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V Izraeli začala sklizeň oliv.  
V České republice podzim. 
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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři,
zase přituhuje, a to jak venku teplotně, 

tak covidově. Jedno opatření střídá 
druhé a když se jednou nepodíváte večer 
na tiskovku, už jste vedle. Střídají se též 
ministři a vše je v pohybu. Tedy v pohybu 
obrazném, protože ve skutečnosti naopak 
v pohybu moc být nemůžeme. Zatím lze 
chodit do přírody a kdo má chatu nebo 
chalupu, vyhrává nad čistě městským 
obyvatelstvem. Opatření se dotkla nejen 
dětí ve školách, ale i celého komunitního 
a náboženského života. Zase se tedy pře-
souváme na Kabalat šabat a jiné akce do 
virtuálního prostoru. Hlavní je zachovat 
si zdraví a chladnou hlavu a pomáhat 
potřebným. Není však vše temné a nemu-
síme se obávat více, než je nutno. Pozitivní 
věci se odehrávají i v Izraeli, jako napří-
klad sklizeň oliv. O nových vizích a plá-
nech do budoucna ve velkém rozhovoru 
hovoří také nový rabín David Maxa.

Oblíbenou kratochvílí se nyní stává 
četba, můžete tedy sobě i dětem opatřit 
částečně komiksovou knihu Cha cha, 
zasmál se Mordechaj, o které nám vyprá-
věli její tvůrci. Pro zájemce o jidiš je skvělá 
další kniha, o které píšeme, Jidiš přísloví. 
Nebo se online podívat na film Krajina ve 
stínu, k čemuž zase motivuje rozhovor 
se scénáristou filmu. Další z rozhovorů 
s předsedy místních židovských obcí nás 
zavede do Karlových Varů. Je to místo 
i historicky spojené s nadcházejícím 
smutným výročím Křišťálové noci/ 
Kristallnacht. V noci z 9. na 10. listopadu 
1938 bylo v nacistickém Německu, 
Rakousku a Sudetech vypáleno mnoho 
synagog, židovských obchodů a napadeno 
mnoho osob. V České republice zasáhla 
Křišťálová noc, kromě Karlových Varů, 
například Most, Opavu, Liberec, Sokolov, 
Nový Jičín, Českou Lípu nebo Svitavy.

Pevné zdraví i nervy a pokud možno 
hezký podzim.

VAŠE REDAKCE

RABÍNSKÉ SLOVO

Hlas Jákobův, ale ruce 
Ezauovy
O šabatu, 21. listopadu čteme 
parašu Toldot – תולדות (Gn 
25‚19–28‚9). Tato paraša začíná 
slovy: ן־ַאְבָרָהם ה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ֶבּ  ְוֵאֶלּ
 Toto je – ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת־ִיְצָחק
rodopis Abrahamova syna 
Izáka: Abraham zplodil Izáka.

Paraša se však nezabývá ani tak Izákem, 
jako spíše životem jeho dvou synů: Jákoba 
a Ezaua. Ihned na počátku paraši vyvstává 
otázka, proč je dvakrát uvedena jedna a ta 
samá skutečnost, že Izák je Abrahomovým 
synem a že Abraham zplodil Izáka? Vyvětlení 
nám přináší midraš Tanchuma, paraša Tol-
dot 1, který se zabývá starší historií pobytu 
Abrahama a Sáry v pelištejském Geraru. 
Tehdy, ze strachu, že jej kvůli jeho ženě Sáře 
zabijí, vydával Abraham Sáru za svou svo-
bodnou sestru. Tu ji nechal gerarský král abí-
melech přivést do svého harému, ale Bůh ho 
ve snu varoval, aby se jí ani nedotkl, neboť je 
vdaná. Abímelech Hospodinvo varování upo-
slechl (Gn 20‚1–18). To však neodradilo různé 
posměváčky, aby říkali, že Sára otěhotněla 
s Abímelechem. Proto Hospodin přikázal 
andělu odpovídajícímu za novorozence, aby 
učinil Izákův obličej shodný s obličejem jeho 
otce Abrahama. Tak nemohlo být pochyb 
o tom, kdo je Izákovým otcem. Jejich obličeje 
byly tak podobné, že si lidé pletli otce se 
synem a naopak. Abraham pak prosil Hospo-
dina, aby přece jen učinil jakýsi rozdíl v jejich 
podobě. Bůh pak učinil Abrahamův obličej 
starším (midraš Tanchuma, Toldot 6).

Izákova žena Rivka, která byla dvacet let 
neplodná, nakonec díky modlitbám svého 
muže otěhotněla a čekala dvojčata. Děti se 
však v jejím těle začaly strkat. V midraši 
Berešit Raba 63:6 se uvádí, že když stála 
Rivka u synagog a učeben, dral se ven z jejích 
útrob Jákob, aby mohl co nejdříve sloužit 
Bohu a učit se Tóru. Když však šla okolo 
pohanských chrámů, tak se dral ven Ezau, 
aby mohl co nejdříve sloužit pohanským 
modlám. Nadešel čas a Rivka porodila. První, 
který se narodil byl celý rezavý a chlupatý 
a pojmenovali jej Ezau. Po něm se narodil 
jeho bratr, který držel Ezaua za patu (hebr. 
 .יעקב – a proto jej pojmenovali Jákob (עקב
Prvorozený Ezau byl znalým lovu a mužem 
pole – ֶדה  kdežto ,ַוְיִהי ֵעָשׂו ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד ִאיׁש שָׂ
Jákob byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech – 
ב ֹאָהִלים ם יֵֹשׁ  i(25,27). Otec Izák mělְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָתּ
raději Ezaua, jenž mu vždy přinesl k jídlu 
vlastnoručně upravenou zvěřinu, kterou 
ulovil. Rivka měla naopak radši Jákoba, který 
jí pomáhal v domácnosti, ve stanu. Ezau je 
prototypem nezkrotného divokého lovce, pro 

nějž je pole – ָשֶׂדה domovem. Ezau je fyzicky 
silný, udatný a vládne všemi druhy zbraní. 
Dovede se postavit nejen divoké zvěři, ale 
i nepřátelům. Přirozeným prostředím mu 
je nejen prosté pole, ale i pole válečné – שדה 
 ,Kdežto Jákob je muž sídlící ve stanech .הקרב
tedy muž střežící domácí krb, bohabojný 
a učící se Tóru. Midraš Berešit Raba 63:10 
uvádí, že slova ב ֹאָהִלים  sídlil ve stanech – יֵֹשׁ
odkazují na stan Hebera a na stan Šéma, tedy 
na učebnu Hebera a učebnu Šéma, v nichž 
se Jákob učil Tóře. Dodnes máme termín 
označující místo zasvěcené výuce Tóry jako – 
.stan Tóry – אהלה של תורה

Mezitím na smrt unavený a hladový Ezau 
prodal Jákobovi za kus chleba a čočkovou 
krmi své prvorozenství, a tak jím pohrdl. 
O tomto ‚obchodu století‘ však věděli jen oba 
bratři. Ezau pojedl, napil se, vstal a odešel – 
ַלְך  ָקם ַוֵיּ ְתּ ַוָיּ ְשׁ  Tato .(Genesis 25‚34) ַויֹּאַכל ַוֵיּ
slova svědčí o skutečnosti, že Ezau neprojevil 
minimální slušnost a nenapadlo jej poděko-
vat Hospodinu za jídlo. Přesto měl Izák radši 
Ezaua.

V této souvislosti si rabi Moše Teitelbaum 
(1759–1841), autor díla משה ישמח, položil 
otázku: „Je možné, aby Izák měl radši lovce 
Ezaua než svého bezúhonného syna Jákoba 
sídlícího ve stanech?“ Zároveň si na ni 
odpověděl: Izák si v duchu řekl: „Není divu, 
že Jákob je mužem bezúhonným a spravedli-
vým. Vždyť nebyl vůbec podroben životním 
zkouškám. Nemusel se přít s lidmi, ale žil 
odděleně ve svém stanu. Kdežto Ezau, který 
je lovcem a mužem pole, ten neustále riskuje 
svůj život. A pokud v něm zůstalo alespoň 
něco málo pozitivního, je hoden lásky.“

Izák byl již starý a slepý, když se rozhodl 
požehnat svého prvorozeného Ezaua. Izák 
mu oznámil svůj úmysl a požádal ho, aby 
mu, jako obyčejně, připravil ze svého úlovku 
pochoutku, kterou má rád a potom, že jej 
požehná. Rivka, která stála u Izákova stanu, 
vše slyšela, a poté, co Ezau odešel na lov, 
spěchala domů a milovanému Jákobovi 
oznámila svůj plán. Jákob se měl přestrojit 
a vydávat se za Ezaua a přinést otci chutnou 
pečeni, kterou Rivka připraví. Tak se i stalo. 
Jákob přišel do stanu svého otce s tím, že je 
jeho Ezau a přinesl mu pochoutku, kterou 
z ulovené zvěřiny připravil. Izákovi bylo 
divné, že se Ezau tak brzy z lovu vrátil, ale 
převlečený Jákob mu řekl, že mu Hospodin 
dopřál velmi rychlý úlovek. Slepý Izák se 
přece jen chtěl hmatem přesvědčit, že ten, 
kdo přišel je opravdu Ezau, neboť hlas se 
mu zdál podobný hlasu Jákobovu. Když 
k němu převlečený Jákob přistoupil a Izák 
jej ohmatal, pronesl: ַדִים ְיֵדי ל קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָיּ  ַהֹקּ
 Hlas je to Jákobův, ale ruce Ezauovy – ֵעָשׂו
(Genesis 27‚22). Tak přelstili Rivka s Jákobem 
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Izáka, i když právo na požehnání náležející 
prvorozenému synovi měl nyní již Jákob, 
který od Ezaua prvorozentví koupil, ale to 
samozřejmě otec Izák netušil. Tak se dostalo 
Jákobovi požehnání, které měl původně 
dostat Ezau (Genesis 27‚27–29).

Zde se zastavme a uveďme, že hlavním 
posláním celé První knihy Mojžíšovy – knihy 
Genesis – hebrejsky ית ֵראִשׁ  je zakotvit ְבּ
a utvrdit právo národa synů Izraele na kena-
anskou zemi, na zemi Izraele, kterou Hospo-
din zaslíbil našemu praotcovi Abrahamovi 
a jeho potomkům. (Viz Rašiho komentář 
k Genezis 1‚1).

V tomto kontextu také můžeme vidět 
i poslání naší paraši. Musíme si uvědomit, že 
na jedné straně naše přítomnost v zemi Izra-
ele je podmíněna naším chováním a plněním 
Božích přikázání – מצוות obsažených v Tóře. 
Na druhé straně muž, který podobně jako 
Jákob sedí ve stanu a učí se Tóru, těžko může 
Bohem zaslíbenou zemi, v níž se usadil, 
efektivně bránit proti nepřátelům. Kdo 
však může přispět k obraně země a k jejímu 

osvojení je ִאיׁש ָשֶׂדה – muž pole, tedy člověk 
s podobnými vlastnostmi jako měl Ezau. 
Muž, který vládne pluhem i mečem. Avšak 
fyzická síla, znalost obdělávat půdu a vlád-
nout zbraněmi v době války také nestačí. Jak 
jsme již dříve uvedli, je nutná i morální způ-
sobilost, plnění micvot Tóry a pokora před 
Hospodinem a tyto vlastnosti pak nalezneme 
u Jákoba.

Na takové ideální spojení poukazují Izá-
kova slova: ַדִים ְיֵדי ֵעָשׂו ל קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָיּ  Hlas – ַהֹקּ
je to Jákobův, ale ruce jsou Ezauovy. Zemi 
Izraele je možné osídlit, zúrodnit, vystavět 
a ubránit proti všem nepřátelům jedině 
spojením Jákobova srdce milujícího Boha 
a jeho přikázání spolu s Ezauovýma rukama 
vládnoucíma pluhem a v případě nutnosti 
i mečem. Tyto vlastnosti vyjádřené ara-
mejským termínem יָפא  by měl mít ַסְפָרא ְוַסּיָ
každý z nás – být člověkem Knihy a zároveň 
obráncem Zaslíbené země.

RABÍN DANIEL MAYER

Izák žehná Jákobovi (Gustav Doré, ilustrovaná Bible z roku 1885)

Bejt Simcha
Maiselova 18, 110 00 Praha 1
telefon: 603 393 558
e-mail: kehila@bejtsimcha.cz
web: www.bejtsimcha.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?

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 Simcha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1, tele-
fon: 603 393 558, e-mail: redakce@maskil.cz; 
výše poštovného 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, varia-
bilní symbol je 88888 (5×8), v popisu platby 
uveďte, prosím, své jméno.

PROGRAM BEJT SIMCHA

Listopad 2020
NÁBOŽENSKÉ AKCE – BOHOSLUŽBY

Kabalat Šabat

S ohledem na vyvíjející se situaci a vládní 
opatření bude Kabalat šabat do odvolání 
online prostřednictvím Skypu vždy od 
17.00. Chcete-li se zúčastnit, přidejte si 
do Skype kontaktů našeho kantora Ivana 
Kohouta, Skypename: ivankohout
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DĚNÍ V BEJT SIMCHA

Komunitní život mě hodně baví
Novým předsedou Bejt Simcha 
byl zvolen Jan Kindermann. 
Nový předseda představuje 
sebe i své plány do budoucna.

Můžeš prozradit čtenářům něco o sobě?
Narodil jsem se v Praze, kde jsem i vystu-
doval ČVUT, ale již 20 let bydlím s rodinou 
v Jičíně. K Praze mě však pojí několik pout. 
Žijí tady moji rodiče, mám tady přátele a také 
zde pracuji.

Mým koníčkem i povoláním je stavebnic-
tví. V současné době pracuji jako projektový 
manažer na Fakultě sociálních věd UK. 
V letech 2008 až 2015 jsem také se svojí 
profesí koordinoval projekt 10 hvězd, kterou 
realizovala Federace židovských obcí. Jeho 
cílem byla oprava a oživení důležitých židov-
ských památek. Především šlo o synagogy 
a další židovské objekty v deseti lokalitách 
České republiky.

V komunitě Bejt Simcha jsem desátým 
rokem, z toho více než osm let jsem 
v představenstvu. Pro moji aktivní účast 
mě získal tehdejší předseda Milan Kalina. 
Naším záměrem byla má spolupráce na 
projektu obnovy libeňské synagogy, která by 
sloužila pro potřeby naší reformní židovské 
komunity. Přesto, že na počátku bylo velké 
úsilí všech zúčastněných, včetně vedení 
pražské obce, dotáhnout záměr do zdárného 
konce, celý projekt provázely velké překážky. 
Projekt jsme tedy po dohodě s pražskou obcí 
z důvodu chybějících finančních prostředků 
ukončili.

V současnosti jsme pro Federaci židov-
ských obcí a pražskou židovskou obec 
partnerem v záměru tuto synagogu časem 
opravdu revitalizovat a poskytnout ji pro 
potřeby progresivních komunit v Praze.

Je vidět, že duši stavaře v sobě nezapřeš. Co 
bys, jako nový předseda, chtěl v BS změnit?
Současné volební období předsedy je dvou-
leté, takže je zřejmé, že musím mít hlavně 
krátkodobé cíle, které mají však delší přesah.

Byl bych velice rád, pokud by Bejt Simcha 
dokázala být otevřenější a přitáhla rodiny 
s dětmi. I když chápu, že aktivity hlavně 
Lauderových škol dnes absorbují většinu 
zájemců. Stále je zde okruh rodin, které 
nejsou spojené s Lauderkami, ale o židovský 
komunitní život mají zájem. Jako komunita 
máme bohaté zkušenosti s programy pro 
děti i jejich výuku, takže máme určitě co 
nabídnout.

Také chceme pokračovat v našem letitém 
úsilí transformovat Bejt Simchu na reformní 
židovskou obec. Zjistili jsme ale, že vše trvá 
déle, než jsme předpokládali.

Nyní se nově otevírá možnost progresiv-
ního židovského pohřbívání díky záměru 
Židovské obce v Praze zřídit v Brandýse nad 

Labem hřbitov pro progresivní židovské 
pohřby. Díky tomu se naskytla možnost být 
pohřben na židovském hřbitově nejen našim 
členům, ale i jejich nežidovským partnerům. 
Budu rád, když Bejt Simcha bude v tomto 
projektu pro pražskou židovskou obec spolu-
pracující organizací.

Máme rozpracované i další drobné 
projekty, kterými však chceme židovskou 
veřejnost překvapit. Věřím, že příjemně.

Co se osvědčilo a v čem chceš pokračovat?
Velkou změnou na konci loňského kalen-
dářního roku bylo přestěhování činnosti 
z našeho původního sídla v Maiselova 4. 
Naše synagoga a komunitní centrum již pře-
stalo vyhovovat z hygienických důvodů, a tak 
jsme velmi rádi přijali nabídku stěhování na 
židovskou radnici, v Maiselově 18.

Jsme za to Židovské obci v Praze a jejímu 
vedení vděční. Máme možnost využívat pro-
story k našim náboženským i společenským 
účelům.

Od začátku dubna letošního roku jsme 
chtěli navázat na naše tradiční kurzy pro 
zájemce o židovská témata. Především kurz 
úvodu do judaismu, biblické hebrejštiny 
nebo práce se sidurem. Bohužel, epidemiolo-
gická situace v Česku nám však nedává moc 
šancí zahájit kurzy dříve než v příštím roce 
2021.

Snad alespoň ten náš časopis Maskil 
doznal jen minimální omezení v souvislosti 
s pandemií. Nicméně nám zase vzrostla 
čtenost jeho online verze, kterou jsme pova-
žovali dříve za doplňkovou.

Budeme se snažit v tomto období impro-
vizací a nahodilých akcí tedy organizovat 
nebo se individuálně připojovat k aktivitám 

jako jsou úklidy hřbitovů v celé republice, 
pomoci starším členům obcí anebo výpomoc 
sociálnímu oddělení pražské obce. Prostě co 
půjde a kde nás bude třeba.

Jaké je místo BS v rámci širší české 
(a moravské) židovské komunity?
Bejt Simcha vyrostla z progresivní židovské 
komunitní iniciativy před třiceti lety do 
jasně ukotvené židovské reformní nábožen-
ské komunity. Od zakladatelských krůčků 
Sylvie Wittmannové a jejích přátel prošlo 
komunitou hodně lidí a prožila několik 
zásadních období. Jasně náboženský cha-
rakter jí vtiskli až zbožní členové, jakými 
byl například Milan Walter anebo je David 
Reitschläger. V neposlední řadě pak náš cha-
zan a naše náboženská autorita Ivan Kohout. 
Mnohé se v tomto směru také změnilo za 
působení rabína Moshe Yehudaie nebo hos-
tování rabínky Johanny Hershenson.

Důležitým mezníkem byl pro nás i pro 
progresivní obce v naší republice sidur 
Hegjon lev, který jsme připravili a vydali.

Jsme členem mezinárodní organizace 
Evropské unie progresivního judaismu 
(EUPJ) a jsme přidruženým členem Federace 
židovských obcí.

V rámci Federace máme nejblíže k děčín-
ské židovské obci, protože tam našlo hodně 
našich členů svůj azyl, pokud chtěli být 
plnoprávnými členy židovské obce. S touto 
obcí také sdílíme chazana a pořádáme hodně 
společných aktivit, zvláště pak nábožen-
ského charakteru, a vzájemně se zveme i ke 
společenským aktivitám.

S ostatními židovskými obcemi v Čechách 
a na Moravě udržujeme dobré a korektní 
vztahy. Jsem přesvědčený, že nás všechny 
židovské obce vnímají pozitivně.

Co pro tebe židovské aktivity znamenají, co 
tě na tom zajímá a baví, proč to děláš?
Být aktivní součástí židovské komunity Bejt 
Simcha pro mě představuje především mož-
nost přihlásit se otevřeně k židovství.

Náboženský koncept judaismu se mi líbí 
pro svojí kombinaci svobody a odpovědnosti. 
Tedy identifikace s židovstvím mi přijde 
přirozená a obohacující. Je to také návrat 
„ke kořenům“. Moje židovství je také úcta 
k tradici, k té tisícileté kontinuitě a živému 
promlouvání k dnešku.

Komunitní život (v někdy hašteřivé, 
židovské společnosti) mě hodně baví. Někdy 
je to trápení a někdy radost a někdy i velká 
legrace. Člověk zde poznává lidi v jejich síle 
i slabosti, v jejich silných i slabých chvílích 
a někdy zde ožívají i ty známé židovské vtipy.

PTALA SE KATEŘINA MIKULCOVÁ



chešvan 5781 • listopad 2020 5

IZRAEL

„Tví synové budou jak sazenice oliv“

Přes všechen koronavirus, karantény 
a zákazy, se svátkem Sukot začíná 
v Izraeli moje oblíbené období, olivová 
sklizeň. Zaslíbená země poslední 
dobou připomíná rozbouřený lágr, 
ale osvobozující práce v zemědělství 
je naštěstí povolena, a tak se mohu 
účastnit už své šesté sezony. Pod strom 
se natáhne plachta, obklopí se ze všech 
stran a hudba padajících oliv, zvuk 
připomínající déšť, může začít. První 
déšť, zvaný jore, po půlroční pauze je 
nejlepší čas se sběrem začít.

Letos se ale nebesa ne a ne otevřít a tak 
sklizeň začala i bez deště. Teplota už klesla 
z 44 stupňů na přelomu srpna a září k pří-
jemným třiceti a na kamenitých svazích se 
jak bílé meče tyčí mořské cibule, chacavim, 
poslové izraelského podzimu. Idyla ale v Jud-
sku a Samaří vládne ještě méně než jindy 
a ještě více než jindy to tu připomíná divoký 
západ. Začínají každoroční boje o nárok na 
půdu. Nejčastějším útočníkem jsou bohužel 
mladí židovští radikálové s přesvědčením, 
že na půdu mají nárok od Hospodina a jejich 
úkolem je vyčistit jí od gójů jakýmikoliv 
prostředky. Zapalují a porážejí staré olivov-
níky, ničí zemědělské stroje, útočí kameny 
a holemi na palestinské farmáře. Jedná se 
o natolik chronický jev, že na sklizeň kaž-
doročně dohlíží armáda a na nejžhavějších 
místech bývá vynucován takzvaný tijum 
neboli koordinace. Dopoledne například mají 
povoleno sbírat na sousedících pozemcích 
pouze židovští osadníci, odpoledne pak 
Palestinci. Při nedodržení koordinace pak 
mohou být vlastníci půdy ze svých olivových 
plantáží armádou vykázáni.“Zákony” zde 
platí velmi nahodile, to je jedna z věcí, která 
nejvíc ztěžuje každodenní život.

V izraelské názorově pluralitní společ-
nosti se ale najdou i „levicový zrádci“, kteří 
spolupracují s palestinskými zemědělci, 
dokumentují násilné události, napomáhají 
při komunikaci s armádou a dalšími orgány 
a…ukájejí se svou představou, že napomáhají 
mírovému procesu na Blízkém východě. 
Zapojují se buď individuálně nebo hromadně 
v rámci hnutí a organizací jako Lochamim 
le-šalom (Bojovníci za mír), Tajuš (Koexi-
stence) nebo Rabanim le-zchujot adam 
(Rabíni za lidská práva). Tito mírotvůrci se 
dělí na „starou levici“, ostřílené pamětníky, 
kteří vyrostli v kibucech, zažili izraelskou 
pospolitost počátečních let i hořkost 
z třísek, které při tom létaly. Obvykle si 
stále zachovali jistou míru sionismu. Zažili 
všechno, viděli všechno a cokoliv vám rádi 
poradí. Mezi „mladou levicí“ je dost cizinců 
ze západu, odpíračů armády z Tel Avivu, 
feministek, antisionistů, anarchistů, neo-

marxistů, veganů a dalších, kteří jsou pro 
průměrného palestinského zemědělce bizar-
ním zpestřením dne. Na některé západní 
vymoženosti se dívají s pozdviženým 
obočím, na některé, s obdivem. V tradiční 
společnosti se přes všechnu její pastorální 
romantiku občas obtížně dýchá.

Konverzace probíhá vždy ve stejném 
duchu, ptají se na rodinný stav, počet dětí, 
zvlášť synů, zvlášť dcer, povolání a zda 
manželům nevadí, že teď nejsme doma. Pak 
se navzájem ujistíme, že dobří lidé jsou mezi 
Araby i Židy a že všichni chceme mír, jen ti 
zkorumpovaní politici na obou stranách nám 
v tom brání. Úvodní i závěrečná mantra, bez 
které se žádný den společné sklizně neo-
bejde. Na hlubší konverzaci obvykle Pales-
tincům schází hebrejština a mírotvůrcům 
arabština. Farmáři také jako všude na světě 
vydrží pracovat, pokuřovat i popíjet čaj bez 
neustálého projevování názorů a vyluzování 
zvuků. Pro městské Židy je to jako přestat 
dýchat kyslík a tak rytmický zvuk oliv, 
dopadajících na plachtu, doprovází nepře-
rušované štěbetání, kde udělal soudruh Ben 
Gurion chybu, o událostech na Balfouru, 
religiozitě sekulárních a sekularitě religióz-
ních,…letos k těmto rétorickým kolotočům 
přibylo ještě téma Covid−19 s názorovým 
zastoupením od naprostých konspiračních 
popíračů až po jakési covid-charedim, 
úzkostlivě dodržujících všechna nařízení 
a doporučení.

Obědváme na poli, všichni společně, káva 
voní kardamonem, čaj šalvějí, pita zátarem, 
přikusujeme olivy z loňska, baladi, drobné, 
ale velmi intenzivní a pronikavé chuti. Mír 
prochází žaludkem.

PAVLA ŠPINAROVÁ 
foto autorka

Sklizeň 2020
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ROZHOVOR

Progresivní židovství je český export

S Davidem Maxou o výzvách 
i úspěších české židovské 
komunity, ale také o tom, jaké 
to je stát se rabínem v době 
pandemie.

Před krátkým časem jste po šestiletém 
studiu na rabínském semináři Abraham 
Geiger College byl oficiálně ordinován a stal 
se českým progresivním rabínem. Co stálo 
bezprostředně za rozhodnutím začít toto 
náročné studium? Chtěl jste se od mala stát 
rabínem?
Když jsem byl malý, židovství pro mě 
znamenalo jen minulost, tedy například 
pravidelné návštěvy hrobu mého pradědečka 
Davida Melliona na židovském hřbitově na 
pražských Olšanech s mým tátou. Když mi 
bylo asi patnáct, můj dobrý přítel, hudební 
skladatel a spisovatel Alexander Goldschei-
der, mě vzal na sederovou večeři, kterou vedl 
rabín Karol Sidon. Toto byl můj vůbec první 
kontakt s žitým židovstvím, který mě utvrdil 
v zájmu žít židovským životem. Tento zájem 
mě přivedl až k setkání s docentem Bedři-
chem Noskem, po němž jsem se rozhodl ke 
studiu judaistiky pod jeho vedením.

Na samém počátku mého rozhodnutí stát 
se rabínem však stálo jedno setkání s Kate-
řinou Weberovou, která dnes učí židovskou 
výchovu na Lauderových školách a vede 
kurzy judaismu a hebrejštiny v Ec chajim. 
Zdá se mi to jako včera, když si vzpomenu 
na to, jak se mi zmínila, že v České republice 
bude zapotřebí progresivní rabín. Začal jsem 
o tom vážně uvažovat a číst o rabínském 
povolání. Velmi na mě zapůsobil příběh 
českého rabína Richarda Federa, jeho životní 
a mravní síla. Toto přemítání mě přivedlo 
až k setkání s rabínem Joelem Oseranem, 
viceprezidentem Světové unie progresivního 

judaismu, který před lety často dojížděl 
do Prahy. Při setkání se mě zeptal: „Ale 
uvědomuješ si, že stát se rabínem je dlouhá 
cesta, která tě přivede neznámo kam?“ Tento 
argument jsem přijal. Cesta to byla dlouhá, 
ale přivedla mě tam, kam jsem se od počátku 
chtěl dostat, zpátky domů.

Proč jste si vybral právě Abraham Geiger 
College?
Složil jsem zkoušky na Leo Baeck College 
v Londýně i Abraham Geiger College 
v Berlíně. Zvolil jsem nakonec Berlín. K těm 
nejzásadnějším důvodům patřil fakt, že tato 
škola myšlenkově i geograficky navazuje 
na tradici rabínské školy Hochschule für 
die Wissenschaft des Judentums, která byla 
založena v Berlíně v roce 1872 a fungovala 
až do svého uzavření nacisty v roce 1942. 
K významným představitelům této školy 
patřili například rabín Leo Baeck nebo filosof 
Hermann Cohen. K absolventům se řadí 
rabíni Emil Fackenheim, Abraham Joshua 
Heschel a Regina Jonas. Bylo pro mě důležité 
stát se součástí řetězce této středoevropské 
tradice. Dále na mě mělo vliv, že na téže škole 
studoval též můj přítel a mentor rabín Tomáš 
Kučera, který se v roce 2006 stal jedním 
z jejích prvních absolventů. A v neposlední 
řadě to byli inspirativní učitelé. Za vše mluví 
osobnost prezidenta školy rabína Waltera 
Jacoba, u kterého jsem studoval progresivní 
halachu a který se narodil v roce 1930 
v německém Augsburgu a v roce 1940 emi-
groval do USA. Je představitelem šestnácté 
generace rabínů ve své rodině.

Jaké přednosti či výhody vidíte v reform-
ním (resp. progresivním) judaismu?
Nemyslím si, že jakýkoliv směr judaismu by 
měl přednosti, které by ho automaticky zvý-
hodňovaly před dalšími směry. Jsou to prostě 
rozličné, ale zcela rovnocenné způsoby, 
kterými člověk může prožívat své židovství. 

Nádherné je, když se mezi nimi vytvoří sym-
bióza a vzájemný respekt, a velmi doufám, že 
se to podaří i v českém prostředí. Jako takový 
fungující příklad podobné symbiózy mohu 
uvést studijní pobyt na Institutu Shaloma 
Hartmana v Jeruzalémě, kde jsem u jednoho 
stolu studoval a diskutoval s rabíny a rabín-
kami všech denominací.

Musím zdůraznit, že každý směr židovství 
má své typické prvky, které mají potenciál 
zapůsobit na určitou skupinu lidí. Co se týče 
progresivního židovství, nejlépe to myslím 
vyjádřil rabín Abraham Geiger: „Skrze vědění 
k víře.“ Progresivní židovství je židovstvím 
tradičním, ale zároveň klade důraz na spojení 
náboženství s racionálním věděním a vědec-
kou realitou, od každého vyžaduje vůli 
samostatně se rozhodovat a věří, že židovská 
tradice podléhá evoluci a že v každé generaci 
se systému micvot dostává nového významu 
v duchu doby, v důsledku čehož je otevřené 
rozumné inovaci systému náboženského 
zákona halachy. Příkladem toho je například 
důraz na rovnoprávnost mužů a žen v nábo-
ženském prostředí.

Jako vidíte ze své pozice budoucnost 
místních reformních komunit a reformního 
židovství v ČR?
Vidím ho z mnoha důvodů pozitivně, 
zejména proto, že progresivní, respektive 
reformní židovství je v českém prostředí 
doma. Občas zaslechnu, že progresivní židov-
ství je vlastně „americký import“. Je tomu 
však přesně naopak! Progresivní židovství 
je ve skutečnosti „český export“. Zaklada-
telem progresivního judaismu v Americe 

Slavnostní rabínská 
ordinace

David Maxa s manželkou Juditou 
a synem Rafaelem
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byl totiž český rabín Isaac Mayer Wise 
(1819–1900), který se narodil v Lomničce 
v Čechách a vystudoval na ješivě v Golčově 
Jeníkově. V roce 1846 odešel do USA a působil 
v Cincinnati v Ohiu. Založil zde zastřešující 
organizaci amerických progresivních 
židovských obcí Union of American Hebrew 
Congregations a rabínský seminář Hebrew 
Union College. Obě zmíněné organizace 
existují dodnes. Progresivní židovství u nás 
se však vyvíjelo bez závislosti na tom americ-
kém a na tyto kořeny je třeba navazovat. Ale 
zpět k budoucnosti. Věřím, že budoucnost 
progresivního židovství u nás je pevně 
spjata s budoucností židovské komunity 
jako takové. Bude-li se dařit jí, bude se dařit 
i progresivnímu židovství.

Jaký je podle vás největší úkol či výzva pro 
židovskou komunitu v ČR?
Je důležité hovořit o úkolech a výzvách, ale 
neméně důležité je uvědomit si, čeho všeho 
již bylo dosaženo. A je toho hodně. 90. léta 
20. století přinesla židovským obcím přelo-
mové změny. Započala jejich náboženská 
obnova, bylo možné budovat vztah k Izraeli, 
zvýšila se informovanost o židovství ve 
veřejném prostoru, vytvořilo se spojení se 
zahraničními a mezinárodními židovskými 
organizacemi, podařilo se zajistit židovské 
vzdělávání na Lauderových školách, péči 
o seniory a přeživší, péči o židovské památky 
a zrovnoprávnit liberální a konzervativní 
směr na úrovni Federace židovských obcí. 
Velmi oceňuji práci všech, kteří k tomuto při-
spěli. Všechny tyto věci dávají zdravý základ 
pro budoucnost.

Nyní záleží na tom, jak se nám podaří 
vypořádat s výzvou, kterou symbolizuje 
demografická situace českých židovských 
komunit. Menší židovské obce již pociťují 
reálné nebezpečí zániku v horizontu něko-
lika desetiletí. Velmi bych si přál, aby moje 
práce přispěla k tomu, aby se to nestalo. 
Věřím totiž, že rabínská práce má potenciál 
ovlivnit samotné příčiny této demografické 
situace. K nim se řadí stále existující trauma 
zničení židovského života během šoa a další 
stigmatizace židovské identity během totalit-
ního režimu, v české společnosti sílící trend 
odstupu od organizovaného náboženského 
života, ústup židovského života v domác-
nosti, chybějící židovské vzdělání, a také 
odcizení patrilineárních Židů od židovských 
komunit.

Jak konkrétně k tomu chcete přispívat? A co 
vy osobně považujete jako rabín za svou 
největší výzvu (mezináboženský dialog, 
práci s mladými…)?
Učinit židovskou tradici relevantní také pro 
lidi židovského původu, kteří v ní (alespoň 
prozatím) nic nespatřují. V tomto ohledu mě 
velmi baví práce s dětmi i mladými lidmi, ale 
také vzdělávání starších. Rád s lidmi studuji 
tradiční židovské texty, diskutuji s nimi 
o nich a jsem zvědavý na jejich interpretaci.

Dalším těžištěm mé práce je vskutku 
mezináboženský dialog a samozřejmě také 

boj proti předsudkům vedoucím k antise-
mitismu. Zde je také velmi důležitá práce 
s mladými lidmi. I proto jsem se podílel na 
realizaci edukačního projektu Nezapome-
neme ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

I když jako rabín působíte zatím poměrně 
krátce, přes to se zeptám – co na své práci 
(která je velice pestrá) máte nejraději?
Jako rabín sice působím krátce, ale už 
jako rabínský student jsem po celou dobu 
svého šestiletého studia působil v českých 
židovských komunitách. Nejraději mám 
příležitosti k setkávání s lidmi, které mi 
umožňuje má práce. Židovství nehledá Boha 
v tiché kontemplaci, ale v živém dialogu 
s druhými a v zájmu o ně. Náš praotec 
Abrahám dokonce podle rabínského výkladu 
opustil „Boží přítomnost“ kvůli tomu, aby 
mohl pohostit kolemjdoucí, skrze které ji 
znovu našel.

Jaké to je, začít pracovat jako rabín v této 
složité době v čase pandemie?
Řekněme, že jsem si to takto nepředstavoval 
ani v tom nejdivočejším snu… Jedno židov-
ské přísloví ale říká „Der menč tracht un Got 
lacht“ (Člověk plánuje a Bůh se směje).

Židovství je o osobním setkávání, které 
nám v této době není umožněno. Zároveň 
nás ale židovská vynalézavost učí, že 
musíme vyjít s tím, co máme. Záhy jsem 
tedy začal pořádat online bohoslužby, šiury 
a přednášky. Na základě početných zpětných 
vazeb věřím, že účast na těchto online 
aktivitách dává mnoha lidem tolik potřebný 
kontakt i sílu překonat obtížnou dobu.

Setkal jste se už například v souvislosti 
s probíhající epidemií, která nás všechny 
sužuje, jako rabín s nějakou potřebou pasto-
rační péče nebo duchovní pomoci?
Jsem v kontaktu s mnoha lidmi, od kterých 
pravidelně slyším slova jako samota, nejis-
tota a strach. Jsem rád, když slyším, že jim 
rozhovor se mnou jako rabínem pomohl. 
Poskytovat duchovní poradenství je velká 
zodpovědnost. Někdy jsou to velmi smutné 
příběhy, ale jsem rád, že mohu v této době 

jako rabín působit a snad lidem trochu 
pomoci.

Troufáte si na nějakou teologickou reflexi 
současné světové koronavirové krize?
Nedávno jsme četli parašu Noach, jejíž 
příběh o potopě světa jistě všichni známe. 
To, co se děje nyní, samozřejmě nedosahuje 
takových rozměrů, ale jisté podobnosti najít 
můžeme. Stejně jako Noemova rodina se za 
účelem ochrany života izolujeme a nevíme, 
kdy „vody opadnou“, kdy se opět vrátíme 
k normálnímu životu. Symbolicky všichni 
čekáme na to, až nám holubice přinese 
olivový list, až budeme moct vidět své blízké 
bez strachu, že se nakazíme nebo že naka-
zíme je. Měli bychom současné doby využít 
k přemýšlení, v čem bychom se jako lidstvo 
mohli zlepšit. Uvažovat nad tím, jak se cho-
váme ke své planetě a k sobě navzájem.

S manželkou Juditou máte rok a půl starého 
syna. Rodiče vás obou si prošli hrůzami 
holokaustu. Vy tedy nyní vychováváte 
v židovské rodině v čase míru a svobody 
další generaci. Jak velkým tématem je pro 
vás vzdělání a výchova vašeho syna v židov-
ské tradici?
Můj otec Hynek Maxa se narodil roku 1922 
a během války se díky lidské pomoci zvlád-
nul ukrýt v sanatoriu na Svaté hoře u Pří-
brami, nicméně otec Judity Pavel Bergmann, 
který se také narodil před válkou (roku 1930) 
takové štěstí neměl. Prošel si Terezínem 
a peklem Osvětimi a Mauthausenu. I když již 
oba odešli do svého světa, stále jsou s námi 
ve vzpomínkách a příbězích. V židovství je 
předávání tradice z generace na generaci klí-
čovým úkolem, který je přítomen bez ohledu 
na to, jestli je člověk rabín nebo laik.

Přiznávám, že jsem měl velkou radost, 
když si náš malý syn, který mě pravidelně 
doprovází do synagogy, najednou přes sebe 
přehodil ručník s přesvědčením, že se jedná 
o talit, vzal si svou kipu, otevřel si svou dět-
skou knížku jako sidur a začal zpívat.

PTALA SE RÁCHEL POLOHOVÁ 
Foto Sheila Pallay a Leona Kalvodová

DAVID MAXA (*1990) 
se narodil v Bratislavě 
a vyrostl v Praze. 
Studoval judaistiku 
a religionistiku na 
Husitské teologické 
fakultě Univerzity Kar-
lovy a poté rabínská 
studia na rabínském 
semináři Abraham 
Geiger College na 
Univerzitě v Postupimi. 
Od podzimu 2020 
působí v Česku jako 
progresivní rabín. 
Zajímá se o literaturu, 
hudbu a rád cestuje. Je 
ženatý a má jednoho 
syna.
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DĚKUJEME:

Aktivity Bejt Simcha byly v roce 2019 
finančně podpořeny z prostředků 

 – Federace židovských obcí v ČR (nábo-
ženské a publikační aktivity),  
Ministerstva kultury ČR (Maskil),  
Nadačního fondu obětem holocaustu

 – NFOH (Maskil, program pro děti 
a rodiny), 

 – Magistrát hl. m. Prahy  
a individuálních dárců.

DĚNÍ V BEJT SIMCHA

Zpráva o činnosti Bejt Simcha v roce 2019
A. Náboženská 
činnost
1. Oslavy svátků
Leden – Tu bi-švat: Tu bi-švatový seder vedl 

Ivan Kohout, oslava spolu s ŽO Děčín 
v děčínské synagoze (20. 1.)

Březen – Purim: oslava svátku, čtení Megilat 
Ester, purimová party a soutěž o nejlepší 
Hamanovy uši (20. 3.)

Duben – Pesach: Pesachový workshop pro 
děti – pečení a zdobení macesů, vedený 
Olgou Melzochovu (14. 4.)
Pesachový seder – vedl Ivan Kohout (19. 4. 
v restauraci DSP Hagibor)

Červen – Šavuot: sváteční bohoslužba 
s četbou knihy Rút a zpěvem liturgických 
básní vedl Ivan Kohout, program pro 
děti vedený Kamilou Špinarovou a Olgou 
Melzochovou (8. 6.)

Srpen – Tiša be-Av: krátká bohoslužba s čet-
bou Jeremiášových žalozpěvů (10. 8.)

Září – Roš ha-šana: bohoslužby v Pinkasově 
synagoze: maariv (30. 9.), šachrit a musaf 
(1. 10.) – bohoslužby vedl kantor Ivan 
Kohout
Říjen – Jom kipur: bohoslužby v Pinka-
sově synagoze: Kol nidre a maariv (8. 10.); 
šachrit a musaf (9. 10.); mincha, jizkor, 
neila, havdala a zakončení půstu v Bejt 
Simcha – bohoslužby vedl kantor Ivan 
Kohout
Sukot: společná oslava (stavba suky, poví-
daní o svátku Sukot, venkovní aktivity) 
vedly Sylvie Wittmannová a Olga Melzo-
chová (14. 10.)
Simchat Tóra: vynesení Tóry, průvod za 
zpěvu a tance (21. 10.)

Prosinec – Chanuková rozcvička: oslava 
Chanuky ve spolupráci s pražskými 
židovskými organizacemi – viz kulturně-
-společenské večery (15. 12.)

2. Kabalat šabat – každý pátek; součástí 
bohoslužby je pravidelně draša k týdennímu 
oddílu Tóry; bohoslužby vedou Ivan Kohout 
nebo David Jan Reitschläger, drašot si 

připravují členové naší komunity, případně 
hostující rabín.

3. Šachrit – ranní bohoslužby se čtením 
Tóry – zpravidla jednou měsíčně nebo při 
zvláštních příležitostech. (Bar/Bat micva, 
návštěvy zahraničních rabínů…)

4. Návštěvy, speciální bohoslužby
Leden – Šacharit: ranní šabatová bohoslužba 

v Pinkasově synagoze u příležitosti Bar 
micva, vedl rabín Misha Kapustin a kan-
tor Ivan Kohout (19. 1.)
Rodinný Kabalat šabat vedený Davidem 
Reitschlägerem a Kamilou Kohoutovou 
(25. 1.)

Únor – Rodinný Kabalat šabat vedený Ivanem 
Kohoutem a Kamilou Kohoutovou (22. 2.)

Březen – Kabalat šabat – připomínka vyvraž-
dění rodinného tábora 1944 v Osvětimi 
(přednáška Radany Rutové historičky 
oddělení dokumentace šoa, 8.3.)
Kabalat šabat s hudebním vystoupením 
R. Štrobla (15.3.)
Rodinný Kabalat šabat vedený Davidem 
Reitschlägerem a Kamilou Kohoutovou 
(29. 3.)

Květen – Rodinný Kabalat šabat vedený 
Davidem Reitschlägerem a Kamilou 
Kohoutovou (31. 5.)

Červen – Kabalat šabat pro děti vedený 
Ivanem Kohoutem a Vladimírem Kostkou 
(28. 6.)

Červenec – Kabalat šabat pro děti vedený 
Ivanem Kohoutem a Vladimírem Kostkou 
(26. 7.)

Srpen – Kabalat šabat s rabbi Michaelem 
Zedekem (30. 8. na ŽOP)
Šacharit: ranní šabatová bohoslužba na 
ŽOP vedená rabínem Michaleme Zede-
kem a rabínem Michaelem Dushinskym 
(31. 8. na ŽOP)

Září – Kabalat šabat pro děti vedený Ivanem 
Kohoutem a Kamilou Špinarovou (27. 9.)

Říjen – Kabalat šabat pro děti vedený Ivanem 
Kohoutem a Vladimírem Kostkou (25. 10.)

Listopad – Setkání se skupinou amerických 
rabínů v rámci Familirazition trip – před-
náška a společná diskuze (4. 11. v Bejt 
Simcha)

Kabalat šabat s rabínem Moše Yehudaiem 
(22. 11.)
Kabalat šabat pro děti vedený Ivanem 
Kohoutem a Kamilou Špinarovou (29. 11.)

Prosinec – Kabalat šabat – rozloučení se 
starou synagogou, poslední bohoslužba ve 
starých prostorách Bejt Simcha (13. 12.)

B. Kulturní, 
vzdělávací 
a komunitní 
činnost
1. Cyklus společensko-kulturních večerů, 
přednášek a oslav židovských svátků
(organizováno s finanční podporou Magist-
rátu hl. m. Prahy):
„Chanuková rozcvička“ – oslava svátku Cha-
nuka společně s organizacemi Chinuch, Beja-
chad, třígeneračním komunitním centrem 
Hagibor a Hakoach na Hagiboru. Program 
zahrnoval trhy, sváteční dílny – dětské odpo-
ledne s výtvarnými aktivitami, chanukový 
běh a další sportovní aktivity pro děti, chanu-
kové povídání a hudební vystoupení kapely 
ŠUM DAVAR (15. 12. TKC Hagibor)

2. Kurzy
– Úvod do judaismu: kurz je určen všem 
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zájemcům o základní seznámení s židov-
skou tradicí; probíhá ve dvou semestrech 
(od února 2014)

– moderní hebrejština pro středně pokro-
čilé (od února 2011 dosud)

– moderní hebrejština pro mírně pokročilé 
(od září 2011 dosud)

– moderní hebrejština pro začátečníky 
(od září 2012 dosud);

výše uvedené kurzy vede Kateřina Weberová

3. Různé
– Gut šábes: Patroni a patronky – o projektu 

pro mladé lidi vycházející z dětského 
domova, hosté Lukáš Talpa a Daniela 
Rejnušová (11. 1. v Bejt Simcha) – Gut 
šábes je projekt Bejt Simcha a Moishe 
House Prague, ve kterém se u šábesového 
stolu společně zamýšlíme, jak pomoci 
světu v duchu židovské tradice Tikun 
Olam – náprava světa

– Gut šábes: beseda s hostem Achabem 
Haidlerem – herec, překladatel, fotograf, 
regionální politik a bývalým ředitelem 

Činoherního studie v Ústí (24. 5. v Bejt 
Simcha)

– Valná hromada Bejt Simcha (2. 6.)
– Filmový klub Bejt Simcha: promítání 

filmu Život podle Agfy (19. 6. v Bejt Sim-
cha)

– Gut šábes: Sukkot a střecha nad hlavou – 
host Eva Dudová zakladatelka projektu 
Přestupní stanice. Zaměstnává lidi bez 
domova, kteří tak získají potřebný čas, 
podporu i finance na řešení své životní 
situace a začlenění se do společnosti 
(18. 10. v Bejt Simcha)

– Filmový klub Bejt Simcha – promítání 
filmu Syrská nevěsta (13. 11. v Bejt Simcha)

C. Publikační 
činnost
I v roce 2019 jsme pravidelně vydávali časopis 
Maskil, který je distribuován zdarma všem 

židovským obcím a organizacím v ČR. Časo-
pis vychází v rozsahu 20 stran, v nákladu 
650 kusů. Vydávání je finančně podpořeno 
Ministerstvem kultury ČR, European Union 
for Progressive Judaism a Nadačním fondem 
obětem holocaustu.

D. Šabaton
Šabaton – v roce 2019 jsme uspořádali další 
víkendové setkání/seminář, tentokrát 
v Praze, ve dnech 30. srpna – 1. září.

Na programu byly po přivítání účastníků 
šabatonu Vrchním pražským rabínem 
Davidem Peterem šabatové bohoslužby 
vedené hlavním hostem šabatonu rabínem 
Michaelem Zedekem (emeritní rabín 
Emanuel Congregation v Chicagu, Illinois 
a poradce Ústřední konference amerických 
rabínů) a rabínem Michaelem Dushinskym 
(ŽO v Praze), kterých se zúčastnil i izraelský 
velvyslanec Daniel Meron. Součástí pro-
gramu byl také šiur, přednášky a workshopy 
vedené rabínem Zedekem, dále Yechielem 
Barchaimem (bývalý zástupce JOINTu pro 
Československo, Tunis a Jugoslávii) a Sylvií 
Wittmannovou (propagátorka progresivního 
judaismu a zakladatelka Bejt Simcha). 
Sobotní program byl zakončen havdalou. 
V neděli pak proběhl další blok přednášek 
na téma „Počátky reformního judaismu“, 
„Folklor a příběhy: okno do duše“ a „Zdo-
konalování našeho myšlení“. Celý program 
šabatonu byl zakončen odpoledním hudeb-
ním vystoupením Mariny Kantor o vývoji 
Hatikvy s názvem „Nekončete v c dur“.
Foto archiv BS
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ROZHOVORY S PŘEDSEDY OBCÍ

Jsme ortodoxní, ale otevřeni všem
V dalším dílu seriálu o současných 
židovských obcích v České republice 
jsme se vydali do Karlových Varů. 
O karlovarské židovské obci pohovořil 
její předseda Pavel Rubín. Karlovarská 
obec má bohatou historii, bolestně 
ji zasáhla Křišťálová noc. Jako jedné 
z mála obcí v republice se karlovarské 
obci povedlo vzpamatovat z tragédií šoa 
a obec fungovala i během komunismu. 
V současné době mají Karlovy Vary, 
a tedy i místní židovská obec, jiný 
problém, a to je pandemie COVID-19, ale 
snad i zde vše nakonec dobře dopadne.

Kolik má karlovarská obec členů a jaký 
je jejich věkový průměr? Kdo může být 
členem?
Momentálně máme 90 členů a věkový 
průměr bude kolem padesáti let. Jsme 
obec ortodoxní, ale otevřená, tudíž členství 
máme podle práva návratu. Nyní naši tři 
členové procházejí liberálním gijurem, tudíž 
přijímáme i členy s gijurem neortodoxním 
uznávaným Federací židovských obcí.

Hlásí se noví členové?
Ano, teď jsme měli přijmout nové členy. 
Máme valné hromady jinak, než je dáno 
Federací, máme je na jaře a to nevyšlo a teď 
bychom ji měli mít v listopadu. Teď samo-
zřejmě nevíme, jak to dopadne, ale pokud 
dobře, tak budeme mít opět několik nových 
členů. Většina členů jsou starousedlíci, ale 
máme i pár pražských členů a také několik 
ruských rodin.

Jaké jsou aktivity obce?
V letošním roce jsme se rozhodli hlavně 
s ohledem na naše starší členy zrušit 
i bohoslužby. Jako i v ostatních židovských 
obcích, tak také i u nás se tento rok od roku 
minulého výrazně liší. Minulý rok jsme 
jenom těch velkých akcí měli přes třicet. 
To byl na významné akce velmi bohatý rok. 
Měli jsme tady tři kongresy. Hned z jara 
kongres německé židovské liberální unie, 
dále jsme počátkem listopadu důstojně 
oslavili výročí 150 let založení židovské obce 
v Karlových Varech a ještě ke konci stejného 
měsíce jsme zde zajistili i kongres evropské 
Maccabi. To vše bylo v současném hotelu 
Ambassador (dříve Národní dům), který je 
z hlediska nejen židovské historie Karlových 
Varů ale i celostátně velice významný. Při té 
příležitosti jsme tam odkryli i dvě pamětní 
desky. Jedna pamětní deska na památku 
židovských kongresů, které tady byly v roce 
1921 a 1923. Druhá pamětní deska hlásá, že ve 
stejném roce 1921 a i ve stejném hotelu byla 
ve Varech rovněž založena světová židovská 
sportovní organizace World Maccabi Union. 
Pak byla spousta další akcí. Stolpersteiny, 
připomínka Křišťálové noci, které slavíme 

každoročně, účast na tryzně v Terezíně 
a další.

Co členy nejvíc baví?
Samozřejmě je baví dobré jídlo, ale to je 
všude (úsměv). Víme, že zájmy dnešních 
mladých lidí se vyvíjejí v některých směrech 
odlišně, než to bylo před válkou. Snažíme 
se tedy dostat mladé lidi do obcí, ne jen přes 
modlitby, ale také přes sport a přes kulturu. 
Ve Varech jsme založili Českou unii Maccabi. 
To znamená zastřešení sportovních židov-
ských organizací v České republice. Snažíme 

se, aby to fungovalo, ale je to samozřejmě 
otázka peněz a ty zatím moc nejsou. Velké 
akce doposud pořádá Hakoach jako největší 
sportovní židovská organizace v zemi a Unie 
Maccabi zatím nemá šanci. Viktor cup nebo 
kola by mělo dělat nadále Haoach a samo-
zřejmě všechny zahraniční akce za účasti 
našich sportovců ideálně Unie Maccabi. 
Letos bohužel kvůli COVIDU-19 bylo mnoho 
akcí omezených nebo zrušených.

Čím jsou Karlovy Vary zajímavé nebo co je 
pro obec unikátní, je tedy sport?
Možná se to tak dá tak s určitou nadsázkou 
říci, řešíme ale i důležitější věci. Máme 
v Maccabi Karlovy Vary třeba sportovce 
z plzeňské obce. Takže sportovce samo-
zřejmě vítáme.

Existuje program pro rodiny s dětmi?
Ano, teď se dostáváme k těm opravdu 
důležitým věcem. Zrekonstruovali jsme část 
přízemí, a tak je celé jen pro židovskou obec, 
a tudíž je to dobré i z hlediska bezpečnosti. 
V nových dvou místnostech jsme zřídili 
místnost pro besedy, je zde počítač a televize 
a v další místnosti je prostor pro cvičení, učí 
se tu hebrejština a místnost slouží také jako 
herna pro děti. Je tam pingpongový stůl, 
šipky.

Jak se zde žije seniorům, jak funguje péče 
o přeživší a vůbec sociálně potřebné?
Máme ještě přeživší, ale odchází nám hodně. 

Pavel Rubín a šéfredaktorka Maskilu na místě 
karlovarské synagogy, zničené během Křišťálové 
noci. V pozadí zmiňovaný hotel Lauretta

Pavel Rubín v současné karlovarské synagoze
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Staráme se o ně, momentálně se náš sociální 
pracovník stará o 24 lidí. Z toho o 16 inten-
zivně. Sociální služba má k dispozici auto, 
které jsme koupili a využíváme ho i pro další 
potřeby obce. V poměru k velikosti města 
a komunity máme tedy docela dost seniorů 
vyžadujících péči.

Když pominu COVID-19, jakou část návštěv-
níků aktivit obce a bohoslužeb tvořili 
turisté?
To je jedno z nejdůležitějších témat, která 
nyní řešíme. Pokud není koronavirus, jezdí 
sem návštěvníci z celého světa. Nejvíce 
máme ruskou klientelu, ale máme i hodně 
Izraelců, Němců a další země. Jsme otevřeni 
jako obec pro všechny směry judaismu, ale 
protože chceme, aby sem chodili všichni, tak 
jsme oficiálně obcí ortodoxní. Což je známo 
a opakuji to při každé příležitosti. Díky tomu 
také máme na svátky a v lázeňské sezoně 
i mimo svátky minjan, protože jen z členů 
naší obce bychom ho asi nesestavili tak 
často. Staří členové umírají, proto chceme 
získat mladé lidi. Nevadí, když bydlí jinde 
a jen sem za námi občas na nějakou akci 
zajedou, ale mohou být přesto našimi členy. 
Jsme jediná synagoga v Karlovarském kraji 
a z toho to vše vychází. Jsme univerzální 
pro všechny, i když ortodoxní souvěrce tady 
vlastně nemáme, ale ortodoxních turistů 
bývá dost. Dokonce i ultraortodoxních.

To je také důvod, proč chceme dodržovat 
ortodoxní směr židovské obce. Členství 
máme podle práva návratu, nesdružujeme 
jen halachické členy a také máme 25 
sympatizantů. Na akce tedy zveme i naše 

sympatizanty. Někdy je ale lidí skutečně 
hodně. Připomenutí Křišťálové noci děláme 
již dlouhodobě ve spolupráci s ICEI v kině 
Drahomíra a je plné, naposledy stáli lidé 
i v uličkách.

Synagoga v Karlových Varech byla 
zničena v noci z 9. na 10. listopadu a vždy 
nejbližší neděli k tomuto datu tuto vzpomín-
kovou akci pořádáme. Letos ale nevíme, jak 
to bude.

Z pohledu zejména ortodoxních návštěv-
níků, jaká je zde možnost košer jídla?
Je to nesrovnatelné s Prahou. Ale na velké 
svátky tady máme kuchyni a připravujeme 
zde košer jídla. Ale běžně to nejde. Obec 
vlastní hotel Lauretta, koronavirus to 
drasticky ovlivnil, v březnu nám izraelská 
cestovní kancelář vypověděla smlouvu. 
S tím byly velké starosti. Na druhou stranu 
se nám ale podařilo do jednoho měsíce hotel 
znovu pronajmout. Hotel jsme získali za 
pozemek po zničené synagoze, na jejímž 
místě stojí sanatorium Bristol. Bylo to celé 
komplikované, převzali jsme jej ve špatném 
technickém stavu (tak jako mimochodem 
všechny naše objekty), a tak hotel Laureta 
musí ještě projít rozsáhlou rekonstrukcí. 
Nynější nájemník má hotel za podstatně 
menší sumu než bývalý, ale úspěchem je již 
fakt, že hotel je otevřen a funguje. Musíme to 
vydržet, než se situace zlepší.

Je hotel zaměřen na židovské turisty?
Hotel byl celý košer. Je v něm košer kuchyně, 
je tam wellness, 18 pokojů, ale samozřejmě 
s provozem košer hotelu to bylo kompliko-

vané. Došli jsme tedy s naším nájemcem 
po vzájemné dohodě k tomu, že hotel bude 
košer jen na některé svátky a jinak bude 
fungovat v běžném režimu. To rozhodování 
nebylo jednoduché. Jsme rádi, že nyní vůbec 
funguje a uvidíme, jak se situace vyvine.

Jak tady funguje náboženský život?
Náboženský život je momentálně naše druhá 
největší starost po péči o přeživší. Staří 
odcházejí a mladí k tomu mají jiný vztah, 
vážíme si všech, kteří tady jsou od roku 1945, 
a jejich potomků. Před válkou bylo v karlo-
varské židovské obci registrováno přes 2600 
souvěrců a celkově zde žilo židů ještě mno-
hem víc. Ne všichni se k tomu hlásili. Z těch 
2600 se po válce vrátilo 1 %, tedy 26 osob. 
Ne všichni zahynuli, ale nevrátili se sem, 
protože zůstali sami z celé rodiny a podobně. 
Těch 26 se rozrostlo o další lidi, bojovníci 
ze zahraničních armád, z jiných států jako 
Rumunsko a podobně. Krátce po válce tak 
měla karlovarská obec ještě přes 400 členů. 
Postupně po roce 1948 začali lidé odcházet. 
Do Izraele, Ameriky i do Německa. Nakonec 
jsme na současném stavu 90 členů. I přes 
to, že nás mnoho starých členů opustilo, tak 
spousta nových lidí přibyla a za to jsme moc 
rádi.

Náboženský život tedy skomírá?
Ano, i z mých předchozích vyjádření 
vyplývá, že by to mohlo být lepší. To je ale 
asi problémem více obcí. My jsme se snažili 
získat rabína, už jsme byli přesvědčeni, že ho 
budeme mít, ale naše požadavky se nesplnily. 
Rabína tedy nemáme, ale chceme jej. Chceme 
rabína ortodoxního. V současné době máme 
nějaké tři, čtyři možnosti, ale kvůli korona-
viru to trochu zamrzlo. Dáváme dohromady 
podmínky a dotazy na uchazeče, chceme, 
aby to byli rabíni s kořeny ve slovanských 
zemích, aby pro ně nebylo obtížné se naučit 
česky. Většina židů nějaké cizí řeči sice 
ovládá, ale náš budoucí rabín by měl hovořit 
česky. Je to samozřejmě i otázka financování. 
Kdybychom si vzali rabína z Německa nebo 
ze Švédska, tak ho nezaplatíme. Myslím, že 
Karlovy Vary nejsou žádná „vesnice“, a pro 
někoho by to tedy mohlo být zajímavé rabín-
ské působiště.

Karlovy Vary jsou partnerské město Ejlatu, 
můžete k tomu něco říct?
Myšlenka vznikla už zhruba před deseti lety. 
Napadlo mě to už dřív, ale teprve tehdy jsme 
do toho šli s podporou tehdejšího primátora 
a izraelské ambasády. Byli jsme v republice 
první, kdo měl partnerské město z Izraele. 
Tradičně máme vůbec dobré vztahy s magis-
trátem, vedení města mnohdy navštěvuje 
naše akce a podporují nás. Díky tomu se 
nakonec dobrá věc podařila.

PTALA SE KATEŘINA MIKULCOVÁ 
Foto archiv Pavel Rubín a MS

Odhalení pamětní 
desky Založení 
MACCABI WORLD 
UNION (27. 4. 1921).
Zleva ambasador 
USA pan Stephen 
King, majitelka hotelu 
Ambassador paní 
Mona Sandescu 
a president EMC 
pan Motti Tischauer 
(European Maccabi 
Confederation)

Slavnostní připomínka 
150. výročí založení 
ŽO KV, konala se 
2. listopadu 2019
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Chtěli jsme se vyhnout plačtivé historii
Nakladatelství Argo vydalo unikátní 
knihu určenou především dětským 
čtenářům „Cha cha cha, zasmál se 
Mordechaj“, která spojuje beletristické 
vyprávění o dobrodružném putování 
časem chlapce Mordechaje s historií židů 
na Českém území od Přemyslovců až po 
zrovnoprávnění židů v roce 1867. To vše 
spojeno komiksovou formou, skvělými 
ilustracemi i přehlednými informačními 
boxíky o svátcích a důležitých pojmech 
judaismu. O knize jsme si povídali 
s autorskou dvojicí, matkou a synem, 
Klárou Smolíkovou a Tobiášem 
Smolíkem.

Můžete představit váš rodinný tvůrčí tan-
dem? Jak vznikl nápad na knížku?
Klára Smolíková: Knížky píšu už dlouho, 
souběžně se však věnuji tvorbě vzdělávacích 
materiálů. Spolupracuji s různými časopisy 
pro děti a vzdělávacími organizacemi, 
vytvářím materiály pro neformální vzdělá-
vání a různé neziskovky. Zajímají mě právě 
takovéto hybridní publikace, které pracují 
s komiksovou formou, nabízejí výrazné 
obrazové pasáže kombinované s informač-
ními texty a zároveň vše spojuje příběh. 
Nevytvářím tedy encyklopedie, mým cílem 
jsou publikace pro hravé vzdělávání. Zpraco-
vávala jsem třeba téma husitů nebo nejnověji 
Jana Amose Komenského.
Tobiáš Smolík: Na mě se rodinné prostředí 
dost podepsalo, takže když jsem začal stu-
dovat hebraistiku a etnologii, automaticky 
jsem uvažoval o tématech, která mě v tom 
akademickém prostředí obklopovala, jako 
o tématech k popularizaci a o vhodné formě. 
Proto nejen diplomku, ale i Mordechaje 
vnímám jako zaklenutí celého studia dějin 
a židovské kultury. Vytvořili jsme tedy tuhle 
publikaci pro děti a věřím, že je první, která 
se věnuje takto židovské historii v Čechách 
a na Moravě.

Proč zrovna židovská historie? Máte k tomu 
nějaký rodinný vztah?
Klára Smolíková: Pokud vím, žádnou 
rodinnou vazbu k židovství nemáme, kořeny 
máme ateistické a evangelické. Patnáct 
let jsme žili v Táboře, Tobiáš zde vyrůstal 
a přes naši spolupráci s husitským muzeem, 
kde jsem i pracovala, jsme se dostali 
k reformačním církvím. Zároveň se Tábor 
snaží, podobně jako jiná města, připomínat 
zapomenutou židovskou historii, a i v tomto 
ohledu je táborské muzeum aktivní a spolu-
pracuje s místním sdružením Hadasa.
Tobiáš Smolík: Ke studiu hebraistiky jsem 
se dostal oklikou přes hudbu. Na gymnáziu 
jsme měli klezmerovou kapelu, občas někde 
stále hrajeme. Když jsem vybíral vysokou 
školu, byl jsem už jakýsi odborník na lokální 
židovskou kulturu. V takovém komickém 

slova smyslu. Řekl jsem si, že bych mohl zku-
sit hebraistiku a ten obor mě hrozně chytnul. 
Líbí se mi, jak je obor strukturovaný, jací lidé 
a jak tam učí.

Co bylo na tvorbě knihy nejtěžší?
KS: Nejvíc jsme se potýkali s časem. Psaní 
ve dvou je náročné v tom, že na sebe čekáte 
a trochu se i na druhého vymlouváte. Byli 
jsme rádi, že nakladatelství Argo bylo trpě-
livé. Taková kniha potřebuje čas a my jsme se 
ji věnovali skoro rok. Rovným dílem jsme si 
s Tobiášem přepinkávali jak část příběhovou, 
tak i tu odbornou. Desítky hodin věnoval 
ilustracím také výtvarník Vojtěch Šeda, 
který má na knížce obrovský podíl, protože 
publikace má ambice být názornou nejen 
v textovém, ale i v obrazovém ztvárnění 
židovských dějin.
TS: Ten příběh je o putování časem a v kaž-
dém století se odehraje nějaká akce. Jednot-
livé kapitoly jsme si tedy mohli rozdělit. Když 
jeden dopsal svou část příběhu, ten druhý 
hned měl patřičný odstup a mohl text dál 
upravovat.

Měla kniha odborného poradce?
TS: Kniha vznikala, když jsem studoval 
a nebyl tedy problém zapojit akademiky 
z naší katedry. Odborným garantem je 
docentka Šedinová a docent Sládek z hebra-
istiky, kteří do toho šli velmi entuziasticky 
s námi. Chtěli jsme knihu postavit na 
současných poznatcích, přestože témata 
z každodenního života jsou mnohdy málo 
probádána. Na závěr si garanti vše přečetli 
a udělali velmi fundovanou korekturu. 
Docent Sládek například upozornil, že 
v 10. století pivo nemělo pěnu a obrázek se 
musel předělat.
KS: Cením si právě toho, že odborní garanti 
věnovali pozornost i té výtvarné části. To se 
málokdy dělá. Odborníci se věnují většinou 
jen textu, ale my jsme chtěli informace 

vizualizovat. Ilustrace tedy není jen nějaký 
doprovod. Pro ilustrátora se musely nachys-
tat velmi pečlivé podklady. Nechtěli jsme 
opakovat chyby a stereotypy, kterých jsou 
dějiny zobrazení židovských témat plné, pro-
tože jejich autoři jsou křesťané a záměrem 
je židy karikovat. Myslím, že se nám, tedy 
hlavně ilustrátorovi Vojtovi, podařilo vytvo-
řit úplně nové ilustrace, ke kterým se budou 
lidé vracet.
TS: Výtvarná stránka knihy byla docela oří-
šek. Ale domnívám se, že náš ilustrátor Vojta 
Šeda si s tím poradil bravurně. V jeho kresbě 
jsou dobře odlišené i drobné rozdíly mezi jed-
notlivými stoletími, rozhodně to není nějaké 
pohádkové bezčasí.

V jakém roce jste se rozhodli příběh ukončit 
a proč?
TS: To bylo velké dilema, kdy vyprávění 
ukončit. Po dlouhých diskusích jsme došli 
k tomu, že chceme vyprávět příběhy, které 
dosud vyprávěny nebyly. Na židovské dějiny 
se většinou v Evropě díváme prizmatem 
20. století a holokaustu. Je potřeba o šoa 
a antisemitismu mluvit, ale byla by škoda, 
kdyby to bylo to jediné, co by zbylo, a na 
základě toho by pak byla hodnocena historie 
i současnost. Rozhodli jsme se, že chceme 
vyprávět společnou historii židů a většino-
vého místního obyvatelstva. Dvacáté století 
však nelze vnímat jen jako další kapitolu 
v řadě. To by byl úplně jiný pohled, jiná 
kniha.
KS: Naše knížka končí happy endem, židov-
skou emancipací. Zároveň má fungovat jako 
pomůcka pro všechny, kteří mají ve svém 
městě nebo obci synagogu, židovskou čtvrť 
nebo jiné židovské památky. Knížka by jim 
měla pomoci, aby zjistili o židovské historii 
a kultuře víc, porozuměli, jak židovští oby-
vatelé v obci společně s ostatními žili a spo-
lupracovali. Dvacáté století je literárně mno-
hokrát zpracované a to i pro dětské a mladé 
čtenáře. Holokaust se několikrát objevil 
v komiksech. Nechtěli jsme rozšiřovat takové 
to plačtivé pojetí dějin, řetězový výčet příkoří 
a proher. Když se řekne židé, často lidé 
vnímají jejich příběh tragicky, a tak jim ujde 
mnoho dalších aspektů židovské historie, ať 
už všednodenních nebo mimořádných.
TS: Název naší knížky však od začátku 
slibuje veselé vyprávění. V tom jsme vsadili 
na hlavní postavu: zbrklého puberťáka 
Mordechaje. Ani když se propadne časem až 
do hlubokého středověku, nedělá si z ničeho 
těžkou hlavu. Ale nevyhýbáme se ani 
problematickým tématům jako jsou křížové 
výpravy, pogromy či profesní omezení. Uka-
zujeme, že je to společná historie lidí, kteří 
žili obyčejné životy a nežili jen utrpením.

PTALA SE KATEŘINA MIKULCOVÁ



chešvan 5781 • listopad 2020 13



14  maskil המשכיל

HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejštiny pro samouky II 
(1. lekce)
V době přetrvávající epidemie a  částečného 
„lockdownu“ se pochopitelně uplatňují různé 
podoby distančního vzdělávání. Jednou 
z takových forem studia mohou být právě 
i kurzy pro samouky. Také proto jsme se 
rozhodli navázat na náš „minikurz“ hebrejského 
jazyka hned vzápětí druhou částí a doufáme, 
že si ji užijete. Hebrejština pro samouky je zpět 
v trochu pozměněné podobě!

S některými otázkami jsme se již setkali. Pojďme si je nyní zopakovat 
a naučit se všechna nejdůležitější tázací slovíčka: 

Co? ָמה

Kdo? ִמי

Kdy? י ַמּתִ

Jak? ֵאיְך

Proč? ה, ַמּדּוַע ָלּמָ

Kde? ֵאיֹפה

Odkud? ֵמֵאיֹפה, ֵמַאִין

Kolik? ה ּמָ ּכַ

Klíč k řešení najdete na straně 19.

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ 
Ilustrace Rebeka Zaorálková

Přečtěte si představení Joniho a Sáry a odpovězte na otázky 
celou větou:

אני יֹוִני. אני גר בירושלים ולומד היסטוריה באוניברסיטה.
אני אוהב לשתות קפה ותה ולאכול שוקולד.

אני גם אוהב לשבת עם חברים. יש לי הרבה חברים!

ָרה. אני מפראג אבל עכשיו אני גרה עם בעל שלי בהרים בבית קטן. אני שָׂ
יש לי שלושה בנים וכלב אחד. אני עובדת בבית ספר.

אני שותה קפה ואני אוהבת ללכת בהרים.

Otázky: :ֵאלֹות ׁשְ

1. מי גר בהרים?

2. איפה לומד יוני?

3. מאיפה שרה?

4. כמה ילדים יש לשרה?

5. מה אוהב יוני לאכול?

6. מי שותה קפה?

Slovníček 

přítel, kamarád ָחֵבר
mnoho ה ַהְרּבֵ
teď יו ַעְכׁשָ
malý ָקָטן
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Tomáš Novotný:  
Moudrost v jidiš příslovích
Populární kultura často prezentuje jazyk 
jidiš jako atraktivní, avšak nedostupný, 
exotický a zahalený tajemstvím. Bez 
dostatečných znalostí jej divák v mluvené 
formě může zaměnit za němčinu, v té 
psané za hebrejštinu, možná se s ním 
setká prostřednictví populárního seriálu 
se snahou šokovat, možná skrze hudbu. 

Hlubší pohled na jazyk jidiš je však pro 
většinového diváka, čtenáře či posluchače 
dostupný značně obtížněji. Franz Kafka ve 
svém projevu v sále Židovské radnice roku 
1912 zdůraznil, že k porozumění jazyku jidiš 
poslouží jazykové znalosti i cit, a jakmile 
vás jazyk jidiš jednou uchvátí, svůj původní 
klid už nepoznáte. Přesto, že kontext ani 
publikum tohoto projevu nelze dnešní popu-
larizací jazyka jidiš, nebo dokonce židovské 

kultury jako takové, srovnávat, schopnost 
získat si pozornost publika má jidiš jistě 
stále. Kniha Tomáše Novotného Moudrost 
v jidiš příslovích může být dle mého názoru 
dobrým odrazovým můstkem, a to nejen 
k samotnému jazyku, ale i k židovské kul-
tuře.

Kniha přináší téměř 1 100 přísloví v jidiš 
s českým překladem. Pro zápis v originálu 
nevyužívá jidiš abecedu ani YIVO tran-
skripci, ale přísloví jsou přepsána česky 
foneticky. Ačkoliv by hebraisty či jidišisty 
jistě zajímala forma originálu, s ohledem na 
cílovou skupinu publikace se tato volba jeví 
jako velmi vhodná, neboť si tak čtenář může 
lépe povšimnou podobností s ostatními 
jazyky a přísloví je schopen přečíst tak, jak 
sám autor i čtenářům neznalých němčiny 
nebo hebrejštiny doporučuje. Přísloví jsou 
členěna tematicky a výjimečně se opakují. 
Díky široké paletě témat je možné si 
udělat představu o každodennosti a tradici 
tzv. východních židů. Nalezneme zde kate-
gorie vztahující se ke koloběhu života, mezi-
lidským vztahům, náboženství a rituálům či 
etickým hodnotám. V některých případech 
autor přísloví krátce vysvětluje. Jedná se 

o buď o přísloví z dnešního pohledu hůře sro-
zumitelná, nebo přísloví pracující s reáliemi 
z židovského náboženství či kultury, s nimiž 
čtenář nemusí být obeznámen.

Autor nedoporučuje číst knihu souvisle, 
ale vyzývá k tomu, aby si čtenáři tu a tam 
nějaké přísloví vybrali a zamysleli se nad 
ním. Kniha z mého pohledu dává možnost 
zamyslet se nejen nad morálními hodnotami 
přísloví, ale i nad tím, co máme s východoži-
dovskou kulturou společného, neboť české 
varianty řady přísloví se nám jistě ne jednou 
vybaví. Nenásilnou formou je čtenář rovněž 
seznamován s kulturními reáliemi a s nimi 
úzce spjatým jazykem, v čemž vidím největší 
přínos publikace.

Moudrost v jidiš příslovích můžeme s jis-
totou využít i v těchto dnech, neboť čistota 
chrání zdraví (Rejnikajt hit op dos gezunt) 
a zdraví je důležitější než zaměstnání (Gezunt 
kumt far parnose.) a také nesmíme zapo-
menout, že tři věci nikdy neuškodí: spánek, 
vodka a koupel (Draj zachn šadn kejn mol nit: 
šlof, bronfn un a bod).

ELIŠKA PEKÁRKOVÁ

Ukázky z knihy  
Moudrost v jidiš příslovích
VZTAHY MEZI LIDMI, PŘÁTELSTVÍ:
A šem tov iz beser vi an even tov.
Dobrá pověst je lepší než drahokam.

Navazuje na Bibli (Kaz 7‚1): Dobrá pověst 
je lepší než dobrý olej.

Gis bojml af der lomp, ozoj lang zi brent 
noch.
Lij olej do lampy, dokud ještě svítí.

Pomoc je potřeba poskytnout, 
dokud je ještě platná.

Der ojlem iz a gojlem.
Dav je blbec.

MICVOT:
Der derech hajošer iz ale mol košer.
Cesta spravedlnosti je vždycky 
správná.

ZVÍŘATA:
Mit der cajt lernt men a ber ojch ojs 
tancen.
Když je dost času, i medvěd se naučí 
tancovat.

ŘÁDY TOHOTO SVĚTA – JAK TO VE 
SVĚTĚ CHODÍ:
Af a kupe mist gefint men ojch amol 
a fingerl.
I na kupě hnoje se občas najde prstý-
nek.

Der kugl ligt im af dem ponem.
Kugl mu leží na obličeji.

Kugl je typické židovské jídlo. Říká se o člo-
věku, který na první pohled vypadá židovsky.
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Když je lidskost na obtíž  
aneb svoboda v nouzovém stavu
Na jaře odborníci varovali, že pokud 
budou protiepidemická opatření 
příliš přísná, přestaneme věřit v jejich 
účinnost, až se situace zhorší. Je podzim 
a zdravotní situace je nesporně kritická. 
Většina lidí se i nadále chová opatrně, ale 
spíš na základě vlastní intuice než díky 
vládním doporučením. Je totiž opravdu 
těžké řídit se radami člověka, který se 
zapáleným výrazem nabádá k občanské 
poslušnosti a vzápětí porušuje svá 
vlastní opatření. Je téměř nemožné 
chovat důvěru k někomu, kdo staví stát 
do pozice zlobivého dítěte a vládu do 
role zvýhodněného opatrovníka, jenž 
vychovává metodou cukru a biče.

Od začátku se totiž zaměňují dva pojmy – 
loajalita a poslušnost. Zatímco loajální občan 
respektuje názory druhých, a pokud je to 
nutné, snaží se jim přizpůsobit nebo najít 
kompromis, poslušný občan ve strachu upo-
slechne i sebemarginálnější rozkaz, aby se 
vrchnost nezlobila. Loajální člověk má mož-
nost volby a může říct „ne“. Loajální člověk 
zůstává člověkem svobodným. Poslušnost 
samozřejmě není negativní vlastností, ale 
lze ji chovat pouze k morálně nebo duchovně 
nadřazené autoritě – většinou k rodičům 
nebo k Bohu. V takovém případě bývá 
dokonce namístě poslechnout, i když příkazu 
zcela nerozumíme. Snad nejsem správný 
občan, když se přiznám, že na mě vláda ani 
žádný jiný státní orgán dojmem takovéto 
maximální autority nepůsobí.

Pokud někdo vládne svobodným lidem, 
měla by být v jeho zájmu občanská loajalita, 
nikoli poslušnost. S loajálním člověk lze vést 
dialog – a o ten by se přece vláda měla snažit, 
ne snad? Zůstává tedy otázkou, nakolik 
je v zájmu současné vlády svobodná vůle 
občanů. Místo aby se odpovědní předsta-
vitelé snažili občanům vysvětlit skutečná 
rizika a pokusili se alespoň navenek soucítit 
s těmi, kdo jsou postiženi zdravotně nebo 
finančně, veřejně ukazují na „neposlušnou“ 
část společnosti, která je natolik troufalá, 
že si dovolí projevit nesouhlas nebo se jen 
zeptat, co tyto činitele vedlo ke konkrétním 
krokům.

Od začátku koronakrize jsme téměř 
nedostali možnost rozhodovat se svobodně, 
ačkoli se ukazuje, že většina Čechů se chová 
zodpovědně, dezinfikuje si ruce, dodržuje 
rozestupy a nosí roušky i tam, kde nejsou 
povinné. Vláda se nyní nemůže divit, že 
nemá důvěru společnosti, když ona sama 

nevěří svým vlastním občanům. Jak jinak si 
vysvětlit situaci, kdy vládní orgány přicházejí 
s tvrdými plošnými opatřeními, která téměř 
nikoho nevyjímají a za jejichž případné 
porušení může člověk dostat pokutu ve výši 
několika tisíc? Pokud by vláda důvěřovala 
svým občanům, snažila by se takto si pojistit 
jejich poslušnost? Od března jsme neslyšeli 
žádné „prosím“, „buďte tak hodní“ či „rozu-
míme vám“. Místo toho slýcháme jen samé 
„zakazuje se“, „nařizuje se“ a „trestá se“.

Za mřížemi
Stará anekdota říká, že všechno, co je v životě 
příjemné, je buď nebezpečné, nezákonné, 
neslušné nebo se po tom tloustne. V dnešní 
době je všechno, co člověka baví a povznáší, 
především zavřené. Společnost je už podruhé 
během jediného roku uvedena do stavu 
jakési hibernace, kdy jedinou univerzální 
odpovědí na vše je, že toto období zkrátka 
musíme přečkat, dokud „nebude líp“. Spo-
lečně to zvládneme a ten, kdo s námi nebude 
budovat socialismus, pardon, veřejné zdraví, 
je záškodník a zasluhuje si být exemplárně 
potrestán… například za šíření dezinformací.

Pokud denně přibývají tisíce nemocných 
a desítky mrtvých, je pochopitelné, že vláda 
omezuje počty lidí na veřejných akcích nebo 
v restauracích. Na druhé straně je zajímavé, 
že na veřejné akce a do restaurací beztak 
nikdo nechodí, takže je poměrně obtížné 
nakazit se v kavárně, kde sedí čtyři lidé, 
každý u jiného stolku, nebo v galerii, kde 
člověk potká akorát vrátného. Zdá se, že 
nikoho netrápí fakt, že více než půl roku jsou 
podniky buď úplně zavřené nebo přicházejí 
o výdělky kvůli zkrácené otevírací době (do 
osmi hodin večer totiž do restaurace moc 
lidí nestihne z práce přijít). Majitelé barů, 
hospod atp. sice mají nárok na podporu, ale 
když během osmi měsíců vznikají a zanikají 
podpůrné programy, přičemž se mění 
i podmínky, na jejichž základě lze o podporu 
požádat, je tento krok ze strany vlády spíš 
symbolický.

Jediné otevřené obchody jsou opět samo-
obsluhy, zahradnictví, drogerie a několik 
dalších nezbytných odvětví. Oproti tomu 
jsou znovu zavřená knihkupectví, prodejny 
výtvarných potřeb a hudebnin, ačkoli by 
tyto obchody mohly normálně fungovat, 
protože je navštěvuje ještě méně lidí než 
např. obchod s potravinami. Do samoobsluhy 
potřebuje každý, ale už jste někdy stáli frontu 
v obchodě s hudebninami nebo v papír-
nictví? Pokud toto není ze strany státu 

systematická šikana kulturních odvětví, 
pak bych ráda věděla, jak jinak tuto situaci 
pojmenovat. Pokud vládě nesejde na právech 
jejích občanů (příkladem je právo na shroma-
žďování – třeba na demonstracích nebo i na 
rodinné oslavě), není divu, že není v jejím 
zájmu ani naše vzdělání a duchovní život. 
Kdo moc čte, moc se doví, proto nebudeme 
prodávat knihy (hlavně ty historické). Kdo se 
raduje ze hry na kytaru, porušuje neoficiální 
státní smutek (či spíše státní depresi). 
A potom – takový umělec není společnosti 
nijak prospěšný, ať jde pracovat k soustruhu.

Vedle mnoha občanských svobod – které 
jsme museli obětovat „pro dobrou věc“ – 
přicházíme i o soukromí. Zatímco ještě loni 
by úřady neměly nejmenší právo zjišťovat, 
kde, s kým a jak trávíme volný čas, dnes 
jsou otázky typu „kde jste byl?“, „co jste tam 
dělal?“ a „kolik vás tam bylo?“ na denním 
pořádku. S trochou nadsázky jsme stále 
jednou nohou u výslechu.

Soucit?
V Čechách stonají tisíce lidí – ať už vinou 
koronaviru nebo proto, že se báli včas navští-
vit lékaře, aby u něj v ordinaci koronavirus 
nechytili. Ale soucítí s nimi někdo z těch, 
kdo zavírají školy, obchody, sportovní arény 
a divadla, někdo z těch, kdo slibují zákaz 
vycházení, pokud se epidemická situace 
nezlepší? Vzkázal někdo alespoň na jediné 
tiskové konferenci něco nemocným? Stačilo 
by pouhé „myslíme na vás, vydržte to“. Popřál 
jediný člen krizového štábu lidem v nemoc-
nici brzké uzdravení? Nerada bych někomu 
křivdila, ale zdá se mi, že pro většinu členů 
krizového štábu a vlády jsou nemocní pou-
hým statistickým údajem, ne živými lidmi, 
kteří strádají a jimž je třeba v izolaci smutno. 
Bylo by mi milejší, kdyby se alespoň jeden 
člen štábu na veřejnosti bezradně rozplakal, 
než aby se stoickým klidem vypočítával, jaké 
jsou ztráty na životech. My totiž opravdu 
bojujeme o život, ale pokud ho chceme zbavit 
všech lidských atributů, radosti, smutku, 
soucitu – a ano – i schopnosti přiznat si 
vlastní chyby, nebudeme nikdy doopravdy 
šťastní. Budeme žít sterilní vydezinfikovaný 
život a vyjadřovat si náklonnost ve dvoumet-
rových rozestupech.

ALBERTINA ČÍŽKOVÁ

Jews News je časopisem studentů Lauderových škol.  Tato dvoustrana vychází jako příloha měsíčníku Maskil 
laskavou péčí Bejt Simcha. Redakce: Albertina Čížková – šéfredaktorka, Hugo Marx – zástupce šéfredaktorky, 
Matěj Knop – editor, Eliáš Gaydečka – korektor a další. Kontakt: www.lauderky.cz, e-mail: redakce@lauder.cz
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Židovští architekti v Praze (8): Max Gerstl
Architekt Max Gerstl se narodil do významné 
židovské šlechtické rodiny v roce 1897. Vystu-
doval pravděpodobně na německé technice 
v Praze. Ve svém díle se věnoval hlavně 
designu prodejen, vývěsních štítů, a hlavně 
výkladům obchodů, při kterých je patrný 
velmi elegantní rukopis, vyznačující se zaob-
lenými opaxitovými přístřešky a neokázalým 
stylem chromovaných ocelových rámů 

velkých oken. V Praze kromě toho vzniklo 
podle jeho návrhu i několik kompletních sta-
veb – vily na Břevnově, rodinný dům v ulici 
Valčíkova 5, jehož původní podobu můžeme 
bohužel po nedávné nepovedené přestavbě 
pouze tušit, a ikona pražského funkciona-
lismu, monumentální palác ARA na nároží 
Perlové a Národní, který projektoval spolu 
s českým architektem Milanem Babuškou.

Kvůli zhoršující se politické situaci emigro-
val se svou rodinou již v roce 1938 do New 
Yorku, kde si založil vlastní ateliér. Zemřel 
v roce 1982 ve městě White Plains a veškerá 
jeho pozůstalost v podobě fotografií a archi-
tektonických plánů se dnes nachází v Národ-
ním technickém muzeu v Praze.

FILIP MESZAROS

Předplaťte si Jews News!
Po třech letech neustálé snahy zlepšovat naše možnosti přicházíme nově 
s nabídkou předplatného magazínu Jews News.

Za devatenáct korun měsíčně nyní máte možnost:
•  poslouchat audioverze našich článků a nezkrácené nahrávky rozhovorů
•  přidávat komentáře a mít tak možnost se spojit přímo s daným redaktorem
•  obdržet každý měsíc v elektronické podobě dvojstránku měsíčníku Maskil, 

do kterého pravidelně přispíváme
•  těšit se na překvapení, které jako předplatitelé dostanete
•  uplatnit nárok na učitelskou či studentskou slevu

Více informací naleznete na našich stránkách.

Ve spojitosti s touto novotou vám chceme poděkovat za vaši tříletou podporu. 
Za výdělek z předplatného plánujeme naše obzory dále rozšiřovat, abychom 
vám poskytli co nejpříjemnější požitek ze čtení Jews News.
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Až do 120!

Vyprávěj, mámo, jak to bylo… Tak zní název 
první knihy Evy Erbenové, v níž tato dáma 
popsala svůj životní příběh. Kniha vyšla 
v roce 1994 a seznámila české čtenáře upřím-
ným a přístupným způsobem s osudem 
mladé české židovské dívky v době holo-
kaustu a zároveň se stala jedním ze svědectví 
této temné části našich dějin.

Eva Erbenová je mimo jiné neodmys-
litelně spjata s židovskou obcí v Děčíně, 
neboť právě zde se roku 1930 narodila 
jako Eva Löwidtová. Dětství, které prožila 
z části v Děčíně a z části v Praze, bylo záhy 
přerušeno deportací Evy i celé její rodiny 
do terezínského ghetta v prosinci roku 1941. 
O tři roky později se Eva i její rodiče dostali 
do koncentračního tábora v Osvětimi. V roce 
1945 byly Eva s maminkou deportovány 
do tábora Gross Rosen, z něhož posléze 
nastoupily na tzv. pochod smrti. Evina 
maminka při pochodu zemřela. Evě se však 
podařilo uprchnout a až do konce války ji pak 
u sebe ukrývala rodina Jahnových ve vesnici 

Postřekov. Po válce pobývala Eva v Heřma-
nově Městci u své tety, jako jediné známé 
přeživší příbuzné. Později se vyškolila jako 
zdravotní sestra a vzala si za manžela Petra 
Erbena (1921–2017) původem z Ostravy, který 
také přežil Osvětim.

Petr a Eva se po krátké době strávené 
v Praze rozhodli odejít nejprve do Francie 
a následně do Izraele. Zde žije Eva Erbenová 
dodnes ve městě Aškelon v domě, který spolu 
s Petrem postavili a v němž vychovali své tři 
děti.

Tolik ve zkratce příběh Evy Erbenové, 
který by vydal materiálem na několik 

knih či celovečerních filmů. Eva sama své 
vzpomínky později zpracovala ještě v dalších 
dvou knihách (Sen a Život Evy L.) a několika 
esejích. Na motivy jejích textů vzniklo něko-
lik hraných a dokumentárních filmů (např. 
O zlém snu nebo Poslední cyklista). Eva Erbe-
nová také jako pamětnice svůj příběh sdílela 
na různých osvětových a vzdělávacích bese-
dách a vypráví nejen té nejmladší generaci, 
jak to bylo…

Je až neuvěřitelné, že tato vitální a za 
všech okolností elegantní dáma oslavila 
24. října 90 let! Jakousi třešinkou na dortu 
k tomuto životnímu jubileu je pak Medaile 
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění, 
která byla udělena Evě Erbenové letos 
k 28. říjnu.

Původně měla Eva Erbenová strávit své 
90. narozeniny v České republice. Jako však 
i mnohé jiné plány, tak i tento byl narušen 
probíhající pandemií. Paní Evě Erbenové 
tedy přejeme, aby to příští jubileum, své 
100. narozeniny, už mohla strávit ve svém 
milém rodném kraji a podle svých představ! 
A samozřejmě „Až do 120!“

עד מאה ועשרים שנה!

REDAKCE 
Foto Daniel Jurčo

KULTURA

Vídeňané v Číně – Šanghaji
Pod tímto názvem se koná výstava ve vídeň-
ském židovském muzeu, probíhá od října 
2020 až do 5. dubna 2021.

Po nástupu austrofašismu v březnu 1938 
v Rakousku začali být Židé ponižováni, 
pronásledováni a zbaveni občanských práv. 
Možnosti opustit Rakousko byly omezené, 
majetek židovského obyvatelstva byl arizo-
vaný a sousední státy zavíraly před prchají-
cími Židy svoje hranice.

Šanghaj měla v té době statut meziná-
rodní samostatné zóny, kam bylo možné 
poměrně lehce získat vízum. Německé úřady 
požadovaly bez výjimek cestovní doklady, 
vízum nebo lodní lístek.

Dr. Feng Shan Ho působil ve Vídni jako 
generální konzul Číny a vystavil tisícům 
Židů vstupní víza do Šanghaje, navzdory 
nesouhlasu čínské vlády, čímž zachránil 
mnoho lidských životů.

Šanghaj, nazývaná též „město nad vodou“, 
se stala pro mnoho židovských přistěhovalců 
místem naděje a záchrany. Cesta z Evropy 
do Číny trvala několik týdnů lodí, druhou 
variantou byla cesta vlakem pře Sibiř. Nová 
neznámá domovina znamenala pro příchozí 
nové životní výzvy. Poměrně rychle se 

vytvořila vídeňská skupina v Číně, tzv. Little 
Vienna, jejíž členové provozovali restaurace 
jako např. „Weissen Rössl“, v překladu Bílý 
kůň. Ale vedli také kavárny s typickými 
vídeňskými dorty a zákusky, masovými 
specialitami a též vinárny. Existovaly také 
sportovní kluby a noviny. Kvetla zde i umě-
lecká scéna v představeních operety, divadla 
a kabaretů.

V roce 1941 obsadilo Japonsko, spojenec 
fašistického Německa, Šanghaj a životní 
podmínky přistěhovalců se postupně zhor-
šovaly. Od roku 1943 vytvořila čínská vláda 
v městské části Hongkew židovské ghetto. 
Špatné hygienické podmínky a nedostatečné 
zásobování potravinami vyústilo v hlad 
a choroby. Původní židovské obyvatelstvo 
Šanghaje pocházelo z Asie, jako rodiny Kado-
orie a Sassou, které za pomoci charitativních 
organizací a organizace JDC z USA záso-
bovaly v rámci možností obyvatele ghetta 
potravinami a staraly se o provoz škol.

Po porážce fašismu se začali mnozí 
uprchlíci vracet zpět do Evropy, nebo jejich 
kroky vedly k další emigraci do Izraele, 
Kanady, Austrálie či USA. Jen malá skupina 
uprchlíků se vrátila zpět do Rakouska, mnozí 

zklamáni politickým vývojem opustili své 
rodiště podruhé a natrvalo.

JANA GRAFF-LÖWBEER

K životnímu jubileu 
Evy Erbenové



Vážení přátelé,

obracíme se na Vás s urgentní prosbou o pomoc DSP Hagiboru, kde 
v posledních dnech je akutní nedostatek personálu. Stejně jako v jiných sociál-
ních zařízeních se i u nás vyskytlo několik klientů pozitivních z infekce Covid-19. 
Mnoho zaměstnanců je v karanténě, někteří jsou nemocní nebo pečují o děti.

Oceníme hlavně pomoc od osob, kteří infekci SAR-Covid-19 v posledních 
4 měsících překonali. Neohrožují klienty Hagiboru a současně nejsou bezpro-
středně ohroženi reinfekcí. Jejich pomoc by výrazně ulehčila práci ohroženému 
odbornému personálu.

Pokud byste byli ochotni přechodně v době nouze pomoci, prosím, obraťte se 
na adresy: rychla@kehilaprag.cz, rybarova@kehilaprag.cz, hagibor@kehilaprag.cz.

Neočekáváme od Vás zdravotní vzdělání, jedná se neodbornou pomoc – 
např. krmení, donášení jídla do pokojů a podobně).

Vedení Hagiboru se bude snažit upravit Vaše pracovní nasazení podle Vašich 
časových možností.

Předem za Vaši ochotu děkujeme a přeji Vám mnoho zdraví

František Bányai
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Kulturní program listopad 2020
Z důvodu současných hygienických nařízení 
jsme nuceni program večerních pořadů 
uzpůsobit. Vybrané pořady jsme přesunuli 
do ONLINE prostoru, některé pořady jsou 
bohužel zrušeny. Více informací naleznete 
u jednotlivých pořadů.

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

 Oddělení pro vzdělávání 
a kulturu, Maiselova 15, 
Praha 1, tel.: 222 325 172,  

education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

POUZE ONLINE:  
Zájemce prosíme, zašlete email na  
adresu lucie.krizova@jewishmuseum.cz  
a do předmětu prosím napište PŘENOS 
ON-LINE a datum pořadu.

 
 Archeologie a judský kult

Během posledního půlstoletí se 
změnil pohled na náboženský 
život v době existence samo-

statného Judského království. Z této doby 
pocházejí archeologické nálezy obětních 
oltářů a svatyň a existují také doklady o jejich 
zrušení za vlády krále Chizkijáše. Přednáška 
Davida Rafaela Moulise z Evangelické teolo-
gické fakulty UK bude vycházet z archeolo-
gických nálezů posledních desetiletí z území 
dnešního Izraele. Přednáška je součástí 
cyklu Židé a starověký Přední východ.

 O projektu Haredim
Od září je v prostorách OVK 
ŽMP k vidění výstava unikát-
ních fotografií Elišky Blažkové 

z prostředí jedné z nejuzavřenějších ultra-
ortodoxních židovských komunit světa, 
jeruzalémské čtvrti Mea Šearim. Cílem 
autorčina projektu Haredim bylo nahlédnout 
do každodenního života společnosti, která 
má vlastní pravidla, pro vnější svět jen 
těžko pochopitelná. U příležitosti ukončení 
výstavy bude autorka hovořit o své osmileté 
práci na fotografickém projektu, o pronikání 
do uzavřené komunity a o takřka nezmapo-
vaném světu žen v této komunitě.

 Dechové kvintety / The Prague 
Philharmonia Wind Quintet
Koncert jednoho z předních 
českých dechových kvintet, 

jehož členové působí v dechové sekci 
orchestru PKF – Prague Philharmonia. Na 
programu jsou skladby autorů od baroka po 
současnost.

 Jakub Szántó: Z Izrastiny 
s láskou
Ve své druhé knize se reportér 
a laureát ceny Magnesia Litera 

Jakub Szántó vyznává z hluboké náklonnosti 
k Izraeli, Palestině a jejich obyvatelům. Skrze 
výrazné příběhy, barvitý popis čtvrtstoletí 
orientálních zkušeností i líčení historického 
kontextu usiluje o zpochybnění leckdy 
schematického vnímání neklidného regionu. 
V průběhu večera autor představí svou 
knihu, která bude na místě k prodeji.

 Pěvecký soubor Mišpacha – 
Písně z Tanachu
Pěvecký soubor Mišpacha pod 
vedením Heleny-Ester Divecké 

připravil další dílek z mozaiky volných cyklů 
židovských písní, tentokrát poskládaný 
z citátů z hebrejské bible, Tanachu. Koncert 
je určen všem, kdo by rádi viděli svět dět-
skýma očima s jeho neobyčejností a krásou.

 Současný izraelský film: 
Cukrář
Pátá část cyklu filmové histo-
ričky Alice Aronové ukazuje 

nové téma homosexuality, kterou ve svém 
filmu Cukrář (Izrael, Německo 2017, 104 min) 
decentně zachytil izraelský režisér Ofir Raul 
Graizer. Cukrář z Berlína Thomas a ženatý 

Izraelec Oran se náhodně potkají a jejich 
setkání přeroste v milenecký vztah. Když 
Oran tragicky umírá, vydává se Thomas do 
Jeruzaléma k jeho manželce a synovi, aby 
objevil skutečný Oranův život související 
s košer kavárnou, kde začne Thomas praco-
vat. Poetické drama o síle lásky bylo v roce 
2017 oceněno na karlovarském festivalu 
Cenou ekumenické poroty.

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

 Oddělení pro vzdělávání 
a kulturu – pobočka Brno, 
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, 

tel.: 544 509 651, 544 509 652,  
katerina.suchankova@jewishmuseum.c

POUZE ONLINE:  
Zájemce prosíme, zašlete email na adresu  
barbora.dockalova@jewishmuseum.cz  
a do předmětu prosím napište PŘENOS 
ON-LINE a datum pořadu.

 Domy věčnosti – Moravské 
židovské hřbitovy
Ve čtrnáctém pokračování před-
náškového cyklu o moravských 

židovských hřbitovech fotografka a publi-
cistka PhDr. Helena Bretfeldová využije pří-
ležitosti shrnout a zrekapitulovat předchozí 
díly, zopakovat základní informace o historii 
pohřebišť a symbolice náhrobků, připo-
menout nejzajímavější příběhy hřbitovů 
i osobností na nich pohřbených a navrhnout 
případné prohlídkové okruhy. Rovněž 
představí svou knihu fotografií padesáti 
nejvýznamnějších židovských hřbitovů na 
historickém území Moravy – Zahrady života.
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KLÍČ K ŘEŠENÍ KURZU 
HEBREJŠTINY

1. שרה גרה בהרים.
2. יוני לומד באוניברסיטה בירושלים.

3. שרה מפראג.
4. לשרה יש שלושה ילדים.
5. יוני אוהב לאכול שוקולד.
6. יוני ושרה שותים קפה.
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PÍSNIČKA

Kol ha-olam kulo

Celý svět je jako úzký most
a to hlavní je, vůbec se nebát.

Chasidského rebeho Nachmana z Braslavi 
asi není potřeba příliš představovat. Mnozí 
ze čtenářů možná dokonce vědí, že právě on 
je autorem výroku, na jehož motivy vznikla 
píseň Kol ha-olam kulo. Ne všichni už pak 
znají izraelského rabína, hudebníka a skla-
datele Barucha Chaita, který se narodil roku 

1946 v USA. Baruch Chait složil melodii ke 
slovům Nachmana z Braslavi, a tak vznikla 
slavná píseň.

V těchto dnech nás všechny spojuje větší 
či menší strach nebo obavy. Obavy mohou 
být rozličného druhu, ale pravděpodobně 
mnohé z nich způsobuje probíhající pan-

demie a s ní spojené problémy, nejistoty 
a otázky. Snad nás tedy právě v této době 
mohou povzbudit i slova rabiho Nachmana 
a jednoduchá známá písnička, která byla 
napsána během Jom kipurové války.

כל העולם כולו גשר צר מאוד
 והעיקר לא לפחד כלל.


