lehmbruckovo Torzo se stalo dokonalým
doplňkem van der Roheho díla, svým půva-
bem a vlnitými křivkami připomíná křivky
židlí a vzpínající se a klesající vzory onyxové
zdi, kde byla socha původně vystavena,“
lákala aukční síň milovníky umění ke koupi
díla. O dílo se zajímaly Moravská galerie
v Brně a pařížské Musée d’Orsay. Konečná
částka ale byla nad jejich současné finanční
možnosti.

Tugendhatovi získali vzácnou sochu v res-
tituci loni v listopadu. Nyní na základě stej-
ného zákona o zmírnění křivd spáchaných
holocaustem žádají i o vilu Tugendhat. „Vilu
bychom ale neprodali. Nejdůležitější je, aby

V případě vily jde o unikátní, dvakrát ukrade-
nou památku, která nade vší pochybnost patří
rodině Tugendhatů. Již dávno ji měli mít ve
svém vlastnictví; určitě by nebyla tak zdeva-
stovaná. Navíc slíbili, že zůstane i po opravě
přístupna široké veřejnosti.

Klára Hájková, dětská lékařka

Neznám a předpokládám, že ani neexistuje
žádné zákonné opatření, které by fakticky brá-
nilo vracet prokazatelně ukradený majetek. To,
že se v médiích a na veřejnosti vede polemika
o této neoddiskutovatelně jasné kauze, doka-
zuje právní a morální pokleslost společnosti.

Josef Polach, stavební inženýr

Vila Tugendhat by se měla v restituci vrátit
majitelům vzhledem k tomu, že město
nebylo celá léta schopno se postarat o její
rekonstrukci. Výsledkem je její žalostný
stav.

Aleš Havelka, 
obchodní zástupce

Sestry Ruth a Daniela Tugendhatovy při prohlídce
interiéru vily, o jejíž navrácení požádaly, foto LN.
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byla zrekonstruovaná a zůstala otevřená
veřejnosti,“ tvrdí jedna z dědiček Daniela
Hammer-Tugendhatová.

Galeristé jsou rozhořčeni
Prodej sochy způsobil rozčarování zejména

v Moravské galerii. Právě z jejích depozitářů
kunsthistorici sochu vytáhli a předali Tugendha-
tovým. „Během jednání jsme opakovali, že
socha by se měla vrátit do vily. A Tugendhatovi
tehdy sdíleli stejný názor,“ řekl ředitel Morav-
ské galerie Marek Pokorný.

Aby kunsthistorici zajistili, že socha sku-
tečně zůstane poblíž onyxové zdi, požádali
Tugendhatovy o předkupní právo. „Na náby-
tek nám ho dali, na sochu ne,“ řekl Pokorný.

Ředitel památkového ústavu v Brně Petr
Kroupa požádal ministerstvo kultury, aby
sochu prohlásilo kulturní památkou, což by
zamezilo její vývoz a prodej. Ministerstvo
však návrhu nevyhovělo, a tak se Torzu ohlí-
žející se ženy otevřela cesta do aukčního
domu. 

Socha není kulturní památkou
Socha z brněnské vily Tugendhat, kterou

majitelé prodali na londýnské aukci, nemohla
být podle ministerstva kultury prohlášena za
kulturní památku. Kroky, směřující k prohlá-
šení sochy Wilhelma Lehmbrucka Torzo ohlí-
žející se ženy za kulturní památku, minister-
stvo kultury nepodniklo, protože prý mimo
kontext vily Tugendhat a muzejní sbírku byla
„solitérem“ a sama o sobě nesplňovala krité-
rium „významného dokladu historického
vývoje“. Právě proto, že socha, která pochází
z původního vybavení slavné brněnské vily,
nebyla v České republice prohlášena kulturní
památkou, mohla být vyvezena ze země
a vydražena na aukci v Londýně, kde ji
neznámý sběratel koupil za částku odpovída-
jící více než 42 milionům korun. Ministerstvo
kultury uvedlo, že podnět na prohlášení sochy
za kulturní památku podalo brněnské územní
pracoviště Národního památkového ústavu.

Ministerské vysvětlování
Autor sochy Wilhelm Lehmbruck

(1881–1919) byl podle ministerstva nesporně
významným a osobitým sochařem, který však
nepůsobil v českých zemích. Jeho díla jsou
tudíž významnými sbírkovými předměty
muzeí výtvarného umění specializovaných na
evropské umění 19. a 20. století. Proto měla
socha (podle ministerstva) nesporný význam
pro sbírku Moravské galerie v Brně, v níž byla
od 60. let minulého století. Na základě zákona
o zmírnění některých majetkových křivd způ-

sobených holocaustem ji galerie vydala opráv-
něným dědicům. Ministerstvo dále uvedlo, že
mimo muzejní a galerijní sbírky měla socha
značný význam také jako součást umělecké
výzdoby vily Tugendhat. Ta ale byla národní
kulturní památkou prohlášena již v době, kdy
socha byla ve sbírce Moravské galerie v Brně
a ve vile byla nahrazena kopií. Na Seznam svě-

tového dědictví UNESCO byla vila zapsána
s kopií sochy jako svým příslušenstvím. Tím,
že socha byla vydána dědicům původního
vlastníka, stát ztratil možnost zajistit její navrá-
cení do vily.

„Socha se tak stala solitérem, mimo kon-
text vily Tugendhat a mimo muzejní sbírku,
byť zajímavým, což značně oslabilo důvody
pro její případné prohlášení za kulturní
památku, sama o sobě nesplňovala kritérium
významného dokladu historického vývoje.
Z tohoto důvodu ministerstvo kultury řízení
za prohlášení sochy za kulturní památku
nezahájilo,“ uvedlo ministerstvo.

Jediný možný pohled
Ministerští úředníci tvrdí, že nahlíží-li se

na věc z hlediska čistě odborného, například
kunsthistorického, bylo vydání sochy dědi-
cům původních vlastníků nesporně ztrátou pro
sbírku Moravské galerie v Brně a pro státní
sbírky obecně. „Nahlížíme-li na věc z hlediska
politického a morálního, což je vlastně jediný
relevantní pohled, protože věci nejsou vydá-
vány na základě kunsthistorických posudků,
ale na základě politické vůle iniciované
morálními aspekty, pokládá ministerstvo kul-
tury za absurdní hovořit v těchto souvislostech
o ochuzování státu, protože stát z vlastní vůle
rozhodnutím svých zákonodárců přistoupil
k navracení majetku, který nabyl na základě
v minulosti páchaných majetkových křivd,
a vrací tudíž jen to, co mu nepatří, navíc
pouze při splnění poměrně přísných podmí-
nek,“ uvedlo ministerstvo kultury.

Židovský konfiskát
Socha Torzo ohlížející se ženy byla po

desetiletí v brněnském galerijním depozitáři
ceněna na pouhé desítky tisíc korun. „Její
cena byla vyčíslena na 68 000 korun; ani
později ji galerie přes připomínky odborníků
neocenila výše,“ řekl novinářům historik
architektury Karel Ksandr. Plastika byla ve
sbírkách Moravské galerie v Brně již od konce
druhé světové války. Dostala se tam díky teh-
dejšímu německému řediteli organizace, který
ji s dalšími díly zabavenými perzekvovaným
Židům uchránil před ztrátou. Teprve
v 60. letech byla zařazena do katalogu.

Wilhelm Lehmbruck, autor sochy, je nej-
významnějším předválečným autorem
obdobného významu, jako pro české pro-
středí mají Jan Štursa či František Bílek.
Podle Ksandra existují ještě dva exempláře
téže plastiky. Socha mohla být prohlášena
kulturní památkou kdykoli během uplynulých
desítek let. Prohlašovat ji památkou účelově
ve vypjaté době, kdy Tugendhatovi žádají
o vydání vily a kdy na sochu mají dle českých
i mezinárodních zákonů nárok, vnímají
mnozí jako nemorální. V katalogu sbírek byla
u sochy poznámka, že jde o židovský konfis-
kát. Plastika byla dlouho na mezinárodním
seznamu děl odcizených obětem holocaustu
a bylo možné předpokládat, že někdo požádá
o její vrácení.

Co lze očekávat?
Odborníci zainteresovaní do letitých pří-

prav rekonstrukce vily Tugendhat mají zato,
že brněnští představitelé budou nyní brzdit
vydání vily potomkům jejích původních
vlastníků. Zástupci města cítí prodej sochy
jako křivdu – potomci majitelů vily vždy
říkali, že plastika je nenahraditelnou památ-
kou na rodiče a vilu; pietně uchovávají i ori-
ginální zařízení z vily, které se rodičům poda-
řilo odvézt. Ztroskotala myšlenka převést vilu
z majetku města na stát, který nemovitost
může vydat. Tugendhatovi se pravděpodobně
budou o rodinný majetek soudit, podle Ksan-
dra se může rekonstrukce objektu zpozdit
o další léta.

V médiích se také spekuluje o tom, zda
Tugendhatovi mají peníze na rekonstrukci vily,
která se odhaduje na přibližně 110 milionů
korun. Sami o tom musejí mít představu, jsou
mezi nimi historikové umění i restaurátoři.
Ksandr se domnívá, že s renomé, které v oboru
mají, a s významem vily Tugendhat by jistě
prostředky získala případně vzniklá meziná-
rodní nadace na podporu vily Tugendhat.

� Milan Kalina

Obytné hala brněnské vily Tugendhat, v pozadí Torzo
ohlížející se ženy, jediné umělecké dílo, které archi-
tekt Mies van der Rohe vybral do interiéru, foto LN.
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Tady jsem – žena, Židovka, rabínka,
kterou čeká půlroční pobyt v Káhiře.
Jak budou Egypťané reagovat, až zjistí,
kdo jsem. A budeme schopni
překlenout propast mezi našimi, proti
sobě navzájem stojícími pohledy na
izraelsko-arabský konflikt?

20. dubna
Řekli jsme už několika našim přátelům,

že jsme Židé. První byl Noam – poté, co mu
jeho kamarád ze sousedství Muhamed nazna-
čil, že si to myslí, Noam mu to potvrdil. Měli
mezi sebou od té doby pár zajímavých roz-
hovorů. V jednom z nich Muhammed prohlá-
sil, že jak prezident Bush, tak Condoleezza
Riceová jsou Židé! Všichni jsme se tomu
zasmáli, i když na druhou stranu nás tato
názorná ukázka velmi přehnaných představ
o židovském vlivu znepokojila.

Mahabbě jsme řekli, že jsme Židé, před-
tím, než jsme odjeli do Izraele na Pesach.
Nechtěli jsme jí lhát o tom, kam jedeme. Ani
nemrkla. Věděla dokonce, že Židé nejedí
o Pesachu chléb. To mě překvapilo a zeptala
jsem se, zda už někdy pracovala pro židov-
skou rodinu. Ne, řekla, že o tom ví z filmů
a televize. Vzhledem k tomu, že o rok dříve
se v Egyptě s velkým úspěchem vysílal seriál
natočený na motivy Protokolů siónských
mudrců, trochu jsme se obávali, jakým infor-
macím mohla být Mahabba vystavena.

Na tento rozhovor s Mahabbou jsem
svým způsobem dlouho čekala. A přece jsem
necítila takovou úlevu, jakou jsem očeká-
vala. Vzhledem k tomu, jak vysoce se
v egyptské společnosti cenní zdvořilost,
říkala jsem si, jestli se vůbec můžu dozvědět,
co lidé skutečně cítí k nám jako Židům.
Bude se třeba Mahabba navenek chovat
stejně přátelsky jako dřív, ale uvnitř se její
vztah k nám změní?

Poté, co jsme se vrátili z Izraele, přinesla
nám Mahabba dva pytle speciálního, ten-
kého křupavého chleba, nazývaného roqaq
nebo ro’a, který jedí muslimové, když osla-
vují hadžž. Chtěla nám na náš svátek upéct
maca. Byla jsem velmi dojatá a ulevilo se
mi, že naše přátelství zůstalo nedotčené.

27. dubna
Během jarních prázdnin jsme navštívili

velkolepé faraónské chrámy a hroby v Asu-

ánu, Abu Simbelu a Luxoru. Nejzajímavější
na celé návštěvě bylo naše setkání s Muha-
medem, který nás se svým motorovým člu-
nem převážel k chrámu ve Philae. Později
toho dne, když jsme večeřeli v Mona Lise,
restaurační lodi plovoucí po Nilu, všiml si nás
a přišel nás pozdravit. Muhamed patří k Nú-
bijcům, zvláštnímu etniku žijícímu v sever-
ním Súdánu a jižním Egyptě. Když se Reuven
zeptal, kde bychom mohli koupit nějakou
dobrou nahrávku núbijské hudby, Muhamed
odběhl a vrátil se s kazetou, kterou pro nás
koupil, přičemž trval na tom, že nám ji dá
darem. Ukázalo se, že on a jeho kamarádi
mají dnes v restauraci pravidelné setkání, kde
zpívají tradiční núbijské písně. Zeptal se,
jestli bychom si nechtěli zazpívat s nimi.
Samozřejmě jsme souhlasili! Za chvíli kolem
nás sedělo asi osm Muhamedových přátel,
kteří zpívali své núbijské lidové písně, větši-
nou milostné, za doprovodu tradičních
bubínků. Melodie zněly africky, velmi váš-
nivě a krásně. Nohy podupávaly, těla se
kývala, ruce tleskaly… Rytmy a melodie nás
zavedly do jejich světa, atmosféra byla velmi
vřelá. Byl to jeden z těch magických oka-
mžiků, na něž nikdy nezapomeneme.

1. květen
Mahabba dnes dorazila se dvěma hrnci

plnými různých druhů mahši – plněných
lilků, cuket, zelených papriček a našich oblí-
bených zelných listů. Za tu dobu, co jsme
zde, jsme tuto egyptskou pochoutku ochut-

nali v několika restauracích, ale s Mahabbi-
ným mahši se to srovnávat nedalo.

Později jsme s Mahabbou mluvily
o spolu navzájem souvisejících egyptských
problémech – nezaměstnanosti a extrémně
nízkých platech mnohých z těch, kteří mají
alespoň to štěstí, že nějakou práci mají.
Mahabba mi řekla, že muži, pracující
v hotelu naproti našemu domu, vydělávají
jen 350 egyptských liber měsíčně, tedy
zhruba 70 dolarů. Všichni mají ještě druhé
zaměstnání, aby uživili své rodiny. Mahab-
bin manžel, krejčí, neměl žádný pravidelný
plat; jeho výdělek závisel na tom, kolik měl
zakázek a kolik toho zvládl ušít. Před pěti
lety zemřel náhle na infarkt, ve věku 38 let.
Mahabba se od té doby musela začít sama
starat o jejich tři děti, kterým tehdy bylo 17,
13 a 3 roky.

Mahabbin otec zemřel, když jí bylo deset.
Nikdy se nenaučila číst, protože rodina si
mohla dovolit posílat do školy jen její dva
bratry. I když oficiálně je v Egyptě vzdělání
zdarma a pro všechny, Mahabba mi vysvět-
lila, že jsou tu skryté náklady – rodiče musejí
svým dětem kupovat knihy a školní
pomůcky, protože státní subvence nejsou
dostatečné.

Mahabbina dcera Hoda ji naučila arabská
písmenka, ale Mahabba mi řekla, že „neumí
číst slova“ a ukázala na moje arabské stu-
dijní materiály. „Když umíš písmenka,
můžeš číst i slova,“ řekla jsem jí. Společně
jsme se podívaly na jedno arabské slovo.

ARABSKÉ REFLEXE II. část

9
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Mešita An-Nasr Muhamad v centru Káhiry, jedna ze čtyř tisíc mešit ve městě
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� Mahabba pojmenovala každé písmenko
a řekla mi, jak se vyslovuje; pomohla jsem jí
zvuky pospojovat, aby z nich vzniklo slovo.
Pak jsme pokračovaly s dalším slovem a dal-
ším... Byla hrozně překvapená a šťastná, že
dokáže přečíst slova! Rozhodly jsme se, že
spolu budeme číst pokaždé, když k nám při-
jde. Poradila jsem jí, aby si to každý den
hodinku procvičovala, a řekla jí, že tak bude
za dva nebo tři měsíce umět opravdu číst.

5. května
Než jsme se dnes ráno vydali na pro-

hlídku starých synagog v bývalé židovské
čvrti, přišel nám od kamaráda emailem člá-
nek z Jerusalem Post, popisující zážitky
Židů, kteří z Egypta odešli v 50. letech nebo
později. Podle tohoto článku byli diskrimi-

nováni, vězněni a nakonec „vypovězeni“.
Byl to úplně jiný obrázek, než jaký jsem si
udělala z vyprávění Carmen, předsedkyně
egyptské židovské komunity. Podle ní nebyli
egyptští Židé nikdy vystaveni systematic-
kému antisemitismu, ani po Násirově
nástupu k moci.

Když jsme procházeli úzkými uličkami
staré židovské čtvrti, neviděli jsme nikde na
dveřích stopy po mezuzách. Vlastně jsme
vůbec neviděli žádné známky toho, že v této
hustě osídlené čtvrti někdy žili Židé, až do
chvíle, kdy jsme došli k Maimonidově syna-
goze, na jejímž nízkým vstupem byly vyob-
razeny desky s Desaterem. Vedle synagogy
z 12. století stála ješiva, kde Maimonides
vyučoval až do své smrti v roce 1204. Po
celá staletí sem přicházeli Židé trpící tou či
onou chorobou, aby se zde pomodlili
a někdy i přespali, v naději, že se jim třeba
ve snu zjeví Maimonides a poradí jim, jak se
mají zbavit svých neduhů. Správce odemkl
visací zámek na dveřích a vpustil nás
dovnitř. Byl to pro nás šok, když jsme vstou-
pili do rozpadající se synagogy, úplně bez
střechy, kde jediná zeď nezůstala neporu-
šená. Za zdí jasně zářila v slunečním svitu
nová mešita.

Nedaleká synagoga Chaima Kapucciho
nemá zvnějšku žádné židovské symboly.
Nicméně uvnitř se zachovala dřevěná dvířka
aronu (schrány na Tóru), zdobená vyřezáva-
nými palmami; a na ženské galerii je v heb-
rejštině vymalován nápis „Sión“, ukazující
směr k Jeruzalému.

V Káhiře dosud stojí dvanáct synagog,
ale většinou jsou v hrozném stavu. Carmen
tráví většinou svého času tím, že se snaží
zajistit jejich údržbu a opravy. Ša’ar ha-
šamajim a nádherná synagoga Elijahu Ha-
navi v Alexandrii jsou jako jediné otevřeny
během většiny svátků.

14. května
Při večeři nám Noam vyprávěl o svém

velmi frustrujícím rozhovoru s kamarádem
Magdim. Již dříve Magdi několikrát řekl
Noamovi, že je proti Izraeli a proti Židům,
kteří jej podporují, protože Izraelci sebrali
půdu Palestincům a napadli Egypt.

Noam se snažil s Magdim diskutovat, ale
po nějaké době mu došlo, že Magdi má na
všechno předem odpověď a není ochoten
otevřít se možnosti jiného pohledu na věc.
Připomněla jsem Noamovi, jakou radu jsme
dostali na začátku od jeho studijních
poradců: když přijde řeč na Izrael, poslou-
chejte, nediskutujte.

„To je v pořádku při hodinách ve škole,
mezi lidmi, které třeba ani moc neznám,“ řekl
Noam. „Ale pokud jde o mé přátele, tak už dál
nehodlám být zticha.“ Mluvil klidně, jistě
a odhodlaně. „Já poslouchám, co mi říkají
a snažím se pochopit jejich názory. Je to těžké,
ale je to důležité. Ať se mnou kamarádi sou-
hlasí nebo nesouhlasí – to je mi jedno – ale chci
taky dostat možnost vysvětlit svoje názory. Nic
se mi nestane – jsou to přece kamarádi – a asi
nezměním jejich myšlení, aspoň ne hned. Ale
když to neuslyší od někoho jako jsem já, tak od
koho to uslyší? Třeba pak nikdy nepřijdou na
to, že existuje i jiný úhel pohledu.“

15. května
Mahabba dnes ráno přišla s velkým

úsměvem. Ještě ani nesvlékla vnější vrstvy
svého „veřejného“ oděvu a už vytáhla zápis-
ník, který jsem jí dala a pyšně mi přečetla
dvě a půl stránky. Potom předčítala z knihy
a spojovala zvuky a slova velmi plynule.
Bylo to neuvěřitelné!

Řekla mi, že si čtení doma procvičovala
každý den se svým nejmladším synem
Muhamedem. Těžko říct, která z nás je
nadšenější – Mahabba nebo já! Jsem na ni
tak pyšná.

19. května
Rozhodla jsem se navázat na naši nedáv-

nou konverzaci se Zajnou a přinesla jsem na
hodinu modlitební knihu – Sidur.

Zajna se mě zeptala, jestli snad historická
vazba Židů na Izrael ospravedlňuje vyhnání
Palestinců, kteří tam žili po celé generace.
Odpověděla jsem, že i mě to znepokojuje,
ale že to je jen část celého příběhu. V deseti-
letích, která předcházela vzniku Izraele, pro-
dávali Arabové Židům půdu; často ji kupo-
vali od majitelů, kteří žili jinde. Židé tudíž
měli na tuto půdu právní nárok, nicméně
i tak to způsobilo vysídlení lidí, kteří zde
dlouho žili. Zajna řekla, že Egypťan by musel
být úplně zoufalý, aby prodal svoji půdu.
„Prodat vlastní půdu, to je jako…“ – Zajna si
přejela rukou po krku. Odpověděla jsem, že
někteří z těch lidí asi byli velmi chudí, ale
někteří prostě jen chtěli peníze.

Z dnešního rozhovoru se Zajnou jsem
měla dobrý pocit. Naslouchala mi a pocho-
pila moje stanovisko a sem tam se mnou
i souhlasila. Každý z nás prožívá svoji polo-
vinu příběhu, aniž bychom si uvědomili, že
je to jen polovina! Už jenom to, že si to uvě-
domíme, je velký krok kupředu!

22. května
Noam se včera vrátil domů velmi zasmu-

šilý kvůli dalšímu rozhovoru s Magdim.
„Můžou dva lidé zůstat přáteli, i když spolu
absolutně nesouhlasí?“ zeptal se.

Opět přišla řeč na Izrael, a když se Noam
snažil vysvětlit, že po holocaustu cítili Židé
ještě silnější potřebu mít svoji vlastní zemi,
Magdi mu skočil do řeči: „Izraelci jsou horší
než Hitler!“ Noam řekl Magdimu, že evi-
dentně vůbec neví, o čem mluví, když je
schopný prohlásit něco takového, a odešel.

„To tě muselo moc bolet… a naštvat,“
snažila jsem se jej utěšit.

„To jo,“ řekl potichu. Mluvili jsme o tom,
jak málo se tu studenti učí o holocaustu a že
Magdiho komentář také odráží velmi rozší-
řený předsudek v politické kultuře, kde je
běžné srovnávat jednání Izraelců s nacisty. �

Mahabba, naše hospodyně, si procvičuje čtení a psaní

Velký chrám v Abu Simbel
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Dnes u večeře přišel Noam s pokračová-
ním: „Víte co?“ řekl s úsměvem, „Magdi za
mnou dneska přišel a omluvil se mi. Řekl, že
o tom přemýšlel a že si uvědomil, že to není
tak, že by nenáviděl všechny Izraelce, ale prý
jenom ty, co jednají špatně s Palestinci.“
Shodli jsme se, že to není úplně to, co bychom
rádi slyšeli, ale rozhodně to je pokrok.

6. června
Minulý týden zaútočil Hizballáh na izrael-

skou hlídku, zabil osm vojáků a dva zajal.
Izrael na to odpověděl bombardováním Liba-
nonu. Při páteční večeři nám náš přítel Fajr,
student, pracující pro organizaci monitorující
dodržování lidských práv, sdělil, že se chystá
do Bejrútu, aby napsal o tom, co se tam děje.
Miluje Bejrút a vidí jej jako místo, které by
se mohlo stát hlavním centrem demokracie
na arabském Středním Východě. Je přesvěd-
čen, že „neadekvátním použitím síly“ chtěl
Izrael hlavně zatlačit na Libanonce, aby
odzbrojili vojenské křídlo Hizballáhu, ale
místo toho může spíš zapříčinit pád rodící se
demokratické vlády Libanonu a naopak posí-
lit pozici Hizballáhu mezi Libanonci jakožto
protiizraelské vojenské síly.

Jedna z Fajrových poznámek mě překva-
pila. Řekl, že i když jsou Egypťané velmi kritičtí
vůči intenzivní reakci Izraele na provokace
Hizballáhu, zároveň pociťují určitou závist
a přání, aby se i jejich vláda starala o život kaž-
dého občana tak, jako se o své lidi stará Izrael.

17. července
Pomalu se připravujeme na návrat domů

a zdá se to velmi těžké, zejména s ohledem
na současný střet mezi Izraelem a Libano-

nem. Měla jsem o tom téměř tříhodinový
rozhovor s Basimou, vysokoškolsky vzděla-
nou, relativně svobodomyslnou ženou, jejíž
babička byla Židovka. Má pocit, že arabský

svět byl zrazen Amerikou, která dala Izraeli
volnou ruku, aby si dělal, co chce, v Gaze
a teď i v Libanonu. Někteří její kamarádi
v tom vidí konec světa. Zaslechla jsem
v některých jejích poznámkách ozvěnu pro-
hlášení íránských představitelů, kteří se
vyjadřují v apokalyptických pojmech
a vyzývají k „vyhlazení Izraele z mapy“.

V jedné chvíli Basima obvinila Izrael
z genocidy Palestinců. „Izrael je vraždí,“
řekla. „Tolik lidí… to je holocaust, to samé,
co udělali Němci Židům.“ Úplně se mi zasta-
vilo srdce. „Jak to můžeš říct? Palestinci jistě
trpí – a umírají – ale copak se snad Izrael
snaží vyvraždit je všechny?“ Skoro to vypa-
dalo, že Basima řekne ano, ale nakonec
neřekla nic.

Podobnou zkušenost jsem udělala o den
dřív na hodině arabštiny. Zajna mluvila
o civilních obětech, které způsobily izraelské
bomby, zejména o devítičlenné rodině, zabité
na pláži v Gaze. „Arabové jim to nezapome-
nou,“ řekla. Když jsem se jí zeptala na roli
Hizballáhu v Libanonu, odpověděla: „Vět-
šina Egypťanů má Hizballáh opravdu ráda
a podporuje ho, protože bojuje za Palestince
a za práva a důstojnost všech Arabů.“

18. července
Egyptská média nás neustále zásobují

konspiračními teoriemi. Moje kamarádka
Debbie mi říkala, že dnes na Nile TV mluvčí
Ministerstva zahraničí prohlásil, že izraelská
vláda zinscenovala únos vlastních vojáků
poblíž severní hranice Izraele, aby měla
záminku k útkou na Hizballáh v Libanonu.
Řekl také, že Izrael zavinil v Egyptě názo-
rový rozchod mezi „ulicí“, která viní právě
Izrael, a vládou, která připisuje vinu na válce
Hizballáhu. Zdá se, že věcí, z nichž lze Izrael
obviňovat, je nekonečně mnoho.

19. července
Právě jsem se vrátila ze své poslední

hodiny arabštiny. Já i Zajna jsme byly nako-
nec trochu dojaté a i nějaká ta slzička ukápla.
Naše diskuse o židovství a islámu, Izraelcích
a Palestincích nás obohatily obě. Vždycky
jsem oceňovala její ochotu vyjádřit vlastní
názor a bez předpojatosti naslouchat mým
názorům. Vytvořily jsme si skutečně výji-
mečný vztah.

21. července
Včera jsem měla dva rozhovory s majiteli

obchodů na Nine Road a bojích mezi Izrae-
lem a Hizballáhem. V obou případech jsem
byla šokována tím, jak se lidé obávají o život
a jaký strach mají z toho, že se válka rozšíří
po celém Středním východě. Snažím se brá-
nit Izrael, kdykoliv k tomu mám příležitost,
upozorňuji na to, že izraelské útoky byly
pouze odpovědí na to, že Hizballáh narušoval
hranice Izraele, zabil osm izraelských vojáků
a další dva unesl. Ale lidé většinou odpoví-
dají, že „Hizballáh pouze reagoval na izrael-
ské násilí vůči Palestincům v Gaze.“ Nevidí
vůbec žádné ospravedlnění izraelského jed-
nání. Je to klasický příklad toho, jak se dá
dívat na ty samé události, ale interpretovat je
zcela rozdílně, ze zcela opačného pohledu.

Dnes jsem také mluvila s izraelským kon-
zulem, generálem Elim Antebbem, abych se
s ním rozloučila a také slyšela jeho názor na
současné události. Pochází z Libanonu,
takže bombardování se ho hluboce osobně
dotýká. Vyjádřil pochopení jak pro mínění
egyptské „ulice“, tak i vládní pozice.
„Egyptská vláda se skutečně snaží hrát pozi-
tivní, diplomatickou roli, ale je to velmi
těžké.“ Shodli jsme se na tom, že čím déle
bude bombardování trvat, tím složitější bude
pro umírněné arabské představitele, a umír-
něné Araby obecně, obhajovat své názory,
které jsou v přímém rozporu s názorem vět-
šiny jejich vlastních lidí.

23. července
Sedíme v letadle z Káhiry. Zavírám oči

a poslouchám, jak se muži, sedící přes uličku,
baví arabsky. Bez velké námahy porozumím
mnohému z toho, co si říkají. Miluji arab-
štinu, která se stala mojí součástí. Jazyk už
nevytváří propast mezi mnou a těmito lidmi.
Naopak cítím, že je mezi námi určité pouto –
pocit, který jsem si nedokázala vůbec před-
stavit na začátku naší cesty do Egypta.

� Ruth Sohn
Z časopisu Reform Judaism přeložila 

Kateřina Weberová

Adar 5767

Překrásná synagoga Elijahu ha-Navi v Alexandrii –
kromě Šaar ha-šamajim jediná další synagoga,
kde se o svátcích konají bohoslužby

�

Naši synové Noam (17) a Amir (12) v tradičním 
arabském oděvu
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Když jsem v červnu roku 1938 jel – napo-
sledy před válkou – co třináctiletý kluk na-
vštívit dědečka, strýce a jeho ženu do rodiště
mé maminky, obce Biedermannsdorfu
u Laxenburgu, bylo už „vymalováno“.
„Gleichschaltung“ byla v plném proudu, čer-
veno-bílo-červené prapory zmizely a všude
vlál „hákoš“, ulice byly plné zcela nezvy-
klých obleků a uniforem. Wehrmacht, SS,
hnědé SA, NSKK, Hitlerjugend, hnědé par-
tajní uniformy NSDAP, všude portréty
VŮDCE, na všech krámech cedule s nápisem
„NĚMECKO-ARIJSKÝ OBCHOD: ŽIDŮM
A PSŮM VSTUP ZAKÁZÁN!“ Místo
zpěvné vídeňské němčiny rachotily a chroch-
taly pruské a saské dialekty. I tváře byly cizí,
nezvyklé sekané pohyby, vystrčené brady pod
úzkými rty, vyholené zátylky, dupot holínek,
zpívaný řev pochodujících vojáků: „Hei-
rassa, jucheirassa, die gaaanze kompanie-
rassa!“ Vídeň už nebyla Vídní – byla už jen
největším městem provincie „OSTMARK“,
městem provinčním. Valčík, šarm a Gemüt-
lichkeit z ní zmizely, aby se už nikdy
nevrátily.

Strýc mne se svým vozem očekával na
Franz-Josefs-Bahnhof. Přivítal mě mlčenlivě,
ale se zvlášť pevným stiskem ruky a hlubo-
kým pohledem. Projížděli jsme ulicemi zcela
změněné Vídně směrem k Triesterstrasse –
když tu se náhle z okna jednoho domu sneslo
tiše a lehce cosi, co vyhlíželo jako chuchvalec
zmačkané černé záclony. Přistalo TO
tichounce a hebce na chodníku a lidé se
TOMU jen letmo vyhýbali, pokračujíce
v chůzi. Strýc jen koutkem úst podotkl: „Ne-
všímej si TOHO – zase jedna Židovka skočila
z okna; to se teď děje napořád – říkáme tomu,
že „padá černé listí“. Nereaguj na to, ale
dobře si to pamatuj! A až přijedeme k nám do
Biedermannsdorfu, zdržuj se v naší zahradě.
Tví bývalí kamarádi by už s tebou nemluvili,
pro ně už teď budeš jen ČESKÁ SVINĚ –
„a’boehmische Sau“. Měj také na paměti, že
při hlasování o Anšlusu byly v naší obci jen
3 hlasy PROTI; nemusím ti říkat, čí hlasy to
byly. Tak měj oči a uši otevřené, ale hubu
zavřenou – to abys jednou PODAL
SVĚDECTVÍ!“

A já jsem v té chvíli cítil, že mé dětství,
šťastné a zářivě zelené, je u konce. Že skon-
čilo PRÁVĚ TEĎ – v červnu 1938, v tom

okamžiku, kdy přede mnou spadlo to ČERNÉ
LISTÍ.

Uplynuly roky a strýc se vrátil z GUSENU
(roztomilé depandance velkého MAUTHAU-
SENU), v červnu 1945. Jako kulhající hubenec,
ač mu bylo teprve 45 let. Našel svou ženu, dva
své malé kluky a pětasedmdesátiletého, ohlu-
chlého otce ubytované ve sklepě svého –
i našeho – rodinného, vybombardovaného
domu. Tam jsem je v srpnu 1945 objevil i já.
Obec – kupodivu až na barokní kostel od Fis-
chera z Erlachu – byla většinou rozstřílena,
a celé okolí, ta nekonečná nivná nížina, na níž
se kdysi proháněla stáda chovných koní, byla
rozryta pásy tanků maršála Malinovského. Nad
tím vším visel pach spáleniště a TICHO
ZNIČENÍ. Tak zmizel už navždy můj dět-
ský ráj.

Podzim v Praze 1938 – to už bylo vyvr-
cholení napětí, té války nervů, toho kýblu
sprostoty a nízkosti, který na nás vylévala
sousední Říše od časného jara, v době, kdy se
alespoň MLUVILO trochu slušně a příčetně
i mezi pražskou spodinou. Avšak tehdy, kon-
cem srpna 1938, pronesl druhý muž Třetí říše,
říšský maršál a nositel řádu „Pour le Mérite“,
památná slova „MY SI PŘECI OD TĚCH
ČECHŮ NENECHÁME SRÁT NA
HLAVU“ (potlesk, oživení v sále). A my jsme
si bez dechu říkali: „Ale PROČ, proboha, čím
jsme se vůči komu provinili?!“

Byl jsem v nešťastné situaci. Komu jsem
ve své vlasti, tonoucí v bojovém nadšení,
umocněném ještě X. Všesokolským sletem,
mohl vyprávět, co jsem VIDĚL, SLYŠEL
A ZAŽIL pár kilometrů odtud, doslova za
humny v sousedním Rakousku? Komu měl
třináctiletý KLUK vyprávět o tom, co viděl
na MARCHFELDU, co ve WALDVIER-
TELU – ty stovky, stovky tanků, motorizova-
ných děl, obrněných transportérů a všech
možných šedozelených vozidel nasměrova-
ných na sever, zrovna tam, kde ČSR neměla
VŮBEC ŽÁDNÁ OPEVNĚNÍ a kudy vedla
nejkratší cesta moravskou rovinou, cesta
k rozpůlení Československa! A co jsem co
pitomý, ušatý kluk v krátkých kalhotech (ale
perfektně rozumějící všem dialektům něm-
činy) slyšel: „Na Václava vyrazíme na Vašky,
letecky jim rozbijeme železnice, Moravu
rozřízneme jako kedlubnu od jihu k severu
a Slováci píchnou Vaškům kudlu do zad!“

A skutečně, letecký útok na Prahu a želez-
niční spoje byl plánován na 28. září 9.15
hodin – viz. „FALL GRÜN“. Pak už byla
MOBILIZACE, skvěle provedená a zejména
skvěle popíchnuta Chamberlainovou Anglií –
„ZA TĚCHTO OKOLNOSTÍ NEMŮŽE
VLÁDA JEHO VELIČENSTVA NERADIT,
ABY ČSR NEMOBILIZOVALA“ Mobili-
zace ale byla úplně zbytečná a marná. Už
dopadaly rány jedna za druhou –
GODESBERG, zase GODESBERG a potom
MNICHOV. Rány strašlivé, ukrutné, protože
NEČEKANÉ, BEZDŮVODNÉ, NEPŘED-
STAVITELNÉ, ABSURDNÍ. A současně:
zlom překrásného, zlatého babího léta do
šedohnědého deště, zimy a bláta. Národ,
který už od jara žil v nesnesitelném napětí
a projevil pevnost i disciplínu vpravdě
(u Čechů) netušenou, oněměl šokem, hrůzou,
ponížením a ploužil se schoulen do sebe deš-
těm a marastem. A hle – z toho bahna se zro-
dily a zjevily ropuchy – bytosti neznámé,
pitvorné, slizké: z VELEVLASTENCŮ náhle
byli ŽALOBCI, žalobci na „SHNILOU DE-
MOKRACII“, proti „ŽIDY PROLEZLÉMU
HRADU“, proti dr. Edvardu BENEŠOVI,
jehož prvé jméno jest „BEN EŠEDA“, a proti
Masarykově „hebrejské humanitě“, neboť
pravé jméno Masarykovo jest prý
FLEISCHMANN!“ A najednou tak psaly
i ultra vlastenecké, renomované NÁRODNÍ
LISTY, veškerý tisk Jiřího STŘÍBRNÉHO
(Strůjce „Socialistického převratu“ 14. října
1918 a „Muže 28. října“), jakož i řada nově se
zjevivších, obskurních listů a plátků, z nichž
asi nejhorší byl „ZNOVA“, vydávaný Rudou
JELÍNKEM, bratrem pověstného HAR-
RYHO JELÍNKA, toho, co prodal Karlštejn
Mr. Wrigleymu za 1 200 000 dolarů. Horlivě
bouřili i „vlastenečtí básníci“ Svatopluk
MACHAR, Viktor DYK, Rudolf MEDEK,
„Katolická fronta“ na čele s koryfeji Zahrad-
níkem, Jaroslavem Durychem a dalšími
s argumenty: „ŽIDÉ nám ukřižovali Krista
Pána, a teď nám ukřižovali Republiku!“

Pochopitelně, tenhle kruhový hon onoho
pochmurného podzimu 1938 se nezastavil
před nikým a před ničím. Před nikým, kdo za
první republiky cokoliv znamenal a přispěl
čímkoliv hodnotným, zejména na veřejně
viditelném místě či na poli kulturním. Skvě-
lým terčem byli zejména literáti: Karel

IVAN VÁVRA: JAK TO VZNIKALO – 
JAK TO PŘIŠLO? III. část
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POLÁČEK („ŽHIDÁK“), František LAN-
GER (dtto), vynikající herec Hugo HAAS
(dtto), a samozřejmě KAREL ČAPEK –
„HRADNÍ LOKAJ A PROMOTÉR ŽIDO-
MILSKÉHO MASARYKISMU“. Toho se
podařilo psychicky zlomit a k smrti uštvat
právě na ty přesmutné Vánoce 1938.

Politický střed a konstruktivní levice, k níž
za první republiky patřilo vcelku „všechno, co
mělo něco v hlavě“ (včetně tenkrát avantgard-
ních komunistických intelektuálů, které pak
stihl strašlivý osud v letech padesátých), mohl
jenom MLČET, neboť v tom pajánském řevu
poloopic nebylo možno vůbec ničím argu-
mentovat. Neboť bylo skutečností, že celá
koncepce první republiky, v níž tato nesmírně
nadaná, ale někdy i dost namyšlená vrstva
kulturní elity vykvetla, naprosto
ZKOLABOVALA. Celý „Versaillesský svět“
se ZHROUTIL, ztrapnil, zkompromitoval,
„všechno bylo špatně“, a zejména tehdejší
Francie, reprezentovaná osobami Edouarda
DALADIERA, Georgese BONNETAA Pierre
LAVALA, přímo s perverzním gustem bořila
to, co v letech 1918–1920 vybudovala a vel-
kými slovy garantovala.

Abdikace dr. Edvarda BENEŠE dne
5. 10. 1938 a jeho následná emigrace byla
ultravlastenci vykládána jako „zbabělý útěk
bankrotáře ke svým chlebodárcům – angloa-
merickým ŽIDŮM“. A oficiální Anglie se
s CHAMBERLAINEM, HENDERSONEM
a HALIFAXEM zachovala s diskrétností hod-
nou gentlemanů. NEUDĚLALI NIC a drželi
se stanoviska „WE SHALL WAIT AND
SEE“. Jen v listopadu se WHITEHALL, jako
signatář Mnichovské smlouvy, jemně zeptal
Třetí říše, jak to bude s garancemi pro novou
„druhou republiku“, za něž s Francií a Itálií
byl smluvně odpovědný. Dostalo se mu od
RIBBENTROPA zdvořilé odpovědi, že „tyto
problémy bude lépe řešit německá strana
sama – bez zbytečné interference třetích“…
Tedy FACKA, kterou vláda Jeho Veličenstva
ve své tisícileté historii neutržila. (Nesku-
tečné – zůstali jsme zkoprnělí, tehdejší
VELKÉ BRITÁNII, největší mocnosti světa,
jejíž DŮSTOJNOST a PRESTIŽ si už dnes
NIKDO nedokáže představit, PLIVNE DO
TVÁŘE OBSKURNÍ AGENT SE SEKTEM,
PAN VON RIBBENTROP (muž, který si
pořídil falešné šlechtictví).

V odporném a páchnoucím prostředí
druhé republiky byla širokými vrstvami
národa přijata volba „státního presidenta“
dr. Emila HÁCHY s jistým porozuměním, ba
s úlevou: „Alespoň je to SLUŠNÝ ČLO-
VĚK.“ Neboť – budiž to řečeno – v té mizé-
rii se pomalu tenhle národ začal tiše, nevidi-
telně KRYSTALIZOVAT do čehosi velmi
krásného, pevného, čestného a mlčky stateč-
ného – do něčeho, co se ctí (dodnes neoceně-
nou) přetrvalo osudové zkoušky okupace.
Odpudivý řev a štvaní deviantních ultrapra-
vičáků a fašistů zůstávalo na povrchu jako
tenounká vrstva špinavé nafty na vodě, lid se
ho nezúčastnil, obracel se k němu zády s jas-
ným pohrdáním – a začal mlčky, tiše a bez
gesta, ale za to tím účinněji, POMÁHAT.
Tehdy už spontánně, zatím bez JAKÉKOLIV
PODPORY ZVENČÍ, v úplném osamocení,
začaly vznikat zárodky budoucího – neofici-
álního, anonymního, avšak všeobecného
ODBOJE, lépe řečeno ODPORU,
RESISTENCE. Té široké, jemné sítě
SOLIDARITY a obecné POMOCI, o níž se
NEMLUVILO a za níž se NEDĚKOVALO.
Především pomoci osobám a rodinám tísně-
ným a ohroženým. Uprchlíkům z obsazeného
Rakouska, z obsazených SUDET (těch bylo
380 000!), uprchlíkům – vyhnancům z bratr-
ského Slovenska, bývalým vojákům z povo-
lání, kteří ztratili existenci a těžko ji hledali,
a samozřejmě ŽIDŮM, včetně těch uprch-

lých z uvedených oblastí. Těm zde už kynula
ta nejhorší budoucnost a každý proto dělal,
co mohl, aby je přiměl K ODCHODU
ODTUD – kamkoliv, jenom proboha PRYČ,
dokud to jde – a pomáhal jim přetransporto-
vat finance a slušně prodat to, co s sebou
nemohli vzít; což byla práce strašlivá, za níž
mnoho vděku nebylo. Po Novém roce 1939
hulákání fašounů a jejich kompaňonů jakoby
utichalo; bylo to proto, že vše přehlušoval
řev mnohem silnější: To Třetí říše vyjadřo-
vala svou NAPROSTOU NESPOKO-
JENOST s „polovičatým a neupřímným
počínáním druhé republiky“, neboť „zbytky
armády byly zákeřně ukrývány, PROTI-
ŽIDOVSKÉ ZÁKONY přijaty NEBYLY,
ŽIDÉ stále požívali OCHRANY, NĚMEČTÍ
OBČANÉ republiky stále ještě nezískali
VEŠKERÁ PRÁVA, za něž spravedlivě
BOJOVALI“.

Snahám Třetí říše ještě zdárně pomáhala
v té době česká PRAVICE – zejména strana
Národně-demokratická, pravice strany Agrár-
ní a pravice katolické strany LIDOVÉ. Se
smutkem budiž připomenuta i jména někte-
rých protagonistů: básníci a spisovatelé Vik-
tor DYK, Rudolf MEDEK, z katolických
pozic Jaroslav DURYCH, Bohdan STAŠEK,
Jan ČAREK, publicista Stanislav NIKOLAU,
profesor Karlovy univerzity Karel DOMIN
(ba i prof. MUDr. Stanislav MENTL!),
z vojáků generál ŠNEJDÁREK, generál
Rudolf Geidel („RADOLA GAJDA“) a již
svou kariéru začínající plukovník
EMANUEL MORAVEC – ještě v září 1938
ohnivý zastánce „boje proti Němcům stůj co
stůj“, – v blízké budoucnosti ministr školství
a národní osvěty a nejodpornější postava pro-
tektorátu.

Bohužel i někteří příslušníci české šlechty
ucítili svou příležitost, zejména ve věci „zru-
šení Masarykovy pozemkové reformy z roku
1921“, tedy RESTITUCE kdysi nesmírných
majetků – cca 350 000 ha. Byli to NĚKTEŘÍ
z rodu LOBKWICZŮ (dr. Jan LOBKO-
WICZ), ČERNÍN, Karel SCHWARZEN-
BERG (nikoliv princ Adolf!) a zvláště
THUN-HOHENSTEIN, pozdější čelný funk-
cionář fašistické „VLAJKY“. Dokonce byla
na KUNĚTICKÉ HOŘE vyhlášena „ČESKÁ
MONARCHIE“ – predestinovaným KRÁ-
LEM ČECH měl být italský VÉVODA
z AOSTY, vítěz od Adis-Abeby…

Řeklo by se – „pro srandu králíkům“, ale
v kontextu celé atmosféry to bylo spíš
k breku. Kontrastem k soumračným dějům
jepičího života druhé republiky byla některá
malá světélka: premiéra filmu „ŠPANĚLSKÁ

�
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VYZVĚDAČKA“ s Jeanette MacDonaldo-
vou, zpívající vynikající melodie Rudolfa
FRIMLA (Žida). Skrytému poselství filmu –
odboj španělského lidu vůči UCHVATITELI-
NAPOLEONOVI – národ perfektně porozu-
měl (přestože film sám byl hollywoodský
barvitý kýč), ale melodie zpíval, pískal či hrál
každý a napořád. Dále to bylo první vydání
knížky Jaroslava ŽÁKA „ŠTUDÁCI
A KANTOŘI“, zpracované do divadelního
tvaru E. F. BURIANEM. Představení bylo
šlágrem mladou generací tak milovaného
divadla „DÉČKA“ na Poříčí. „Študáci a kan-
toři“ byli svou tématikou vzdáleni „žhavé
současnosti“ podzimu 1938 toliko zdánlivě;
přinášeli však skvělá odpozorování, mistrov-
ské ilustrace Vlastimila RADY a tolik inteli-
gentního, trefného humoru, že nejen ovlivnili
tehdejší mladou generaci, ale byli pro svůj
vskutku typický český vtip (a krásnou češ-
tinu) skvělou zbraní proti tehdy zavládnuvší
špíně, tuposti a sprostotě.

Bylo ostatně typické, že Jaroslava ŽÁKA,
co autora, smrtelně nenáviděl výše uvedený
MOCNÝ MUŽ protektorátu Emanuel
MORAVEC (a zakázal mu psát i vyučovat).
„LES EXTREMES SE TOUCHENT“, jak
praví Francouz...

Ale co byly tyhle malé hvězdičky na čer-
ném nebi platné. Už na přelomu ledna a února
1939 sílila bubnová palba říšskoněmecké
propagandy proti zmrzačené „Česko-sloven-

ské republice“, opuštěné a kolem dokola
obklopené nepřátelstvím, svázané a sotva
schopné nadechnutí. Pak už přibývalo argu-
mentů o znásilňování německých panen
husitskou lůzou a párání břich německých
matek na Václavském náměstí – kým jiným,
než s Čechy spolčenými ŽIDY (doplněno
v „DER STÜRMER dokumentárními foto-
grafiemi – v Neu-Babelsbergu odvedli s foto-
montážemi perfektní práci).

A k tomu zbožný chór „Katolické fronty“:
„VIDÍTE, VIDÍTE, to je trest Boží za to, že se
národ málo modlil a naslouchal
ŽIDOMILCŮM – Masarykovi a Benešovi,
kteří chránili ŽIDY, co nám ukřižovali Krista
Pána!“

A tak, když oné ŠKAREDÉ STŘEDY
15. března 1939 na Prahu padala šedohnědá
sněhová břečka, ulice se zaplnily
WEHRMACHTOVÝMI piklhaubnami,
tanky, pásovými transportéry, motocykly
a „kaďoury“, když kurs Kč k marce byl určen
na 10:1 (místo reálného 5,50:1), když na
všech zdech a rozích byl vylepován výnos
velícího generála BLASKOWITZE –
„ROSKAS PRO OBIVATELI“ a já jsem
v nastávající noci slyšel vzdechy německých
vojáků, kteří opřeni o zdi zvraceli po všem
tom báječném českém jídle, které za ten celý
den do sebe nahltali (v Německu o něm
jenom snili) („UND SÓÓÓ BILLIG!!!“), usí-
nal jsem horečnatě, leč s jistou úlevou:

„Ať už nám bude cokoliv osudem sou-
zeno – a bude to třeba strašlivé – není to už
naše odpovědnost – NEBUDE TO ČESKÝ
FAŠISMUS! Té hanby budeme ušetřeni!“

Budiž pak s úctou a vděčností odpovědně
řečeno a dosvědčeno. Po celou dobu protek-
torátu živořil maz českého fašismu a k tomu
přifařené české degenerované pravičáctví na
okraji vědomí národa všech sociálních vrstev
– v obecném odsudku a pohrdání – co zane-
dbatelné procento či promile, a vůbec nebylo
bráno na vědomí. Resistence českého národa
vůči okupantovi byla po celou tu dobu pevná,
a morálka – zejména v nejtěžších chvílích po
atentátu na Heydricha – přímo skvělá. Taková
byla skutečnost: kdokoliv by chtěl „ex post“
něco přibarvovat, odbarvovat, podsouvat
nebo se skutečností účelově a s obmyslem
manipulovat, činí tak SVÉMOCNĚ a páchá
tak PODVOD na HISTORII SVÉHO
NÁRODA.

A pokud se týče MORÁLKY NÁRODA:
ta se bohužel začala rozpadávat – para-
doxně – až tou VELKOU HODINOU
OSVOBOZENÍ v květnu 1945; ať už úna-
vou po šesti letech napětí, ať vlivy zahra-
ničními – rozpadem protihitlerovské ali-
ance, který rozdělil i národ na dva
nesmiřitelné tábory. A v tomto opět absurd-
ním prostředí vzalo za své i to kouzelné
protektorátní: „BRÁCHO, řekni, co je
zapotřebí a hlavně DO KDY!“

Nestane-li se nic neočekávaného,
za dva, tři roky budeme moci
vědět, jak chutnaly v biblických
dobách datle ve Svaté zemi.

O sazenici neobyčejné palmy úzkostlivě
pečuje dr. Elein Solowayová, vědecká pra-

covnice narozená
v Kalifornii,
která už třicet let
žije v kibucu
Katura v negev-
ské poušti. „Mu-
síme na ni dát
velký pozor. Je
jediná a jedi-
nečná na celém
světě. Zatím ještě
není dost odolná
vůči nemocem
rostlin moder-

ního věku. Ale zanedlouho už bude dost silná,
abych ji mohla přesadit do přírody,“ říká a
pyšně ukazuje mladou palmičku.

Sazenice palmy vyklíčila ze semene,
které bylo nalezeno v pevnosti Massada
u Mrtvého moře v průběhu archeologických
vykopávek v sedmdesátých letech minulého
století. Bylo ve džbánu, do kterého obyva-
telé a vojáci v Massadě házeli semena sně-
zených datlí. Jak se zjistilo chemickými
zkouškami prostřednictvím radioaktivního
izotopu uhličitanu 14, semeno leželo v zemi
nejméně 1 900 let. Semen bylo ve džbánu
víc a dr. Solowayovou napadlo, že se je
pokusí oživit. Nedělala si příliš velké naděje,
myslela si však, že za pokus to stojí. Vložila
semena do vlažné vody, přidala různé che-
mikálie – a čekala. Většina semen zahynula,
jedno však vyklíčilo a začalo růst. Je to nej-
starší semeno na světě, které se podařilo oži-
vit. Proto bylo příhodně nazváno Metuzalé-

mem. Vyrostla z něho zdravě se vyvíjející
sazenice palmy, která má však mnohem delší
listy než dnes rostoucí palmy.

Rozdíl je dán tím, že palmy, které jsou
nyní na území Izraele, jsou jiného druhu než
původní palmy z biblických časů. Semena
dnešních palem byla přivezena z jiných zemí,
hlavně z Iráku. „Nevíme ještě, zda sazenice
Metuzalém je mužského anebo ženského
rodu,“ říká s lehkou obavou dr. Solowayová.
„Dozvíme se to za rok nebo za dva. Je-li žen-
ského rodu, pak z jejich semen budeme moci
obnovit původní druh palem, jaké tady exi-
stovaly v dobách Judejského království,
a tehdy se dozvíme, zda datle v biblických
dobách byly sladší než ty nynější.“

Jsou pro to dobré předpoklady. Vždyť
římský básník Felicius psal už v prvním sto-
letí našeho letopočtu chvalozpěvy na mimo-
řádně šťavnaté a sladké judejské datle.

� Yehuda LAHAV, Tel-Aviv

JAK CHUTNALY BIBLICKÉ DATLE?
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A. NÁBOŽENSKÁ ČINNOST

1. Oslavy svátků
Leden Seder Tu bi-švat
Březen Oslava svátku Purim v Jubilejní

synagoze (společně s Masorti Olami) –
bohoslužbu a čtení Megilat Ester vedli
rabíni Ronald Hoffberg a Michael Dus-
hinsky

Duben Pesachový seder v restauraci
Mánes – vedla Sylvie Wittmannová

Červen Oslava svátku Šavuot
Září Roš ha-šana v Pinkasově syna-

goze s Masorti Olami; bohoslužby vedli
rabín Ronald Hoffberg a studentka rekon-
struktivního rabínského semináře Donna
Kirshbaum

Říjen Jom Kipur v Pinkasově syna-
goze s Masorti Olami; bohoslužby
vedli rabín Ronald Hoffberg a stu-
dentka rabínského semináře Hebrew
Union College v Jeruzalémě Judith
Edelman-Green
– Simchat Tora – bohoslužba
a oslava společně s Masorti Olami, boho-
službu vedl rabín Ronald Hoffberg

Prosinec Předchanukový večer v Pinka-
sově synagoze – hrál a zpíval Peter
Kizák, bohoslužbu a povídání o svátku
vedli Ivan Kohout a Sylvie Wittmannová

2. Kabalat šabat – každý pátek; součástí
bohoslužby pravidelně draša k týdennímu
oddílu Tóry či aktuálnímu svátku

3. Ranní sobotní bohoslužba s rabínem
Hoffbergem a Masorti Olami – vždy jednou
měsíčně; čtení Tóry a společné studium
týdenního oddílu

4. Návštěvy, společné bohoslužby
Březen diskuze a havdala se skupinou

vysokoškolských studentů z USA a rabí-
nem Hoffbergem
– Kabalat šabat s rabínem Andre-
wem Goldsteinem a mládežnickou skupi-

nou z londýnské Northwood and Pinner
Liberal Synagogue
– oneg šabat a diskuse se Sandi
Dubowskim, režisérem dokumentárního
filmu Trembling before G-d a rabínem
Steven Greenbergem, jedním z protago-
nistů tohoto filmu

Duben ranní šabatová bohoslužba s rabí-
nem Markem Goldsmithem a mládežnic-
kou skupinou z Finchley Progressive
Synagogue, Belsize Square Synagogue
a Hendon Reform Synagogue
– společná bohoslužba Kabalat
šabat a oneg šabat se skupinou americ-
kých Židů

Květen ranní sobotní bohoslužba s rabí-
nem Ronaldem Hoffbergem a kantorkou
Lindou Shivers, která byla před více než
dvaceti lety jednou z prvních žen, jež
absolvovaly kantorskou školu při Jewish
Theological Seminary, a dnes působí
v kongregaci Neve Sholom v oregon-
ském Portlandu

Říjen Kabalat šabat a sobotní ranní
bohoslužba na PŽO s reformním minja-
nem, vedeným rabínem Tomášem 
Kučerou

Listopad Kabalat šabat a sobotní ranní
bohoslužba na PŽO s reformním minja-
nem, vedeným rabínem Tomášem Kučerou

Prosinec Kabalat šabat a sobotní ranní
bohoslužba na PŽO s reformním minja-
nem, vedeným rabínem Tomášem 
Kučerou

B. KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ
ČINNOST

1. Přednášky, kulturní akce

Červenec přednáška rekonstruktivní rabín-
ky Leily Gal Berner: „Židovská etika
v 21. století – rekonstruktivní přístup“

Září prezentace knihy fotografií
„Židovské San Francisco“ a přednáška
jejího autora, rabína Edwarda Zerina

přednáška a diskuze na téma „Současná
situace v Izraeli“ s profesorem Paulem
Liptzem z Univerzity Tel Aviv (v budově
PŽO)

Prosinec cyklus koncertů a přednášek Ne-
známá hudba pražských synagog
– zahájení kurzu liturgie a zpěvu –
„Nusach a chazanut“, vedeného rabínem
a kantorem Michaelem Dushinskym

Celoročně výuka hebrejštiny (třída
bet) s rabínem Hoffbergem
– spolupráce na vzdělávacím pro-
jektu Různé chutě judaismu (pořádaném
World Uninon for Progressive Judaism) –
cyklus přednášek pro dospělé, který pro-
bíhá v budově PŽO jednou týdně

2. Cyklus workshopů a bohoslužeb
pro mimopražské a organizace
u příležitosti židovských svátků

celkem 17 akcí: Židovská obec Liberec,
Ostrava, Plzeň a Kulturní a informační
centrum Třebíč

C. PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Již šestým rokem vydává Bejt Simcha

měsíčník Maskil, distribuovaný zdarma
všem židovským obcím a organizacím v ČR.
V roce 2006 se rozsah časopisu zvýšil z 16
na 20 stran; vychází v nákladu 800 kusů.

DĚKUJEME:
Aktivity Bejt Simcha byly v roce 2006

finančně podpořeny z prostředků Federace
židovských obcí v ČR (náboženské, kulturní
a publikační aktivity), Dutch Humanitarian
Fund – JHF (cyklus workshopů), Minister-
stva kultury ČR (vydávání Maskilu), Nadač-
ního fondu obětem holocaustu (vydávání
Maskilu), JOINT Distribution Committee
(kurz liturgie a zpěvu), Magistrátu hl. m.
Prahy (cyklus koncertů Neznámá hudba
pražských synagog) a World Union for Pro-
gressive Judaism.

Přehled činností a akcí 
BEJT SIMCHA V ROCE 2006

Dne 9. února 2007 proběhla Valná hromada členů Bejt Simcha. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti a Zprávu o hospodaření
v roce 2006. Do představenstva byl kooptován pan Jakub Bořkovec (nahradil Blanku Kutílkovou), představenstvo tak nyní bude
pracovat ve složení: Věra Razáková (předsedkyně), Michal Foršt, Sylvie Wittmannová (místopředsedové), Jakub Bořkovec, Hana
Hanáková, Ivan Kohout, Martin Pěkný. Následující zpráva vychází ze Zprávy o činnosti, kterou přednesla předsedkyně Věra Razáková
a která byla Valnou hromadou schválena.
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LITERATURA NEJEN S DAVIDOVOU HVĚZDOU

Toto březnové
(skoro jarní) po-
vídání o knížkách
zahájím malou la-
hůdkou. Je jí dět-
ská knížka „Po-
hádky čtyř větrů“,
kterou roku 1991
v německé emi-

graci vydal vzácný člověk, spisovatel Lud-
vík Aškenazy. A jak název napovídá, knížka
obsahuje čtyři pohádky z Normandie, Portu-
galska, Virginie a Persie.

Jestli chcete vědět, jakou koupací
čepičku nosí malé pstruhosirénky z Nor-
mandie, kde se v Americe žení černí andělé
a zda je pravda, že v Porugalsku odchází
muži ráno na zajíce, aby se už nevrátili – pak
odpověď objevíte v Aškenazyho světě fanta-
zie a jemného humoru, který zaujme malé,
ale i velké čtenáře.

Knihu pohádek z německého originálu
přeložil do češtiny spisovatelův syn Jindřich
Mann (vnuk spisovatele Thomase Manna)
a půvabnými ilustracemi doprovodila Adéla
Janíková.

Ludvík Aškenazy, POHÁDKY ČTYŘ
VĚTRŮ, 84 str., MLADÁ FRONTA,

Praha 2006

Když se řekne cestovatel, pak se nám vět-
šinou vybaví postava muže v elegantním tro-
pickém obleku s helmou, který je obklopen
desítkami domorodých průvodců a nosičů
pečujících o jeho blaho, bezpečnost a konec
konců rozhodujících i o úspěšnosti jeho
mise. Hanzelka se Zikmundem už takový
personální přepych
neměli, zato se
mohli pyšnit tat-
rovkou, ve své
době senzačním
automobilem. Ces-
tovat lze ovšem
i lodí a lovit je
možné i z vrtulníku
– všechny tyto způ-
soby však vyžadují
důkladný servis a tlustou šekovou knížku.

Pravým opakem shora uvedeného je neu-
věřitelný výkon tehdy třiadvacetiletého
Ondřeje Havelky, profesionálního potá-
pěče a pilota bezmotorových letadel, který
se svou přítelkyní, fotografkou, profesio-

nální potápěčkou a podvodní archeoložkou
Michaelou Lorencovou navštívili Afriku,
aby mohli v nepřístupných lokalitách studo-
vat život domorodých kmenů. Na cestě
pobyli dva roky, navštívili téměř třicet afric-
kých zemí, pěšky a s minimálním vybave-
ním putovali pouštěmi, džunglí, prošli hory,
nížiny i náhorní plošiny. Stopem urazili
obrovské vzdálenosti mezi divokými zvířaty
v tropických lijácích či v naprostých vedrech
suchých oblastí. Výsledkem je svěže
napsaná knížka o těžce dostupných domoro-
dých kmenech, jejich životě a hodnotovém
i estetickém žebříčku. Dráždivé fotografie
nahých afrických krásek a způsobů, jak se
musí zdobit (ale i mrzačit), aby vyhověly
zavedenému vkusu, daly knížce jméno.

O. Havelka, M. Lorencová, NAHÁ
AFRIKA, 90 str., MLADÁ FRONTA,

Praha 2006

V noci z 8. na 9.
března 1944 došlo
v Osvětimi-Březince
k největší vraždě
československých
občanů. Byl zplyno-
ván tzv. Rodinný
tábor, který se –
z dosud nejasných
příčin – těšil půlroč-

nímu odkladu „konečného řešení“. V této
souvislosti je dobré připomenout významný
ediční počin nakladatelství ARGO, které se
dlouhodobě a s velkou odbornou péčí věnuje
problematice druhé světové války a holo-
caustu. V Edici historického myšlení (Řada
totalitarismus a šoa) vydalo společnou práci
Roberta Jana van Pelta (School of Archi-
tecture University of Waterloo, Ontario,
Kanada) a Debórah Dworkové (The Sras-
sler Family Center for Holocaust and Geno-
cide Studies, Clark University, USA), která
je zřejmě unikátní svým rozpětím. Název
knihy „Osvětim 1270 až současnost“ je
dostatečně výmluvný. Kniha je věnována
historii Osvětimi s důrazem na roli osvětim-
ského sídelního prostoru v historii němec-
kého Drang nach Osten a v procesu vyhla-
zování Židů za druhé světové války. V prvé
části knihy se líčí historie města od jeho
založení ve 13. století, až po neblahé vyvr-
cholení jeho moderní historie – vybudování
koncentračního a vyhlazovacího tábora.

Druhá část knihy na pozadí Himmlerových
plánů na germanizaci východní Evropy
přesně dokumentuje zrod osvětimského
koncentračního tábora a jeho postupnou pro-
měnu ve vyhlazovací táborový komplex.
S pomocí dochovaných architektonických
a technických návrhů a plánů, z nichž řada
byla objevena v ruských a polských archi-
vech na konci minulého století, a s použitím
mnoha dalších dokumentů a více než 200
obrazových příloh autoři přesvědčivě uka-
zují Osvětim jako centrum nacistického ger-
manizovaného Polska a tzv. Konečného
řešení židovské otázky. Jejich práce pomáhá
pochopit mentalitu nacistického politického
vedení a přesvědčivě vyvrací revizionistické
výklady zpochybňující rozsah židovského
utrpení v letech 1933–45.

Kniha byla autory doplněna o pasáže
věnované osudu židovských.vězňů z ČSR
a o závěrečnou kapitolu, která se věnuje
popírání holocaustu a soudu s anglickým
popíračem Davidem Irvingem. Kniha s ohle-
dem na své mimořádné postavení ve skupině
obdobných titulů si zaslouží, aby byla zařa-
zena do každé židovské knihovny jako zdroj
poučení a stálého mementa.

D. Dworková, Robert Jan Van Pelt,
OSVĚTIM 1270 až současnost, 512 str., 

ARGO, Praha 2006

Mezi stěžejní filo-
zofy 20. století patří
nesporně Karl Jaspers
(1883–1969). Jeho set-
kání s Heideggerem
(roku 1920 u Husserla
ve Freiburku) se stává
základem jejich du-
chovního a osobního
přátelství, které je
ovšem pro Jasperse ukončeno Heideggero-
vým přitakáním nacionálně-socialistickému
hnutí v roce 1933. Jaspers je nacisty proná-
sledován, vyloučen ze správy univerzity,
později předčasně penzionován a od roku
1941 má zákaz publikovat. Po válce opouští
Německo a přednáší na univerzitě v Basileji
až do roku 1961. Ve Švýcarsku také v roce
1969 umírá.

Jaspers patří mezi nejvýznamnější mysli-
tele filozofie existence. Jeho dílo čítá na
30 svazků. Z předválečné tvorby je zřejmě
nejvýznamnější práce Die geistige Situation �
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der Welt z roku 1931, ve které analyzuje vze-
stup německého nacismu. Po válce se
zamýšlí nad otázkou viny německého
národa i jednotlivce v díle Otázka viny
(Schuldfrage) z roku 1946.

Pro všechny milovníky filozofie předklá-
dáme jeho rozhlasové přednášky z roku
1953 vydané pod názvem Úvod do filosofie.
Forma rozhlasových přednášek nutila autora
přistupovat i k závažným problémům srozu-
mitelným jazykem, což umožňilo oslovit
i méně zkušené (posluchače) čtenáře. Tyto
přednášky nám umožňují lepší orientaci ve
světě jaspersovké filozofie.

Karl Jaspers, ÚVOD DO FILOSOFIE, 
119 str., OIKOYMENH, Praha 1996

Na konci loň-
ského roku byla
v Langhans Galerii
Praha otevřena vý-
stava Anna Fárová
& fotografie. Tato
svou koncepcí zcela
mimořádná výstava
byla poklonou a oce-
něním práce kněžny

naší fotografie Anny Fárové. Rozsah její
práce teoretické, kunsthistorické, ale i prak-
tické v oblasti navazování kontaktů se zahra-
ničím lze těžko v krátkosti popsat. Její čin-
nost neměla jen úzce odborné mantinely,
dokázala se i jasně postavit na správnou
stranu, díky svému vzdělání (a také vrozené
kinderstube) nepokrytě dávala najevo nesou-
hlas s kulturním barbarstvím totalitního
režimu. Podepsání Charty 77 bylo zákonité,
stejně jako odpověď režimu. Byla vyhozena
z Uměleckoprůmyslového muzea a měla
zákaz publikování. Nevzdala se však, praco-
vala a úspěšně publikovala v zahraničí. Její
kniha o Františku Drtikolovi, fotografovi art
deca, vyšla v roce 1986 v Mnichově a byla
vyhlášena kritikou jako Kniha roku 1986.
Při vysoké úrovni hyperprodukce němec-
kých nakladatelských domů je to úžasné
ocenění.

Anna Fárová získala mnoho ocenění,
z nichž dlužno jmenovat alespoň čestné
občanství města Arles (1977) a Toulose
(1990), ceny Německé společnosti pro foto-
grafii (Kolín n/R 1990), Mezinárodního
centra fotografie (New York 1991), fran-
couzský Řád rytíře umění a literatury (Paříž
1991) a Medaile Za zásluhy (Praha 2002).

U příležitosti výstavy vyšla velmi pěkná
kniha (současně katalog), kde je práce Anny
Fárové důkladně popsána, a jsou zde desítky

vzácných fotografických příloh. S ohledem
na malý náklad doporučuji neváhat a rychle
zakoupit. Za několik let to bude vzácná pub-
likace. Publikace je vhodná i jako noblesní
dárek.

Iren Stehli a Robert V. Novák, Anna
Fárová & fotografie, 170 str.,

LANGHANS GALERIE PRAHA, 2006

Psychoterapie a psychoterapeuti tvoří
fenomén, který si již v moderní společnosti
získal nezastupitelnou roli. Na pozadí pří-
běhu několika analyticky orientovaných
terapeutů a jejich pacientů, který se ode-
hrává v současném
San Francisku, ote-
vírá přední americký
psychoterapeut řadu
zásadních problémů
pomáhajících pro-
fesí. Jde o vztahy
mezi profesionály
a jejich klienty, mezi
terapeuty navzájem,
otázky přenosu a protipřenosu, motivaci jed-
notlivých terapeutů, jejich osobní zralost
a integritu, autentičnost v profesionálním
vztahu, věrnost doktríně (analytické) psy-
choterapie a tvořivost.

Autor dává čtenářům nahlédnout do prů-
běhu terapie a supervize, do práce se sny, ale
i do vztahů a postojů v komunitě psychote-
rapeutů. Tato problematika je zakompono-
vána do napínavého děje s detektivní záplet-
kou. Kniha bude proto zajímavá pro zájemce
o témata z obklasti psychoterapie a psycho-
logie, i pro odborníky pomáhajících profesí.
Psáno svěžím, kultivovaným jazykem.

Irvin D. Yalom, LŽI NA POHOVCE,
382 str., PORTÁL, Praha 2006

Gustaw Herling-Grudziński (1919–2000)
patří mezi významné polské moderní autory,
který je našim čtenářům dostatečně znám.
Patrně nejpodstatnějším Herlingovým dílem

je jeho osmisvaz-
kový Deník psaný
v noci, pokrývající
ve formě zápisků,
úvah, polemik a pří-
běhů období 1971–
2000. Překladatelka
Helena Stachová
provedla z celého
obsáhlého díla vý-
běr, který je předklá-

dán čtenáři. Literární kritik W. Bolecki
o autorovi napsal: „Tvorba Gustawa Her-

linga-Grudzińského je v polské literatuře
výjimečným zjevem. Těžko ji srovnávat
s čímkoliv jiným. Svými kořeny vyrůstá ze
třicátých let, ale zformovali ji autorův pobyt
v lágru, jeho emigrační vzdálení se od Pol-
ska a osamělost v Itálii. Neopakovatelná je
v Herligově tvorbě i hloubka náboženské
a metafyzické reflexe, italská scenerie próz
a jejích vytříbřený literární styl… Výjimeč-
nost Herlingovy tvorby spočívá v její oso-
bité vážnosti a odvaze zabývat se nejtemněj-
šími stránkami naší existence. Herling
neznal témata, která by byla tabu, ať už se
jedná o osud jednotlivého člověka, nebo
byla spjata s veřejným životem.!“

Gustaw Herling-Grudziński,
STRÁNKY Z DENÍKU PSANÉHO

V NOCI, 210 str., Nakladatelství Franze
Kafky, Praha 2005

Měsíční dávku literatury uzavřeme upo-
zorněním na knihu, která sice není oddecho-
vým čtením, ale v současné politické situaci,
jak ji sledujeme od letních voleb, může být
do značné míry uži-
tečná a inspirující.
Napsal ji Bernhard
H. Sutor, profesor
didaktiky sociálních
věd na katolické uni-
verzitě v Eichstättu,
který je od roku
1993 politicky činný
i na bavorské poli-
tické scéně.

Je nesporně výhodou, jestliže autorem
politologické publikace je někdo, kdo zná
obor nejen z pohodlí univerzitní posluchárny,
ale i z tvrdého prostředí opravdové politiky.
To je právě Sutorův případ, a kniha je touto
zkušeností ihned povýšena nad pouhé teore-
tické deklarace. Dělení knihy je velmi
obsáhlé, autor s německou důkladností řadí
vše do přehledných kapitol, zdá se, že kniha
obsahuje opravdu takřka vše, co může poli-
tika zajímat, co by jej mělo utvářet a jaké
principy by měl zachovávat. Dozvíme se
hodně o pevných zásadách, které musí být
právě ve svobodné společnosti respektovány,
poučíme se o spravedlnosti právní, sociální
i politické, o politické etice, principech vlast-
nictví, tržním hospodářství, důležitosti soli-
darity, nechybí ani úvahy o míru a válce.

Bernhard H. Sutor, POLITICKÁ
ETIKA, 390 str., OIKOYMENH, 

Praha 2006

� Milan KALINA

Adar 5767

�
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KULTURNÍ PROGRAM BŘEZEN 2007

úterý 6. 3. v 18 h 
Přednáška o svátku Purim aneb ptejte se
rabína na Purim či cokoli jiného, co by
mohl vědět. Vrchní rabín města Stockholm
a Švédského království Morton Narrowe.
Ve spolupráci s Bejt Praha. Anglicky s tlu-
močením.

Vstupné 20 Kč

NOVÝ CYKLUS:
středa 7. 3. v 18 h
Setkávání nad Biblí. Kniha Exodus, kapi-
tola 1 – Když byl ještě Izrael v Egyptě.
Cyklus rozprav o biblických textech – jak je
čtou Židé a jak křesťané, v čem se jejich
pohledy shodují a v čem se liší. Diskutují:
vrchní zemský a pražský rabín Karol
Efraim Sidon a evangelický teolog Martin
Prudký. Moderuje teolog Mikuláš Vymě-
tal. Ve spolupráci se Společností křesťanů
a Židů. Vstupné 20 Kč

pondělí 12. 3. v 18 h
Od diskriminace ke genocidě. Přednáška na
pomezí filatelie a historie, část 1. Heinz
Wewer (Hochschule der Künste Berlin).
Anglicky s tlumočením. (2. část 18. 4. 2007)

Vstupné 20 Kč

úterý 13. 3. v 18 h
Mame-lošn to je jidiš... dnes v písních!
Hana Frejková – zpěv, Michal Hromek –
kytara. Vstupné 60 Kč

středa 14. 3. v 18 h
Židé v hlavních zemích diaspory: Maďar-
sko – Petr Brod moderuje debatu na téma,
co se změnilo v postavení Židů od konce
druhé světové války. Diskutují: Eva Klei-
nová (novinářka), Kateřina Pošová (pře-

kladatelka a tlumočnice), Vladimír
Nálevka (historik, profesor FF UK
v Praze).

Vstupné 20 Kč

čtvrtek 15. 3. v 18 h
PhDr. Blanka Soukupová, CSc. (Fakulta
humanitních studií UK v Praze) – Čeští Židé
mezi Mnichovem a 15. březnem: češství,
české židovství a židovství v interakcích.
Přednáška z cyklu Druhá republika a židé
(Židé). Vstupné 20 Kč

úterý 20. 3. v 18 h
Vernisáž výstavy Mizrach & Shiviti –
barevné i černobílé papírořezy s tradičními
židovskými motivy izraelské výtvarnice
Ester Shilo. O historii užití mizrachu pro-
mluví PhDr. Eva Kosáková (hlavní kurá-
torka Židovského muzea v Praze). Zahraje
skupina Trombenik. Občerstvení

pondělí 26. 3. v 18 h
Normální, či normalizovaná pospolitost?
Židovské obce v Husákově Československu
pod dohledem StB. Mgr. Ivica Bumová
(etnoložka, Ústav pamäti národa, Sloven-
sko), PhDr. Pavel Žáček, PhD. (ředitel
odboru Archiv bezpečnostních složek
Ministerstva vnitra), Jaroslav Róna (malíř,
sochař, pedagog na AVU). Moderuje Petr
Brod. Vstupné 20 Kč

středa 28. 3. v 18 h
Ženy v Bibli, ženy dnes. Díl III. – Dina
a Támar, Judova snacha: Kontrola ženské
sexuality. Hrdinky Tanachu v podání tradič-
ních rabínských komentátorů a současných
feministických komentátorek. Jak se změní
vnímání hrdinky a jejího příběhu, když do

procesu interpretace vstoupí ženy? A jaký
dopad má tato skutečnost na životy dnešních
žen a mužů, příslušníků židokřesťanské kul-
tury? Cyklus přednášek hebraistky
Mgr. Terezie Dubinové.

Vstupné 20 Kč

čtvrtek 29. 3. v 18 h
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. (Historický
ústav Slovenské akademie věd) – Slovensko za
Druhé republiky. Přednáška z cyklu Druhá
republika a židé (Židé).

Vstupné 20 Kč

NEDĚLNÍ PROGRAM PRO DĚTI
A JEJICH RODIČE:
11. března 2007 ve 14 h
O královně Ester (Purim – nejveselejší
židovský svátek) Král Ahašveroš chce na
radu zlého ministra Hamana vyvraždit
všechny Židy. Podaří se je královně Ester
zachránit? Nejkrásnější princezna, která při-
jde do dílny, se stane královnou. Kdo bude
králem a kdo moudrým Židem Mordecha-
jem? Přijde i zlý Haman? Dílna v maskách
a prohlídka Klausové synagogy.

Jednotné vstupné 40 Kč

VÝSTAVY
Přežili peklo – fotografie Jany Nosekové-
Žantovské. Portréty Izraelců z Českoslo-
venska, kteří přežili holocaust. Výstava
potrvá do 16. března.

Mizrach & Shiviti – barevné i černobílé
papírořezy s tradičními židovskými motivy
izraelské výtvarnice Ester Shilo. Výstava
potrvá do konce dubna.
(Výstavy jsou otevřeny pro veřejnost Po–Čt
10–16 h, Pá 10–15 h)

úterý 13. 3. v 19 h
Putování po dnešním Izraeli. Přednáška
Valentina Laburdy doplněná promítáním
diapozitivů.

Vstupné 10 Kč

úterý 20. 3. v 19 h
Yehudi Menuhin – fenomenální houslista
a dirigent známý nejenom svými klasickými
výkony, ale též spoluprací s hudebníky
z jiných žánrů. Něco z jeho desky s indic-
kým sitáristou R. Shankarem i výlet do jazzu
po boku S. Grappelliho vám nabídne Jan
Beránek. Vstupné 10 Kč

neděle 25. 3. v 15 h
Rozinky a mandle: Pesach. Ukážeme si
svátek Pesach tak, jak se slaví dnes. Program
(nejen) pro děti od 5 let s doprovodem. 

Vstupné 30 Kč

úterý 27. 3. v 19 h
Uvedení knihy Paula Spiegla „Co je kos-
her“. Autor vysvětluje, co a proč pokládají
Židé za dobré a přípustné. Večer ve spolu-
práci se Společností pro odbornou literaturu
– Barrister & Principal spojený s prodejem
knihy, která právě vstupuje na český trh.
Vstupné 10 Kč

čtvrtek 29. 3. v 19 h
Židovská privilegia 13. století. Přednáška
Mgr. Mileny Flodrové.

Vstupné 10 Kč

Od 12. března je v sále možné opět zhléd-
nout výstavu „Děvčata z pokoje č. 28,
L 410, Terezín“. Vstupné 20 Kč

Sály v Praze i v Brně jsou přístupné vždy 20
minut před zahájením programu. 15 minut
po začátku programu není vstup do Vzdělá-
vacího a kulturního centra povolen.

VKC Židovského muzea v Praze, pobočka Brno ttřř..  KKpptt..  JJaarrooššee  33,,  660022  0000  BBrrnnoo,,  tteell..::  554444  550099  665511,,  ffaaxx::  554444  550099  665522
wwwwww..jjeewwiisshhmmuusseeuumm..cczz//bbrrnnoo,,  bbrrnnoo@@jjeewwiisshhmmuusseeuumm..cczz

Březen 2007
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Adar 5767 19

Židovská obec v Praze – sál ve 3. patře, Maiselova 18

PODVEČER YVONNE PŘENOSILOVÉ

úterý 6. března v 15 h

II. rande v Praze s J. N. ASSMANEM
kurátorem Muzea hl. m. Prahy

O židovských mecenáších a o všem, co by vás mohlo o Praze zajímat

Programové oddělení

ve spolupráci

se Vzdělávacím a kulturním centrem 
Židovského muzea v Praze – pobočka Brno

si vás dovolují pozvat na cyklus přednášek

O ŽIDOVSKÉ HISTORII, KULTUŘE 
A JUDAISMU

7. března 2007              
ŽIDOVŠTÍ PODNIKATELÉ V BRNĚ A NA MORAVĚ

Přednáší: Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Moravský zemský archiv, Brno

14. března 2007              
NĚKTERÉ Z ŽIDOVSKÝCH OSOBNOSTÍ 

V BRNĚNSKÉ KULTUŘE A UMĚNÍ 19. A 20. STOLETÍ 
Přednáší: PhDr. Miroslava Menšíková, Brno 

21. března 2007

NACISTICKÁ PERZEKUCE ŽIDŮ – HOLOCAUST  
Přednáší: Mgr. Marie Zahradníková, 

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze

28. března 2007               
SYNAGOGY NA  MORAVĚ

Přednáší: Ing. arch. Jaroslav Klenovský, Židovská obec Brno 

Dietrichsteinský palác, přednáškový sál, I. poschodí, Zelný trh 8, Brno  
              Začátky v 17 hodin, vstupné 25 Kč, 20 Kč.                       www.mzm.cz              

TEREZÍNSKÁ DĚTSKÁ
OPERA BRUNDIBÁR
POPRVÉ V TŘEBÍČI

Ve čtvrtek 8. března 2007
v 16 hodin se v prostorách 

Zadní synagogy v Třebíči
uskuteční představení 

terezínské dětské opery

BRUNDIBÁR
Akci pořádá Kulturní, vzdělávací

a informační zařízení Třebíč.

Program:
Úvodní tanec

třebíčský taneční soubor
Yocheved pod vedením 

Kamily Malé

Brundibár – opera hraná
dětmi v terezínském ghettu

autor hudby Hans Krása 
autor libreta Adolf Hoffmeister

Verše terezínských dětí
Hebrejské a lidové písně

v podání Dismanova
rozhlasového dětského souboru

pod vedením sbormistryně
Zdenky Fléglové

Vstupné 40 Kč / 20 Kč

Zadní synagoga 
Subakova 1/44  
674 01  Třebíč
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ZÁPIS DO ŽIDOVSKÉ ŠKOLKY
Zápis do školního roku 2007–2008 v Mateřské škole Na Výšinách bude 
11. a 12. dubna od 13 do 17 hodin
V rámci Programu Lauderovy školky v Praze se zde děti učí hebrejsky, mohou si vybrat angličtinu,
výtvarnou, taneční a dramatickou výchovu, hru na flétnu a práci v keramické dílně. Rodičům
doporučujeme, aby děti přihlásili včas, zapsané děti pozveme na dny otevřených dveří. Nepřihlášené děti
ke dni zápisu již nebudeme moci přijmout.

Informace: Kateřina Bíglová – katerina.biglova@kehilaprag.cz, mobil: 724 214 332

MÁTE STAROSTI?
PŘIJĎTE MEZI
NÁS!
Uzavřené terapeutické
skupiny vám mohou
pomoci

Deset let se pravidelně každý týden
scházejí skupiny v projektu Rafael Centra
(dříve „Rodiny po holocaustu“). Na uza-
vřené terapeutické skupiny přicházejí
přeživší holocaust, lidé z druhé a třetí
generace i jejich rodinní příslušníci. Při-
cházejí také lidé, jimž je téma židovství
blízké. Skupiny vedou zkušení terapeuti,
kteří si sami své téma židovství i svá
ostatní témata osobní dlouhodobě zpra-
covávali v profesionálních skupinách. 

Ve skupinách se dodržují pravidla
důvěrnosti. Můžete zde proto v bezpečí
a otevřeně hovořit o svých starostech
a problémech ze svého života součas-
ného i z rodinné historie. Ve skupině ale
také můžete jen sedět a mlčet, je jen na
vás, jak a kdy se do jejího běhu zapojíte. 

Dvakrát ročně se skupina sejde na
víkendovém setkání v Krchlebech, kde
se můžete ještě více poznat a spřátelit.
Celý projekt těchto skupin je dlouho-
době podporován Nadačním fondem
obětem holocaustu a Židovskou obcí
Praha, a proto jsou skupiny v Praze bez-
platné. Pokud byste měli o tyto skupiny
zájem, obraťte se telefonicky nebo 
e-mailem na níže uvedené terapeuty. 

Těšíme se na vás, rádi vás uvidíme.

Věra Roubalová – 737 754 418,
vera.roubalova@volny.cz
Helena Klímová – 605 439 354, 
hklimova@volny.cz
Martin Mahler – 602 864 045, 
martin.mahler@seznam.cz

THE MYSTERY
OF SACRED

TIME
Je název semináře židovské

mládeže z celé střední Evropy 

(Slovensko, Polsko, Maďarsko, 
Česko, země bývalé Jugoslávie a Turecko) 

který se bude konat o víkendu

23.–25. března 2007
na Slovensku

Seminář je především určen účastníkům taglitu, ale vítá-
ni jsou všichni (očekáváme více jak 90 účastníků). Téma-
ta, jak již název semináře napovídá, budou „Čas v juda-
ismu“, „Čas v izraelských médiích“, „Čas v hudbě“ aj.
Můžete se těšit na hosty, jako je dr. Micha Goodman,
vedoucí Jewish Leadership Institutu, na přední izraelské
novináře, kteří budou hovořit o pozadí současných izra-
elských médií, a mnoho dalších. A hlavně na celou řadu
lidí, jako jste vy!

Doprava na seminář bude pro zájemce
zajištěna z Brna (odjezd 23. 3. v 11 hodin),
popřípadně z dalších měst. 
Cena semináře je 45 dolarů (s cestou z Brna), nebo
25 dolarů s vlastní dopravou. 

V ceně je program, ubytování, strava, party...

Informace: Dani Kolský 776 176 417,
sochnut@volny.cz


