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�.Krátce 
V  Izraeli  za  prvé  umírám  vedrem,  z a 

druhé  to  není  Evropa  a  já  k  Blízké

mu  východu  n e m á m  pražádný  vztah 

a  z a  třetí, což  zní  možná  legračně,  je 

tam  příliš  m n o h o  Ž idů. Židi  na  jeviš

ti,  Židi  v  hledišti,  Židi  na  ulici    to  je 

trošku  moc. . . 

L i l ian  Malkina 

Horší  výsledky,  než  izraelští  s tu 

denti ,  maj í  jen  žáci  v  některých 

j i h o a m e r i c k ý c h  a  j i h o  v ý c h o d n ě 

asi jských  státech,  z  p o s t k o m u n i s 

t i c k ý c h  s tá tů  p o u z e  B u l h a r s k o 

a  A lbánie . 

Y e h u d a  L a h a v 

Dodnes  s e setkáme  i v  odborné  lite

ratuře  s  názvem  FalašFalaši,  ozna 

čuj ící  e t iopské  Židy,  př ís lušníky 

Bejta  Israel .  Původně  to  však  bylo 

pejorativní  označení . 

Danie l  Mayer 



maskil  židovský  rok 

BEJTA  ISRAEL   ETIOPŠTÍ ŽIDÉ (část 2.) 
V první  části jsme se zabývali  několika  hypotézami  o vzniku Bejta Israel,  nyní  se  v krátkosti podívejme  na její historii. 

R
anné  dějiny  Etiopie  a  Bejta  Israel 

jsou  spjaty  s  aksúmskou  říší.  která 

byla  prvním  historicky  doloženým 

státním  útvarem  na  území  Etiopie.  Město 

Aksúm  založily  semitské  kmeny,  které  do 

této  severovýchodní  oblasti  Etiopie postup

ně  pronikaly  od  6.  stol. př. o.  1. z jihu  Arab

ského  poloostrova.  Počátek  aksúmského 

království,  které  mělo  zjevně  semitský  cha

rakter,  kladou  historikové  do  I . století  o.  I . 

a jeho  rozkvět  do  3.  až  6.  století.  Poté  poli

tická  a  hospodářská  moc  Aksúmu  postupně 

upadá  a  v  10.  století  ztratil  Aksúm  postave

ní  hl.  města  říše.  Jak  nám  dokládají  etiop

ské  kroniky,  tohoto  úpadku  moci  využil 

kmenový  svaz  Agau,  který  povstal  proti 

negusům    králům  aksúmské  dynastie. 

V  čele  povstaleckých  vojsk  prý  stála  krá

lovna  Judit  (jiné  prameny  uvádějí  Ester

Asetu),  která  měla  být  buď  proselytkou 

nebo  syrskou  Židovkou.  Povstalecká  voj

ska,  která  byla  prý  /. velké části  tvořena její

mi  souvěrci,  bojovala  proti  křesťanům 

a  bořila  kostely  a kláštery.  Povstání  kmeno

vého  svazu  Agau  dopomohlo k  pozdějšímu 

nástupu  na  trůn dynastie Zagua, jejíž  původ 

byl  v  kmeni  Agau  (1137).  Tato  dynastie 

nebyla  však  považována  za  legitimní. 

Ve  12.  a  13.  století  se  Bejta  Israel  těšila 

částečné  autonomii.  Roku  1270  se  s pomo

cí  církve  dostávají  k moci  vzdálení  potomci 

dřívější  semitské  aksúmské  dynastie,  kteří 

odvozovali  svůj  původ  od  krále  Šalamouna. 

Negusové    králové  této  dynastie,  se  roz

hodli  učinit  konec  byť  omezené  autonomii 

Bejta  Israel.  K  tomuto  kroku  je  vedly  jak 

náboženské,  tak  i  politické  a  hospodářské 

důvody.  Koncem  13.  století  totiž  křesťanští 

Etiopci  bojovali  s  muslimskými  království

mi  na  své jihovýchodní  hranici  a  považova

li  Židy  za  potencionální  spojence  muslimů. 

Králové  šalamounovské  dynastie  se  také 

začali  důsledněji  zajímat  o  severní  oblasti 

své  země,  kde  jejich  vláda  byla  doposud 

spíše  formální.  V  těchto  oblastech  žily 

různé  etnické  skupiny  včetně  Bejta  ferael 

v  relativní  nezávislosti  na  ústřední  vládě 

negusů.  Králové  si  tyto  oblasti  podrobili 

a  místní  obyvatelstvo  nutili  platit  neúměrně 

vysoké  daně.  Proti  tělo  kořistnické  politice 

etiopských  císařů  vystoupila  Bejta  Israel 

a  snažila  se  svrhnout jejich  jho. 

První,  historickými  prameny  doložený, 

ozbrojený  konflikt  mezi  Bejta  Israel  a etiop

skými  vojsky  neguse  Amdy  Cijona 

(13141344),  proběhl  roku  1332.  Židé 

válku  prohráli  a  byli  vytlačeni  z  oblasti 

Tigri  do  hor  Semjen,  kde  byly  podmínky 

pro  obživu  mnohem  těžší.  Za  panování 

negusů  Davida  (13801412)  a  Jicchaka 

(14121421)  pokračovala  povstání  Bejta 

Israel  proti  ústřední  vládě.  Negus  Jicchak 

byl  také  prvním  vládcem,  který  použil  proti 

Židům  náboženské  sankce.  Jicchak  vydal 

nařízení,  podle  něhož  jen  křesťan  má  právo 

vlastnit  půdu  svých  otců. Ten, kdo  se  odmít

ne  nechat  pokřtít,  bude považován  za  lalaše 

(hebr. poleš),  t.j. vetřelce, nájezdníka  a  půda 

mu  bude konfiskována.  (Dodnes  se  setkáme 

i  v  odborné  literatuře  s  názvem  FalašFala

ši.  označující  etiopskč  Židy.  příslušníky 

Bejta  Israel.  Původně  to  však  bylo  pejora

tivní  označení).  Ztráta  půdy  znamenala  pro 

celé  rodiny  a  rodinné  klany  ztrátu  občan

ského,  společenského  a  hospodářského 

postavení.  Pod  tíhou  sankcí  přijalo  tehdy 

mnoho  Židů  křesťanství.  Za  vlády  císaře 

Z a ť a  Jakoba  (14341468),  který  sám  sobě 

udělil  titul  „židobijce",  propuklo další  velké 

povstání  Bejta  Israel  proti  císaři  a jeho  poli

tice.  Zaťa  Jakob  ve  válce  neuspěl  a  musel 

nakonec  stáhnout  svá  vojska  z  hor  Semjen, 

kde  žila  značná  část  Židů.  Ironií osudu  byla 

skutečnost,  že jeden  z císařových  synů,  Aba 

Sága,  přijal  židovskou  víru,  povstal  proti 

svému  olei  a  nakonec uprchl  na  sever  země 

ke  svým  souvěrcům.  Druhý  Zar'ův  syn, 

Baeda  Mariam  (14681478)  pokračoval 

v  ničitelské  politice  svého otce. Jeho  vojska 

nelítostně  masakrovala  Židy,  včetně  bez

branných  žen  a  dětí.  V  lepších  případech 

byli  Židé  násilně  křtěni,  ale  většina  těchto 

„novokřtěnců".  i  přes  nebezpečí  pro  ně 

z  toho  plynoucí,  tajně  pokračovala  v dodr

žování  židovských  tradic. 

Za  panování  neguse  Lebny  Dengela 

(15081540)  musela  Etiopie  čelit  zvyšují

címu  se  muslimskému  nebezpečí.  Musli

mové  obsadili  prakticky  celé  východní 

pobřeží  země  a  okraj  Etiopské  vysočiny. 

V  těchto  oblastech  byla  nezávislá  muslim

ská  střediska  s  velkým  politickým  a  nábo

ženským  vlivem a  vojenskou  mocí. která  se 

neustále  zvyšovala.  Tato  skutečnost  nutila 

etiopské  křesťany  k  stále  hlubšímu  ústupu 

do  vnitrozemí.  Roku  1529  imám  Ahmad 

ibn  Ibrahím  započal  své  vojenské  tažení 

a  během  deseti  let  se  mu  podařilo  obsadit 

téměř  celou  Etiopii.  V  té  době  se  etiopští 

Židé  pod  vedením  svého  vojevůdce    krále 

Gideona  a jeho  ženy  Judity  spojili  s  musli

my  a  společně  s  nimi  bojovali  proti  křesťa

nům.  K  samému  konci  vlády  Lebny  Den

gela  a  na  počátku  panování  neguse  Claudia 

(15401559)  se  začala  situace  vyvíjet 

v  neprospěch  muslimů  a jejich  žido\ských 

spojenců.  Claudius  požádal  Portugalce 

o vojenskou pomoc proti  muslimům  a ti  mu 

vyhověli.  Díky  střelným  zbraním  si  Portu

galci  zajistili  velice  rychle  vojenskou  pře

vahu  nad  muslimy,  které  spolu  se  svými 

etiopskými  spojenci  roku  1542  porazili. 

Také  Bejta  Israel  musela  reagovat  na 

změnu  situace.  V  očích  mnoha  Židů  byly 

portugalské  střelné  zbraně důkazem  nadvlá

dy  křesťanů,  které je  nutno se  podrobit.  Pod 

vlivem  Portugalců  si  Židé  zvolili  nového 

vůdce,  který  byl  loajální  vůči  etiopskému 

císaři.  Sám Claudius měl  vcelku  dobré  vzta

hy  s  Bejta  Israel.  Válku  proti  Bejta  Israel 

znovu  obnovili  negus  Minas  (15591563) 

a jeho syn  Sarsa Dengel (15631597). Roku  > 

srpen  2003 



>  1594,  po  vyčerpávajících  střetech,  podlehli 

Židé nakonec přesile císařských  vojsk,  která 

oblehla jejich  pevnosti  v horách  Semjen. 

Poslední  větší  povstání  Židů  proběhlo  za 

vlády  císaře  Susenia  (16071632).  Židé 

využili  dočasné  přesily  muslimů  nad  Suse

niovými  vojsky  a  pod  vedením  svého  voje

vůdce    krále  Gideona  povstali,  aby  si 

vybojovali  ztracenou  autonomii.  Křesťan

ská  Evropa  svým  etiopským  souvěrcům 

vydatně  pomáhala,  zvláště dodávkami  střel

ných  zbraní,  a  díky  jim  si  císařská  armáda 

rychle  zajistila  převahu.  Když  muslimské 

nebezpečí  pominulo,  rozhodl  se  Susenios 

vyhubit  všechny  Židy.  Jeho  rozkaz  zněl  

vyvraždit  \ šechny  Židy  včetně dětí, v oblas

ti  od  hor  Semjen  na  severu,  až  po  jezero 

Tana  na jihu.  Při tomto vražedném  Susenio

vě  tažení  padl  v boji  Gideon  a  s ním  mnoho 

statečných  bojovníků  hájících  svobodu 

a  víru  otců.  Židovské  děti,  které  zůstaly  na 

živu,  byly  prodány  do  otroctví,  část  Židů 

byla  přinucena  ke  křtu  a  zbytek  přeživších 

byl  rozprášen  do  více  než  400  vesnic  v  15 

provinciích.  O  životě  Bejta  Israel  v  17. a  18. 

století je  velice  málo zpráv. V  18. a  19. stole

tí  působily  v  jejich  středu  desítky  křesťan

ských  misionářů,  avšak  jejich  úsilí,  díky 

Bohu,  nebylo  korunováno  velkým  úspě

chem.  Misionářům  se  podařilo  mezi  lety 

1860  až  1908  pokřtít  jen  1513  Židů,  což 

představuje  31 novokřtěnců  ročně. 

Křesťanská  misijní  činnost  byla  jedním 

z  důvodů,  proč  se  o  život  etiopských  Židů 

začaly  zajímat  evropské  a  později  i americ

ké židovské organizace a osobnosti. Z  pově

ření  Alliance  Isráelite  Universelle  navštívil 

roku  1868  habešské  Židy  orientalista  prof. 

Josef  Halevi.  Na  základě  jeho  cestovní 

zprávy  měla Alliance  rozhodnout o  způsobu 

pomoci  Bejta  Israel.  Bohužel,  na  vedení 

Alliance  jeho  poznatky  a  prosby  o  pomoc 

nezapůsobily.  Komu  se  však  podařilo  nejen 

vědecky  zpracovat problematiku  etiopských 

Židů.  ale  i prakticky j im  pomoci,  byl  Hale

viho  žák,  orientalista  dr.  Jakob  Faitlovich 

(18811955),  jenž  tomuto  cíli  zasvětil  celý 

svůj  život.  Během deseti  let  (19041914)  tři

krát  dlouhodobě  pobýval  v  Habeši,  kile  stu

doval  dějiny,  obyčeje,  společenskou  struk

turu  a  náboženské  tradice  Bejta  Israel. 

I  Rabín  Daniel  Mayer 

PODĚKOVÁNÍ 
Toto  číslo  Maskilu  se  Vám  dostává  do 

ruky  v  měsíci  srpnu.  Loni  touto  dobou 

postihly  naši  republiku  ničivé  povodně, 

které  zasáhly  i Terezín,  pražské  Židovské 

muzeum  a další  židovské  památky. 

Chceme  při  této  příležitosti  ještě  jednou 

vyjádřit  díky  všem  organizacím  a jednot

livcům,  kteří  pomohli.  Někteří  se  účastni

li  brigád  na  odstranění  bezprostředních 

následků,  j iní  poslali  finanční  dary. 

Z  těchto  prostředků  bylo  možné  zakoupit 

v  první  fázi  čerpadla,  sušičky  a  hygienic

ké  prostředky  a  rovněž  zajistit  dopravu 

brigádníků  do  Terezína.  V  zimní  sezóně 

jsme  pak  zásobili  více  než  dvacet  rodin  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Z Terezína  a  okolí  pevnými  palivy. 

Jmenovi tě  bychom  rádi  poděkovali 

těmto  dárcům:  The  American  J O I N T 

Distribution  Comittee  a  panu  Yechielu 

BarChaimovi,  Northwood  and  Pinner 

Liberal  Synagogue  a  jej ímu  rabínovi 

Andrew  Goldsteinovi,  Liberal  Joodse 

Gemeente Amsterdam, The  New  Glasgow 

Synagogue,  Edgware  Reform  Synagogue 

(Velká  Británie),  Katholische  Gemeinde 

in  Baul/.en  (Budyšín,  S R N )  a  jejímu 

kaplanovi  Michaelu  Gehrkemu,  panu 

Davidu  Ehrlichovi  ( U S A ) ,  panu  Alanu 

Samuelovi  (Austrálie)  a  panu  Karlu  Kou

bovi. 

Děkujeme  samozřejmě  i  ostatním,  kteří 

přispěli  dle  svých  možností,  ať  již  prací 

nebo  finančně. 

I  Beji  Sinuha 

Program 

B e j t  S i m c h a 
Srpen  2003 

neděle  2 4 . s r p n a  o d 1 8  h o d i n 
Kurz liturgického zpěvu s rabínem 
a  kantorem Michaelem  Dushinskym 
  první řádné setkání po letních 
prázdninách, začne se nacvičovat nusach 
pro Vysoké svátky (o kurzu a sboru Bejt 
Simcha čtěte více na straně 11) 

pátek  2 9 . s r p n a  o d 1 9  h o d i n 
Koncert skupiny „Kol vekinor" 
  židovská hudba  v podání Michala Foršta 
(zpěv), Alexandra Shonerta  (housle) 
a Natálie Shonert (klávesy) 

PRAVIDELNÉ  A K C E 
Kabalat Sabat každý pátek od 18  hodin; 
pokud  je na programu  i přednáška, 
následuje vždy po skončení bohoslužby, 
od  19  hodin 

Brigády na Novém židovském hřbitově 
(u stanice metra Želivského) každou 
druhou  neděli od 10  hodin 
(v srpnu neděle 3.,  17. a 31.); nářadí 
zajištěno na místě 

H O D I N Y  P R O VEŘEJNOST 
V srpnu z důvodu dovolené pouze 
v úterý 5. a 12.  od 11 do 14  hodin 

av  5763 



maskil 

PŘEDSTAVTE  S I ! TAKOVÁ  NÁHODA! 
Rozhovor  s  LILIAN  MALKINOU 

„Teďka je  to zase hrozný!  Všichni  v sobotu koukali na  Neváhej  a  toč,  kde jsem byla,  takže  mě  chytaj v tramva
ji,  na  ulici, všude..."  Povzdechne si  známá  divadelní  a filmová  herečka,  původem  z Estonska, paní  Lilian  Mal
kina. „Ale  ono  to  za pár  dní  zase poleví  a bude klid." Nejspíš  ano,  ale jedno je  jisté,  ať dělá,  co  dělá,  v  povědo

mí  většiny  Čechů  stejně  zůstává  jednou provždy  zapsána  především  jako jilmová  babička  Svěráková  Kolji. 

J a k  d louho  j s t e  v Čechách  a proč 
j s t e  vlastně  z  E s t o n s k a  o d j e l a ? To 
j s t e  taková  dobrodružná  p o v a h a ? 

Jsem  dobrodružná  povaha.  V  Čechách 

žiju  už  jedenáct  let.  O  důvodech  proč 

jsem  odjela  nikdy  nemluvím,  ale  mohu 

říct,  že  jsem  dobře  udělala.  Už jsem  měla 

všeho  až  po  krk    včetně  antisemitismu. 

Dlouho  jsem  o  tom  uvažovala  a  jediná 

otázka  byla    kam?  Měla  jsem  několik 

možností.  Ameriku    to  jsem  nechtěla. 

Německo,  to  už  teprv  ne,  Izrael  se  mi  také 

nezdál  jako  to  pravé,  ačkoli  tam  mám 

sestru,  sestřenici  a  vůbec  téměř  všechno 

příbuzenstvo.  Ale  já  chtěla,  s  výjimkou 

Německa,  zůstat  někde  v  Evropě.  Až  jed

nou  do  našeho  divadla  přijel  tým  českých 

divadelníků    režisérka  Lída  Engelová, 

choreografka  Zdena  Kratochvílová, 

výtvarník  Jaroslav  Malina  a  další  a  insce

novali  u  nás  Kafkův  proces.  Seznámili 

jsme  se,  začali  se  navštěvovat.  Pochopila 

jsem,  že  Praha  je  hrozně  podobná  Talinu 

a  moc  se  mi  tady  líbilo. 

Takže  váš příjezd  do Čech 
n i k t e r a k  n e s o u v i s e l  s oním 
proslaveným  K o l j o u ? 

Ne,  vůbec  ne.  Přijela  jsem  v  roce  92 

a  Kolja  se  začal  natáčet  až  o  dva  roky 

později. 

J a k  d louho  t r v a l o  než  j s t e  našla 
angažmá? 

Já  jsem  vlastně  vůbec  nepřemýšlela 

o  tom,  že  bych ještě  mohla pracovat ve  své 

profesi.  Absolutně  ne,  ale  často  se  mi 

Stává,  že  věci  dopadnou  přesně  naopak, 

než  čekám.  Takřka  hned  po  příjezdu  jsem 

našla agenturu,  která  mě  začala  zastupovat 

a  během  krátké  doby  jsem  dostala  práci 

v  koprodukčním  francouzskoanglicko

českém  filmu  a odjela  na  dva  měsíce  natá

čet  do  Tater.  No,  a  tím  to  začalo.  Divadlo 

přišlo  o  něco  později,  až  v  devadesátém 

pátém  roce.  První  byla  Maryša  na  Zábra

dlí,  potom Viola,  od  devadesátého  osmého 

Fidlovačka. 

Mám  poc i t ,  že většině Čechů s e 
všechny  pobaltské  repub l iky 
poněkud  slévají,  můžete 
zjednodušeně  vysvětlit, čím s e 
t y t o  tři země  od s e b e  liší? 

Za  prvé  jazykem.  Estonština  patří  do 

ugrofinské  jazykové  skupiny,  podoně  jako 

finština  a  maďarština.  A  Lotyšsko  a  Litva 

to  je  jazykově  úplně  něco jiného.  Existuje 

taková  legenda,  která  praví,  že  když  Bůh 

rozdával  jazyky,  všem  dal,  pak  se  vrátil  do 

nebe  a  najednou  si  vzpomněl    propána

krále    zapomněl  jsem  dát  jazyk  Lotyšům 

a  Litevcům.  A  taky  jo,  ten  jejich  jazyk  je 

hrozný.  Estonský  jazyk  je  krásný,  melo

dický,  oni  tak  trochu  zpívají...  Někdy 

v  padesátých  letech  kdosi  sestavoval  tako

vou  jakousi  hitparádu  jazyků  a  estonština 

v  ní  skončila  na  druhém  místě  za  italšti

nou.  Je  to  krásný  jazyk,  ale  moc  těžký.  Oni 

mají  čtrnáct  pádů. 

No,  a  ty  další  rozdíly    Lotyšsko  vždyc

ky  mělo  blíž  k  Rusku,  Litva  ta  je  absolut

ně  katolická  a  odjakživa  tíhne  k  Polsku, 

Vilno  a  Kovno  (Vilnius  a  Kaunas)    to 

byla  prostě  polská  města.  Estonsko  bylo 

vždycky  víc  německé,  bohužel. 

J a k  j e to s a n t i s e m i t i s m e m ?  Tady 
s e  t radu je ,  že j e ještě silnější  než 
t e n  ruský... 

To  ne,  oni  tak  nenávidí  Rusy,  že  j im  na 

antisemitismus  zbývá  o  něco  méně  ener

gie.  V  někdejším  Sovětském  Svazu  byla 

v  tomto  směru  vždycky  nejhorší  Ukrajina. 

V  pobaltských  zemích  zůstalo  minimum 

Židů,  v  milionovém  Estonsku  je  to  dnes 

kolem  šesti  set  padesáti  lidí  a  centrum 

židovského  života  v  Pobaltí  je  v  součas

ností  spíš  v  lotyšské  Rize. 

J a k  s e většinou  proněmecky 
orientovaní  E s t o n c i  c h o v a l i 
k  Židům z a druhé  světové  války? 

Židé,  kteří  nestačili  před  začátkem  války 

odejít,  většinou  zahynuli.  A  zůstalo  jich 

hodně,  byli  bohatí,  mysleli  si,  že  to  nějak 

dopadne.  Jenomže  hned  druhý  den  po  pří

chodu  Němců  začalo  vraždění. 

V  Estonsku jako v jediné  pobaltské  zemi 

byl  zřízen  koncentrační  tábor, jmenoval  se 

Kalevi  Liiva,  do  něhož  mimochodem  bylo 

odesláno  také  tisíc  pět  set  českých  Židů. 

Přežilo  jich  patnáct    patnáct  tehdy  mla

dých  děvčat.  Z  těch  patnácti  se  jich  po 

válce  osm  vystěhovalo  do  Ameriky  a sedm 

jich  zůstalo  v  Čechách.  Mezi  nimi  byla 

jedna  žena,  jmenovala  se  Gita  Mášová. 

V  roce  1962  přijela  do  Talinu  a  do  Tartu, 

protože  chtěla  zjistit,  kde  jsou  pochováni 

její  rodiče.  Šla  po  ulici  v Tartu,  to  je  tako

vé  malé  město  jako  řekněme  Kladno, 

a  najednou  uviděla  člověka,  který  dělal 

v  lágru  Kalevi  Li iva  zástupce  náčelníka. 

B y l  to  napůl  Estonec,  napůl  Němec.  Lek

nutím  vykřikla  a omdlela. Na  základě  toho  > 
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rozhovor 

> z a č a l o  vyšetřování,  ačkoli  ani  Estonsku 

ani  Rusku  ani  Československu  se  do  toho 

příliš  nechtělo.  Zjistilo  se,  že  ten  člověk 

žije  v jedněch  malinkých  lázních  a  že  lam 

dělá  správce.  Měl  tam  malinký  byteček, 

kde  později,  když  nakonec na  nátlak  mezi

národní  veřejnosti  přece jen  došlo  k proce

su,  našli  pod  jeho  postelí  kufry  plné  foto

grafií.  Takových  fotografií,  na  které  se 

normální  člověk  nemůže  podívat,  aniž  by 

se  přinejmenším  nepozvracel, a tyhle  foto

grafie  on  si  každý  večer  prohlížel.  Nako

nec,  asi  tak  po  třech  letech  a  především 

díky  úsilí  těch  osmi  přeživších  žen,  které 

už  tou  dobou  žily  v  U S A , k procesu  přece 

jen  došlo.  Jednání  soudu  byla  veřejná,  já 

tam  coby  mladá  dívka  strávila  čtrnáct  dní 

a  byl  to  strašlivý  zážitek.  Na  tisíc  lidí  bylo 

předvoláno  jako  svědkové,  ale  takřka 

všichni  šli  pak  do  vězení,  protože  se  uká

zalo,  že  vesměs  tak  či  onak  pomáhali 

Němcům.  Samozřejmě,  že  se  našlo  i  pár 

takových,  ale  opravdu  jen  pár,  kteří 

pomohli  Židům.  Například  jeden  muž, 

rybář,  který  vězenkyním  přes  zeď  spouštěl 

na  vlasci  navázané  kousíčky  chleba  a  sla

niny. Ty  ženy  nikdy  neviděly  jeho  tvář.  až 

v  soudní  síni,  a  všechny  plakaly. 

V  době  procesu  se  paradoxně  v  Eston

sku  /vedla  silná  vlna  antisemitismu,  pro

tože  těch  odsouzených  Estonců  bylo 

velké  množství,  každý  z  nic  měl  rodinu, 

příbuzné... Tramvaje  byly  popsány  nápisy 

jako    „Bij  Židy!"    a  podobně.  To  bylo 

poprvé,  co  jsem  něco  takového  zažila  na 

vlastní  kůži. 

Takže  s e  dá vlastně říct, že  t e n 
p roces  byl  kromě jiného jedním 
z  vašich prvních  zprostředkovaných 
setkání s českou,  resp .  tehdy 
československou  s o c i a l i s t i c k o u 
republ ikou. 

Ano,  já  byla  mladinká  a  těch  patnáct 

krásných  žen  se  mi  strašně  líbilo. V  Eston

sku  tenkrát,  bylo  to  v  zimě,  všichni  pořád 

nosili  klobouky  a  čepice,  ale  ony  chodily 

prostovlasé  a  moc  j im  to  slušelo.  Já  za 

nimi  bčhala  a pozorovala je  z  povzdálí,  ale 

netroufala  jsem  jsem  si  je  oslovit,  ačkoli 

bych  se  s  nimi  bývala  byla  hrozně  ráda 

seznámila.  Až  jednou,  ale  to  už  bylo  po 

několika  letech, jela jsem  vlakem  z  Polska 

a  ve  vlaku  jsem  potkala jednoho  mladého 

Čecha.  Dali  jsme  se  do  řeči  a  já,  protože 

mi  to  pořád  leželo  v  hlavě,  jsem  se  ho 

naivně  zeptala, jestli  náhodou  nezná  něja

kou  Gitu  Masovou  a  jestli  neslyšel  o  tom 

procesu.  Řekl,  že  ne,  že  o  ničem  takovém 

nemá  ani  ponětí.  No  ale  povídali  jsme  si 

a  trošku  i  flirtovali  a  pak  jsem  si  šla  leh

nout.  A  najednou,  asi  tak  ve  tři  v  noci, 

nade  mnou  někdo  stojí  a  třese  mi  rame

nem.  Já  otevřu  oči, podívám  se  a  vidím,  že 

nade  mnou  stojí  Gita  Mášová!  Ptám  se 

ještě    Gita  Mášová?  A  ona    jo...  Mysle

la  jsem,  že  jsem  se  zbláznila.  Představte 

si!  Taková  náhoda!  On  s  ní  je l  v  jednom 

kupé!  Ale  ona  už  se  tehdy  jmenovala 

jinak,  protože  byla  vdaná.  Musely  jsme 

spolu  bohužel  mluvit  německy.  Poprosila 

mě,  abych  j í  pomohla  zařídit  vízum,  pro

tože  chtěla  znovu  přijet  do  Talinu.  Slíbila 

jsem jí  to,  ale  nepodařilo  se  mi  to,  protože 

tehdy  nás  žilo  více  rodin  v  jednom  bytě 

a  kdo  v  takovém  bytě  bydlel,  nesměl  si 

pozvat cizince.  Plakala  jsem,  ale  nedalo  se 

nic  dělat.  Až  za  pár  let,  v  roce  67,  byla 

jsem  zrovna  někde  na  zájezdě  a  najednou 

mi  volá  maminka    sedí  tady  u  mě  Gita 

Mášová.  Od  té  doby  jsme  si  začaly  psát. 

ale  po  srpnu  šedesát  osm  jako  když  utne. 

Až  když jsem  přišla  v devadesátých  letech 

do  Čech  a  vydala  se  j i  hledat  na  tu  starou 

adresu,  kterou jsem  měla,  dozvěděla  jsem 

se  od  sousedů,  že  v  osmašedesátém  emi

grovala  do  Švýcarska.  Kam    nikdo  přes

ně  nevěděl.  Uběhlo  několik  dalších  let  a  já 

byla  na  večírku  po  premiéře  Kolji,  seděla 

jsem  vedle  nějakého  mladšího  muže,  kte

rého  jsem  vůbec  neznala,  bavili  jsme  se. 

slovo  dalo  slovo  a  on  najednou  povídá  

nejlepší  přítelkyně  mojí  maminky  Gita 

Mášová.  Zeptala  jsem  se,  kdo  je  jeho 

maminka  a on  řekla,  že  Jitka  Katková,  což 

byla  také jedna  z  těch  patnácti  z  talinské  >• 
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maskil 
•  ho  procesu...  Zjistil  mi  adresu,  poslala 

jsem jí  dopis, ona  hned odpověděla  a  když 

přijela  v  srpnu  do  Prahy,  daly  jsme  si 

rande  u  Koně  a  já  j i  hned  poznala.  Sly 

jsme  spolu  na  kafe  a  dlouho, dlouho jsme 

mluvily...  Tentokrát  už  česky. 

To setkání  s Čechami  skrze české  Židov

ky  u  talinského  soudu  bylo,  když  o  tom 

tak  přemýšlím,  vlastně  až  druhé  v  pořadí. 

Už  předtím  jsem  o  Československu  slý

chala  vyprávět  v  naší  rodině.  Můj  strýc 

s  tetou ve  třicátých  letech dva  roky  v  Praze 

studovali  a celé  naše  dětsví  o  Praze  mluvi

l i .  Pořád  a  pořád.  Už  tehdy jsem  věděla,  co 

je  Karlův  most,  co  Karlova  univerzita... 

Později  jsem  také  znala  české  zpěváky 

a  především  české  filmy,  kterých  se  u  nás 

opravdu  promítalo  hodně.  Někdy  si  říkám, 

že  to  tam  někde  v  pozadí  už  bylo 

nachystáno    to  předurčení    Praha. 

V y r o s t l a  j s t e  v tradiční  židovské 
rodině? 

Absolutně  ne,  bohužel.  Víte,  od  tří  let 

jsem  byla  v evakuaci  v  Rusku,  jaké  židov

ské  tradice  tam  mohly  být?  Pamatuji  si 

jen,  že  babička  k  mému  zděšení  mluvila 

německy,  jenom  německy  a  jednou  do 

roka  dostávala  odněkud  macesy  a  to  je 

všechno. Teprve  po  letech jsem  zjistila,  že 

spousta slov,  která  používala,  nebyla  vlast

ně  německy,  ale  jidiš. 

J a k  došlo  k t o m u ,  že  j s t e  členkou 
děčínské  a ne pražské  židovské 
o b c e ? 

Po  pravdě  řečeno,  původně  jsem  se 

nezajímala  o  žádné  členství,  v  Praze  ani 

nikde jinde.  Můj  zájem  byl  čistě  materia

listický,  až  když  mi  někdo  poradil,  že 

buduli  členkou  pražské  obce,  dostanu 

jednou  za  čtyři  roky  příspěvek  na  cestu  na 

hroby, tak  jsem  se  šla  přihlásit.  V  Praze  mi 

ale  řekli,  ať přinesu  doklad  o  tom,  že  moje 

matka  byla  Židovka  a  j á  nic  takového 

nemám.  Rodný  list jsem  ztratila  a  v  dupli

káte  už  židovství  rodičů  nebylo  uvedeno, 

což  byl  dobrý  úmysl  estonských  úředníků, 

ale  tady  to  najednou  po  mně  chtěli.  Tak 

jsem je  poslala  do  háje.  Nicméně  tuto  his

torku  jsem  zmínila  v  rozhovoru  pro  Roš 

Chodeš  a  netrvalo  dlouho,  zazvonil  tele

fon.  Tady  Vladimír  Poskočil,  Židovská 

obec  Děčín,  nechcete  se  stát  naší  členkou? 

Nevěřícně  jsem  se  zeptala:  „Odkud  volá

te?"  „Z  Děčína." 

„Tam  já  zítra  jedu."  To  byla  totiž  další 

neuvěřitelná  náhoda.  Do  té  doby  jsem 

ještě  nikdy  v  Děčíně  nebyla,  ale  právě 

příští  den  jsem  tam  měla  jet  s  Dejvickým 

divadlem  hrát  Marqueze. Takže  druhý  den 

ve  dvě  hodiny  už  mě  Vladimír  očekával, 

a  jak  jsem  zjistila,  on,  Zina  Kirilová  i  celá 

ta obec jsou  moc  milí  a  prostě  úžasní.  Jez

dím  tam  s  velikým  potěšením. 

K d e  a v čem všem  vás teď  mohou 
naši čtenáři  vidět? 

Poslední  premiéru  jsem  měla  na  jaře  ve 

Viole.  Hrajeme  tam  s  Táňou  Medveckou, 

Miroslavem  Medunou  a  Lukášem  Jurkem 

v  režii  Lídy  Engelové  dramatizaci  Čecho

vových  povídek.  Představení  se  jmenuje 

Tisíc  a jedna  vášeň.  Na  Fidlovačce  už  pět 

let  hraju  dohazovačku  Jente  v  Sumáři  na 

střeše,  několik  sezón  dělám  Baronku  ve 

Slaměném  klobouku,  v  Čapkově  Loupež

níkovi  hraju  Cikánku  a od  jara  taky  ruskou 

maminku  v  anglické  komedii  Sladké 

tajemství.  Po  prázdninách  začínáme  zkou

šet  hru  Johna  Patricka  Podivná  paní  Sava

geová. 

Jsou  také  nějaké  nabídky  z  televize,  ale 

o  tom  nebudu  mluvit,  protože  jsem  pověr

čivá.  Jinak,  právě  jsem  dotočila  jeden 

ruský  film,  natáčelo  se  mimo jiné  v  Izrae

l i .  Před  dvěma  lety  jsem  hrála  v  j iném, 

jmenoval  se  „Jménem  Baron",  také  se 

natáčel  v  Izraeli  a  na  celoruském  festivalu 

televizních  filmů  jsem  dostala  hlavní  cenu 

za  herecký  výkon  ve  vedlejší  roli. 

G r a t u l u j i .  C o b y s t e  vy,  j a k o 
z n a l e c ,  m o h l a  v  E s t o n s k u 
doporučit  českému  t u r i s t o v i ? 

Moře. A  určitě  Talin.  Jak  už. jsem  zmíni

la,  podobá  se  Praze.  Každý  Čech.  který 

tam  přijede,  řekne    to  snad  není  pravda! 

Tak  se  ta  města  podobají.  Talin  byl  zalo

žen  v  desátém  století,  staré  město  je  samá 

gotika. 

Říkala  j s t e ,  že v  I z rae l i  b y s t e  žít 
nechtěla,  proč? 

Víte,  já  už  tam  byla  určitě  tak  jedenác

krát,  dvanáckrát  a  při  každé  další  cestě  se 

utvrzuji,  že jsem  udělala  správně.  Za  prvé 

tam  umírám  vedrem,  za  druhé  to  není 

Evropa  a  já  k  Blízkému  východu  nemám 

pražádný  vztah  a  za  třetí,  což  zní  možná 

legračně,  je  tam  příliš  mnoho  Židů.  Židi 

na  jevišti. Židi  v hledišti.  Židi  na  ulici    to 

je  trošku  moc... 

�  Ptala  se  Irena  Doušková 

INZERCE 
Hledáme  ŠÁMESE 

Nástup  od  /á í í .  pracovní  doba:  středa  a  pátek  večer  (vždj  na 

dvě  až  tři  hodiny),  jednou  či  dvakrát  měsíčně  rovněž  sobota 

dopoledne. 

Bližší  informace  v Bejt  Simcha.  Mánesova  8.  Praha  2.  na  telefo

nu  222  251  641  nebo 724  027  929.  email:  chevra@bejtsimcha.c/ 

P r o  liturgické  potřeby  sháníme 
H A R M O N I U M 

v  jakémkoliv  stavu.  Přijedeme,  posoudíme.  Odvoz  zařídíme. 

Kontakt: Tel./fax/zázn.  261  226  694. 

1 

Hledám  veškeré  i n f o r m a c e 
o  SÁŘE  a  C A E C I L I I  F O R S T , 
členky  židovské obce  ve  Frankfurtu  nad  Mohanem, jež  zahynuly 

během  2.  sv. války.  Kontakt:  Mgr.  Michal  Foršt,  tel.: 261  226694. 

mail:  michal.forst@volny.cz. 

Sháním  J U D A I C A  stále 
Liturgické  knihy  (mach/or.  sidur  aj.,  zejm.  reformního  ritu), 

notové  materiály  (hudba  žid.  autorů),  staré  gramodesky  s  žid. 

hudbou,  židovské  ročenky  (zejm.  do  2. sv.  války),  zejm.  Ročen

ku  Společnosti  pro  dějiny  Židů  v Čsl.  republice,  starý  liturgický 

kalendář  (luach).  v jakémkoli  stavu. 

Kontakt:  261  226  694.  haggai@tiscali.cz 
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SKLIČUJÍCÍ ZAOSTÁVÁNÍ IZRAELSKÉ VÝCHOVY 

Už  dávno  žádná  zpráva  nezpůsobila  takový  poplach  v  izrael

ské  veřejnosti,  jako  výsledky  testu  PISA2002  mezi  žáky 

středních  škol  v 41  zemích,  který  provedl  švýcarský  institut 

na  žádost Organizace hospodářsky  vyspělých  států  (OECD).  „Nízká 

úroveň  izraelských  studentů  je  pro  Izrael  skutečnou  existenční  hroz

bou,  nebezpečnější  než  všechny  teroristické  organizace  dohroma

dy",  řekl  bývalý  ministr  výchovy,  poslanec  Josi  Sarid.  Podobně  se 

vyjádřili  skoro  všichni  dotázaní  politici,  sociologové  a  profesoři. 

Podle průzkumu  obsadili  izraelští  studenti 31. místo v matematice, 

30.  místo  ve  výkladu  textu  a  33.  místo  v oboru  věd  (ze  41).  Na  prv

ních  místech  jsou  ve  všech  kategoriích  země  Dalekého  východu 

(Japonsko,  Korea,  Hongkong)  a  dále  Austrálie,  Nový  Zéland,  pak 

západoevropské  státy.  Spojené  státy  se  nemají  čím  chlubit:  američtí 

studenti  obsadili  20.,  16.  a  15.  místo).  Ve  skupině  středo  a  výcho

doevropských  zemí  si vede nejlépe  ČR  (19.  místo  v matematice,  20. 

ve  výkladu  textů,  12. v oboru věd), ale  také Maďarsko,  Rusko a Pol

sko  daleko  předstihují  Izrael.  Horší  výsledky,  než  izraelští  studenti, 

mají jen  žáci  v některých  jihoamerických  a jihovýchodně  asijských 

státech,  z  postkomunistických  států  pouze  Bulharsko  a  Albánie. 

Izrael  má  nejen  špatný  průměr,  nýbrž  také  skoro  největší  rozdíly 

mezi  maximální  a  minimální  úrovní.  Čili  izraelský  průměr  je  dost 

klamný    zastírá  neobyčejně  nízkou  úroveň  slabších  žáků. 

Nyní  se  každý  ptá,  jak  se  to  mohlo  stát  národu,  jenž  je  odjakživa 

znám  jako  „lid  knihy"  („Am  hasefer")?  Odpověď  zdaleka  není  jed

noznačná  a možná,  že  vůbec  nelze jednoznačně  odpovědět.  Někteří 

spatřují  původ  všeho  ve  všeobecné  „situaci".  Například  Dudu  Levy, 

postupující  do  10.  třídy  v  Beer  Ševě,  říká:  „Kdo  se  vůbec  může 

věnovat  výkladům  textů  v  takovém  státě?  Kdo  na  to  má  čas?"  Jiní 

poukazují  na  to,  že  v  mnoha  školách  z  prestižních  důvodů  zastírají, 

jakého  rozsahu  nabývá  požívání  drog mezi  mladými  lidmi.  Učitelka 

Merav  Ejlon  říká:  „Zapomněli  jsme  naučit  děti,  že  slova jsou  svět 

o  sobě. Od  doby, kdy  se  masově  začaly  používat  počítače,  svět  žáků 

sahá  od  'enter'  k  'escape'".  Před  rokem  se  Merav  rozhodla opustit 

školu.  „Důvodem  byl  můj  nesplněný  požadavek,  aby  žáci  nejen 

odpověděli  na  otázky,  nýbrž  svou  odpověď  také  zdůvodnili.  Musela 

jsem  se  o  to  hádat  se  žáky  i  s  jejich  rodiči."  Její  kolegyně,  Jehudit 

Rozen  přizvukuje:  „Všemu  je  na  vině  přístup,  podle  kterého  žáci 

a jejich  rodiče jsou  naši  zákazníci.  Jak  známo,  zákazník  má  vždycky 

pravdu. Proto se  s  ním  nelze přít    ani  s dítětem  ani  s rodiči." Spiso

vatel  David  Grossman  sklíčeně  konstatuje:  „Ze  světa  literatury  se 

mladí  lidé  dostali  do  světa  telenovel." 

Ale  většina  těchto jevů  přece  není  specifická  pro  Izrael.  O  výsled

cích  testu  PISA2002  se proto bude ještě dlouho a vážně diskutovat. 

Je  však  štěstí,  že  Izraelci  (alespoň  někteří  z  nich)  ještě  neztratili 

smysl  pro  humor.  A  tak  jistý  komentátor  napsal:  „Už  desítky  let 

máme  vlády, které nedovedou pochopit a ani  vyložit  to co  vidí,  to  co 

slyší,  to  co  se  děje  a to,  co  lze očekávat.  Tak  proč bychom  měli  oče

kávat  zrovna od  žáků  9. nebo  10.  třídy,  že dokážou  pochopit  a  vylo

žit  texty, které j im  předkládají  ke  čtení?" 

» Yehuda  Lahav, TelAviv 

N A D A Č N Í  FOND  O B Ě T E M  H O L O C A U S T U 

VYHLAŠUJE 

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ 
NA  PODPORU  PROJEKTŮ: 

A.  SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE  S E  ZVLÁŠTNÍM  ZŘETELEM 
K  POTŘEBÁM TĚCH, KTEŘÍ PŘEŽILI  H O L O C A U S T 

B.  P R O J E K T Y SLOUŽÍCÍ K DŮSTOJNÉ PŘIPOMÍNCE OBĚTÍ  HOLOCAUSTU 
C.  VZDĚLÁVACÍ  A K T I V I T Y V O B L A S T I  J U D A I S M U 

s  uzávěrkou  10.  října  2003 

Další  informace  získáte  u  koordinátora  programu  Tomáše  Vodičky: 

email:  vodicka@fondholocaust.cz,  tel.:  224  26  15  73,  fax:  224  26  25  63 

N A D A Č N Í  F O N D  O B Ě T E M  H O L O C A U S T U 

Legerova  22/1854,  120  00  Praha  2,  www.fondholocaust.cz 

OMLUVA  •  •  •  •  • 
V  článku  „Za  co  pozvedáme  hlas"  v  čísle 

10 byly použity  fotografie  z festivalu  v  Libči

cích.  Jejich  autorem  byl  Martin  Pěkný.  Tato 

informace  z  textu  vypadla.  Omlouváme  se 

tímto  autorovi fotografií  i  čtenářům. 

> Redakce 

J A K  Z Í S K Á V A T  M A S K I L ? 
a)  v elektronické  podobě  na www.maskil.cz 
b)  v  tištěné  podobě  za  cenu  poštovného  a  bal

ného; pošlete, prosím, svoji žádost na adresu Bejt Sim
cha, Mánesova 8,120  00 Praha 2, tel./fax: 222 251 641, 
email:  maskil@maskil.cz  (to je důležité  zejména 
pokud platíte bankovním převodem, neboť v tomto pří
padě se jinak nedozvíme adresu,  na niž máme Maskil 
zasílat); výše poštovného a balného je  v  ČR  mini
málně  250,  Kč  ročně; uvedený obnos nám  laska
vě zašlete složenkou  nebo  na  bankovní  účet 
čfslo  868964110227/0100  u Komerční  banky, 
variabilní symbol  je 8888888888  (10x8) 

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

av  5763 

mailto:vodicka@fondholocaust.cz
http://www.fondholocaust.cz
http://www.maskil.cz
mailto:maskil@maskil.cz


maskil 

Z  PRAHY  DO  ČESKÉHO  RÁJE 
V  Čechách  a  na  Moravě  se dochovala řada  velmi cenných  židovských  památek    hřbitovů, 

ghett či synagog,  s nimiž  budete postupně  seznámeni  v našem  seriálu. 

V  dnešním  díle  je  věnována  pozornost 

památkám,  které  jsou  snadno  dostupné 

z  Prahy,  a  je  možné  je  navštívit  v  rámci 

jednodenního  zájezdu  nebo výletu  autem. 

V  kraji Vojtěcha  Rakouse 
Necelou  půlhodinku  jízdy  je  od  Prahy 

vzdálený  Brandýs  nad  Labem,  který  byl 

v  minulosti jedním  z nejdůležitčjších  center 

židovského  osídlení  ve  středních  Čechách. 

V  Brandýse  nad  Labem  existovala 

židovská  náboženská  obec  od  16.  století 

do  nacistické  okupace.  V  písemných  pra

menech jsou  Židé  v  tomto městě  doloženi 

od  první  poloviny  16.  století,  zprvu 

v  nevelkém  počtu:  r.  1564  pouhých  5 

židovských  rodin.  Jejich  poěet  postupně 

vzrůstal,  a  to  až  do  poloviny  19.  století:  r. 

1723  to  bylo 22  rodin,  v  polovině  19.  sto

letí  přes  50  rodin;  od  té  doby  naopak 

v  důsledku  stěhování  Židů  do  větších  cen

ter  klesal,  takže  r.  1880  žilo  v  Brandýse 

nad  Labem  246  Židů  a  r.  1930  již  jen  60. 

V  důsledku  diskriminujících  nařízení 

také  brandýsští  Židé  museli  bydlet  odděle

ně  od  křesťanů,  a  to  ve  dvou  sídelních 

okrscích.  Na  západním  návrší  Nižšího 

hrádku  stávalo  od  16.  století  5  domů  se 

synagogou,  další  židovské  domy  byly  od 

17.  století  soustředěny  na  dnešním  Krajíř

ském  náměstí,  severně  od  hlavního  náměs

tí.  To  ovšem  nebylo  zcela  uzavřenou 

židovskou  čtvrtí,  stávaly  zde  i domy  křes

ťanů.  Většina  domů  je  zachována  v  pře

stavbách. 

Synagoga,  která  se  nachází  v  historické 

části  města  v ul.  Na  potoce, 200  m  severo

západně  od  náměstí ,  byla  postavena 

v  letech  18281829  na  místě  starších 

synagog  zničených  požárem.  První  /  nich 

je  doložena  již  r.  1515,  druhá  byla  posta

vena  po  r.  1657  a  třetí  po  požáru  r.  1787. 

Byla  postavena jako  víceúčelová  stavba  

v  jedné  polovině  budovy  byl  synagogální 

sál,  ve  druhé  3  byty  a  školní  třída.  Prostá 

klasicistní  budova  sloužila  bohoslužeb

ným  účelům  do  nacistické  okupace,  od 

r.  1962  byla  využita  jako  sklad  léčiv. 

R.  1995  přešla  do  vlastnictví  Židovské 

obce  v  Praze  a  poté  byla  celkově  rekon

struována  pro  potřeby  depozitáře  Židov

ského  muzea  v  Praze.  V  jejím  interiéru  je 

dochován  pozdně  barokní  svatostánek  z  let 

1740    1770.  Synagoga není  veřejnosti  pří

stupná, je  možno  j i  vidět  pouze  z  venku. 

Hřbitov    nachází  se  400  m  severozápad

ně  od  náměstí,  při  Kostelecké  ulici  vedoucí 

do  Kostelec  nad  Labem,  nedaleko  základní 

školy.  By l založen  r.  1568  a postupně  rozši

fováfl  až  do  velikosti  6884  m : .  Patří  k  nej

starším  a  nejcennějším  židovským  hřbito

vům  v  České  republice.  Přístupný  je  skrz 

hřbitovní  dům,  postavený  kolem  poloviny 

19.  století,  v  němž  se  nachází  byt  správce 

a  zejména  stálá  expozice,  věnovaná  ději

nám  Židů  v  kraji  spisovatele  Vojtěcha 

Rakouse.  Vojtěch  Rakous  se  narodil 

v  nedaleké  Brázdimi  v roce  1862  a  přesto

že  většinu  svého  života  prožil  v  Praze, 

velká  část jeho  tvorby  se  týká  Brandýsska 

a  Mělnická.  Historie  Židů  právě  v  tomto 

regionu  je  představena  na  21  panelech. 

Klíče  od  hřbitovního domu  i expozice jsou 

uloženy  v  Městském  muzeu  na  hlavním 

Masarykově  náměstí.  V  suterénním  pro

storu  se  zachoval  pohřební  vůz.  Na  ploše 

hřbitova  je  dochováno  asi  1500  náhrob

ních  kamenů  z  let  1572    1942,  mnohdy 

historicky  velice  cenných  renesančních 

a  barokních  stél,  včetně  tumby  ze  slivene

ckého  mramoru. 

Baševi, Gellner a ti  druzí 
Po  asi  40  minutách  je  možné  dojet  do 

Mladé  Boleslavi,  která  v  minulosti  byla 

sídlem  jedné  z  nejvýznamnějších  českých 

židovských  obcí,  v  17.19.  století  středis

kem  židovského  školství  a  vzdělanosti 

a  sídlem  známé  ješivy.  Roku  1922  tu  bylo 

založeno  židovské  mu/cum.  o  necelých 

dvacet  let  později  uzavřené  nacisty. 

V  Mladé  Boleslavi  je  židovské  osídlení 

doloženo  od  druhé  poloviny  15.  století 

a  bylo  velmi  početné,  jak  o  tom  svědčí 

záznamy  z  různých  sčítání:  ve  druhé  polo

vině  16.  století  asi  15  židovských  rodin, 

v  17.18.  století  téměř  800  Židů  (asi  50% 

všech  obyvatel),  r.  1880    851  Židů,  r. 

1900    566  Židů,  r.  1930    264  Židů.  Po 

druhé  světové  válce  byla  židovská obec  na 

krátký  čas  obnovena,  koncem  40.  let  se 

změnila  na  synagogální  sbor,  který  v  60. 

letech  zanikl  pro  malý  počet  členů. 

Z  Mladé  Boleslavi  pocházela  řada 

významných  osobností,  např.  talmudista 

Meir  Bumsla  Fischers  (17031769/1770), 

básník  a prozaik  Isidor  Heller  (1816  Vinec 

u  Mladé  Boleslavi    1879  Areo,  Itálie), 

jeden  z  vůdců  české  sociální  demokracie 

a  čs.  ministr  Alfred  Meissner  (18711950 

Praha),  básník  a  kreslíř  František  Gellner 

(18811914  na  haličské  frontě)  a  malíř 

Max  Horb  (18821907  Praha) 

Židovské  domy  byly  soustředěny  v ghet

tu,  které  se  rozkládalo  v  oblasti  dnešních 

ulic  Bělské,  Starofarní,  Synagogní  a  Krají

řovy,  v  severozápadní  části  hrazeného  > 

srpen  2003 



města,  mezi  Bělskou  branou  a  radnicí. 

Založeno  bylo snad již  v  15. století, r.  1595 

v  něm  bylo  soustředěno  12  domů,  od 

počátku  18.  století  do  poloviny  19.  století 

30  až  32  domů.  R.  1859  vyhořelo  23 

domů.  Byly  nahrazeny  novou  zástavbou, 

při  níž  některé  menší  uličky  zanikly.  Polo

vina  těchto  domů  je  v  přestavbách  zacho

vána.  Synagoga,  údajně  postavená  r.  1590, 

byla  přestavěna  v  letech  1785  a  1859 

a  roku  1962  zbořena. 

Hřbitov  se  rozprostírá  v jižní  části  města 

400  m  od  hradu  v části  zvané  Na  Dubcích 

v  prudké  stráni,  hlavní  vchod  vede  z  Praž

ské  ulice.  Založen  byl  před  r.  1584,  po 

několika  rozšířeních,  z  nichž  jedno  se 

uskutečnilo  po  morové  nákaze  j iž  r.  1715, 

dosáhl  velikosti  13392  nr.  Náhrobní 

kameny  jsou  dochovány  od  16.  století 

(nedávno  odkryté  stély  podél  přístupové 

cesty  do  nové  části)  do  současnosti,  neboť 

hřbitov  se  občasně  užívá  dodnes.  Vzhle

dem  k  počtu  renesančních,  barokních 

a  klasicistních  stél  je  to  jeden  z  nejlépe 

dochovaných  a  nejhodnotnějších  hřbitovů 

v  Čechách  s  asi  2000  náhrobky.  K  nejvy

hledávanějším  patří  hrob Jakoba  Baševiho 

z  Treuenburgu  (zemřel  1634),  prvního 

nobilitovaného  Žida  v Habsburské  monar

chii  a  finančníka  Albrechta  z  Valdštejna. 

Při  hlavním  vstupu  na  hřbitov  stojí  hrob

nický  dům, dnes  byt  správce. V  nové  části 

hřbitova  je  rekonstruovaná  osmiboká 

obřadní  síň  z  roku  1889  s  šesti  tabulemi 

s  liturgickými  texty  v  interiéru  a  expozicí 

dokumentující  historii  židovské  populace 

na  Mladoboleslavsku.  V  sousední  funkci

onalistické  márnici  z  roku  1937  s  docho

vaným  obřadním  stolem je  expozice  věno

vaná  pohřbívání,  hřbitovům  a  náhrobkům. 

Chytáteli  se  navštívit  Mladou  Boleslav, 

kontaktujte  kancelář  Matany  a.s.  (telefon 

272  739  045). 

V  Českém  ráji 
Po  dálnici  je  možné  za  další  půlhodinu 

dojet  do  Turnova,  který  může  být  poslední 

zastávkou jednodenní  cesty  po  židovských 

památkách. 

V  Turnově  je  židovské  osídlení  dolože

no  od  první  poloviny  16.  století,  v  polovi

ně  19.  století  čítalo  asi  45  rodin.  Židovská 

náboženská  obec, obnovená  po  druhé  svě

tové  válce,  zanikla  v  50.  letech  20.  století. 

Domy  Židů  byly  od  první  čtvrtiny  18. 

století  soustřeďovány  ve  zvláštní  Židovské 

ulici,  která  se  dnes jmenuje  ulice  Krajířo

va.  Před  polovinou  19.  století  v  ní  stálo  20 

domů  ve  vlastnictví  Židů,  které jsou  větši

nou  v  přestavbách  zachovány,  mezi  nimi 

i  jeden  dům  s  římským  číslem  čp.  I I . 

V  obecním  domě  čp.  452  bývala  zasedací 

síň,  kanceláře  a  byty. 

Synagoga  v  Krajířově  ulici,  za  rohovým 

domem  čp.  479,  byla  postavena  r.  1719 

v  barokním  slohu  jako  náhrada  za  starší 

synagogu  z první  poloviny  17.  století,  zni

čenou  požárem.  R.  1921  byly  zbořeny 

domy  čp.  423  a  421  do  Krajířovy  a  Palac

kého  ulice  a  na  jejich  místě  byl  vystavěn 

nárožní  patrový  dům,  který  synagogu  ze 

tří  stran zakrývá.  Pozoruhodností  stavby  je 

vnější  kamenné  schodiště  na  ženskou 

galerii, kryté  prodlouženou  stříškou  s  břid

licovou  krytinou,  a  pod  ním  hlavní  vstup 

do  předsíně  synagogy  pro  muže.  Bohoslu

žebným  účelům  sloužila  do  druhé  světové 

války,  od  50.  let  do  roku  2002  byla  využí

vána  jako  skladiště  železářství,  později 

domácích  potřeb. Z  interiéru  byl  odstraněn 

veškerý  mobiliář,  hlavní  modlitební  sál  je 

přestropen  betonovým  překladem,  zacho

vána  je  ale  pozoruhodná  dekorativní 

výmalba  stropu  hlavního  sálu  stylizovaný

mi  motivy  maurských  arabesek, která  nej

spíše  pochází  z doby elektrifikace  synago

gy  v  r.  1905,  možná  však  i  z  doby  starší. 

V  roce 2002 synagogu  získalo  do  vlastnic

tví  Město  Turnov  a  současně  byla  zaháje

na  příprava  na  její  rekonstrukci.  Poté  by 

měla  sloužit  kulturním  účelům.  Interiér  je 

zatím  nepřístupný,  synagogu  je  možné 

vidět  částečně  z  venku  (částečně  je  skryta 

okolní  zástavbou). 

Hřbitov  v Sobotecké  ulici, 400  m jižně  od 

náměstí  při  silnici  do  Sobotky, byl  založen 

nejpozději  r.  1680,  z  téhož  roku  pochází 

i  nejstarší  náhrobek.  Poslední  pohřeb  se  zde 

konal  r.  1956.  Na  ploše  2146  m 2  se  nachází 

asi  550  náhrobků  barokního,  klasicistního 

i  zcela  moderního  charakteru.  Pohřbeni  tu 

byli  předkové  spisovatele  Ivana  Olbrachta. 

Na  přelomu  80.  a 90.  let  20.  století byl  hřbi

tov  značně  narušen  stavbou  silničního  prů

tahu,  od  r.  1991  částečně  přemostěn. 

V  hrobnickém  domě,  postaveném  snad  na 

počátku  19.  století,  s  pamětní  deskou  obě

tem  nacismu,  obnovenou  r.  1997,  je  malá 

expozice,  věnovaná  dějinám  Židů  v  regio

nu,  a  unikátní  rituální  stůl  z jednoho  kusu 

kamene.  Expozici  je  možno  navštívit 

denně  mimo soboty a  židovské  svátky,  klíč 

si  lze  vyzvednout  v  informačním  centru  na 

náměstí. 

I  Blanka  Rozkošná 

> Foto archiv  Matany  a.s. 

av  5763 



PLASTELÍNA  A BRČKA  NA  SEVERCE 

P
okud pracujete  v některé  židovské  or

gan i/aci  a mezi  vaše  úkoly  patří  i shá

nění  peněz,  asi  n/  jste  /jistili  jednu 

zásadní  věc. Nikdo vám  nedá  peníze jen  tak. 

na  nájem,  na platy, na  běžný provoz. Vždy  je 

potřeba  předložit  projekt.  Největší  šanci 

mívají  zpravidla projekty  zaměřené  na  vzdě

lávání.  Je  to  zcela  pochopitelné,  neboť  čím 

více  vzdělaných  lidí obec  má,  tím  soběstač

nější  v  budoucnu  bude  a  tím  méně  pomoci 

bude  potřebovat.  V  duchu  známého  přísloví 

o  tom.  že  člověku  více  pomůžete  tím,  když 

jej  naučíte  lovit  ryby. než když  mu  rybu dáte. 

Co  je  Buncher? 
Jednou  z  organizací,  které  se  o  Českou 

republiku  systematicky  zajímají  a  snaží  se  tu 

pomáhat,  je  JOINT,  přesněji  The  American 

Jewish  JOINT  Distribution  Committee.  Ten 

tentokrát  reagoval  na  žádost  Federace  židov

ských  obcí  v  ČR  a  vyhlásil  pro  Českou 

republiku  tzv.  Buncher Leadership Program. 

Z  anglického  názvu  je  jasné,  že  jde  o  pro

gram  zaměřený  na  vedení  komunit,  tedy 

vzdělávání  těch,  kteří  v obcích  zastávají  roz

hodující  funkce.  Pokud  jde  o  slovo  „Bun

cher",  nehledejte  ve  slovníku.  Program  je 

pojmenován  po  svém  zakladateli Jacku  Bun

cherovi.  Syn  ruských  imigrantů  se  narodil 

v  roce  1911  v  Pittsburghu,  v  Pensylvánii. 

Kromě podnikání  v průmyslu  a v realitách  se 

po celý život  rovněž  snažil  pomáhat  židovské 

komunitě  a  Státu  Izrael,  pro  tento účel  zalo

žil  i  rodinnou  nadaci.  Jack  Buncher  zemřel 

v  roce  2(X)1.  nadace  však  funguje  i  nadále. 

Buncher Leadership  Program je  zaměřen  na 

postkomunistické  země  střední  a  východní 

Evropy,  Latinskou  Ameriku  a  Indii.  Vznikl 

v  roce  1989  (loni  tedy slavil  svou bar  micva) 

a  od  té  doby  jím  prošlo  kolem  pěti  stovek 

účastníků.  Mezi  českými  absolventy  progra

mu  je  třeba  i  současný  tajemník  Federace 

židovských  obcí Tomáš  Kraus. 

Jak  to  bylo  u  nás? 
Program  se  vždy  skládá  z  několika  semi

nářů,  které  se  v  průběhu  jednoho  roku  až 

dvou  let  uskuteční  v  domovské  zemi  účast

níků  a  v  Izraeli.  Semináře,  který  byl  pro 

Českou  republiku  naplánován  na  3.6.  čer

vence,  se  mělo  podle  předpokladů  JOINTu 

zúčastnit  kolem dvacítky  předem  vybraných 

kandidátů  (na  základě  písemných  přihlášek) 

a  měl  být  seminářem  úvodním,  seznamova

cím.  Zároveň  měl  být  v jeho průběhu  prove

den  další výběr účastníků, kteří budou v pro

gramu  pokračovat.  Jenže... 

...účast  na  úvodním  semináři  nakonec 

potvrdilo jen  osm  lidí.  z  nich  pak  dva  ještě 

odřekli  na  poslední  chvíli  a  další  dva  měli 

přijet  později.  Takže  se  zahajovalo  ve  čty

řech  lidech, celkem bylo účastníků  šest. Těch 

šest  liilí  mimochodem  představovalo  pouhé 

tři  komunity    dva  byli  z  Bejt  Simcha.  dva 

z  teplické  obce  a  dva  z  Masorti  (respektive 

z Maromu. mládežnického  hnutí  Masorti). 

Hostitelem  se  stala  teplická  obec,  která 

nabídla  JOINTu  svou chatu  Severka  v  Kruš

ných  horách.  Ta  se  jí  před  rokem  vrátila 

v  restituci, když j i  několik  desetiletí  využíva

la  jako svůj  rekreační  objekt  armáda.  Po  pří

jezdu  na chatu jsme zjistili, jak  vážně  JOINT 

celou  věc bere. Severka je  typickou  horskou 

chatou,  jakou  si  asi  všichni  pamatujeme 

z  lyžařských  výcviků.  Na  patře  několik  čtyř

lůžkových  pokojů,  sprchy a  záchody  společ

né  pro  patro.  Žádný  přehnaný  luxus,  ale 

velmi  útulné.  My, Češi, jsme byli  spokojeni. 

Nikoliv  tak  Marina, vedoucí programu, která 

okamžitě  rozhodla,  že  tady  se  ubytovat 

nemůžeme.  Prý  se  stěhujeme  do  moderního, 

čtyřhvězdičkového  hotelu  „Nástup",  vzdále

ného několik  stovek metrů. Nechtělo  se  nám. 

Jednak  bylo  jasné,  že hotel nebude z  nejlev

nějších  a  nechtěli  jsme  za  sebe nechat  platit 

horentní  sumy  (JOINT  platil  vše    ubytová

ní,  dopravu,  stravu),  jednak  se  nám  na 

Severce  opravdu  líbilo  a  nechtělo  se  nám  j i 

opouštět,  i  z  ohledu  na  teplické,  kteří  tu  za 

rok  udělali  už  spoustu práce.  Snažili  jsme  se 

Marině  vysvětlit,  že  nám  ubytování  úplně 

vyhovuje  a  že nám  přijde  velmi  symbolické, 

že  se  scházíme  v  chatě,  kterou  si  ve  20. 

letech  vybudoval  židovský  sportovní  klub 

Makabbi.  Když  jsme  navrhli,  že  by  se  ona 

a  druhý  školitel  Muki  mohli  přestěhovat  do 

hotelu  a  my  ostatní  zůstat  na  Severce,  bylo 

nám  rázně  sděleno:  „Nemyslete  si,  že  jde 

o  nás.  Já  nebo Muki  nejsme  zvyklí  na  luxus 

o  nic  víc  než  vy. Ale  náš  program je  určen 

lidem,  kteří  obětují  svůj  volný  čas  pro  svou 

obec. Chceme po  nich, aby  během  semináře 

velmi  tvrdě  pracovali. A proto máme  i  určité 

nároky  na  místo,  kde  se  semináře  konají." 

A  tak  jsme  se  stěhovali.  Poté,  co  jsme  se 

alespoň  dohodli,  že  samotná  výuka  bude 

probíhat  na Severce, kde  se  i budeme stravo

vat. A že tedy v hotelu budeme jen  přespávat. 

Jak  to  vypadá? 
Pokud  byste  chtěli  uvažovat  o  účasti  na 

příštím  semináři,  připravte  se  na  jedno. 

Nejde  o  přednášky,  které  by  bylo  možné  si 

jen  tak  „odsedět".  Po  všech  účastnících  se 

vyžaduje  neustála  aktivita.  Nicméně  je  také 

třeba  říct,  že  vše  probíhá  velmi  zábavnou 

formou. Tak třeba dlouhá diskuse o  struktuře 

jednotlivých  obcí  byla  zahájena  tím,  že jsme 

všichni  museli  nejprve  vyrobit  model  své 

komunity   z plastelíny. Jindy  se  zase kolek

tivně  stavěla  věž  z  brček.  Je  neuvěřitelné, 

kolik  se  toho  při  plnění  takto  podivného 

úkolu  člověk  dozví  o  fungování  skupiny, 

komunity, o  tom,  kdo  jak  dokáže  prosazovat 

své  vize,  kdo  je  dokáže  realizovat. 

Co  dál? 
Jelikož  úvodní  seminář  rozhodně  nesplnil 

co  do  počtu  účastníků  očekávání  JOINTu, 

a jistě  ani  FZO, bude se  pravděpodobně  hle

dat  způsob,  jak  příště  zajistit  větší  účast 

a  také  se  bude  rozhodovat,  zda  bude  třeba 

udělat  znovu  úvodní  seminář  pro  nové 

účastníky  anebo zda  se  budou  moci  rovnou 

zapojit  do  pokračovacícfa  seminářů. 

Otázkou  také je,  proč  byla  účast  tak  malá. 

Buď  o  programu  nedostatečně  informovala 

FZO  nebo mu  nevěnovaly  pozornost jedno

tlivé  obce  nebo  nás  podobné  věci  zkrátka 

nezajímají?  Nechceme  jim  obětovat  čas, 

pochybujeme  o jejich  smyslu? Jenže    neo

čekávejme  příště  od  JOINTu  pomoc,  když 

neprojevíme  snahu pomoci  si  sami. 

I  Text a foto:  Kateřina  Jelínková 

srpen  2003 



maskil 

�  POJĎTE  S I ZAZPÍVAT! 

Tiž  několikrát  jste  mohli  v  Maskil u zaregistrovat zmínky  o sboru Bejt Simcha.  Požádali 

J  jsme  rabího  Michaela Dushinskyho,  který  jej  vede,  aby  nám  řekl  několik  slov o  krátké 

historii tohoto tělesa,  o jeho  současné  činnosti  a plánech  do  budoucna.    red  

Náš  sbor zahájil  činnost  9.  ledna tohoto roku jako  kurz  výuky  tradičního  nusachu  synago

gální  a  domácí  liturgie.  Členové  Bejt  Simcha  i další  zájemci,  kteří  se  připojili,  jsou  pro  věc 

velmi  zapálení  a  každou  neděli  cvičí  nejméně  dvě hodiny. Rovněž  rabi Dushinsky  se  do  věci 

pustil  s  velkým  zápalem  a  díky  tomu  mohl  sbor již  o  Purimu  (po  prvních  šesti  setkáních) 

veřejně vystoupit v Jubilejní  synagoze. V repertoáru  bylo tehdy požehnání  Šehechejanu  a tra

diční  purimová  píseň  Šošanat  Jaakov.  Později  členové  sboru  hudebně  vedli  pesachový  seder 

Bejt  Simcha  v Mánesu, jehož  se  zúčastnilo přes osmdesát  lidí. Další  vystoupení  proběhlo  opět 

v  Jubilejní  synagoze u příležitosti  vzpomínkového  aktu  k Jom  hašoa,  kde  sbor zazpíval  zná

mou  píseň  E l i , eli od  Hany  Senes, Maimonidovo Ani maamin  a  izraelskou  hymnu  Hatikva. 

V  červnu,  před  začátkem  letních  prázdnin,  činnost  sboru  vyvrcholila  sedmi  vystoupeními, 

třemi  oficiálními  a  čtyřmi  polooficiálními.  Nejprve  se  sbor  7.  června  zúčastnil  festivalu 

„Tichý  hlas pro  Svatou  zemi"  v Libčicích  nad  Vltavou  (psali  jsme  o  něm  v  minulém  čísle), 

kde  vystoupil  v katolickém  i protestantském  kostele a  ve  farní  zahradě  a  měl  možnost  před

vést  celý  svůj  repertoár.  O  necelý  týden  později  se  zpívalo  v  Bejt  Simcha  v  rámci  Kabalat 

Sabat před  zástupcem  JOINTu,  panem Yechielem  BarChaimem.  JOINT  činnost  sboru  čás

tečně  sponzorsky  podporuje.  Třetí  oficiální  vystoupení  proběhlo  v  rámci  festivalu  Devět 

bran, konkrétně  o přestávce  promítání  filmu  o Anně  Frank. Toto vystoupení  bylo velmi  půso

bivé,  sbor začal  zpívat  do  tmy  z balkónu,  aniž  by  diváci  byli  předem  upozorněni. 

Prvním  z  polooficiálních  vystoupení  byla  účast  na  Tikkunu  Savuot,  pořádaném  hnutím 

Masorti  a Bejt  Simcha.  Sbor tu  představil  zcela  nové  písně,  určené  právě  pro  svátek  Šavuot. 

Následovalo  další  vystoupení  v  rámci  festivalu  Devět  bran, tentokrát  spolu  se  Šmuelem  Bar

zilajem,  vrchním  vídeňským  kantorem, který  si pomoc sboru  zvlášť  vyžádal.  Sbor  to  skvěle 

zvládl  i přesto, že  na  společnou  zkoušku  bylo vyhrazeno jen  několik  minut. Jeho účast doda

la  vystoupení  potřebnou  šťávu. V sobotu 21. června  vedl  rabi Dushinsky  šachrit, čtení  z Tóry 

a  musaf  v  Jubilejní  synagoze.  Zde  byl  naplněn  hlavní  cíl  sboru    zpěv  během  bohoslužby 

v  synagoze. Tamtéž  se  sbor přestavil  s několika  písněmi ještě  při  kiduši. 

Nyní  čeká  sbor  letní  přestávka,  ale  rabi  Dushinsky  povede  pro  velký  zájem  zvláštní  letní 

kurz,  určený  zejména  těm,  kteří  dříve nechodili  a  chtěli  by  teď  začít. Termíny  letních  setkání 

se  budou  domlouvat  na  místě,  informace  lze  získat  v  Bejt  Simcha.  Pokud  máte  chuť  zpívat 

a  učit  se  tradiční  židovské  písně,  zapojte  se.  Před  každým  významným  svátkem  se  začíná 

s výukou  nových  písní, takže je  možné  přidat  se  téměř kdykoliv. V příštím  roce se chystá  účast 

na  hudebních  festivalech,  na  filmovém  natáčení,  vystoupení  s  kantory  a  rovněž  nahrávání 

vlastního  CD. Hlavním  cílem  ale  stále  zůstává  výuka  synagogální  a  domácí  liturgie.  Kromě 

letního kurzu je  už naplánováno  i první  řádné  setkání na konci prázdnin, a to v neděli 24. srpna 

v  18 hodin  v Bejt  Simcha,  kdy  se  začne  nacvičovat  nusach  na  Roš  hašana  a  Jom  kipur. 

I  Foto: Michal  Spěvák 

Sbor  Bejt  Simcha  pod  vedením  rabího  Dushinskyho  zpívá  při  páteční  bohoslužbě  před  zástupci  JOINTu 

F E D E R A C E  ŽIDOVSKÝCH  OBCÍ 
V  ČESKÉ  R E P U B L I C E 

vyhlašuje 

K O N K U R S  n a místo 
konzervativního  rabína 

FŽO v  ČR 

FZO  nabízí:  pracovní  poměr  na  dobu  urči

tou  12  měsíců  s opcí  na  další  2 roky,  platové 

podmínky  dohodou,  zajištění  (v  případě 

potřeby)  pracovního  povolení  a  příslušných 

dokumentů  k dlouhodobému  pobytu  v  ČR 

FZO  vyžaduje:  platnou  autorizaci  k  výkonu 

rabínského  povolání  (smicha),  vydanou 

institucí  konzervativního judaismu;  písemné 

doporučení  instituce konzervativního judais

mu;  znalost českého nebo slovenského  jazy

ka,  příp.  závazek  do  2  let  od  nástupu  do 

funkce  plynně  komunikovat  v  češtině 

FŽO  nehradí  ubytování  ani  další  náklady, 

spojené  s pobytem v ČR, s výjimkou  cestov

ného do  jednotlivých  Židovských  obcí. 

Popis  práce: 

Konzervativní  rabín  FŽO  působí  v  židov

ských  obcích  a  v  dalších  organizacích,  při

družených  k  FŽO,  a  podle  pokynů  FŽO 

vykonává  zejména  následující  činnosti: 

1. Provádí  a řídí  náboženské  obřady  v  syna

gogách  a  společenských  prostorách,  a  to 

jak  při jednotlivých  bohoslužbách,  tak  při 

oslavách  židovských  svátků  a  dalších 

akcích  (tryzny,  vzpomínková  výročí  atd.). 

Tyto  akce doplňuje  kázáními  či  proslovy. 

2. Provádí  a  řídí  obřady  při  rodinných  udá

lostech,  jako  jsou  brithmila,  barmicva, 

batmicva, svatby, výročí  a  pohřby. 

3. Vykonává  náboženské  úkony  ve  sféře 

rodinného  práva  (svatby,  rozvody),  při 

svatbách  vykonává  funkci  oddávajícího, 

případně  deleguje nebo předem  schvaluje 

svého  zástupce  a  zapisuje  tyto  úkony  do 

příslušných  matrik. 

4.  Vykonává  duchovenskou  činnost  v  ne

mocnicích,  sociálních  institucích  apod. 

5.  Účastní  se  akcí  celostátního  charakteru, 

připravuje  a  pronáší  kázání  či  projevy 

k  významným  výročím,  týkajícím  se 

židovské  komunity. 

Písemné  přihlášky  spolu  se  stručným  CV, 

popisem  dosavadního  působení  a  reference

mi  zasílejte  na  adresu  sekretariátu  FŽO, 

Maiselova  18,  i 10 01  Praha  1, ČR,  a  to  nej

později  do  30.  9. 2003 

av  5763  1 1 



maskil 
�  Židovská  o b e c  B r n o 

Tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno 
Tel.:  545 244  710,  Fax: 545  213 803 
Email:  zob@zob.cz,  web: www.zob.cz 

Pravidelné  bohoslužby  se  konají  v  syna

goze  Skořepka  13  každý  pátek  večer  od 

17.00  hod.  a  v  sobotu  ráno  od  9.30  hod. 

Letní  p r o v o z  S e n i o r  k l u b u 
ZOB  oznamuje,  že  v  srpnu  2(X)3  bude 

Senior  klub  dvakrát,  a  to  5.  8.  a  19.  8.  Od 

září bude opět  pravidelně  každé  úterý. 

Evropský  d e n židovské  k u l t u r y 
Jako  každý  rok,  tak  i  letos  se  brněnská 

židovská  obee  zúčastní  Evropského  dne 

židovské  kultury.  V  neděli  7.  září  2003 

budou  zdarma  a  s  výkladem  zpřístupněny 

tyto  objekty:  synagoga  a  hřbitov  v  Brně, 

Břeclavi,  Třebíči,  Mikulově,  Holešově 

a  v  Lomnici.  K V C R F  pořádá  při  této  pří

ležitosti  Den  otevřených  dveří  spojený 

s  workshopem  pro  děti  ze  základních  škol 

o  obnově  a  ochraně  památek  (knihovna 

Z O B  od  10.00  do  16.00  hod.). 

Prázdninové  posezení 
s  promítáním  vlastní  p r o d u k c e 

V  pátek  15.  srpna,  po  přivítání  sabatu 

s  Katkou  Staňkovou,  si  v  18.30  hod.  připo

meneme naše  vlastní  „Prázdniny  v  Izraeli". 

Dobrovolnosti a odvaze předvést  své  studij

ní,  pracovní  či  rodinné  dokumentační  úspě

chy  se  meze  rozhodně  klást  nebudou.  Ve 

společenské  místnosti  bude připravena  pří

slušná  technika  na  promítání  videa,  diapo

zitivů  i digitálních  fotografií.  Tradiční  papí

rové  fotografie  jsou  též  vítány. 

K u r z y  hebrejštiny  s  l e k t o r e m 
N a v o t e m  L a u f e r e m  v e školním 
r o c e  2 0 0 3 /  2 0 0 4 

Na  podzim  loňského  roku  byla  na  Židov

ské  obci  obnovena  tradice  výuky  novoheb

rejštiny  (ivritu).  Po  sedm  měsíců  navštěvo

valo  průměrně  dvacet  pilných  studentů 

hodiny  izraelského  lektora Navota  Laufera, 

který  se  naopak  sám  začal  zdokonalovat 

v  učitelské  profesi.  Ze  začátečníků  jsou 

dnes  pokročilí,  a  proto  jsme  se  společně 

s  pražským  Sochnutem  (který  finančně 

zajišťuje  lektora)  rozhodli,  že  od  září  roku 

2003  otevřeme  i  nový  kurz  začátečníků. 

Máteli  zájem,  přidejte  se  ke  stávajícím  stu

dentům: doba  konání  kurzů:  září  2003čer

ven  2004,  typy  kurzů:  začátečníci    mírně 

pokročilí    pokročilí,  počet  hodin:  lx  týdně 

90  minut x  10 měsíců,  minimální  počet  stu 

dentů  ve  skupině:  6,  cena  kurzu:  1500  Kč, 

studenti  750  Kč, cena  učebnice:  500  Kč. 

Uzávěrka  př ih lášek :  20.  srpna  2003. 

Přihlášky  i  kurzovně  přijímá  K V C  R F 

(tř.  Kpt.  Jaroše  3,  tel.  545212686,  email: 

ivana.liskova@zob.cz). 

m Výstava  fotografií 

Cesty  k osiřelým  sousedstvím    židovská 

kultura  j ihovýchodní  Moravy,  Městská 

galerie  v  Holešově  (náměstí  Dr.  E .  Bene

še),  potrvá  do  30.  srpna. 

M P l a v b a  po Sázavě 

Pro  někoho  zcela  běžná  akce,  ale  pro  vět

šinu  z  účastníků  naší  výpravy  něco  zcela 

nového  a  nevyzkoušeného.  Zažít  plavbu  po 

řece, o níž  mnozí  tak  básní  a kterou  vychva

lují  jako  jednu  z  nejlepších  dovolených. 

Chuť zvednout si hladinu adrenalinu při  sjíž

dění  záludných  jezů  a  šlajsen,  ale  i  potřeba 

dokázat  vlastní  sílu, protože jen  na  ni  (a  pak 

ještě  na  svého  háčka)  je  možné  se  na  Pece 

spolehnout.  Dostat  se  do  lůna  přírody,  mít 

možnost  vidět  zblízka  její  krásy  a  ucítit 

vůni,  jakou  nikdo  nedokáže  vyrobit.  Tak 

nějak  by  se  dalo  popsat  uvažování  většiny 

účastníků  výpravy  Hakoach. 

Dvaadvacet  se  jich  sešlo  28.  června  ráno 

na  pražském  Hlavním  nádraží.  Nebudu  je 

jmenovat.  Odjeli  jsme  do  krásného  místa 

stejného  jména,  jaké  nese  řeka.  Tam  na  nás 

čekaly  připravené  lodě. Stopy  prvního  osul 

lení  Sázavy jsou  staré  více  než  8000  let.  Již 

okolo roku  1000  n.  1. tudy procházela  stezka 

spojující  stará  slovanská  osídlení  v  Kouřimi 

a  Doudlebech.  Zhruba  v  té  době  vzniklo 

hradiště  „Na  šancích".  V  roce  1032  zde 

kníže  Oldřich  založil  klášter,  v jehož  zdech 

se  rozvíjela  kultura  a  bohoslužby  v  jazyce 

slovanském.  Klášter  byl  v  19.  století  /rušen 

a  přestavěn  na  zámek. 

Počasí  nám  vyšlo  a  hezčí  den  jsme  si 

opravdu  nemohli  přát.  Po  krátkém  nalodění 

následovalo  balení  oblečení  a  cenností  do 

vodotěsných  barelů.  Ještě  přivázání  všech 

věcí  k  lodím  a hotovo,  vyrážíme. 

Jedenáct  lodí,  výprava  různého  věkového 

složení. Vody  tak  tak  akorát  abychom  vůbec 

mohli  ještě  plout,  a  tak  musíme  nořit  pádla 

do  vln  tam,  kde  to  jde.  Říční  proud  je  tak 

líný,  že  i  mírný  vítr  je  schopen  unášet  loď 

proti proudu. První jez  na cestě. Značná  část 

účastníků  lodě  přenáší.  Když  však  vidí 

s  jakou  lehkostí  lze  šlajsnou  projet,  další 

jezy  již  většina  přecejenom  sjíždí.  Několik 

cvaknutých  lodí  (udělaných,  neboli  vyklo

pených)  a  několik  utopených  triček,  to  je 

vše.  Voda je  teplá jak  kafe,  a  tak  koupel  na

opak  přijde  vhod,  ačkoli  barva  řeky  Sázavy 

místy  připomíná  spíše  řeku  Jordán. 

Na  oběd jsme dorazili  do  Stříbrné  Skalice. 

Doba  založení  samotné  Stříbrné  Skalice 

není  známa,  ale  podle  nejstarší  kroniky  stál 

hrad  skalický  již  za  časů  Přemysla  Oráče. 

Posíleni jsme pádlovali  dál. sem  tam  kličko

vali  mezi kameny a někde  i šli korytem  řeky. 

Vody  po  kotníky.  Putování  jsme  ukončili 

pozdě odpoledne  ve  Zlenicích,  kousek  před 

Cerčanami.  Po  zavolání  si  majitel  půjčovny 

během  hodiny  pro  lodě  přijel.  Domů  jsme 

dorazili  historickým  vlakem  taženým  parní 

lokomotivou. Opálení,  unavení,  ale  zároveň 

i  odpočatí.  Vždyť  kdy  se  nám  opět  poštěsti 

viděl  tolik přírody,  na kterou  si můžete  i sáh

nout,  kdy  vedle  vás  plave  kachna  s  káčátky 

snad čerstvě  vylíhnutými.  a  cítit  vůni  řeky... 

Petr  \ \  Hlt  in i ii 

srpen  2003 

mailto:zob@zob.cz
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EVROPSKY  DEN ŽIDOVSKÉ  KULTURY  2003,  7. září  2003 
Židovská  o b e c  P r a h a 

Program  se  v  letošním  roce  soustředí  do 

prostor Jubilejní  synagogy  (Jeruzalémská  7. 

Praha  1);  jeho  součástí  programu  bude 

i  výstava  o  vzdělávání,  zvycích  a  tradicích. 

7.  9.  2003  bude  synagoga  otevřena  od 

12.0017.00,  vstup  do  synagogy  zdarma. 

12.0013.00   prohlídka  synagogy;  13.00  

blok  přednášek  o  historii  synagogy,  archi

tektuře  i  nových  stavebních  úpravách  a  var

hanní  synagogální  hudbě;  po  přednáškách 

bude následovat  písňový  koncert na  biblické 

texty;  15.0016.00    možnost  prohlídky 

synagogy;  16.00    koncert zpěvačky  Katryn 

Kolcové. 

Židovská  o b e c  Děčín 
V  rámci  Evropského  dne  židovské  kultury 

2(X)3 pořádá  ve  spolupráci  se Židovskou  obcí 

v  Děčíně,  Židovskou  komunitou  v  České 

Lípě  a Židovským  muzeem  v Praze  výstavu: 

Židovské  hřbitovy  v  Hostouni    čtyři  roční 

období  a Historie Židů  v Cechách  a na  Mora

vě   Židovské  tradice a  zvyky. 

Židovská  o b e c  Plzeň 
Zpřístupní  7. 9. 2003 pro  veřejnost  zdarma 

Starou a Velkou  synagogu. Ve Staré  synago

ze  se  bude konat  výstava  Osudy  zmizelých, 

mapující  období  holocaustu  v  České  repub

lice; ve Velké synagoze budou moci  účastní

ci  zhlédnout  výstavu  fotografií  známých 

cestovatelů  Zikmunda  a  Hanzelky. 

Židovská  o b e c  T e p l i c e 
7.  9.  2003  pořádá  ve  spolupráci  s  terezín

ským  muzeem  výstavu  dětských  kreseb, 

které  se  zúčastní  pan  Arthur  Avnon,  velvy

slanec  Izraele.  Výstava  bude  zahájena  v  11 

hodin.  Pan  velvyslanec  poté  zahájí  při  slav

nostním  obědě  v  hotelu  Prince  de  Ligne 

v Teplicích  „Týden  židovské  kuchyně". 

Židovská  o b e c  B r n o 
1.  Prohlídky  židovských  památek:  zdar

ma  budou  zpřístupněny  tyto  objekty  v  péči 

ŽOB  nebo  v  J M  kraji  (expozice  v  uvede

ných  objektech  budou  zdarma,  v  Brně 

a  Rousínově  budou  připraveny  prohlídky 

s  výkladem):  židovský  hřbitov  v  Brně 

(Nezamyslova  27),  synagoga  v  Brně  (Sko

řepka  13)  10.0018.00,  synagoga  a  hřbitov 

v  Břeclavi, Zadní  synagoga a  hřbitov  v Tře

bíči,  synagoga a hřbitov  v Holešově,  hřbitov 

v  Rousínově  (Skálová  ul.)  10.00    18.00. 

2.  Doprovodné  ku l tu rn í  akce:  Výstava 

obrazů  Mořice  Nágla  (20  obrazů  ze  sou

kromé  sbírky)  na  galerii  brněnské  syna

gogy  (Skořepka  13)    10.0018.00  hod. 

(obrazy  budou  vystaveny  pouze  tento 

den);  Den  otevřených  dveří  v  Kulturním 

a  vzdělávacím  centru  rabína  Federa  (při 

Z O B )  a  knihovně  ŽOB  (Tř.  kpt.  Jaroše  3); 

Malování  na  hřbitově    workshop  pro 

žáky  a  učitele  brněnských  ZS  a  SŠ  (ale 

i  všechny  příchozí)  na  brněnském  židov

ském  hřbitově  (k  dispozici  všem  zájem

cům  budou  zdarma  nejrůznčjší  výtvarné 

potřeby,  zhotovené  kresby  budou  později 

vystaveny  ve  školách  a  v  knihovně  ŽOB); 

Výtvarné  řešení  synagog  a  náhrobků  na 

Moravě    přednáška  ing.  arch.  Jaroslava 

Klenovského,  od  18.00  hod.  v  prostorách 

knihovny  ŽOB  (Tř.  kpt.  Jaroše  3). 

F e d e r a c e  židovských  obcí  v  ČR 
FŽO  v  ČR  představí  v  rámci  Evropského 

dne  židovské  kultury  synagogy  v  Úštěku 

a  Polně,  které  se  jí  podařilo  v  uplynulých 

letech  ve  spolupráci  s  místními  a  státními 

institucemi již  v  úplnosti  rekonstruovat. 

V  polenské  synagoze  je  kromě  expozice 

přibližující  židovskou  historii  místního  regi

onu  instalována  stálá  výstava,  otevřená 

k  stému  výročí  tzv.  „Hilsnerova  případu" 

a  tématu  pověry  o  rituální  vraždě. 

Mimořádně  náročná  rekonstrukce  syna

gogy  v  Úštěku,  probíhající  nepřetržitě  od 

r.  1993,  je  v  těchto  dnech  dokončována 

a  objekt  bude  možno  navštívit  až  od  13 

hodin  po  skončení  dopoledního  programu 

u  příležitosti  jeho  slavnostního  otevření. 

K  trvalé expozici bude patřit jednak obnove

né  původní  zařízení  i  výzdoba  a  základní 

informace  o  historii  ústecké  židovské  obce, 

jednak  zcela  nevšední  část    rekonstruovaná 

původní  židovská  škola  a  příbytek  učitele, 

s  informací  o  historii  a organizaci  židovské

ho  školství. 

Jako  ukázka  péče  i  o  ostatní  židovské 

památky  v majetku  FŽO je  do  projektu  ještě 

zařazen  hřbitov  v  Prostějově. 

Židovské  m u z e u m  v  P r a z e 
•  Zpřístupnění  židovského  hřbitova  na  Žiž

kově  od  10.0013.00 (vstup zdarma). 

•  Přednášky:  10.0011.00 A.  Pařík    „Praž

ský  Globetrotter"  (o  Robertu  Guttmanno

vi);  11.0012.00  M.  Hájková    „Židovská 

přítomnost  v  současném  vizuálním 

umění";  12.0013.00 O.  Sixtová    „Umění 

/  papíru  a  pergamenu    vystřihovánky  ze 

sbírek  Židovského  muzea v Praze"  (všech

ny  přednášky  proběhnou  ve  Vzdělávacím 

a  kulturním  centru  Židovského  muzea 

v  Praze, Maiselova  15). 

Církev  československá  husitská 
7.  9.  2003 budou  od  9.00  do  17.00  hodin 

otevřeny  pro  veřejnost  synagogy  v  těchto 

obcích  (v  závorkách  je  uvedena doba boho

služeb;  neníli  uvedena, platí  otevírací  doba 

po  celý  den,  nebo v době  uzávěrky  informa

ce  o  bohoslužbách  nebyly  k  dispozici): 

Diecéze  Praha:  Praha    Karlín,  Praha 

  Michle  (10.0011.00),  Kutná  Hora 

(9.0010.00),  Plaňany;  Diecéze  Plzeň: 

Milevsko  (9.0010.00);  Diecéze  Hradec 

Králové:  Hořice,  Libáň,  Přelouč 

(14.3015.30),  Zamberk  (9.1510.15), 

možnost  navštívit  také  židovský  hřbitov 

nedaleko  žambereckého  muzea;  Diecéze 

Brno:  Humpolec,  Ivanovice  na  Hané 

(10.3011.30),  Prostějov  (10.0011.00), 

Rousínov,  Třebíč  (9.3010.30),  Třešť 

v  době  uzávěrky  není  upřesněno,  zda  bude 

synagoga otevřena, Vyškov  (14.0015.00), 

ve  Vyškově  bude  zpřístupněn  také  židov

ský  hřbitov;  Diecéze  Olomouc:  Kojetín 

(10.0011.00),  Lipník  nad  Bečvou 

Občanské  sdružení 
H A D A S A  v  Táboře 

7.  září    kulturní  odpoledne    koncert 

písní  v  jidiš  kombinovaný  se  čtením  žalmů. 

Občanské  sdružení 
BAŠEVI  v  Jičíně 
•  od  10  do  15 hodin  bude  přístupný  hřbitov 

v  JičíněSedličkách  s  výkladem  o  náhrob

cích  a  židovské  tradici  pohřbívání;  od  16 

hodin  vystoupí  před  synagogou  skupina 

Klec,  která  hraje  moderní  klezmer hudbu. 

Sdružení  S e r p e n s a  Divadlo  V a l m e t 
•  Zpřístupnění  synagogy  na  Palmovce 

(Ludmilina  602,  Praha  8)    od  9  do  17 

hodin. 

Chtěli  bychom  poděkovat  všem,  kteří  při

spěli  svými  programy, jejich  snahy  a ochoty 

si  velmi  vážíme.  Pro  případné  další  zájemce 

  můžete  se  stále  k programu připojit.  Kon

taktujte,  prosím,  hlavního  koordinátora 

Petera Gyoriho na  tel.:  222  31  01  99. 

av  5763 



MŮJ  NÁVRAT  DO  ČSR 

B
ěhem  svého  pobytu  u  náhradního  tělesa  ve  Westelifu 

nedaleko  Londýna  jsem  nedočkavě  očekával  další  vývoj 

válečných  událostí.  Můj  bratr Ada  zatím  postupoval  s jed

notkou  směrem  k  hranicím  republiky,  a  já  musel  v  Anglii  čekat, 

co  bude dál. Aby  mi  čas  lépe  ubíhal  a  abych  nebyl  zatěžován  slu

žebními  povinnostmi,  trávil  jsem  většinu  doby u  tety  a  strýce.  Při 

jedné  příležitosti  jsem  se  seznámil  s  jednou  velice  atraktivní 

a  milou  Židovkou  jménem  Esther  Stein.  Velmi jsme  si  rozuměli, 

ale  ačkoli  mě  přesvědčovala,  abych  se  do  vlasti  nevracel  a  /ustal 

v  Anglii,  moje  touha  vrátit  se  domů  byla  příliš  silná.  Přemlouva

la  mě, já jsem  však  ve  své  nerozhodnosti  tento osudový  krok  udě

lat  nechtěl  a  tak  jsem  odolal  nejistému  pokušení  před  ještě  nejis

tější  budoucností  doma.  Při  své 

občasné  přítomnosti  u  mé  dočas

né  jednotky  náhradního  tělesa 

(především  ve  dny  výplat  žoldu 

nebo  přebírání  pošty)  jsem  se 

dozvěděl  o  značném  přírůstku. 

Do  náhradního  tělesa,  k  těm  krip

lům  a  jinak  neupotřebitelným 

maníkům,  byl  zařazen  značný 

počet  členů  slovenského  vládní

ho  vojska  zajatých  v bojích  v  Itá

lii .  Všechny  hodnosti,  které  ve 

slovenském  vládním  vojsku  zís

kali,  j im  byly  ponechány,  což 

vyvolalo  značnou  nevoli  mezi 

našimi  kluky.  Uvážímeli.  že  vět

šina  měla  za  sebou  aktivní  bojo

vou  službu  po  dobu  až  5  let  a  pro 

nedostatek  systémových  míst 

nebyla  za  celou  tu  dobu  povýše

na,  není  se  co  divit.  Bylo  to 

pochopitelné,  vždyť  pro  přílišné 

množství  důstojníků  a  poddůstoj

níků  byla  dokonce  na  Středním 

východě  utvořena  důstojnieká 

rota.  Navíc  po  nějakém  čase  si 

Angličané  některé  z  nich  vytáhli 

a  důkladně  je  prověřovali. 

Samozřejmě,  že  V  day    den 

vítězství    mě  zastihl  v  Londýně. 

Oslavy  na  Piccadilly  Cirkus 

a  ostatních  náměstích  nebo i v  uli

cích  byly  tak  spontánní  a  mohut

né,  že  to  žádný  popis nemůže  vystihnout. Má cesta  zpět  už  teď  byla 

jen  otázkou  času.  S určitým  časovým  odstupem  (a  to  zřejmě  proto, 

že  obsah  několika  beden  ještě  nebyl  připraven)  jsem  byl  vybrán 

jako doprovod  přepravy.  Se  štáb.  rotmistrem  Badurou. jeho  synem 

a  ostatními  určenými  jsme  nastoupili  do  nákladních  vozů  a  vydali 

se  na  cestu  směrem  domů.  Při  průjezdu  německými  městy  stačilo 

se  na  nákladním  vozidle  postavit,  aby  jste  je  přehlédli.  Co  jsme 

vlastně  vezli jsme odhadli  teprve, když jsme  celý  náklad  zavezli  do 

Růžové  ulice,  k zadnímu  vchodu  do  státní  banky.  Pak jsme  se  měli 

ubytovat  v  sokolovně  v  Riegrových  sadech  a auto dovézt  na  Inva

liďák.  To  bylo  působiště  mého  mládí  a  tak  jsem  se  ujal  funkce 

vedoucího.  Tehdy  zůstal  ještě  „Invalidák"  v  původní  podobě  bez 

budov  a dalších  staveb,  tak,  jak  jsem  ho  znal  ze  svého  dětství,  kdy 

se  na  volném  prostranství  pořádaly  poutě,  stávaly  tam  cirkusy 

a  podobné  atrakce. V  sokolovně  jsem  se  neubytoval a  tak jako  Ada, 

můj  bratr, jsem  se  nastěhoval  ke Zdence,  která  se  svým  synem  Pet

rem  bydlela  na  Vinohradech, hned  /a  Florou.  V  té  době  byl Ada  už 

tady.  ale  tak  jako  mnoho  dalších  našich  kluků,  zažil  jenom  zkla

mání.  Z  rodiny  našel  pouze  sestřenici  Eriku  s  manželem  a  dcerou 

a  Zdenku,  vdovu  po  bratranci  Honzovi,  který  zemřel  ve Venezuele. 

U  ní  na  Vinohradech  se  také  Ada  nejdříve  na  pár  dní  ubytoval, 

a  neúspěšně  se  pokoušel  o  získání 

bytu  pro  nás  oba.  Před  válkou 

bydlela  naše  rodina  v  Karlině,  ale 

ani  tam  neuspěl,  rovněž  jako 

v  nároku  na  navrácení  Hrmy  Kaš

par  a  spol., kterou  otec, pokud  to 

bylo možné,  vedl. Tato kausa  byla 

projednána  i  soudně,  ale  protože 

v  místnostech,  kde  firma  naposle

dy  sídlila,  si  utvořil  provozovnu 

jistý  pan  Ryska  s  výrobou  vah, 

ani  zde  neuspěl.  Ten  člověk  se 

oháněl  povolením  říšských  insti

tucí  potvrzujícím  důležitost  jeho 

provozu  pro  německý  válečný 

průmysl  a  tak  jsme  neměli 

\  poválečném  /řízení  žádnou 

šanci  uspět. 

Jak  může  být  něco  špatného 

k  něčemu  dobré  se  ukázalo  tepr

ve  postupem  času.  Podle  hesla 

..Iuter  arma  silent  musae"  byla 

tátova  firma  na  výrobu  barev  pro 

umělce,  i když  byla  vedena  „Tre

uhándlerem",  zastavena.  Domek 

chátral,  takže  do  něj  střechou 

zatékalo.  4  kalandry  (třecí  válco

vé  stroje),  které  nebyly  již.  dlou

ho  používány,  zrezivěly,  surovi

ny,  pokud  tam  ještě  nějaké  zbyly 

a  nebyly  rozkradeny,  se  vlhkem 

znehodnotily  a  tak  jediné,  co 

jsem  z. celého  provozního  majet

ku  získal  do  vlastnictví,  byl  skoro nepoužitelný  kancelářský  psací 

stroj,  který  se  nám,  rukou  společnou  a  nerozdílnou,  podařilo  po 

několikahodinovém  úsilí  dát  do  provozuschopného  stavu.  Jaké 

štěstí jsme  měli  se  ukázalo  teprve  když jako  zaměstnanec  u  firmy 

Kozák    barvy  a  laky  jsem  byl  svědkem  toho,  jak  pan  V.  Kozák 

přišel  o  rodinný  podnik  s  maximálně  10  zaměstnanci  a  musel  ho 

přenechat  Spojeným  továrnám  na  barvy  a  laky  n.  p.  By l  zde 

zaměstnán  také  Béla  Hindls.  který  se  mnou  sloužil  na  Středním 

východě.  Po  znárodnění  jsem  si  našel  místo  v  Gramofonových 

srpen  2003 



MODLITBA 
ZA  SKLENICI  VODKY 

>• závodech,  kde  dělal  ředitele  Imrich  Hu

dec  (za  svobodna  Imrich  Schwarz).  Zde 

našlo  útočiště  více  naších  chlapců.  On 

a  A l i  Reichentahl  prosadili  nakonec  pře

ce  jen  alespoň  nějaké  uznání  armády 

a  zasloužili  se  o  vznik  zákona  číslo 

255/1946.  Bohužel  z  těch  tří  jmenovaných 

není  již  nikdo  mezi  námi.  Jako  pomalu 

nepotřebnou  rekvizitu  a  vzpomínku  na 

„Gramofonky"  uchovávám  doma  tento 

přenosný  psací  stroj,  který jsem  za  původ

ní  kancelářský  vyměnil.  Schovávám  jej 

pro  svá  pravnoučata,  aby  viděla,  jaké 

úchvatné  vymoženosti  to  minulé  a  nebo 

dokonce  předminulé  století  s sebou  neslo. 

Tím  byla  vyřešena  otázka  mé  existence, 

ale  zbývalo  ještě  vyřešit  otázku  bydlení. 

Až  do  doby,  než  bylo  vyřízeno  vrácení 

vily  v  Bubenči  Erice.  (Její  matka    teta 

Freda    si  před  válkou  vzala  pana  Gold

manna  s vilou  a nebo naopak  vilu  s panem 

Goldmannem).  Ať  už  to  bylo  jakkoliv, 

Er ika  nás  vysvobodila  z  podnájmů 

u  cizích  lidí  a  byla  ráda,  že  jí  tam  nenasa

dí  někoho  cizího,  že  ve  vile bude mít  ales

poň  někoho  z  mišpoche.  Bydlel  tam 

s  námi  i  bratranec  Honza,  který  celou 

válku  přečkal  v  Anglii . 

Jednou  jsem  se  ve  svém  volném  čase 

připletl  nedopatřením  mezi  hráče  volejba

lu  na  vysokoškolském  hřišti  na  Císařské 

louce.  I  když  jsem  si  tentokrát  žádný  kot

ník  nezvrtl  ani  nic  podobného  neudělal, 

zasáhl  volejbal  znovu  do  mého  osudu. 

Tam  mě  poznala  moje  budoucí  manželka 

a  v  roce  1948  jsem  z  mladické  nerozváž

nosti  (neli  z  blbosti)  učinil  ten  rozhodný 

krok,  přiženil  jsem  se  do  domácnosti  její 

rodiny  (tj.   tchán,  tchyně  a  svobodná  star

ší  sestra)  a  opustil  azyl  poskytnutý  mi 

sestřenicí  Erikou.  Dnes  už  jsem  8  let 

vdovcem  a  nelituji  doby  našeho  společné

ho  života,  jejímž  vyvrcholení  jsou  mí  dva 

dospělí  synové  Petr  a  Pavel.  Osud  se  ani 

nedá  zpětně  měnit  a  žádné  „kdyby"  už  nic 

nespraví.  Kdo  ví,  co  všechno  mohlo  být 

třeba  ješ tě  horší  (angl.  přísloví  praví 

„Don' t  cry  over  spilt  milk"    „Neplač  nad 

rozlitým  mlékem").  Z  obou  synů  mám 

upřímnou  radost  a  ničeho  nelituji. 

Tím  mohu  zakončit  své  „curriculum 

vitae"  a jen  doufat,  že  tento  můj  neslavný 

příběh  Vás,  milé  čtenáře,  příliš  neunavo

val.  Místo  otočení  knoflíku  u  rádia  nebo 

T V  lze  ještě  snadněji  moje  nesmyslné 

povídání  přeskočit,  vynechat  a nebo dát  do 

stoupy. 

» Viktor  W. 

V
loňském  roce  vyšla  v  nakladatelství 

Vyšehrad  kniha  Marca  Sterna 

„Svátky  v životě Židů  (Vzpomínání, 

slavení,  vyprávění).  Přináší mnoho  informa

cí o původu  svátku, o způsobu jakým  se  slaví 

doma  i  v  synagoze.  Text  je  navíc  doplněn 

velkým  množstvím  chasidských  příběhů 

a  legend. Několik  z nich  dnes  vybíráme. 

Když  žil  satmarský  rebe  reb  Joel  Tajtl

baum  v Evropě, na  Šmini  aceret ve  své  suce 

nejedl. Avšak  poté, co  přežil  šoa a žil  v USA, 

byl  zvyklý  jíst  na  Šmini  aceret  ve  své  suce. 

Ptali  se  ho,  proč  změnil  svůj  zvyk,  a  on 

s  úsměvem  odpověděl:  „V  Evropě  jsem 

neměl  vytápěnou  suku." 

Rabi  Izrael  Mejr  Kagan,  známý  též  jako 

Chafec  Chajim,  po  celý  svůj  život  nikdy 

nezalhal.  Jednou  byl  předvolán  k  soudnímu 

procesu jako  svědek.  Tam  požádal  právního 

zástupce,  aby  byl  zproštěn  přísahy. 

Advokát  vysvětlil  soudci  prosbu  Chafece 

Chajima  a  dodal:  „Říká  se.  že  tento rabi  po 

celý  svůj  život  nikdy  nezalhal."  Soudce  se 

advokáta  zeptal  na jeho názor  na  tuto histor

ku  i  na  to,  zda  jí  také  věří.  Ten  odpověděl: 

„Nevím  sice  přesně,  co  si  o  tom  mám  mys

let,  ale  jedno je  jisté:  ani  o  mně,  ani  o  vás 

nikdo takové  historky  nevypráví." 

Reb  Jaakov  z  Pšischy,  zvaný  Svatý  Žid. 

těžce  onemocněl  a jeho  chasidové  si  uložili 

měsíční  abstinenci  ode  všech  alkoholických 

nápojů  a měsíc  modliteb za jeho  uzdravení. 

Do  města  přijel jeden  sedlák  a zašel  si jako 

obvykle  do  hostince  na  pár  skleniček  vodky. 

Hostinský  ho  upozornil,  že  je  den  úplné 

abstinence a že je tedy absolutně  zakázáno pít 

alkohol. Sedlák  se  vydal  k synagoze a usilov

ně  se  modlil:  „Bože.  uzdrav  svatého  reba, 

abych  zase  mohl  pít  svou  vodku."  Zakrátko 

se  začal  reb  Jaakov  Jicchak  cítit  lépe  a  říkal: 

„Modlitba  toho  sedláka  byla  upřímnější  než 

všechny  vaše  úpěnlivé  prosby. Za  své  rychlé 

uzdravení  vděčím  právě jeho  modlitbě." 

Jednoho pátečního  večera  se  reb  Lévi  Jic

chak z Berdičeva  vydal do  synagogy a cestou 

potkal  mladého  emancipovaného  Žida  právě 

ve chvíli, když si mladík  zapálil dýmku. Rebe 

se  zastavil  a  řekl  mu:  „Zapomněl  jsi ,  že  je 

dnes sabat?"   „Ne," odpověděl  mladý  muž. 

Rebe  dále  řekl:  ..Ty asi  nevíš,  že je  o  sabatu 

zakázáno  kouřit?" „Ale  vím,"  řekl  drzý  mla

dík. Tu pozvedl reb  Lévi Jicchak  z  Berdičeva 

oči  k nebi a obrátil  se  k Bohu:  „Slyšel jsi?  Je 

jisté,  že  se  prohřešil  proti  slušnému  počtu 

Tvých  přikázání,  ale  naproti  tomu  ho  nikdo 

nepřiměl  k tomu. aby  vyslovil  lež." 

Radzinský  rebe  Geršon  Chanoch  si  musel 

dát  na  chanuku  vytrhnout zub.  Po  zákroku  si 

zubní  lékař  odmítl  peníze  od  svého  rebeho 

vzít. Řekl  mu:  „Považujte  to  za své chanuko

vé peníze, které bych vám beztak musel  dát." 

Reb  Geršon  Chanoch  byl  srozuměn,  ale 

dodal:  „Běda  vám.  když  to  budete  vyprávět 

členům  mé  obce.  Jsem  si  jist,  že  je  hodně 

takových,  co  by  raději  svému  rebemu  vytrh

li  zub.  než  mu  dali jeho chanukové  peníze." 

Vypráví  se,  že  si  reb  Jehušua  Lejb  Diskin 

z  Jeruzaléma  v  předvečer  Pesachu  dobíral 

svou  ženu:  „Veškerý  chamec,  co  jsem  měl. 

jsem prodal jednomu gójovi  s výjimkou  tady 

toho." A ukázal  při  tom  na  svou ženu. Ta mu 

pohotově  odpověděla:  „Mýlí  se.  můj  milý, 

tenhle  chamec  můj  otec  prodal  jednomu 

gójovi  už  dávno." 

Jeden Žid žil celý život  na vesnici  obklopen 

nežidovskými  sousedy. Jednoho  dne  se  roz

hodl, že se přestěhuje  do  města  ke  svým  sou

věrcům.  Protože  se  v  náboženství  nevyznal 

a  o  tradicích  toho také  moc  nevěděl,  když  se 

blížil  Pesach,  vyslal  svou  ženu  k  sousedovi 

vypůjčit  si  naoko  nějaké  nářadí,  ale  s  úmys

lem  okoukat, jak  se  na  svátek  připravit. 

Jeho žena  šla  k sousedovi a oknem  zahléd

la,  jak  se  hádá  se  svou  ženou  a jak  j i  tluče 

holí.  Celá  zděšená  se  vrátila  k  manželovi, 

a  ten  sejí  zeptal, co  viděla. Žena  mlčela.  Její 

manžel  se  zeptal  ještě  jednou  a  přikázal  jí: 

„Řekni  mi,  cos  viděla."  Zena  mlčela  i  nadá

le. Manžel  se  rozzlobil  a řekl jí:  ..Poslal jsem 

tě tam,  abys špehovala,  tak  povídej, cos  vidě

la!"  Protože  žena  stále  mlčela,  muže  popadl 

vztek, vzal hůl  a začal  svou ženu  zuřivě  mlá

tit.  Až  teď  s  pláčem  vykřikla:  „Když  už  jsi 

věděl, co  se  má dělat,  proč jsi mě  poslal  špe

hovat k  sousedovi?" 

av  5763 



maskil 

ŽIDOVSKÝ  DŮM    SABAT 

Vnašem  hypotet ickém  domě  se 

nacházejí  zatím  pouze  mezuzy 

a  všechny  ostatní  věci  je  třeba  přinést 

a  umístit  tak,  aby  nám  pomáhaly  dodržo

vat micvot, tak jak  nás tomu učí halacha. 

První  přemet,  který  si  každá  židovská 

žena přináší do  svého domu, jsou  sobotní 

svícny.  Je  samozřejmé,  že  se  snažíme 

o  to, aby  svícny, ve kterých budeme zapa

lovat sobotní  svíčky, byly  co  nejhezčí. To 

ovšem neznamená,  že je povinností  vlast

nit  těžké  stříbrné  svícny  z  počátku  minu

lého  století.  Jakýkoli  svícen,  na  kterém 

není  figurální  motiv, z jakéhokoli  materi

álu,  je  vhodný  k  tomu,  aby  sloužil  jako 

sobotní  svícen,  hlavní  je  zapálit  svíčky 

včas.  Povinností  vdané  židovské  ženy  je 

zapálit  minimálně  dvě  svíčky  nejpozději 

18  minut  před  západem  slunce.  Svíčky 

by  měly  být  bílé  a  hořet  by  měly  dosta

tečně  dlouho,  aby  sobotní  večeře  probí

hala  ještě  při  jejich  světle.  Co  se  týče 

doby, po  kterou sobotní  svíčky  hoří, četla 

jsem  velice  hezkou  radu  rabína  z  čtvrti 

Ramat  Elchanan  v  Bnej  Braku.  Obrátila 

se  na  něj  žena  s  problémem,  že  zatímco 

ona  se  rozhodla  dodržovat  sabat,  její 

manžel  nechce  anebo  nemá  sílu  sabat 

dodržovat,  a  nechce  se  vzdát  o  sabatu 

cigaret a televize. Rabín jí  poradil, aby  se 

s  manželem  dohodla, že  po  dobu po  kte

rou  hoří  svíčky,  manžel bude sabat dodr

žovat.  Jak  dlouho  hoří  běžné  Šabatové 

svíčky?  Dvě hodiny. To byla  „oběť", kte

rou  byl  manžel  ochoten  pro  „šlom  bájit" 

  mír  v domě,  přinést.  Po  čase, když  vše 

probíhalo  ke  spokojenosti  páru,  obrátila 

se  žena  na  rabína  znovu  a  řekla  mu,  že 

manžel  si  na  „nový  pořádek  zvykl". 

Tehdy jí  rabín  poradil,  aby  začala  použí

vat  svíčky,  které  hoří  déle.  Manžel  to  asi 

hned  nezpozoroval  a  tak  po  čase  opět 

koupila  svíčky,  které  hoří  ještě  déle. 

Konec  tohoto  skutečného  příběhu  je,  že 

v  tomto  domě  se  na  sobotu  zapalovaly 

svíčky,  které  hoří  25  hodin.  Možná,  že 

tento příběh  může  být  inspirací  nejen  pro 

manželské  páry, které  mají  odlišný  názor 

na  dodržování  sabatu, ale  i pro  jednotliv

ce,  kterým  je  zatěžko  dodržovat  sabat. 

Jak  známo  „micva goreret micva"    tedy 

jedna  micva  napomáhá  dodržování 

micvy  příští,  což  v  tomto,  stejně  jako 

v jiných  případech,  platí  na  sto  procent. 

Snad  je  třeba  připomenout,  že  pokud 

chceme micvu  naplnit podle dávné  tradi

ce  našich  předků,  můžeme  zapálit  knot 

ponořený  do  čistého olivového  oleje. 

Z  různých  obrázků  známe  pohled  na 

prostřený  stůl  na  sabat a  na  něm  sobotní 

svícny. To je  jistě  hezké,  ale  mnohdy  ne 

úplně  praktické,  protože  svícny  jsou 

poté,  co  byly  před  sabatem  zapáleny, 

„mukce"   tedy předmět,  který  se  nesmí 

na  sabat  používat  ani  přemisťovat,  proto 

je  vhodnější  umístit  svícny  v  pokoji  na 

takové  místo,  kde  není  nebezpečí,  že  je 

někdo  shodí,  anebo  že  když  bude  třeba 

vyměnit  ubrus, vznikne nepříjemné  dile

ma.  Jsou  různé  „patenty",  které  umož

ňují  přenesení  svícnu  a  dodržení  sabatu, 

ale  pro jednoduchost a z praxe vím, že je 
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lepší  postavit  svícny  na  „čestné"  místo 

mimo  stůl,  na  kterém  se  podávají  Šaba

tová jídla.  Je  samozřejmostí,  že  všechny 

tři  sobotní  hostiny jsou  vedeny  v  jiném 

duchu  než jídlo  ve  všední  den.  V sobotu 

je opravdu dostatek času  posedět  a  poví

dat  si  a  poslouchat  všechny,  kdo  chtějí 

být  slyšeni.  Z  hlediska  hospodyně  je 

třeba  mít  na  sobotu  připraveno  něco 

zvláštního,  hezkého  a  dobrého,  což 

umocní  sváteční  náladu. 

Je  dobré  kromě  sobotních  svícnů  mít 

ještě jeden  set  svícnů  na  svátek,  pro  pří

pad,  že  sabat  a  svátek  budou  společně. 

V  takovém  případě  vždy  zapalujeme 

napřed  svícny  sváteční  a  teprve  potom 

svícny  sobotní. Také  v případě,  že  u  nás 

budou  na  sabat  hosté,  je  dobré  mít  při

praveny  rezervní  svícny. 

V  žádném  židovském  domě  nemohou 

chybět  knihy    základní  Tóra,  Tanach, 

(Tóra,  Proroci  a  Spisy),  modlitební 

kniha pro  všední  dny  a pro  sabat, modli

tební  knihy  pro  svátky,  a  další  nábožen

ská  literatura.  Snažíme  se  mít  tyto  naše 

svaté  knihy  v  knihovně  odděleně  od 

ostatní  literatury. Tak j im  také  prokazu

jeme úctu,  kterou si bezpochyby zaslou

ží.  Samozřejmě,  že  j im  prokazujeme 

úctu nejenom tím, že je  umístíme  na  řád

ném  místě,  ale  především  tím,  že  je  co 

nejčastěji  používáme  a  že  se podle toho, 

co je  v nich  napsáno,  řídíme. 

Dalším  přemetem,  který  v  židovském 

domě  nemá  chybět, je  chanukija    osmi

ramenný  chanukový  svícen,  který,  máli 

být  používán  pro  micvu  zapalování  cha

nukových  světel, musí mít všechna rame

na,  kromě „šamaše" v jedné  rovině. Proto 

pozor, když  si pořizujeme  nový svícen,  je 

třeba  zkontrolovat, jestli  odpovídá  tomu

to  pravidlu.  Dalším  nezbytným  přeme

tem je  kasička na cedaku; běžně  používa

ný překlad  pro  cedaku je  milodary, slovo 

milodar ovšem nevystihuje význam  slova 

cedaka. Milodar je  částka,  kterou  z dob

rovolného  rozhodnutí  dáváme  na  dobro

činné  účely. Cedaka je  něco  úpně  jiného 

  to je  naše povinnost, oddělit  z příjmů  tu 

částku,  která  nám  vlastně  ani  nenáleží, 

ale  byla  u  nás  „uschována"  proto,  aby

chom mohli dodržet  micvu cedaka. Zpra

vidla  se hovoří o  10%  z příjmu,  pokud by 

se  ovšem  člověk,  který  cedaku  dává  tím, 

že  by  dal  10%  ze  svého  příjmu,  sám 

dostal  do  situace,  že  by  musel  prosit 

o  cedaku,  je  této  povinnosti  zproštěn. 

Zákony  o  cedaka  jsou  velmi  složité, 

a proto bych  o  nich  ráda napsala odděle

ně.  V  případě  pochyb o  tom,  kolik  a  jak 

dát,  je  vhodné  se  poradit  s  rabínskou 

autoritou. Hlavní je  nezapomenout. Také 

před  zapalováním  sobotních  svíček  je 

dobrou tradicí jako poslední  čin  „všední

ho  dne"  dát  do  kasičky  cedaku. Je  třeba 

jenom  tuto  kasičku  umístit  tak,  aby  j i 

o  sabatu  nebylo  možné  převrhnout 

a  vysypat  (což  se  v  přítomnosti  malých 

dětí  může snadno stát). 
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