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Nový občanský rok 
se snad ponese 
na šťastné vlně.
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Úvodník

Milí čtenáři,

Chanuka minula, svíčky dohořely a před-
zvěst jara, tedy Tu biš-vatu, je ještě daleko. 
No ano, teď jsou tady Vánoce, ale to se do 
židovského časopisu úplně nehodí. Netřeba 
ovšem zastírat, že v českých a moravských 
zemích slavili a slaví místní židé i Vánoce 
nějakou formou už zhruba sto let. Ostatně 
vánoční stromky, výzdoba, sobi a další zvěř 
mají stále větší úspěch i v Izraeli. Ne, že by 
šlo o víru, ale o tu „atmosféru“. Stromečky 
snad původně zdobil cech německých 
obchodníků v Rize a Tallinu, ozdobený 
strom se pak o slunovratu spálil. V Tallinu 
byl první ozdobený smrk před radnicí 
údajně v roce 1441. Od počátku obchodnický 
zvyk ozdobených stromků se přes Německo 
(v Brémách zdobili už na konci 16. století) 
šířil protestantskými zeměmi, katolická 
církev odolávala dlouho. Ve Vatikánu měli 
jolku až v roce 1982! V Česku poprvé postavil 
vánoční stromek pro své přátele v roce 1812 
ředitel pražského Stavovského divadla Jan 
Karel Liebich na svém libeňském zámečku 
Šilboch. První vánoční stromky se zde kupo-
valy na vánočních trzích vyřezané z kartonu 
nebo postavené z prkének. Na venkov 
pronikal nový měšťanský zvyk pomalu. A to 
už pronikl i do mnoha českých (možná dříve 
do německy mluvících, právě těch měšťan-
ských) židovských rodin. Starší a skutečně 
náboženský a tradiční zvyk je stavba jesli-
ček čili Betlémů. Těch postaviček ze dřeva 
s Ježíškem. Ano, z toho města V Izraeli, 
kam se letos ani na Vánoce ani na nic jiného 
nepodíváme. Pokud si budete číst Maskil 
u vánočního stromku, nám to nevadí.

V tomto čísle si můžete přečíst rozhovor 
s předsedkyní židovské obce v Ostravě, jako 
každý z řady těchto rozhovorů s předsedy, je 
i tento zajímavý, protože život židovských 
obcí v regionech je plný výzev, úspěchů 
i obav a je důležité je podpořit. Jelikož nyní 
nelze příliš cestovat, přinášíme úvahu naší 
vídeňské dopisovatelky (nejen) o životě 
židů v Rakousku v této složité době nebo 
pozvánku, kdyby tam bylo možné jet, na 
výstavu starých židovských pohlednic 
v Istanbulu. Kdo je majitelem vystavené 
sbírky se dozvíte v článku. Nechybí článek 
z Izraele, potěšíme i milovníky literatury 
nebo diváky nové online platformy a tele-
vize Tachles.tv.

Úspěšný vstup do nového občanského 
roku 2021!

vaše redakce

rabínské slovo

Nalézání pozitivního 
v negativních situacích
Zanedlouho uplyne jeden rok od okamžiku, 
kdy jsme se začali potýkat s onemocněním 
COVID−19, které zanedlouho po svém 
objevení vyvolalo celosvětovou pandemii 
s následky, které bychom si předtím dokázali 
jen velmi těžko představit. Následkem 
onemocnění zemřely statisíce lidí, mnozí 
ztratili své milované příbuzné. Mnozí přišli 
o práci a obávají se o svou obživu. Celý svět se 
ocitl v nejistotě. Mnoho z nás soupeří se stra-
chem. Co nás židovská tradice může naučit 
o zvládání obtížných situací jako je tato?

V rámci ročního cyklu čtení Tóry se nyní 
zabýváme příběhem Jákobova syna Josefa, 
který nás bude provázet až do konce studia 
knihy Berešit. Příběh vypráví o tom, jak na 
Josefa žárlí jeho bratři a touží se mu pomstít. 
Za dramatických okolností, o kterých se 
dočítáme v paraše Vajišlach, ho na Judův 
popud prodávají do otroctví. Josef se tak 
dostane do Egypta a i když je tam uvězněn, po 
nějaké době se díky své schopnosti vykládat 
sny dostane k faraonovu dvoru a brzy poté 
se stane druhým nejmocnějším mužem 
v Egyptě, o čemž vypráví paraša Mikec. Juda 
a jeho bratři, a také jejich otec Jákob, naopak 
čelí velmi vážné situaci. Jsou ohroženi hla-
domorem a Tóra nám říká o tom, jak v Egyptě 
žadoní o jídlo. Nikdo z bratrů neví, že 
egyptský správce, se kterým mluví, je ve sku-
tečnosti jejich bratr Josef. Ačkoliv se zdá, že 
by Josef oprávněně mohl toužit po pomstě, 
v paraše Vajigaš se jim konečně nechává 
poznat. A nejen to. Dokonce je v Berešit 45:5 
uklidňuje, aby si nedělali výčitky svědomí: 

ם י־ְמַכְרּתֶ ֵעיֵניֶכם ּכִ ָעְצבּו ְוַאל־ִיַחר ּבְ ה ַאל־ּתֵ  ְוַעּתָ
ָלַחִני ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם. י ְלמְִֽחָיה ׁשְ ה ּכִ ֹאִתי ֵהּנָ

A teď si však už nic nevyčítejte a nehněvejte se 
na sebe, že jste mne sem prodali, to Bůh mne 
vyslal před vámi kvůli přežití!

Může se zdát, že Jákobovo prohlášení bylo 
snahou o uklidnění bratrů ve velmi složité 
situaci, ale já věřím, že jde o mnohem více. 
Jednou z posledních knih nedávno zesnu-
lého britského rabína a filozofa Jonathana 
Sackse, z”l, (1948–2020) je kniha Judaism’s 
Life Changing Ideas, ve které u každého 
z týdenních oddílů Tóry analyzuje, které 
myšlenky zásadním způsobem formovaly 
židovskou identitu. V souvislosti s příběhem 
o Josefovi Sacks uvádí: „Pokud se podíváme 
okem víry, dnešní prokletí může být počát-
kem zítřejšího požehnání.“ Podíváme-li 
se pod prizmatem této myšlenky na výše 
uvedený verš, dojde nám, že nemusí jít 
jen o povrchní snahu dostat se co nejdříve 
z nepříjemné situace, ale o Josefovo upřímné 
životní přesvědčení, které mu umožnilo pře-

žít v těch nejtěžších chvílích, přesvědčení, že 
všechno zlé může být pro něco dobré.

V moderní hebrejštině existuje poměrně 
často používaná fráze גם זו לטובה, což v pře-
kladu znamená „také tohle je k dobrému“. 
Toto úsloví pochází z Talmudu a vztahuje se 
k příběhu muže jménem Nachum, kterého 
text charakterizuje jako איש גם זו. Příběh 
nám vypráví o tom, jak Židé chtěli jednoho 
dne poslat dar římskému císaři a rozhodli se, 
že právě Nachum je nejlepším kandidátem 
pro jeho doručení. Proč vybrali právě jeho? 
Text jejich rozhodnutí vysvětluje tak, že 
Nachum byl מלומד בניסין, což můžeme přelo-
žit „zkušený v zázracích“. Předali mu truhlici 
s cennými šperky a on se vydal na cestu. 
Když nastal večer, rozhodl se, že přenocuje 
v jednom hotelu. Jenže jak to v některých 
levných hotelích bývá, v noci mu jeho 
majitelé ukradli šperky a místo nich truhlici 
naplnili pískem. Nachum se druhého dne 
dostal k císaři a předal mu truhlici. Když ji 
císař otevřel a uviděl písek, nesmírně se roz-
zuřil a chtěl pozabíjet všechny Židy. Nachum 
na to jen řekl גם זו לטובה. Člověk by si řekl, že 
Nachum musel být blázen, ale před tím, než 
budeme soudit, počkejme na konec příběhu. 
Podle něj se najednou objevil prorok Eliáš, 
který králi řekl, že možná se jedná o písek, 
který se může proměnit v meče, což odůvod-
ňoval veršem z proroka Izajáše 41:2: 

ן ְלָפָניו ְזָרח ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו ִיּתֵ  ִמי ֵהִעיר ִמּמִ
ּתֹו. ף ַקׁשְ ַקׁש ִנּדָ ָעָפר ַחְרּבֹו ּכְ ן ּכֶ ּגֹוִים ּוְמָלִכים ַיְרּדְ ִיּתֵ

Kdo na východě vzbudil vítěze a povolal ho 
ke službě? Kdo podmanil mu národy a dal mu 
vládnout nad králi? V prach je svým mečem 
obrací, svým lukem je jak stébla rozhání.

Císař se přesvědčil o tom, že to byla pravda 
a nechal Nachumovu truhlici naplnit šperky 
a perlami a s velkými poctami ho poslal zpět 
domů. Mohlo by se zdát, že příběh o Nachu-
movi zastává až naivní víru v to, že když 
člověk věří, že věci dopadnou dobře, skutečně 
se tak stane. Z mnoha dávných či soudobých 
situací však víme, že i spravedlivý, odvážný 
a bohabojný člověk může být poražen tíhou 
okolností. Nevěřím však v to, že příběh se nás 
snaží přesvědčit o tom, že právě tato naivita 
je klíčem. Prostřednictvím hlasu proroka 
Eliáše se nás snaží upozornit na to, že když se 
k věcem pokusíme i uprostřed komplikované 
situace přistupovat s nadějí, věci se mohou 
změnit od nejhoršímu k nejlepšímu. Pokud 
by Nachum rezignoval, pravděpodobně by 
rychle přišel o život. To, že byl ochoten vní-
mat situaci z pozitivního hlediska, mu umož-
nilo slyšet Eliášův hlas, osvěžující inspiraci, 
která není zatížená prožívaným zoufalstvím.
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Pokud se po této odbočce k Talmudu vrátíme 
k Josefovu příběhu, dojde nám, že také Josef 
měl v daném momentu na výběr. V oka-
mžiku, když se nechal poznat svým bratrům, 
mohl dát konečně průchod nahromaděným 
negativním emocím a pomstít se svým bra-
trům za zlo, které mu v minulosti způsobili. 
Pokud by tak učinil, tak by velmi pravděpo-
dobně dějiny Izraele skončily chvíli poté, co 
začaly. Druhou možností Josefa bylo dívat se 
na prožité křivdy a utrpení jiným pohledem, 
přijmout to, že k nim došlo, ale vyzvednout 
jejich pozitivní aspekty. Ve své knize Když se 
zlé věci stávají dobrým lidem se rabín Harold 
S. Kushner ve svém tázání dopracovává právě 
k tomuto pohledu: „Jste schopni odpustit 
světu a přijímat ho s láskou, i když vás zkla-
mal, že není dokonalý, i když je v něm tolik 
nespravedlnosti a krutosti, nemocí a zločinů, 
zemětřesení a nehod? Můžete mu odpustit 
jeho nedokonalost a milovat ho, protože je 
zároveň nesmírně krásný a dobrý a protože je 
to jediný svět, který máme?“ Navzdory veške-
rému utrpení, které mu bratři způsobili, zvolí 
Josef druhou možnost a svými slovy se nejen 
zachrání před sebedestrukcí nenávistí, ale 
k pozitivnímu myšlení inspiruje i své bratry. 
Negativní מכרתם (prodali jste mě) se najed-
nou stává irelevantním a mění se v pozitivní 
.(Bůh mě poslal) שלחני אלוהים

Výše popsaná schopnost věřit v dobré 
a aktivně ho hledat je cestou z pasti toho, co 
psychologie nazývá jako kognitivní zkres-
lení, které je většinou podstatou předsudku 
a stereotypního myšlení, a také může stát 
za dojmem bezvýchodnosti určité situace. 
Pozitivní myšlení je však duchovní silou, 
která inspiruje naši mysl, posiluje naši 
odolnost a transformuje nás. Tato schopnost 
stala dědictvím nevyčíslitelné hodnoty, které 
židovský lid provází v nejtěžších momen-
tech. Toto dědictví provázelo ty, kteří byli 
vyhnáni ze svého domova a byli nuceni začít 
znovu někde jinde, na jiném místě a v jiné 
zemi. Posilovalo ty, kteří po prožitém utrpení 
v nacistických koncentračních táborech 
našli opět sílu žít. Bylo s těmi, kteří navzdory 
obrovské přesile zvládli ubránit existenci 
Státu Izrael. Je s námi všemi, kteří jsme 
v současnosti postiženi nejistotou v našich 
životech.

Do příštích dní přeji všem čtenářům hodně 
naděje a optimismu.

RAbín david Maxa

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

Prosinec 2020 –  
leden 2021
s ohledem na situaci 
a vládní opatření budou aktivity 
bejt simcha probíhat formou 
online setkání prostřednictvím 
skypu. chcete-li se zúčastnit, 
přidejte si do skype kontaktů 
našeho kantora ivana kohouta, 
skypename: ivankohout

nÁboženské akce – bohoslužby

kabalat šabat online

Kdy: každý pátek v 17.00

online studium v chavruta 

Kdy: každou středu v 19.00

Josef je prodán svými bratry do otroctví 
(dobová biblická pohlednice, 1907)
Foto: wikimedia
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akTuÁlně

První chanuková svíčka  
v Památníku ticha
První chanukovou svíčku letos v Praze zapá-
lil vrchní zemský rabín Karol Sidon a vrchní 
pražský rabín David Peter v Památníku ticha 
na nádraží Praha Bubny. Z tohoto dnes polo-
zapomenutého nádražíčka odjížděli pražští 
židé do terezínského ghetta. V budoucnu 
by zde měl vzniknout skutečný památník 
nabízející vzdělávací i kulturní programy. 

Zatím se v bývalé nádražní budově konají 
menší výstavy, projekce filmů či divadelní 
představení a akce širší židovské komunity 
jako právě zapálení první chanukové svíčky. 
 

Úvodní slovo izraelského velvyslance 
daniela Merona

Přichází Tachles.tv
Do českého a slovenského online světa 
vstupuje dosud chybějící prvek. Komunitní 
televize. O nás. Pro nás. Je to jediná kulturní 
digitální platforma židovských komunit 
v České a Slovenské republice. Tachles zna-
mená „k věci“ a k židovské věci se toho díky 
platformě Tachles dozvíme jistě hodně.

Online platforma poskytne politicky 
nezávislý ekosystém, rovnocenný přístup 
všem směrům judaismu a jeho představi-
telům. Zároveň online platforma umožní 
propojení s emigranty, kteří pocházejí 
z České či Slovenské republiky a žijí v Izraeli 
nebo jiných částech světa. Tachles chce 
spojit existující židovské obce a komunity 
na území Čech, Moravy a Slovenska, rodiny 
a osobnosti doma i v zahraničí, které spojuje 
společná víra, kultura a identita. Platforma 
bude sloužit židovským komunitám, rodi-
nám a osobnostem z obou zemí, každý měsíc 
bude věnovaný určitým židovským tématům 
spolu s pravidelným programem. Komunitní 
televize nabídne jak živá online vysílání, ze 
zvláštních komunitních událostí a setkání, 
tak online dostupný archiv pořadů. V archivu 
Tachles.tv najdou diváci širokou nabídku 
pořadů z každodenního života komunit, 
převzaté pořady z České i Slovenské televize 

a další. Digitální platforma bude přístupná 
nejen členům komunit a židovským divá-
kům, ale také široké veřejnosti. Hlavním 
cílem je tak uznání nevyhnutelné plurality 
vnímání, názorů a náboženského vyznání 
a společný boj proti předsudkům, rasismu 
a antisemitismu. Cílem je také propojení 
členů jazykově, historicky a kulturně si 
blízkých komunit v Čechách a na Sloven-
sku v období, kdy je setkávání obtížné, 
což v mnoha komunitách může působit 
problémy v rozvoji aktivit náboženských, 
kulturních a společenských.

Televize Tachles nabídne širokou paletu 
pořadů.

• rabbi’s and rebeTZin’s corner – prostor pro 
všechny náboženské směry v judaismu – ortodoxní, 
tradiční, reformní, liberální

• Talk shoWs – covid, antisemitismus, smíšená 
manželství, asimilace, úloha židů v 21. století

• naša koMuniTa ZvnÚTra – blízký pohled výji-
mečných, ale běžných členů židovských komunit jako 
jsou komunitní aktivity, kluby a podobně.

• insPirace – kabalaT šabaT, židovské svÁTky

• novinky – zprávy o a pro členy komunit (včetně 
komunitních zpráv s možností online interakce, 
otázky pro představitele jednotlivých obcí.

• chaveriM/PŘÁTelé – vysílaní pro veřejnost

• MlÁdežnické akTiviTy – židovská mládež, 
nedělní škola, košer podcast

• košer vaŘení

• vZdělÁvÁní – hodiny náboženství, bohoslužby, 
hodiny hebrejštiny, kurzy tora/talmud

• uMění, ZÁbava a hudba – košer standup, kon-
certy židovské hudby a vystoupení, online výstavy 
a přednášky

RedAKce

Podrobnou nabídku najdete 
na https://tachles.tv/relacie

nechybělo ani hudební vystoupení První chanukovou svíčku zapálil vrchní zemský rabín karol sidon a pražšký
vrchní rabín david Peter, na fotografii k. sidon a izraelský velvyslanec
d. Meron
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Jak v Izraeli napravují svět?
s Terezií dubinovou jsme 
si povídali o její nové knize 
s názvem Jak napravovat svět: 
Rozhovory s inspirativními 
Izraelci.
Co stálo bezprostředně za nápadem napsat 
tuto knihu rozhovorů?
Na mých pravidelných cestách do Izraele 
mě v této zemi vždy zaujmou především 
dvě věci – příroda a setkávání s lidmi, která 
mě velmi obohacují. Zároveň mám dojem, 
že z českých médií a tisku se běžní občané 
dozvídají především o vyhrocené politické 
situaci, případně konfliktech s ultraorto-
doxní komunitou a o izraelsko-palestinském 
konfliktu. V poslední době pak je ještě slyšet 
o technologických novinkách a startupech. 
To je sice zajímavé, ale připadá mi, že je to 
ochuzeno o příběhy konkrétních lidí.

Chtěla jsem tedy vybrat zajímavé životní 
příběhy Izraelců, kteří nám mohou být 
inspirací svým optimismem, aktivismem 
a všeobecnou odhodlaností řešit nejrůznější 
problémy, a to přesto, že žijí, řekněme, 
v náročnějších podmínkách než my (při 
nejmenším v neklidnějším regionu).

Podle čeho jste vybírala tyto osobnosti? 
Připadá mi totiž, že v knize je široký záběr 
témat (aktivisté, terapeuti, inspirativní 
ženy, neziskové organizace apod.). Některé 
osobnosti jsou z ultraortodoxní komunity, 
ale je tu i příběh Drúza. Co je všechny 
spojuje?
Ty osobnosti spojuje něco, co já nazývám 
novou spiritualitou. A v tom se může objevo-
vat vše – obecný aktivismus, umění, terapie 
i spiritualita a náboženství. Ty lidi spojuje 
to, že v reakci na problémy, neštěstí a krize 
tohoto světa, z nichž bychom se dnes všichni 
mohli hroutit a cítit beznaděj, se nesnaží jen 
hledat viníka a nestěžují si. Naopak. Tím, co 
tito lidé dělají ve svém životě, se snaží zlepšit 
svět okolo sebe a přispět svému okolí.

Pracuji zde s židovským termínem tikun 
olam – tedy nápravy světa – a to mně vlastně 
nakonec přivedlo i k názvu knihy.

Osobně bych těch rozhovorů udělala víc, 
ale celé to vlastně přerušila pandemie. Mám 
tedy 40 rozhovorů. Některé z těch lidí jsem 
už znala, o některých jsem četla a pak jsem 
je jednoduše kontaktovala a postupně jsem 
se při tom seznamovala s dalšími. Pokud to 
půjde, ráda bych se vrátila do Izraele a zase 
v práci pokračovala a přinesla další rozho-
vory.

Byl problém s někým navázat kontakt? 
Například s ženami z ortodoxního pro-
středí?
S tím, že by mi někdo napsal, že nemá zájem, 
jsem se nesetkala. Stalo se samozřejmě, že 

někdo třeba vůbec neodpověděl, a to si pak 
vykládám, že neměl zájem a respektuju to.

Vedle různých občanských a politických 
aktivistů jsou v knize také rozhovory 
s mnoha umělci a hudebníky (například 
i rozhovor s českému publiku známou Vic-
torií Hannou). Myslíte, že kultura, potažmo 
umění, má potenciál „napravovat svět“?
Upřímně si myslím, že terapie a spiritualita 
jsou nad aktivismem a uměním, a mohou 
aktivismus a umění využívat. Například 
Victoria Hanna je obrovsky inspirativní už 
jen tím, že jako žena veřejně svobodně zpívá 
kabalistické texty, které by v minulém století 
nesměla jako praktikující ortodoxní židovka 
ani číst, a ukazuje, že slovo a jazyk jsou kon-
krétní, nikoli abstraktní. Myslím, že umělci 
a hudebníci dělají pro Izrael velký kus práce, 
a proto jsem je tam chtěla mít zastoupené. 
Zajímavý je také příběh školy Maqamat (Aka-
demie východní hudby), kde vyučují a působí 
hudebníci židovští, stejně jako arabští a bez 
ohledu na politickou situaci zde funguje 
spolupráce v umělecké rovině.

Mě osobně zase zaujal sbor Rana, jehož 
příběh je také ve vaší knize. Jak tento sbor, 
v němž zpívají muslimské, židovské i křes-
ťanské ženy, vybírá svůj repertoár? Hodně 
toho, co jsem slyšela má spíš „arabský“ 
zvuk, na druhé straně zpracovali také tra-
diční pesachovou píseň Chad Gadja.
Všechno vybírá sbormistryně Mika Danny 
a ta říká, že prostě hledá původní hudbu 
a zvuk toho regionu. A to je to, co nám zní 
„arabsky“, jakkoliv na založení dnešního 
Izraele měli určující podíl aškenázští židé 
z Evropy a jejich kultura. Arabská hudba 
obecně je v Izraeli myslím dnes velmi popu-
lární.

Zvláštním tématem vaší knihy je také 
terapie. Myslím, že je to obor, který je 
v Izraeli mnohem více rozvinutý a profesio-
nalizovaný než u nás. Právě také obory jako 
arteterapie a muzikoterapie jsou na docela 
jiné úrovni.
S tím souhlasím. V Česku je málo prosazená 
jakákoliv řekněme „alternativní terapie“ a je 

oddělována od profesionální psychoterapie, 
která je státem a akademickým světem uzná-
vaná. U nás si také obecně teprve začínáme 
všímat toho, že lidé a společnost skutečně 
tyto duševní služby potřebují – a myslím, že 
v uvědomění si důležitosti této potřeby bude 
hrát velkou roli probíhající epidemie.

V Česku například bývá problém s nezpra-
covaným traumatem období komunismu. 
V knize se právě často terapeutů na tato 
témata ptám. Terapeutka Miriam Berger mi 
na to trefně odpovídá, že udělat tlustou čáru 
za minulostí je dobré, abychom mohli „začít 
znovu“, ale je potřeba o problémech a trau-
matech mluvit.

Dovedete vybrat příběh, který vás osobně 
obzvlášť oslovil nebo se vás nějakým způso-
bem dotknul?
Hodně jsem byla pohnutá rozhovorem 
s kaligrafem Izzy Pludwinskim. Přišla jsem 
za ním do jeho ateliéru v jednom sklepě 
v Jeruzalémě plném kaligrafických děl a on 
se rozpovídal o tom, jak si léčí skrze tvorbu 
trauma holokaustu, ale i například své 
pochybnosti ohledně spravedlnosti Boha 
a světa… Myslím, že to jsou otázky, které si 
každý věřící člověk dříve či později nutně 
musí klást.

A pak musím ještě zmínit tři ženy a tři 
příběhy, které byly pro mě inspirativní: 
terapeutka Smadar Cooper Keisari, zpěvačka 
Šaron Ben Cadok Faran a bylinkářka Rivka 
Assoulin – ortodoxní matka sedmi dětí, jíž 
v mládí doktoři řekli, že nebude moci mít 
děti, a která dnes pomáhá židovským ženám 
s léčbou neplodnosti.

Bavíme se o aktivismu izraelských občanů. 
Je podle vás izraelská společnost jako celek 
více aktivistická než česká a je tento aktivi-
smus něčím specifický?
Určitě ano. Izraelská společnost jako celek 
je oproti české výrazně aktivistická. V Česku 
vzniká řada dobrých iniciativ, ale jsou to 
ojedinělé aktivity.

Myslím, že židé se prostě během 2000 let 
ve vyhnanství naučili, že je potřeba jednat, 
protože zítra může být pozdě. Zároveň se 
nenechají odradit. Vzpomínám při tom na 
příběh rekonstrukce synagogy v Hartma-
nicích, kterou prý prosadil asi někdy 
před 25 lety poslední syn tamního rabína 
Adlera žijící v Izraeli. Byl s tím problém 
pochopitelně už proto, že synagoga stála ve 
vojenském prostoru. Ten syn však neznal 
odpověď ne a nakonec za podpory českých 
přátel dosáhl svého. A takových případů je 
více. To je něco, co bychom se my Češi trochu 
víc naučit. Samozřejmě nebudeme jako Izra-
elci (smích), ale kdybychom se aspoň trochu 
„nakazili“, bylo by to fajn.

PTAlA se rÁchel PolohovÁ
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roZhovor

Chceme oslovit mladší generaci  
a přivést ji i s dětmi na obec
ostravská židovská obec 
byla před válkou třetí největší 
židovskou obcí v republice. 
o současném fungování, vizích 
do budoucna i problémech 
pohovořila (napsala) 
její předsedkyně Milena 
slaninová.

Můžete představit ostravskou židovskou 
obec? Čím je specifická? Jaká je její histo-
rie?
Letos v roce 2020 slaví Židovská obec v Ost-
ravě 145 let od svého vzniku. 9. února 1875 
Moravské místodržitelství schválilo Stanovy 
Židovské náboženské obce v Moravské 
Ostravě. Židovská náboženská obec měla 
152 platících členů a s ženami a dětmi 
čítala přes 700 osob. Jako první cíl si vytkla 
výstavbu synagogy. 20. května 1879 byl polo-
žen základní kámen k synagoze na Pitlerově 
ulici a 15. září téhož roku byla synagoga 
slavnostně vysvěcena.

S rozvojem města a průmyslu, a s tím i vel-
kými pracovními příležitostmi, rostlo přistě-
hovalectví nejen z Moravy, ale i ze Slovenska 
a Haliče. Tím narůstala i členská základna 
Židovské náboženské obce v Ostravě. Ta se 
starala nejen o duchovní život, ale i o sociální 
potřeby svých členů, vzdělávání a kulturní 
potřeby. V roce 1903 měla obec 3 synagogy 
v Moravské Ostravě, Přívoze, Vítkovicích 
a dvě modlitebny v Hrušově a Zábřehu. Měla 
vlastní základní školu, mateřskou školu 
a židovský hřbitov při Říšské ulici.

V roce 1910, kdy probíhalo sčítání lidu, 
měla obec již 6 000 členů. Počet obyvatel 
ostravské aglomerace se výrazně zvýšil 
vytvořením Velké Ostravy v roce 1924 
a počet židovských obyvatel vzrostl na 
9 468. Poslední sčítání v období těsně před 
rokem 1939 vykázalo, že ve Velké Ostravě žilo 
12 000 Židů, což představovalo asi 9 % všech 
obyvatel. Šlo o třetí největší a nejvýznam-
nější židovskou komunitu v Československu 
po Praze a Brně.

Léta úspěšného rozvoje židovské 
náboženské obce zastavila druhá světová 
válka, která zejména pro její členy přinesla 
teror a genocidu. V červnu 1939 byly přijaty 
a vyhlášeny protižidovské zákony v Protek-
torátu Čechy a Morava, v témže měsíci byly 
vypáleny všechny synagogy, za 4 měsíce, 
v říjnu 1939, odešel z Ostravy první transport 
1 223 židovských mužů do Niska nad Sanem. 
To byl jen začátek, který ochromil nejen život 
židovských rodin, ale došlo k výraznému 
úpadku společenského, hospodářského 
a kulturního života celé naší komunity.

Židovská obec byla obnovena až v roce 
1990 ve velmi omezených podmínkách. 
Což souviselo i s obrazem Ostravy jako 
dělnického města, kde podobné aktivity před 
rokem 1990 byly téměř nemožné. 

Kolik má aktuálně obec členů?
Celkem k 31. 12. 2019 je 94 členů ŽOO.

Jaké je zhruba věkové složení členů?
Průměrný věk členů je cca 65 let. Nejvíc 
členů je ve věkové kategorii 60–80 let. 
Zastoupena docela silně je také střední gene-
race čtyřicátníků až šedesátníků.

Hlásí se noví členové?
Bohužel, o nové členy máme nouzi. I když 
víme, že v Ostravě žijí lidé židovského 
původu, většinou nemají zájem o členství 
v židovské obci. Stává se nám občas, že 
po smrti některé naší členky nebo člena, 
přihlásí se jejich potomci, ale i tak je to ojedi-
nělá záležitost. Také jsme zažili situaci, kdy 
za námi přišla vnučka jedné naší zemřelé 
členky, která byla přeživší holokaustu, a měla 
velký zájem o členství v naší obci. My jsme se 
zaradovali, neboť to byly mladá žena s třemi 
dětmi, ale posléze nám sdělila, že „rodinná 

rada“ zasedla a členství jí nedoporučila. 
Máme někdy pocit, že starší generace nestojí 
o to (po svých neblahých zkušenostech), aby 
jejich děti nebo vnoučata byli v židovské 
obci evidováni. Ostrava je sice velké město, 
ale žádný velký příliv občanů židovského 
původu z jiných zemí tady neregistrujeme.

O jaký program mají lidé největší zájem?
Od roku 2011, kdy jsem nastoupila do funkce 
předsedkyně, bylo mou snahou co nejvíce 
obec otevřít pro aktivity, které doposud 
nebyly organizovány. Pro skupinu našich 
přeživších organizujeme pravidelná setkání, 
která jsme nazvali „Kavárnička“, před pár 
lety byl také organizován Klub seniorů 
s programem. Snažíme se každoročně 
uspořádat tematický výlet do míst, kde 
můžeme navštívit židovské památky, často 
se zúčastňujeme akcí v Krnovské synagoze, 
více méně pravidelně u nás probíhají 
přednášky na téma judaismu. Největší akcí, 
která se koná již 9 let, je festival nazvaný 
TEMPLFEST, jehož jsme spoluorganizátory. 
Tento festival má už své stálé návštěvníky, 
jelikož skladba jeho programu je pestrá, od 
přednášek, autorských čtení až po taneční 
a hudební vystoupení a návštěvy známých 

Phdr. Milena 
slaninová – 
předsedkyně žo 
v ostravě
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osobností. V letošním roce ovšem pandemie 
narušila průběh festivalu, z jarních měsíců 
byl přeložen na podzim, ovšem nastal opět 
nouzový stav a tak se těšíme, že snad příští 
rok už bude normální. Každoročně pořádáme 
k Evropskému dni židovské kultury den 
otevřených dveří, taktéž i tryznu ke dni Jom 
ha-šoa. Samozřejmě největší zájem mají naši 
členové o oslavu všech velkých svátků, tehdy 
můžeme počítat i s hojnou účastí.

Jak funguje péče o přeživší a další seniory 
a potřebné?
Na naší obci pracuje Agentura domácí péče 
TIKVAH, jejímž posláním je poskytovat 
pečovatelskou službu osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Agentura se zaměřuje na potřeby seni-
orů a se zvláštním zřetelem k potřebám obětí 
násilí – přeživším holokaustu. Pravidelné 
pečovatelské služby denního charakteru 
využívá 15 klientů. Průměrný věk přeživších 
klientů je 85 let. Rok od roku, vzhledem 
k věku i zdravotnímu stavu, rozsah potřeb-
ných služeb narůstá.

A co naopak programy pro rodiny s dětmi 
nebo mládež? Je o takové věci zájem?
Máme problém s mladší generací, která by 
přivedla své děti, takže ani neorganizujeme 
žádné programy pro děti. Je nám to líto, ale 
taková je u nás situace. Vzbuzuje to v nás 
obavu o budoucnost Židovské obce v Ostravě, 
ale s tím už asi nebudeme moci nic dělat.

Jaký je náboženský život? Obec má nově 
reformní rabínku, to je v českých (a morav-
ských) poměrech stále neobvyklá věc. 
Můžete k tomu říci něco bližšího, jak to 
vzniklo, jak to funguje?
V poslední době zažíváme postupnou obnovu 
náboženského života. U většiny našich 
členů došlo k přerušení tradice, málokdo byl 
vychováván opravdu židovsky doma, takže se 
teď ty duchovní věci vlastně nově učíme. Na 

svátky jsme se ale scházeli vždycky, zhruba 
10 let k setkáním připojujeme i bohoslužby. 
Šabatové bohoslužby byly konány spíše 
příležitostně, přičemž jsme byli odkázáni na 
pomoc kantorů sousedních a spřátelených 
obcí. ŽO Ostrava se záměrně nechce hlásit 
jen k jednomu směru judaismu, chceme tu 
být pro všechny, už tak nás je málo na to, 
abychom se ještě dělili. Navíc ještě před pár 
lety bychom o sobě nemohli říct, že jsme 
obec „náboženská“.

Od srpna 2019 zaměstnáváme na 
částečný úvazek reformní rabínku Tanyu 
Segal z Krakova, se kterou jsme již předtím 
spolupracovali, zejména prostřednictvím 
projektů v synagoze v Krnově. Pro boho-
služby využíváme jednak malou modlitebnu 
v Ostravě přímo na obci, jednak právě 
synagogu v Krnově. Třeba Simchat Tóra 
je ve zrekonstruované synagoze unikátní 
zážitek. Teď s opatřeními proti koronaviru 
máme bohoslužby s naší rabínkou každý 

šabat přes aplikaci Zoom a navíc ještě pravi-
delnou výuku. Rabbi Tanya Segal je úžasně 
duchovní a moudrý člověk, reformní styl 
v jejím podání nám vyhovuje, hodně se zpívá, 
do minjanu se počítají ženy, které zejména 
u starší generace tvoří většinu.

V roce 2012 jsme řešili možnost konverze 
pro několik dlouhodobě aktivních zájemců, 
zejména ze spolku Krnovská synagoga, se 
kterým jsme spolupracovali už dávno. Měli 
jsme tehdy reformního kantora a obrátili 
jsme se se žádostí na EUPJ do Londýna. Žel 
nám ani na jeden ze dvou pokusů neodpo-
věděli, zjišťovali jsme tedy přes internet, 
kde je nejbližší reformní rabín. Takže jsme 
následně vyrazili do Beit Krakov jako dele-
gace. Tak začala naše spolupráce, v dalších 
dvou letech rabínka vedla několik akcí ŽO 
Ostrava. V prosinci 2017 jsem se osobně 
zúčastnila zasedání Beit Dinu v Krakově, 
díky čemuž má obec 8 nových členů, kteří 
jsou nábožensky velmi aktivní, jak v Ostravě, 

Markus strassmann, první předseda židovské 
náboženské obce v Moravské ostravě v letech 
1875 –1903

v letech 1894 –1942 byl vrchní rabínem  
dr. Jakob spira

c v roce 1994 zde byl odhalen památník k 55. výročí historicky prvního 
transportu evropských židů z ostravy do niska, jehož autory jsou sochař 
karel hořínek a architekt vít Plesník 

b hlavní ostravská synagoga stála v Moravské ostravě od roku 1879  
do roku 1939
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tak v synagoze v Krnově. Zaměstnat rabínku 
bylo přelomové rozhodnutí, které jsme 
konzultovali i s vrchním zemským rabínem 
Karolem Sidonem, kterého máme moc rádi. 
Teď si říkám, proč vlastně jsme Rabbi Tanyu 
nezaměstnali už dříve…

Jaké je členství – přijímají se členové podle 
práva návratu nebo jen halachičtí? Jaké 
uznává obec gijury?
Naše obec přijímá členy podle práva návratu, 
kdyby to tak nebylo a přijímali jsme podle 
halachy, tak jak to tak počítám, bylo by nás 
na obci asi jen cca 8. V Ostravě již za první 
republiky vznikalo mnoho smíšených 
manželství, čili i z našich přeživších má 
halachický původ jen pár členů. A tím samo-
zřejmě vznikl problém s jejich potomky. 
Proto nám chybí i malé děti, které již ani 
podle práva návratu neodpovídají pravidlům 
přijetí. Otázka gijurů ostravských členů je 
teď poslední tři roky všeobecně známá v celé 
české židovské komunitě (hlavně na FŽO), 
ale není tady prostor se k tomu rozepisovat, 
vydalo by to na celý jeden článek. Situace 
stále ještě není dořešena, ale my doufáme, že 
snaha, čas a zájem našich konvertitů nepři-
šla nazmar.

Co ostravskou obec nejvíc v současnosti 
trápí? Jaké jsou aktuální problémy k řešení?
Jak již bylo řečeno v obsahu tohoto rozho-
voru, trápí nás úbytek členské základny 
a také problémy, které kontinuálně musíme 
řešit. Snažili jsme se také vydávat občasný 
zpravodaj, ve kterém jsme uveřejňovali 
zajímavé příběhy, ale i praktické záležitosti, 
týkající se programu na obci. Vzhledem 
k tomu, že na obci pracuji já jako před-
sedkyně na zkrácený úvazek a pak má 
asistentka, která se stará o kompletní provoz 
obce (ekonomika, projektová činnost, organi-
zace akcí, částečně i sociální práce), nemáme 
už kapacitu na pravidelné vydávání časopisu 
či alespoň zpravodaje. Toto je něco, co mě 
trápí a budu se snažit dělat vše pro to, aby 
zpravodaj mohl vycházet.

Aktuálně je jasné, že již skoro celý rok, tak 
jako celá společnost, bojujeme s pandemií, 

což přináší problémy nejen v tom, že není 
možnost pořádat společné akce, přednášky, 
oslavy, výlety a další aktivity, ale s největší 
možnou opatrností pracuje naše Agentura 
domácí péče Tikvah tak, aby nedošlo 
k nákaze našich nejohroženějších členů. 
Z celého srdce jim musím poděkovat za jejich 
obětavost a péči.

Co se povedlo a jaké jsou plány do 
budoucna?
Ostravská obec nevlastní, kromě dvou 
budov, z nichž jedna je dlouhodobě pronajata 
a druhá slouží jako sídlo ŽO, žádný nemovitý 
majetek. Příjmy obce pocházejí z několika 
málo pronajatých pozemků, členských pří-
spěvků a nebýt grantových programů NFOH, 
Statutárního města Ostrava a Ministerstva 
práce a sociálních věcí, daru Židovského 
muzea v Praze a příležitostných menších 
darů, těžko by mohla přežít a věnovat pozor-
nost dalším aktivitám.

Velkým počinem byla několikaletá oprava 
a úprava kulturní památky Židovského 
hřbitova ve Frýdku-Místku. Byly opraveny 
výstavné hrobky rodiny Neumannů a Lands-

bergerů, postaveny spadlé macevy, upravena 
zeleň a stromy a jak už jsem se zmiňovala, 
velkou pomoc poskytlo samotné město tím, 
že zabezpečilo část hřbitova plotem, nain-
stalovali osvětlení a kamery, čímž zamezili 
vandalským „nájezdům“ mladých výtržníků 
na pozemek hřbitova. Nyní probíhají na 
hřbitově komentované prohlídky.

Dále se nám podařilo obnovit památník 
na Zeyerově ulici, který byl odhalen začát-
kem 90. let na památku Hlavní synagogy, 
která byla zničena (spolu se všemi dalšími 
synagogami a modlitebnami) v květnu až 
červnu roku 1939. Před dvěma lety se nám 
podařilo získat do vlastnictví od města 
Opavy starý židovský hřbitov v Opavě, který 
byl dlouhá léta v majetku města s tím, že ve 
spolupráci s Beit Silesia, z. s. dáme zanedbaný 
hřbitov do pořádku. V minulém roce se prací 
na opravách hřbitova zúčastnilo také několik 
mladých lidí z České unie židovské mládeže. 
V současné době probíhají na hřbitově 
komentované prohlídky.

Po skončení koronavirových opatření se 
budeme chtít zejména opět osobně setkávat. 
V náboženské oblasti bychom chtěli navázat 
na úspěšný zoom–program a konat šabatové 
bohoslužby pravidelněji přímo v modlitebně 
v Ostravě. Potřebovali bychom oslovit mladší 
generace lidí s židovskými kořeny či zájemce 
o judaismus, nevíme zatím sice ještě přesně 
jak, ale s naší rabínkou jistě něco vymyslíme.

Je nezbytně nutné oživit život naší 
komunity dalšími aktivitami, které by našim 
členům připomínaly naše společné židovské 
kořeny a spoléháme se na invenci naší paní 
rabbi Tanyi Segal, což by mohlo napomoci 
většímu semknutí našich členů na základě 
jejich společného původu a hlavně členství 
v Židovské obci v Ostravě.

PTAlA se kaTeŘina MikulcovÁ

u příležitosti 
ostravských oslav 
100. výročí založení 
republiky nabídla 
židovská obec 
v ostravě v rámci 
své prezentace také 
ochutnávku tradiční 
židovské kuchyně

oprava náhrobků na židovském hřbitově 
v nedalekém Frýdku-Místku
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iZrael

Ó, Jeruzaléme, další z tónů písní tvých
Trh velkoobchodníků v givat shaul 
s ovocem a zeleninou, fungující od roku 
1958, je mezistupněm, kam zemědělci 
přiváží svoje produkty překupníkům. 
Ti je zde skladují a prodávají do většiny 
obchodů a stánků v Jeruzalémě včetně 
známého trhu Machane Jehuda. denně 
se zde otočí přibližně 450 nákladních 
vozů. Trh má svojí skládku. Zboží, které se 
neprodá včas, končí většinou tam. denně 
v průměru 15 tun. Jeruzalém nemá nouzi 
o humanitární spolky a dobrovolníky 
všeho druhu. Propracovaný systém 
potravinových bank a dalších odběratelů 
produktů, jejichž datum doporučené 
spotřeby se nezadržitelně blíží nebo 
právě pominulo, však stále čeká na své 
hrdiny.

Ješivu nám zavřeli, tak jsem byla nucena 
hledat mystiku jinde. A nalezla. Na trh jsem 
se dostala jako dobrovolník v rámci sběru 
potravin, které by jinak obchodníci vyhodili, 
protože jsou těžko prodatelné v obchodě, kde 
si zákazník prohlédne každé rajče zvlášť, 
než za ně dá své drahocenné šekely. Rajče 
s drobnou skvrnkou je sice neprodejné, 
ale konzumovatelné úplně stejně jako to 
bez skvrny. A takových je, jen na tomto 
konkrétním místě, denně několik tun. Oči 
tomu časem přivyknou, ale každý kdo přijde 
poprvé, zažívá ten samý šok. Projde hlavní 
bránou a nadšeně sebere tu spadlou cibuli, 
tu citron, oželí kousky, které právě přejel 
vysokozdvižný vozík (ještěrka), než přijde ke 
Království odpadu, kde se tyčí velehory ovoce 
a zeleniny určené k likvidaci.

Každé takové království má svoje sca-
vengery, kteří si hájí postavení a jakkoliv se 
počínání naší skupiny může zdát bohulibé, 
trhoví domorodci si na nás musí nejprve 
zvyknout. Nejtěžší je to právě s těmi, co 
jsou v potravním řetězci nejníže – za úklid 
tržiště odpovědným králem odpadu Ofirem 
a partou jeho polobezdomovců, kteří byli po 
léta zvyklí, že mají nárok na nejlepší kousky 
jako první. Níže už jsou jen etiopští zametači, 
které jsem za půl roku neslyšela promluvit. 
Když projíždí policejní hlídka, nejsou nejen 
slyšet, ale ani vidět.

Řidiči ještěrek jsou téměř všichni heb-
ronští Arabové z jednoho rodinného klanu. 
Humanisti, mezi nimiž je spousta mladých 
děvčat, jsou pro ně vítaným prvkem na 
pracovišti. Plat mají zhruba třikrát vyšší, než 
by měli jinde, ale svůj chléb jedí v potu tváře. 
Práci začínají ve tři ráno, pak odpočinek od 
dvanácti do pěti a druhá směna od pěti do 
devíti večer. A takhle 20–30 let. Teď během 
lockdownu jim byl znemožněn přejezd přes 
checkpoint za rodinou i o víkendu. Většina 
však raději prožila zákaz vycházení v práci 
než doma. Přes týden bydlí v prostorách 
nad skladišti, kde si na improvizovaných 

verandičkách po poledni vykouří svojí 
vodní dýmku. Stavba je původní z roku 
1958–60, evidentně nezamýšlená jako prostor 
k trvalému obývání se všemi typickými 
prvky zdejší architektury, jako je abstraktní 
až surrealistické vynořování a zanořování 
vodovodních trubek a elektrického vedení na 
zcela neotřelých místech.

Jejich zaměstnavatelé, jsou převážně Židé 
orientálního původu, taktéž z rodinných 
klanů překupujících zeleninu po generace. 
Jméno majitele obchodních sítí Rami Levi, 
který nakupuje rovnu od zemědělců, je pro 
ně synonymem ztělesněného arciďábla. 
Se svými zaměstnanci pracují převážně 
v harmonické symbióze. Kšeft je kšeft. 
Překupník Naftali v černobílé ultraortodoxní 
uniformě nezvedá oči od svých tabulek 
a kalkulačky, zatímco kolem hraje z repro-
duktorů dělníkům arabský turbofolk. „Ali, 
odvez jí ty papriky,“ volá, sotva mě vidí. Už 
mě zná a spolupracuje beze slov. „Tyhle ne, 
to je ma’aser.“ Desátek. Další specifikum 
místního trhu. Ze všeho se odděluje desátek 
kohenům, aby plody vzešlé z Erec Jisrael 
byly košer. Chrám je ale momentálně mimo 
provoz, takže se desátky buď vyhazují, nebo 
odváží do zoologické zahrady, kterou vlastní 
nějaký pan Kohen. „Vemte si roušky! Dělejte, 
roušky!“ projíždí kolem ještěrkář a upozor-
ňuje na kroužící policii. Ti tu jsou pravidelně 
i bez korony, protože bratranci s pracovním 
povolením občas hostí ty bez pracovního 
povolení. Někdy se také na něčem neshod-
nou a nůž místo do dýně sklouzne jinam. 
Zelináři jsou ostří hoši nabití testosteronem 
a ještěrky řídí jak divoké hřebce. Proto jsme 
i jako dobrovolníci byli přinuceni k pojištění. 
Vedení trhu nám dokonce přidělilo čestné 
místo, nahnilý sklad ve svahu, který léta 
letoucí nikdo nepoužíval. Naše postavení 
trvalých obyvatel tohoto mikrosvěta tak bylo 
ukotveno a to smrduté doupě jsme nadšeně 
vyklidili a vymalovali pastelovými barvami. 
Jaké však máme vize do budoucna? Jde 
nám pouze o záchranu potravin dnes, hic et 
nunc? Nebo nám jde i o zvýšení všeobecného 
povědomí v této problematice? A jakým 
komunitám by se ty potlučený kedlubny 
měli dodávat? Výhradně potřebným? Nebo 
je eticky přípustné je rozdávat i v cool hips-
terkavárně uprostřed lepší čtvrti Mošava 
Germanit? Zelináři nám radili, abychom si 
pořídili nějaký odlišovací prvek, aby poznali 
intelektuální humanisty od běžných socek. 
Ušili jsme si tedy vestičky z recyklovaného 
textilu s nápisem Záchranáři potravin. Naše 
skupina však kráčí v tradici žida na pustém 
ostrově, který si postaví tři synagogy nebo 
Spolků na záchranu Judeje z filmu Život 
Briana. Po týdnech ideologické agónie jsme 
museli přistoupit k bolestivému řešení. 
Skupina nemůže nadále fungovat jako jeden 
celek. Kromě vestiček Záchranáři potravin 
bylo třeba přidělat vestičky Fronta huma-
nismu. „S kym seš ty? S Losnou nebo s Maž-
ňákem?“ Ptá se mě jeden z ještěrkářů, když 
kolem něj projíždím s rudlíkem. Ukazuju 
mu na záda, kde mám na své vestičce název 
vlastní frakce Jídlo zdarma.

TexT A FoTo Pavla šPinarovÁ
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Minikurz hebrejštiny pro samouky II 
(3. lekce)
s následující tabulkou si doplňte minulý čas (kal) v množném 
čísle a máte tak časování kompletní. všimněte si, že nejen 
v první ale i ve třetí osobě je stejný tvar jak pro mužský, tak pro 
ženský rod.

Ženský rod Mužský rod Osoba

ָלַמְדנּו 1. (my)

ן ָלַמְדּתֶ ם ָלַמְדּתֶ 2. (vy)

ָלְמדּו 3. (oni/ony)

Nová slovesa, která se můžete naučit a zkusit vyčasovat (uvádíme 
infinitivy):

chytit ִלְתּפֹוס

utrhnout, urvat ִלְתלֹוׁש

sledovat (stopovat), pronásledovat ַלֲעקֹוב

křičet ִלְצעֹוק

ptát se אֹול ִלׁשְ

Procvičte si čtení s punktací i bez ní! Tentokrát vám přinášíme 
několik vybraných vtipů. Je na místě upozornit ty, kdož se ještě 
s izraelským humorem nesetkali, že umí být skutečně nevybíravý… 
Posuďte sami.

Ve čtení vám pomůže slovníček vybraných neznámých výrazů:

ים ֶאֶלף!" ִ ים ֶאֶלף, ֲחִמּשׁ ִ ְרחֹוב ְוצֹוֵעק: "ֲחִמּשׁ ִאיׁש ֶאָחד הֹוֵלך ּבַ
ים ִ ֶאֶלף?" ׁשֹוֵאל אֹותֹו ִאיׁש ֶאָחד: "ַמה ֲחִמּשׁ

ים ִ ים ֶאֶלף, ֲחִמּשׁ ִ יך ְוצֹוֵעק: "ֲחִמּשׁ ֶאֶלף!" ָהִאיׁש ַמְמׁשִ
ִיס?" ׁשֹוֵאל ָהִאיׁש. ּפַ ים ֶאֶלף? ָזִכיָת ּבְ ִ "ַמה ֲחִמּשׁ

ים ִ ים ֶאֶלף, ֲחִמּשׁ ִ יך ְוצֹוֵעק: "ֲחִמּשׁ ָהִאיׁש ַמְמׁשִ ֶאֶלף!"  ְוְ
ים ִ ִהּמּוִרים?" ׁשֹוֵאל ָהִאיׁש.  "ַמה ֲחִמּשׁ ֶאֶלף, ִהְפַסְדּתָ ּבָ

ּפֹור!"„ ָנה ַהּצִ לּוְמִפיְלד ְוַרק ָעַלי ִחְרּבְ ִאְצַטְדיֹון ּבְ ים ֶאֶלף ִאיׁש ּבָ ִ ֲחִמּשׁ

ר. ְדּבָ ּמִ יֵרי חֹול הֹוְלִכים ּבַ ְרּגִ ֵני ּגַ ׁשְ
עֹוְקִבים יׁש ׁשֶ ה ַמְרּגִ ם ַאּתָ יד, ּגַ ּגִ ּלֹו: "ּתַ יר ֶאָחד ׁשֹוֵאל ֶאת ָחֵבר ׁשֶ ְרּגִ ְתאֹום ּגַ  ּפִ

ַאֲחֵרינּו?"

מדען אחד תפס זבוב ותלש לו רגל.
 המדען אמר לזבוב: "תלך!" הזבוב הלך והמדען כתב: זבוב עם 5

 רגליים הולך.
 תלש המדען לזבוב עוד רגל ואמר לו: "תלך!" הזבוב הלך. המדען

כתב: זבוב עם 4 רגליים הולך.
 תלש לו עוד רגל ואמר לזבוב ללכת. הזבוב הלך. המדען כתב: זבוב עם

 3 רגליים הולך.
 תלש לו עוד רגל. אמר: "תלך!" הזבוב הלך. המדען כתב: זבוב עם 2

 רגליים הולך.
 תלש לו עוד רגל ואמר: "תלך!" הזבוב לא הלך... המדען כתב: זבוב

עם רגל 1 לא שומע.

Překlad:

PŘIPRAVIlA rÁchel PolohovÁ

Slovníček 

pokračuje יך ַמְמׁשִ

Vyhrál jsi v loterii? ִיס? ּפַ ָזִכיָת ּבְ

Prohrál jsi v hazardu? ִהּמּוִרים ִהְפַסְדּתָ ּבָ

stadion ִאְצַטְדיֹון

vykálel se (dosl. vykálela, pokálela –  
v ž. r., expresivně)

ָנה ִחְרּבְ

zrnka písku יֵרי חֹול ְרּגִ ּגַ

náhle ְתאֹום ּפִ

řekni, pověz (dosl. „řekneš“ – viz výše) יד ּגִ ּתַ

máš pocit (cítíš) יׁש ַמְרּגִ

vědec ָען ַמּדְ

jdi (dosl. „půjdeš“ – vyjádřeno bud. časem) ֵלְך ּתֵ

ještě, další עֹוד

neslyší לֹא ׁשֹוֵמַע

Jeden muž jde po cestě a křičí: „Padesát tisíc, padesát tisíc!“
Ptá se ho (jiný) muž: „Co padesát tisíc?“
Muž pokračuje a křičí: „Padesát tisíc, padesát tisíc!“
„Co padesát tisíc? Vyhrál jsi v loterii?“ ptá se muž.
A muž pokračuje a křičí: „Padesát tisíc, padesát tisíc!“
„Co padesát tisíc? Prohrál jsi v hazardu?“ ptá se muž.
„Padesát tisíc lidí na Stadionu Bloomfield a jen na mě se vykálel 
pták!“

Dvě zrnka písku jdou po poušti.
Náhle se jedno zrnko ptá svého přítele: „Pověz, ty taky máš pocit, 
že nás pronásledují?“

Jeden vědec chytnul mouchu a urval jí nohu.
Vědec řekl mouše: „Jdi!“ Moucha šla a vědec napsal: moucha s 5 
nohami chodí.
Urval vědec mouše další nohu a řekl: „Jdi!“ Moucha šla. Vedec 
napsal: moucha s 4 nohami chodí.
Urval jí další nohu a řekl mouše ať jde. Moucha šla. Vědec napsal: 
moucha s 3 nohami chodí.
Utrhnul jí další nohu. Řekl: „Jdi!“ Moucha šla. Vědec napsal: 
moucha s 2 nohami chodí.
Utrhnul jí ještě nohu a řekl: Jdi!“ Moucha nešla… Vědec si zapsal: 
moucha s jednou nohou neslyší.
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židovské anekdoTy

Představ si, že máš tisíc zlotých…

Tento měsíc jsme sáhli do polského 
kapesního vydání knížky anekdot Tylko 
bez cudów. Tento výbor sestavil rajmund 
Florans a vyšel roku 1987 ve varšavě 
v neuvěřitelném nákladu padesát tisíc 
výtisků! Zvláštností je, že knížečka 
malých rozměrů obsahuje delší úvodní 
slovo – a to velmi zasvěcené a vtipné – od 
jejího ilustrátora szymona kobylińského.

Jankiel a Hersz jedou vlakem do Varšavy 
za svými obchody. Najednou do kupé vrazí 
banditi a řvou: „Ruce vzhůru!“

Oba přátelé tedy zvedli ruce do výšky. 
Banditi se k nim vrhli a začali jim prohledá-
vat tašky a kapsy. Jankiel se po chvíli obrátil 
na vetřelce a povídá: „Já jsem, prosím pěkně, 
nemocný. Mohl bych už dát ty ruce dolů?“

Banditi si ho prohlédli, zjistili, že ten starý 
Žid není nebezpečný, a souhlasně kývli.

V tu chvíli Jankiel rychle sáhl do kapsy, 
vytáhl tisíc zlotých a podává je Herszovi: 
„Tady máš těch tisíc zlotých, které ti dlužím!“

 



Při soudním jednání se ptají muže, který 
přistoupil k svědeckému pultíku: „Svědku 
Apfelmusi, jaké je vaše povolání?“

„Umělec…“
„A co konkrétně děláte?“
„Deštníky.“
„Cože?“ diví se soudce. „Ten, co vyrábí 

deštníky, je podle vás umělec?“
„No tak si zkuste vyrobit deštník…“

 



„Rapaporte,“ zavolá na varšavském rynku 
jeden Žid na druhého, „kam se tak ženeš?“

„Já?“ zarazí se známý. „Ále… Do bordelu.“
„Teď? V sedm ráno!“
„Nojo, chci to už mít z hlavy,“ loučí se muž. 

„Kdo na to má celý den myslet!“
 



„Pane Stern, vy na mě působíte jako člověk 
sám se sebou velmi spokojený. Je vidět, že 

si věříte. Povedlo se vám snad dnes něco 
výjimečného?“

„Milý pane Jajtelesi, dnes jsem učinil 
šťastnými pět lidí!“ říká hrdě Stern.

„A jak se vám to podařilo?“
„Jak víte, jsem šadchen. A dnes se mi 

podařil parádní šiduch – dohodil jsem dvě 
manželství!“

„No počkejte,“ zarazí se Jajteles, „to jsou 
dohromady čtyři šťastní lidé! A kde je ten 
pátý?“

„A vy si snad myslíte, že to dělám 
zadarmo?!“



 

Moše Rabinovitz začal pracovat jako agent 
pojišťovny a přemlouvá Kohna, aby si dal 
pojistit zdraví. Takové pojištění přece přináší 
jen samé výhody.

„Pane Kohn, stačí jen, abyste cestou do 
rynku nešťastně uklouzl a zlomil si ruku – 
a hned vám vyplatíme tisíc zlotých!“

„To by bylo sice pěkné, ale…“ vykrucuje se 
Kohn.

„A kdybyste si náhodou zlámal nohu, 
tak už vyděláte rovných tisíc pět set!“ líčí 
Rabinovitz pojistku v těch nejrůžovějších 
barvách.

„No dobře, ale co když si zlámu najednou 
obě ruce i obě nohy? Co pak?“

„Ovšem, i to se může stát,“ zajásá Rabi-
novitz,“ a v tom případě by z vás byl do rána 
boháč!“

 



„Vážený příteli, jestlipak víte, že zítra vdávám 
svou dceru Sáru?“ ptá se Dawidowicz boha-
tého obchodníka Roubíčka.

„Ano, vím to.“
„A víte také, že ji mám dát jako věno 

dvacet tisíc?“
„Slyšel jsem o tom.“
„Jenže já mám pouze deset tisíc,“ tváří se 

Dawidowicz zkroušeně. „Nemohl byste mi 
těch druhých deset tisíc půjčit?“

„Na půjčování nemám,“ zavrtí Roubíček 
hlavou. „Ale mohu vám dát dobrou radu. 
To věno máte složit u notáře v Elektorální 
ulici?“

„Ano, jistě.“
„Tak těch deset tisíc položte na ten krb 

před zrcadlem,“ radí mu Roubíček. „Vašich 
deset tisíc před zrcadlem – a deset tisíc 
v zrcadle, to bude dohromady vypadat jako 
dvacet tisíc!“

„No, už jsem o tom taky přemýšlel,“ drbe si 
hlavu Dawidowicz. „Potíž je v tom, že já mám 
pouze těch deset tisíc v zrcadle!“

 



V chederu se melamed ptá žáka: „Leonku, 
představ si, že jsi na chvíli svým vlastním 
otcem a na období jednoho měsíce mi při 
úroku šest procent půjčíš pět set zlotých. 
Kolik ti mám po tom měsíci vrátit?“

„Osm set zlotých,“ řekne bez dlouhého 
přemýšlení Leon.

„Poslouchej,“ zlobí se učitel, „copak ty 
vůbec neumíš počítat úroky? To přece 
nemůže být osm set!“

„Jo, to neznáte mého otce,“ krčí chlapec 
rameny.

 



Do Kohnova obchodu s dětskou konfekcí při-
jde Abeles se synkem a požádá o námořnický 
obleček. Když si ho chlapec zkouší, ozve se 
otec: „Vypadá dobře, ale bojím se, aby se při 
praní nesrazil.“

Kohn zavrtí hlavou: „Kdepak, tenhle se 
zcela jistě nesrazí, to vám garantuju.“

Za měsíc spatří Kohn, jak se k jeho 
obchodu blíží Abeles se synem. Ten má na 
sobě narvaný ten námořnický obleček, který 
se neuvěřitelně srazil.

Už zdálky volá Kohn s údivem na otce se 
synem: „No to je ale hezký chlapeček! A jak 
nám rychle běhempár týdnů vyrostl!“

 



Potká Hirsz Goldberga a ptá se: „Nemohl 
byste mi, milý příteli, půjčit sto zlotých?“

„Bohužel, nemám tolik peněz při sobě,“ 
vytáčí se Goldberg.

„No a co doma?“
„Doma? Děkuji za optání, všichni zdrávi!“

 



Moše potká Izáka a podivuje se: „Co ti je, že 
máš tak napuchlou tvář?“

„Ale, šíleně mě bolí zub!“ zasípe Izák.
„Víš, co já v takovém případě dělám?“ 

zatváří se Moše zkušeně. „Lehnu si vedle své 
ženy, přitulím se k ní – a teplo jejího těla mou 
bolest utiší.“

„Děkuju ti za dobrou radu,“ drží se Izák za 
tvář. „A je tvoje žena doma?“

 



Abram Goldstein a Rebeka Krausová jsou 
zasnoubeni. Svatba se má konat už za tři dny, 
ale Abram je přesto netrpělivý.

„Chtěla bys, má milovaná, být mou ženu 
už dnes v noci?

„Ne,“ zavrtí Rebeka odmítavě hlavou. 
„Zaprvé jsem slušné děvče a zadruhé mě 
potom vždycky bolí hlava.“

PŘeKlAd lubor FalTeisek
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Zahraničí

Úvaha nad dneškem
nepřejde asi den, aby se mnozí 
z nás neptali sami sebe, možná 
svých blízkých, kde to žijeme, 
jak přežijeme, jak to bude dál. 
rozhovory o budoucnosti se 
nám zdají banální, ba až cizí. 
naši mysl zaměstnává virus. 
nevidíme, necítíme ho, on je 
neustále přítomný a ohrožuje 
nás. k úvaze mě přinutily 
měsíce a události, které mám 
denně před očima, nahánějí 
strach jen mně. snažím se žít 
v naději v lepší buducnost pro 
nás všechny.

sociální práce za časů korony
Mnozí čtenáři Maskilu vědí, že žiji už víc 
než 30 let ve Vídni, tady jsou kořeny mojí 
židovské rodiny Löwbeer. Přes 20 let pracuji 
ve zdravotnictví, jsem dipl. sociální sestra 
a v lednu jsem nastoupila do Domova sociál-
ních služeb na oddělení demence, kde jsem 
se chtěla věnovat lidem po socialně-peda-
gogické stránce. Mám speciální vzdělání 
na komunikaci s lidmi trpícími demencí. 
Snažila jsem se, aby moji pacienti neupadali 
do svého světa minulosti, do izolace, aby byli 
schopni v rámci svých možností vnímat dění 

okolo sebe. V březnu přišla korona a já jsem 
musela opustit sociální práci a stala se ze 
mě ošetřovatelka, na což mám také odborné 
vzdělání. Nerada vzpomínám na 12 hodinové 
služby s minimálním počtem personálu, kdy 
jsme přešli na starý ošetřovatelský systém: 
teplo-čisto-najezení, kde není místo na 
komunikaci, jen to nejnutnější.

Často jsem měla pocit, že už nejsme 
lidé, ale roboti. Korona nás naučila pra-
covat do úplného vyčerpání. Na oddělení 
s 32 převážně ležícími pacienty s různými 
závažnými diagnózami jsme pracovali jeden 
týden den noc i 60 hodin spolu a druhý týden 
byl volný na zotavení. Tyto dny podle mě 
i kolegů jen prospali.

Jsem matkou dvou synů, Schlomimu je 
15 a Arimu 11 let. Během týdne služeb jsem 
se jim věnovala minimálně. Chlapci byli 
doma a učili se online. Školy byly v Rakousku 
zavřené od března do května. Nesmírně si 
vážím pomoci svých dospělých dětí a přátel, 
kteří moje syny navštěvovali, brali do parku 
a zásobovali jídlem. Denně jsem jim vždy 
vařila, chlapci se stali profíky v nakupování 
a dokonce mi hrdě „reportovali“, ve kterém 
obchodě jsou akce, určitě se jim tato zkuše-
nost v buducnosti bude hodit. Synové mě 
viděli celé měsíce jen unavenou a často i přes 
den spící. Velmi mi pomáhal můj manžel, 
moje syny si vyženil a má k nim dobrý vztah. 
Sám pracuje jako ošetřovatel a chápal moji 
„spící fázi“, on na tom nebyl mnohdy lépe.

Změna práce kvůli vyčerpání
Fyzický a psychický nápor jsem už v létě 
nevydržela a dala jsem výpověď. Momen-
tálně pracuji v jednom maličkém domově 
pro tělesně a duševně postihnuté mladé lidi. 
Máme 8 obyvatel a nemusím tam nikoho 
zdvihat. Velmi ráda pracuji s postiženými 
lidmi, hlavně s těmi, kteří nemluví, je to pro 
mě motivace k učení jak s nimi komunikovat, 
třeba posunkovou řečí. Na rozdíl od dement-
ních pacientů, pro které život znamená boj 
se zapomínáním, úpadek tělesný a duševní 
a cestu do izolace, moji svěřenci žijí od 
malička ve svém světě, já je jen určitý čas 
provázím a pomáhám. Když mě nepotřebují, 
stáhnu se a počkám, až budu zase potřeba.

V polovině listopadu vypukla v našem 
zařízení korona, všichni obyvatelé jsou 
pozitivní, velká část kolegů je v karanténě, 
já zatím ne. Zastupujeme ty, co doma leží 
s menšími, nebo většími zdravotními 
problémy. Nejsem hrdinka, každý den si uvě-
domuji, že i já můžu onemocnět, věřím však, 
že se situace brzy znormalizuje. S kolegy se 
povzbuzujeme, že když to dostaneme, tak 
to snad překonáme bez návštěvy JIP, potom 
budeme imunní. Otázkou je, na jak dlouho…

náboženský život online
Korona mě naučila moje náboženské potřeby 
realizovat moderně, přes Zoom. Jsem 
členkou liberální židovské náboženské obce 
Or Chadasch ve Vídni a bohoslužby z tele-
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fonu jsou velmi praktické. Je možné je sledo-
vat kdekoliv, doma či v práci. Nedávno jsem 
byla v pátek večer na pohotovosti s mým 
svěřencem, který nešťastně upadl a poranil 
si hlavu. Navzdory tomu ležel a pospával, já 
jsem při tom sledovala bohoslužbu a jen tiše 
jsem zpívala, abych nerušila plnou čekárnu. 
Chyběli mi jen moje oříšky. Manžel mi pra-
videlně kupuje pražené mandle, které po čas 
bohoslužby chroupu a říkáme jim šábesáky.

Někteří pacienti si všimli, že tiše zpívám 
a ptali se, co sleduji, s pochopením se po 
odpovědi stáhli. Je možné, že to byla jejich 
první zkušenost s židovskou kulturou.

2. 11. tragický večer pro vídeň a celé 
rakousko
Hluboce do našeho života zasáhl teroristický 
útok v centru Vídně, večer 2. 11. 2020. V ten 
den jsem měla volno a trávila jsem ho se syny 
a manželem. Na místě útoku se často pohy-
bujeme. Blízko hlavní synagogy je židovské 
knihkupectví s malou kavárničkou, která 
patří mojí známé paní Singerové. Ráda se 
tam zastavím, setkávám se s přáteli a účast-
ním se různých kulturních akcí, je to takový 
můj druhý obývák. Skoro naproti je židovská 
restaurace Mashu-Mashu, kde se po návštěvě 
knihkupectví zastavím a pochutnávám si 
na dobrotách židovské kuchyně. To je moje 
Vídeň, město kde žiji a pracuji, tady jsou moje 
kořeny, tady se narodily moje děti a vnou-
čata. Tuto nejen mojí idylu se snažil překazit 
islámský terorista, Rakušan s kořeny na Bal-

káně, dvacetiletý muž bez vzdělání a práce, 
bez perspektivy. Brutálně zavraždil 4 lidi, 
zranil 23 nevinných návštěvníků města. Na 
otázku proč by uměl odpovědět jen on. Byl 
zneškodněn 9 minut po prvním výstřelu 
speciální zásahovou jednotkou. Staré město, 
moje uličky, zákoutí, moje židovská čtvrť, 
kde jsem se dosud cítila bezpečně, budou 
nyní spojeny se slzami a smutkem, který 
cítím nejen já, ale také tisíce návštěvníků, 
kteří denně přinášejí květy, svíčky a společně 
truchlí. Rány jsou příliš hluboké a bude to 
trvat dlouho než se zacelí, možná nikdy.

V ten večer jsem původně chtěla jít se 
synem do své oblíbené židovské restaurace, 
byl to poslední večer před lockdownem, 
který je v Rakousku asi až do poloviny 
prosince. Ari, můj syn byl však unavený 
a chtěl jít domů, tím nám asi zachránil život. 
V sousedství restaurace Mashu-Mashu byl 
zastřelený majitel čínské restaurace, kterého 
jsme znali. Nepředstavitelné, že ho už nikdy 
neuvidíme, Ari si už nikdy u něho nekoupí 
milované rolky se zeleninou. Starší Schlomo 
byl na jiném konci Vídně a v čase útoku 
cestoval metrem domů. Nesmírně jsem si 
vydechla, když živý otevřel dveře bytu, pla-

kala jsem štěstím. Přes sociální sítě se rychle 
rozšířila zpráva, že teroristický útok je na 
více místech Vídně a lidé byli vyzváni policií, 
aby neopouštěli domovy. Rabín naší obce 
se nám okamžitě ozval na Facebooku a my, 
členové jsme se u něj postupně hlásili. Zní to 
až nereálně: hlásím se, že žiju!

Společnost v Rakousku má náhle větší 
problém než narůstající počet pozitivních 
s koronou. Forma společného smutku 
spojila rakouskou veřejnost. Truchlíme 
spolu a přejeme si, aby se podobná věc už 
nikdy neopakovala. Rakouská policie se učí 
z chyb a osoby podezřelé z terorismu budou 
přísněji trestané a kontrolované. Ukázalo 
se, že rakouská společnost, jejíž součástí je 
na 700 tisíc muslimů má svoje nedostatky 
a problémy. Je potřeba najít cesty, aby mladí 
migranti nebo Rakušané se zahraničními 
kořeny našli místo ve společnosti, byli její 
součástí a našli v ní jistotu ekonomickou 
a vlastní budoucnost, cítili se tu v Rakousku 
doma. Moji synové chodí do státní školy 
a mají mnoho muslimských kamarádů, 
kteří nás i doma navštěvují. Naše dveře jsou 
otevřené pro každého, kdo přijde s dobrým 
úmyslem. Ne každý muslim je terorista, 
mnozí po tomto barbarském činu trpí za 
brutalitu fanatických vrahů. Město Vídeň 
dalo všem dětem 3. 11. možnost zůstat doma 
kvůli terorismu. Kde to žijeme? V jakých 
časech žijeme?

Myslím si, že jen poznáváním, důvěrou 
a přátelstvím se dá zabránit radikalismu, 
včetně terorismu.

Jana graFF-löWbeer

b interiér hlavní vídeňské synagogy stadttempel

rabín liberální židovské náboženské obce 
or chadasch lior bar-ami a

stadttempel, hlavní
synagoga města vídně
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osobnosT

Causa Oskar Schindler
svitavy, město na samém okraji čech, 
jehož obyvatelé se zpravidla už pova-
žují za Moravany, zrodilo v době, kdy 
bylo dle složení obyvatelstva převážně 
německé, postavu, která se zapsala nejen 
do českých, ale rovnou do světových 
dějin. a to dosti nečekaným způsobem. 
oskar schindler byl samozřejmě stopro-
centní němec, ale zároveň i podnikatel. 
a v souboji nacionalismu a podnikatelské 
duše zvítězilo to druhé. naštěstí. Proto 
se v poválečné době nedočkal odplaty 
v podobě vězení, ale oslav a chvalořečení: 
zachránil totiž život mnoha židovským 
válečným vězňům. Jeho odkaz uchovávají 
v Městském muzeu a galerii ve svitavách, 
kde jsme navštívili velmi dobře zpra-
covanou a inspirativní stálou výstavu 
hledání hvězdy davidovy.

Na příběh Oskara Schindlera upozornil pře-
devším film Stevena Spielberga z roku 1993. 
Tříhodinový hollywoodský snímek režiséra, 
který je sám potomkem ortodoxních Židů 
z Ukrajiny, byl ověnčen celou řadou úspěchů. 
Příběh z války, kdy německý podnikatel 
zachránil přes tisíc židovských spoluobčanů 
před téměř jistou smrtí, se rozběhl do světa – 
a všude sbíral ceny. Filmový pří běh němec-
kého podnikatele Oskara Schindlera, který za 
druhé světové války vytvářel v továrně pra-
covní místa pro polské Židy a zachraňoval je 
tak před téměř jistou smrtí, má zcela reálný 
základ. Scénář ovšem vychází z knihy aus-
tralského spisovatele Thomase Keneallyho.

Připomeňme si v kostce děj: Oskar 
Schindler, dosud neúspěšný průmyslník 
a samozřejmě i člen nacistické strany, 
chce rychlé zbohatnout díky továrně na 
smaltované nádobí na okraji nově vzniklého 
krakovského ghetta, v níž zaměstnává Židy 
jako levnou pracovní sílu. Pomáhá mu bývalý 
účetní Jicchak Stern – podnik je úspěšný 
a Schindler začíná slušně vydělávat. S blíží-
cím se koncem války chce však nacistické 

velení všechny krakovské Židy poslat do 
Osvětimi. Schindler se naproti tomu snaží 
jejich deportaci všemožně zabránit, chce své 
zaměstnance přesunout do nové továrny na 
protiletadlové granáty v Brněnci u Svitav.

Dobrá, to je film. Ale jak to bylo ve skuteč-
nosti?

schindler švindler
My jsme se za šokujícím příběhem z 2. svě-
tové války nevypravili do kina, ale přímo 
do Svitav, kde se Oskar Schindler 28. dubna 
1908 narodil. Ani zde nebyl dramatický 
příběh původně do detailu známý, také díky 
tomu, že poválečné Svitavy měly zcela jiný 
charakter než ty v letech 1938/1945. Občané 
německé národnosti, které nezdecimovala 
válka a služba v německé armádě, byli 
přinuceni se vrátit do vlasti předků – a nově 
příchozí Češi, jež pocházeli z různých míst 
republiky, zde žádný genius loci nepociťovali, 
ba ani nehledali. Byli pochopitelně rádi, že 
se karta obrátila a oni celkem snadno přišli 
k bývalému německému majetku.

Moravský obchodník německé národ-
nosti Oskar Schindler pocházel z rodiny 
pojišťovacího agenta Johanna Schindlera, 
který se roku 1907 oženil s Franziskou 
Luserovou z moravského Lačnova. Bydleli 
ve Svitavách v Jihlavské 24, dnes Poličské 
ulici. K Oskarovi záhy přibyla sestra Elfrieda, 
otec se však o rodinu moc nestaral a děti víc 
přilnuly k matce.

Oskar nepatřil k moc dobrým žákům. 
Po chlapecké obecné a měšťanské škole na 
náměstí ve Svitavách nastoupil studia na 
střední, tzv. reálné škole (obdoba gymnázia), 
už v šestnácti byl však vyloučen, pravděpo-
dobně pro padělání školních dokumentů. 
Ve stejném roce se již pokusil na předměstí 
založit drůbeží farmu. Po jejím krachu začal 
pracovat u svého otce, za pár let se však roze-
šli ve zlém, protože měli stejnou nezkrotnou 
povahu, a usmířili se až v roce 1935 na 
pohřbu Oskarovy matky. Mladá léta prožíval 
bouřlivě, práci se nevěnoval s takovým 
zájem jako světáckému životu – za rvačky 

a výtržnictví byl několikrát trestán… Svým 
bohémským životem, v němž dominoval 
alkohol, pitky a ženy, si vysloužil přezdívku 
Schindler-švindler nebo dokonce Schindler-
-gauner.

Schindlerovou zálibou se kromě nespou-
taného života staly motorky a auta. První 
motocykl si dokonce postavil sám. S dalším 
zn. Guzzi se proslavil na místních závodech 
do vrchu.

Oskar později začal pracovat jako 
tzv. obchodní cestující a už ve svých dvaceti 
letech se oženil s Emilií Pelzlovou, a to proti 
vůli jejích rodičů. Manželství sice zůstalo 
bezdětné, ale Schindler, který byl v rodném 
městě vnímán spíš jako nespolehlivý 
bonviván, si ve Svitavách tajně pořídil dvě 
nemanželské děti, jak vypátrala Jitka Grun-
tová a popsala to v publikaci Legendy a fakta 
o Oskaru Schindlerovi.

schindler agent
Od roku 1935 zvýšila svou aktivitu směrem 
k Československu německá výzvědná služba 
Abwehr. Špionážní síť na našem území budo-
vala především mezi sudetskými Němci, 
zejména si vybírala protičesky orientované 
členy Henleinovy Sudetendeutsche Partei. 
Schindler byl tehdy bez stálého příjmu, ve 
Svitavách tenkrát docházelo také k národ-
nostním konfliktům, zejména, když i u nás 
začala hospodářská krize.

V roce 1935 se Schindler seznámil v Kra-
kově s německou agentkou, která mu nabídla 

Jednadvacetiletý 
schindler se svým 
prvním vozem

v parku poblíž schindlerova rodného domu je 
vkusný památník

oskar se sestrou elfriedou
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práci pro výzvědnou službu, což Schindler, 
patrně kvůli slíbené odměně, přijal. Dělat 
špiona však nebyla zase taková hračka, jak si 
představoval. Dostal rozkaz přestěhovat se 
do Ostravy, kde působil pod krycími jmény 
Osi, Schäffer nebo ing. Zeiler. Brzy se však 
osvědčil a byl nasazován na tajné operace, 
jeho žena mu přitom dělala asistentku.

Schindlerova aktivita ovšem neunikla 
československé kontrarozvědce, která jej 
během roku 1938 sledovala. Oskar udělal 
jednu velkou chybu, když se ke spolupráci 
s Abwehrem snažil přesvědčit svitavského 
strážmistra Rudolfa Huschku. Poctivý 
strážmistr jej udal a česká policie Schindlera 
v létě 1938 ve zdejším hotelu Ungar zatkla. 
Z vězení se ovšem brzy dostal, po Mnichovu 
přišla amnestie… Vrátil se do Svitav, které se 
pod názvem Zwittau mezitím 10. října 1938 
staly součástí Třetí říše, což bylo bouřlivě 
přivítáno zdejšími občany, když přijíždějící 
armádu vítaly špalíry hajlujících obyvatel.

Jako agent byl pod ochranou Abwehru, 
a tak se na rozkaz opět vrátil do Moravské 
Ostravy, kde spolu s Emilií pokračovali 
v práci agentů, tentokrát ale zaměřenou na 
Polsko. Schindler se stal členem nacistické 
strany NSDAP a začal tvrdě usilovat o výraz-
nější kariéru.

schindler továrník
Nacistická správa začala zbavovat Židy práv 
a majetku okamžitě po obsazení Krakova 
6. září 1939. Do zabraných židovských 
podniků dosazovala tzv. nucené správce. 
Schindlerovi krakovští židovští známí, Szy-
mon Jeret a průmyslník Abraham Bankier, 
mu pomohli v listopadu 1939 získat továrnu 
Rekord na výrobu smaltovaného nádobí, 
která byla zcela nová, a zajistili také kontakty 
s černým trhem v Krakově. Bankier vedl 
i fingovanou agendu podniku.

Od 26. října 1939 byly v Krakově uzavřeny 
synagogy, Židům nařídili práci i v sobotu 
a byla zmražena jejich konta. Krakov se stal 
hlavním městem Generálního governe-
mentu, kde po rozdělení Polska žilo dvanáct 
milionů lidí. Schindler si zde opět užíval 
života – patřily do něj luxusní byty, milenky, 
koně, bouřlivé oslavy…

V Krakově bylo zřízeno ghetto, kam 
byli Židé soustředěni a rozdělováni na 
práceschopné a ty druhé… Ti, co pracovali 
pro Schindlera, však byli relativně chráněni, 
říkali si Schindlerjuden. Díky zbrojním 
zakázkám továrna fungovala – a také díky 
korupci mezi nacistickými pohlaváry, kteří 
mu sháněli zakázky. A Schindler bohatl. 
A pomáhal Židům, které potřeboval na práci. 
Vymohl si také zřízení „podtábora“ v Zablocie 
v blízkosti továrny.

schindlerova archa
Když se dozvěděl, že se chystá likvidace 
ghetta a tím i jeho obyvatel, umožnil svým 
dělníkům, aby přes noc z 13. na 14. března 
zůstali ve fabrice. Tím je ochránil před 
násilím a deportacemi do koncentráků. 
Podobně postupovali také další průmyslníci 

v Krakově. Továrník Unkelbach dokonce 
pašoval děti uspané léky ven z ghetta a pře-
dával je do polských rodin. Byl však odhalen 
a zatčen. Schindler sám sledoval agresivní 
razii v ghettu ze sedla svého koně, když byl 
na sousedním kopci. Možná právě tehdy to 
s ním otřáslo tak, že se rozhodl své židovské 
pracovníky zachránit. Z hochštaplera se 
snad právě toho dne stal zachránce – a jako 
nacistovi mu to kupodivu prošlo. Nechal 
například nakupovat pro své dělníky 
potraviny na černém trhu, což ho stálo až 
50 000 marek měsíčně. Židé jeho továrně pře-
zdívali Schindlerova archa (podle Noemovy), 
Oáza lidskosti či Ostrov přežití… On sám 
v tu dobu ovšem silně holdoval alkoholu, jak 
přiznala jeho žena.

V roce 1944, když měl být Schindlerův 
podnik uzavřen, protože se blížila fronta, 
a tudíž by „jeho“ Židé skončili nejspíš 
v plynových komorách v Osvětimi, učinil 
riskantní krok: rozhodl se převést své 
pracovníky do Brněnce u Svitav, kde pak 
pokračovala tovární výroba. Tím je zachrá-
nil… Vytvořil soupis pracovníků, které 
nezbytně potřeboval – tzv. Schindlerův 
seznam. Jeho vypracováním byl pověřen 
člen židovské pořádkové služby Marcel 
Goldberg. Je známo, že do něj zapisoval 
i prominentní osoby z tábora a jejich rodinné 
příslušníky, od nichž dostal vysoké úplatky. 
Seznam vzniklý v březnu 1944 dodal Oskar 
Schindler tajně Výboru židovské pomoci 
a ten ho předal do Palestiny, kde v srpnu 
a září vycházel v deníku Davar! Bylo na 
něm 901 jmen. Další seznam vznikl v dubnu 
a v říjnu 1944. Poslední byl sestaven v květnu 
1945 v Brněnci a je uchováván v archivu 
v Litomyšli. Schindler do seznamu zasahoval 
až v konečné fázi, dodal tam třeba jména 
60 Židů z Madritschovy továrny, které vybral 

její ředitel Raimund Titsch. Ten za to po válce 
dostal řád.

nejhorší na konec?
Různé verze Schindlerova seznam jsou 
pietně uchovávány v mnoha světových 
archivech, od Osvětimi až po Washington 
a Jeruzalém. Seznamy původně obsahovaly 
na 700 mužských a 300 ženských jmen, 
řazeny byly podle vězeňských čísel. Až 
18. dubna 1945 vznikl seznam z pracovního 
tábora v Brněnci, kde je uvedeno 801 mužů 
a 297 žen.

Osud moravského Němce Schindlera 
se stal mezinárodní legendou, která si žije 
svým vlastním životem. Když se na jeho 
osobu podíváme z jiného úhlu, byl samo-
zřejmě válečným zločincem. Na počátku 
jeho záchranné akce byla vidina snadného 
zbohatnutí, ne vztah či přímo soucit k židov-
ským spoluobčanům. Mnozí namítnou, že 
svou předchozí vinu přece vykoupil. Přesto 
se obával možného postihu, a tak těsně před 
osvobozením odjel i s manželkou a několika 
prominentními dělníky, kteří mu měli 
dosvědčit jeho zásluhy, k americkým vojen-
ským liniím.

Jako by ho ale pořád něco uvnitř hnalo 
za vidinou úspěchu, bohatství… Po válce 
z Německa zmizel na čas do Argentiny, kde 
se snažil podnikat v chovu dobytka. Neuspěl 
a musel se vrátit. Poté na pozvání několika 
„svých“ Židů odjel do Izraele, žil z jejich 
podpory, pak pracoval jako vrátný v muzeu, 
ale kvůli alkoholismu byl posléze propuštěn 
a roku 1958 se vrátil do Německa. Opět se 
tu pokoušel podnikat, půjčoval si peníze 
ze židovských zdrojů, ale vždy znovu zkra-
choval. Zemřel 9. října 1974 v dolnosaském 
Hildesheimu na jaterní selhání.

Oskar Schindler byl v Izraeli oceněn titu-
lem Spravedlivý mezi národy. Pochován je 
v Jeruzalémě na římskokatolickém hřbitově 
na hoře Sion.

lubor FalTeisek 
Foto autor a archiv

schindlerův hrob najdeme v Jeruzalémě

Takhle vypadá pověstný schindlerův seznam
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Čtenářské okénko:  
Srdce od E. de Amicise
každá země má svou národní „dětskou“ 
knihu – knížku, kterou znají všechny 
školní děti a z níž se cituje v čítankách. 
Zatímco se většina českých čtenářů 
musela prokousat Babičkou boženy 
němcové nebo Broučky, v itálii se dětem 
čte příběh, jenž ani po téměř sto třiceti 
letech nepůsobí pateticky, ačkoli se 
v něm vypráví o „velkých tématech“, 
jakými jsou vlastenectví, přátelství 
a svědomí. Tento příběh je dodnes živý 
a byl přeložen do mnoha světových 
jazyků. Je to kniha Srdce od edmonda de 
amicise.

Ačkoli je Srdce poměrně vážná kniha, 
v mnoha ohledech se podobá pozdějším 
Mikulášovým patáliím z Francie. Jak totiž 
sám autor píše v úvodu, jde o „příběhy 
jednoho školního roku napsané žákem třetí 
třídy obecné školy v Itálii.“ Knížka vznikla 
z deníku dvanáctiletého de Amicisova syna. 
Tento deník otec a syn po několika letech 
přepracovali a de Amicis podle něj napsal 
Srdce, které vyšlo prvně v roce 1886. Příběh 
vypráví de Amicisův syn Enrico a do deníčku 
píše hlavně o svých kamarádech a lidech 
z okolí – knížka se tak nese v duchu „my 
kluci, co spolu chodíme“. Přestože si Enrico 
zapisuje do deníku příhody z běžného života, 
není kniha ani v nejmenším nezajímavá. 
Srdce je kouzelné právě tím, že se v něm ze 
všednosti zrodí něco mimořádného – napří-
klad když cestou do školy jeden chlapec 
nasadí život, aby zachránil malé dítě před 
koly omnibusu.

Originální italský titul zní il Cuore – 
„srdce“, ale také i „jádro“. Italský název je 
opravdu pro de Amicise příznačný, protože 
tento spisovatel měl výjimečné nadání jedi-
ným slovem vystihnout téma do nejjemněj-
ších detailů a jít tak opravdu až k samotnému 
jádru věci.

sjednocená itálie
Příběh se odehrává v roce 1881, tedy jen 
několik let po úplném sjednocení Itálie. Pan 
učitel dětem z Enricovy třídy vypráví příběhy 
o odvážných chlapcích, kteří pomáhají vojá-
kům hledat nepřátele a vůbec se dopouštějí 
mnoha šlechetných činů. Sám autor knihy 
pracoval jako novinář a politika ho velmi 
zajímala. V Srdci je kladen velký důraz na 
pospolitost a rovnost mezi všemi Italy ze 
všech provincií. Krásná je například pasáž 
o chlapci z daleké Kalábrie, který přijde do 
Enricovy turínské třídy:

„Aby se hoch z Kalábrie cítil doma i v Turíně 
a naopak, aby chlapci z Turína nepřipadala 
cizí Kalábrie, za to naše země bojovala celých 

padesát let a na třicet tisíc Italů zemřelo. (…) 
Kdo by však urazil tohoto spolužáka, jenom 
proto, že se nenarodil v naší provincii, nebude 
již hoden toho, aby pozdvihl ze země své oči, až 
kolem něho ponesou trojbarevný prapor.“

Sám Edmondo de Amicis šel ve dvaceti letech 
bojovat do války a strávil čtyři roky v armádě. 
Jeho vyprávění o bitvách tedy rozhodně není 
žádným salónním mudrováním. Příběh je 
naopak o to autentičtější, že autor válku zažil 
a denně riskoval život.

Příběh jednoho roku
Příběh se odvíjí stejně plynule jako školní 
rok. Na začátku se spolu děti seznámí a na 
konci se spolu rozloučí – někdo postoupil do 
vyšší třídy, někdo ne, jiný se zase stěhuje do 
cizího města. Během necelých devíti měsíců 
se však odehraje mnoho dramatických 
událostí, které si Enrico zaznamenává do 
deníčku. Některé příběhy sám zažil, jiné zná 
jen z doslechu. Všechny postavy – vypravěč, 
děti z bohatých rodin, děti vězňů i uči-
telé – totiž mají jednu společnou vlastnost: 
pozornost.

Rodiče i kantoři vedou své děti k pocti-
vému chování, ale knížka v žádném případě 
nevyznívá mravokárně, autor nedělí postavy 
na dobré a špatné. Jeho postavy totiž mají 
lidský rozměr – ti samí učitelé, kteří vyučují 
o vlastenectví a vyprávějí dětem příběhy 
o hrdinech, mohou být v soukromí osamělí. 
Otec, jenž svého syna bije, se nakonec zastydí 
a přestane dítěti ubližovat. Žádná z postav 
není bezchybná, a to chrání příběh před 
umělostí.

Ačkoli je Srdce knížka především pro děti, 
nevyhýbá se tématu nemocí a smrti a nijak je 
netabuizuje. Sám Enrico se na jaře vážné roz-

stoná a málem zemře. Rodiče dětem ukazují, 
že jiní lidé žijí v opravdové bídě nebo jsou 
hendikepovaní. Velkým poselstvím příběhu 
je pokora. Když člověk čte o slepých dětech 
nebo o lidech, kteří nemají na jídlo, dojde 
mu, jak malicherné jsou jeho vlastní starosti, 
a začne si vážit i těch nejběžnějších věcí.

Srdce v čechách
V českém vydání Srdce z roku 2006 jsou 
kopie původních ilustrací z devatenáctého 
století, takže knížka je zajímavá i po vizuální 
stránce. Kromě nejpopulárnějšího Srdce 
napsal de Amicis také několik cestopisů, 
knihu básní a sbírku příběhů z války. Ačkoli 
byla většina jeho děl přeložena do češtiny, 
žádná de Amicisova kniha již dlouho nevyšla 
v novém vydání. Jeho knížky se dnes dají 
sehnat pouze v antikvariátech, což je sice 
trochu náročné, ale pokud má člověk štěstí, 
může získat některý z původních výtisků 
třeba ještě ze třicátých let.
Srdce kupodivu vyšlo i za komunismu – 
o této knížce píše dokonce i Zdena Salivarová 
ve svém románu Honzlová:

„Když si pak sedla s knížkou Srdce, myslela 
jsem, že mám halucinaci. Tekly jí slzy, neviděla 
neslyšela, četla jako zakletá, dokud nedočetla. 
Dlouho seděla nad poslední stránkou s očima 
do neurčita, pak sklapla knihu a vzdychla:
‚To bylo krásný, Jano.‘
‚Já vím, taky jsem si nad tím ubrečela svoje.‘“

De Amicisova kniha byla několikrát zfilmo-
vaná. Osobně si myslím, že nejpovedenější 
je adaptace z osmdesátých let, která se dnes 
sice dá najít na internetu, ale bohužel bez 
dochovaného českého dabingu. Zpracování 
je ovšem natolik výmluvné, že divák do 
příběhu pronikne, přestože sám nemluví 
italsky.

dobrý konec?
Říká se, že příběh pro děti má mít dobrý 
konec. Srdce dobře nekončí. V závěru knížky 
dokonce jedna postava nešťastně zemře. 
Srdce však nekončí ani špatně – v průběhu 
roku Enrico zažil spoustu hezkých chvil 
a určitě to nebyl rok ztracený. Enrico měl 
celou dobu otevřené oči a pozoroval svět. 
Lidské srdce je jako zrcadlo, a v tom se přece 
zobrazují krásné i ošklivé věci. Autor si přál, 
aby knížka „posloužila dobré věci“, a to se mu 
jistě podařilo.

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 (10):  
Martin Reiner
Martin Reiner se, podobně jako řada jeho 
architektonických vrstevníků, věnoval 
v té době velmi žádaným návrhům 
činžovních domů. Díky tomu se mu 
podařilo uskutečnit řadu realizací po celé 
Praze. Původně však z Prahy nepocházel, 
narodil se v budapešťské čtvrti Kispest 
v roce 1900. Studoval na Německé vysoké 
škole technické v Praze mezi roky 1920 
až 1926 a po skončení studia založil spolu 
s inženýrem Juliem Landsmanem ateliér. 

Z období jejich spolupráce pochází řada 
velmi kvalitních realizací, například 
holešovické činžáky v ulici U Letenského 
sadu, Nad Královskou oborou nebo 
Podplukovníka Sochora, ale i v Sudoměřské 
ulici na Žižkově. Tyto stavby upoutají 
především svými zajímavými detaily, jako 
jsou barevně glazované kachličky nebo 
zaoblené přístřešky a kruhová okna nad 
vstupními dveřmi, jež je možné považovat 
za architektův podpis.

Za nacistické okupace se Martinu Rei-
nerovi jako zázrakem podařilo vyhnout se 
transportům díky maďarskému občanství. 
Po válce se již k architektuře nevrátil a do své 
smrti v roce 1973 se věnoval sochařství.

FiliP MesZaros

Předplaťte si Jews 
news!
Po třech letech neustálé snahy zlepšovat naše 
možnosti přicházíme nově s nabídkou předplat-
ného magazínu Jews News.

Za devatenáct korun měsíčně nyní máte možnost:
•  poslouchat audioverze našich článků a nezkrá-

cené 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 pravi-
delně 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 podě-
kovat za vaši tříletou podporu. Za výdělek z před-
platného plánujeme naše obzory dále rozšiřovat, 
abychom vám poskytli co nejpříjemnější požitek 
ze čtení Jews News.

činžovní dům na rohu ulic Podplukovníka sochora a Farského v pražských holešovicích

Fasáda a detail činžovního domu v ulici nad královskou oborou v Praze-
-bubenči

Fasáda a detail nájemního domu v ulici u letenského sadu v Praze-
-holešovicích
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výsTava

Výstava pohlednic na Bosporu
Předseda pražské židovské obce Fero 
bányai již mnoho let sbírá historické 
pohlednice s židovskou tematikou. 
výstava pohlednic se nyní díky 
spolupráci s českou ambasádou 
v Turecku dostala do synagogy 
v istanbulské galatě.

Fero Bányai vypráví, jak se stal sběratelem 
pohlednic: „Původně jsem sbíral známky, ale 
to bylo jenom pro sběratele a nikoho jiného 
to nezajímalo. Dostal jsem několik pohlednic 
se židovskou tematikou a myslel jsem si, že 
mám sbírku.

Pak se ukázalo, že jsou to mimořádně zají-
mavé pohlednice, zajímavé obsahem a často 
i z historického hlediska. Hlavně se ukázalo, 
že se to nesbírá podle katalogu – mám, 
nemám. Ale kdykoliv můžete objevit novou 
pohlednici nebo fotopohlednici, kterou si 
vlastně mohl vyrobit každý fotoamatér. Proto 
žádná sbírka není kompletní.

Dříve pohlednice měla svůj specifický 
význam, protože byla levnější, vlastně to byla 
nejlevnější komunikace. Zkoušel jsem tradici 
pohlednic oživit. Dělal jsem je a mám pořád 
reprinty, ale zájem je malý. Dnes cenově 
i možností kreativity a vlastní tvorby vítězí 
internet a mobily. Pohlednice dnes, trochu 
neosobně, využívají zejména instituce.

Dříve se posílaly pohlednice a korespon-
denční lístky třeba jako zprávy ze služebního 
pobytu nebo z fronty. Třeba Egon Erwin 
Kisch psal mamince korespondenční lístek 
skoro každý den.

Pohlednice nebo korespondenční lístky se 
využívaly také jako reklama, například spe-
ciální korespondenční lístky s obchodním 
sdělením. Podobně byly nádherné i firemní 
hlavičkové papíry a faktury.“

Synagoga v istanbulské Galatě je známá jako 
Krejčovská synagoga nebo „Schneider tem-
pel“ a leží přímo na cestě ke známé galatské 
věži. Synagoga byla postavena v roce 1894 
Spolkem židovských krejčí, což byla skupina 
aškenázských židů. Synagoga nyní slouží 
jako galerie. Právě zde jsou vystaveny staré 
židovské pohlednice mapující minulost židů 
na území především Rakouska-Uherska. 
Výstava má název „Jamim Mikedem“, tedy 
volně přeloženo „staré časy“. Kurátorem 
výstavy je generální konzul České repub-
liky v Istanbulu Jiří Čistecký. Výstava je 
připomínkou 80. výročí prvních transportů 
českých židů do terezínského ghetta.

Na výstavě najdou návštěvníci například 
pohlednice synagog z Příbrami, Olomouce, 
Karlových Varů a dalších českých a morav-
ských měst. Náměty mnoha pohlednic jsou 
náboženské, najdeme zde přání k židovským 
svátkům, ale zachycují také život střední 
a vyšší vrstvy židovského obyvatelstva 
přelomu století. Najdeme zde pohledy ze 
světa ortodoxních židů i ty sledující linku 
asimilace a emancipace, které byly populární 
právě kolem první světové války a během 
první republiky.

více k výstavě napsal přímo její kurátor 
Jiří čistecký.
Jak se může ocitnout výstava pohlednic 
o zaniklých synagogách v Československu 
a ve střední a východní Evropě v Istanbulu? 
A proč ji tady vlastně ukazovat? Odpověď je 
jednoduchá a důvody stejné jako na začátku, 
když jsem působil ve Vídni.

Vše začalo ještě trochu jinak. Před asi 
20 lety, když jsem se potkal s Philipem 
Carmelem, ředitelem Iniciativy evropských 
židovských hřbitovů, jsme se bavili o výcho-
doevropských židovských hřbitovech. Popi-
soval mi, jak strastiplné hledání a nacházení 
zaniklých židovských hřbitovů, především 
na území bývalého Sovětského svazu, 
často končí udivenými otázkami dnešních 
vlastníků zahrad či pozemků, když se dozví, 
že na nich kdysi stával židovský hřbitov 
a v jejich vesnici či dokonce domě žili Židé. 
Mnohdy jsou pak jejich reakce odmítavé až 
nepřátelské. Zdá se to nepochopitelné, ale 
není to tak neobvyklé ani ve střední Evropě. 
A od této nevědomosti je jen malý kus cesty 
ke strachu z neznámého a nepřátelství. Svoji 
roli hrají i obvyklé předsudky, kterými se to 
jen hemží, a to nejen na internetu. I proto je 
třeba historii neustále připomínat.

Hlavně proto, když jsem někdy v roce 2005 
poprvé uviděl unikátní sbírku pohlednic 
Františka Bányaie se synagogami, židov-
skými hřbitovy ale i dávno neexistujícím 
životem ve štetlech, ješivách a ulicích vesnic 
a měst střední a východní Evropy, jsem 
neváhal ani chvíli a navrhl mu začít ji před-
stavovat v zahraničí. Prvním místem byla 

Vídeň, kde výstavu doprovodila svým úžas-
ným zpěvem jidiš písniček Hana Frejková. 
Výstava zaznamenala velký ohlas a tak bylo 
přirozené, že jsme ji poté ukázali v řadě další 
evropských měst, ale i za mořem.

Istanbul se tak stal přirozenou volbou 
poté, co jsem tu od září loňského roku 
začal působit jako generální konzul České 
republiky. Záhy po nástupu jsem se seznámil 
s panem Izelem Rozentalem, sympatickým 
ředitelem galerie moderního umění „Schne-
iderstempel“ a navrhl mu uspořádat výstavu 
těchto pohlednic. Příhodnější místo bychom 
v Istanbulu asi těžkou hledali. Jak totiž 
název galerie napovídá, jedná se o bývalou 
synagogu „Tofre Begadim“ (Krejčovskou 
synagogu), kterou si postavila zdejší aške-
názská komunita.

Aškenázští Židé, kteří utíkali v 19. století 
především z ruského území před pogromy, 
nalezli často útočiště právě zde v centru 
Osmanské říše. Byli většinou chudí a místní 
sefardská zámožná komunita na ně shlí-
žela shora. Požádali proto sultána Abdul 
Hamida II. o souhlas se stavbou skromného 
templu, kde by mohli praktikovat svoji víru. 
Vznikla tak půvabná třípatrová synagoga, 
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kulTura

Kulturní program  
prosinec 2020  –  leden 2021
PrograM žMP Praha on-line

Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemio-
logické situace připravilo Oddělení pro vzdě-
lávání a kulturu Židovského muzea v Praze 
na následující týdny program on-line.
Máte-li zájem zúčastnit se některého 
z pořadů, zašlete prosím email na adresu: 
lucie.krizova@jewishmuseum.cz a do před-
mětu napište PŘENOS ON-LINE a uveďte 
datum pořadu.

Den před pořadem Vám bude zaslán 
odkaz, přes který se budete moci v reálném 
čase připojit k přednášce. V průběhu před-
nášky bude možné klást dotazy formou 
 on-line chatu, který je součástí aplikace.

 Věčná síla pomáhat Jak proží-
vali svoje těžké životní chvíle 
dva známí čeští rabíni 
Dr. Richard Feder a Dr. Gustav 

Sicher? Oba poznamenaní traumatem holo-
caustu, osobními rodinnými tragédiemi, těž-
kými osudy souvěrců a k tomu ještě neleh-
kou situací 50. let a nástupem režimu, který 
náboženství zatracoval? Nejen o tom bude 
hovořit psycholožka a spisovatelka Zuzana 
Peterová, autorka knížek o těchto rabínech.

 Funkce rodokmenů v knize 
Genesis a dalších biblických 
textech
Biblické rodokmeny patří 

k málo čteným pasážím Písma. Už od staro-
věku si lidé lámou hlavu nad tím, jak jejich 
údajům porozumět a jakou úlohu tyto oddíly 
vlastně v Bibli mají. Ve své přednášce prof. 
Martin Prudký z Centra biblických studií 
AV ČR a UK v Praze posluchače uvede do 
základních typů rodokmenů a jejich funkcí, 
do jejich užití v biblických textech, a to 
zejména v knize Genesis.

Přednáška je součástí cyklu Židé a staro-
věký Přední východ.

 Současný izraelský film
V své přednášce se filmová 
historička a novinářka Alice 
Aronová zaměří na vznik 

a vývoj filmového průmyslu v Izraeli, 
představí nejdůležitější tvůrce a přelomové 
filmy, poukáže na současná témata a trendy 
nynější izraelské kinematografie a zmíní i 
její úspěchy na prestižních filmových festi-
valech. Po skončení online přednášky bude 
prostor na diskusi s diváky.

 Kašrut: co Židé jedí 
a co by neměli II.
V lednové přednášce koordiná-
tor kašrutu Vrchního rabinátu 

Židovské obce v Praze Chaim Kočí naváže 
na své prosincové povídání a bude se do 
hloubky věnovat tématům košer stravování 
a pravidlům, která jsou s ním spojena.

iZraelskÁ kulTura v české 
rePublice online

 Venisáž: Zapouzdření
Výstava umělkyně Ilany Salama 
Ortar s názvem „Zapouzdření“ 
se zabývá pojmem paměti 

a její ochranou. V konfrontaci s virtuálním 
světem, který zdánlivě nepotřebuje skutečné 
a hmatatelné uchování předmětů a zážitků 
z minulosti. Zapouzdření vzpomínek ve 
skleněných kapslích je doplněno videoartem 
a pracemi na papíře. Všechny práce společně 
řeší projevy cizosti a jinakosti.

Výstava bude k vidění do 25. února 
2021 v Artivist Lab Kampus Hybernská 
v Praze. Na webových stránkách galerie 
www.artivistlab.info bude k vidění také 
 on-line verze výstavy.  

Moishe house online

 Havdala
Připojte se k nám v sobotu na 
havdalu, deskovky a víno! Při-
pravili jsme si pro vás toho víc…

Zájemci pište o link na ZOOM!
Více informací na facebookových stránkách 
Moishe House Prague nebo emailové 
adrese moishehouseprague@gmail.com

ČTVRTEK

7. 1. 
18.00

ÚTERý

12. 1. 
18.00

ČTVRTEK

14. 1. 
18.00

ÚTERý

19. 1. 
18.00

ÚTERý

29. 1. 
18.00

SOBOTA

19. 12. 
19.00

která byla otevřena 8. září 1894. Bohužel 
o 70 let později musela být uzavřena kvůli 
neustálému snižování počtu členů. O půl 
století později však otevřela své dveře 
opět, tentokrát jako umělecká galerie, 
která hostí výstavy a koncerty.

Galerie se nachází uprostřed čtvrti 
Beyoglu, která především kvůli svojí 
strategické poloze hrála v historii města 
mnohokrát významnou roli. Třeba 
i díky jedné z dominant města, kterou je 
Galatská věž. Beyoglu bylo v Istanbulu 
vždy synonymem modernity a pokroku, 
ale i kulturním a diplomatickým srdcem 
osmanského impéria. V 19. století se tato 
čtvrť stala také ekonomickým a finanč-
ním centrem říše s mnoha významnými 
bankovními domy i obchodními firmami. 
Jelikož zde mnoho lidí úspěšně vedlo 
svoje obchody, stalo se Beyoglu na konci 
19. století také rezidenční čtvrtí mnoha 
členů místní židovské obce.

I když zde dnes již téměř nikdo nesídlí, 
je zde stále mnoho úžasných památek. 
Vedle synagogy Neve Shalom, největší 
dosud aktivní synagogy v Istanbulu, je 
zde rovněž funkční Italská synagoga, 
kanceláře rabinátu nebo sídlo italské 
a aškenázské komunity. Bez zajímavosti 
není ani skutečnost, že je Beyoglu jedinou 
částí Istanbulu, která dodnes nemá žád-
nou významnou mešitu. O to více je zde 
pravoslavných, katolických a protestant-
ských kostelů, ale i synagog.

Výstava pohlednic ze sbírky Františka 
Bányaie tu byla očekávána s napětím 
a to nejen mezi členy místní aškenázské 
komunity, která dnes čítá jen o málo více 
než 200 osob z celkových 10 000 členů 
turecké židovské obce. Jejího zahájení 
dne 29. 10. se měl účastnit i starosta 
Istanbulu a vycházející turecká politická 
hvězda Ekrem Imamoglu. Pandemie však 
tomuto počinu nepřála a omezení turecké 
vlády způsobila, že zahájení proběhlo 
jen v minimálním počtu osob. O to větší 
pozornosti se jí však dostalo v místních 
médiích a zaznamenala rovněž kladný 
ohlas návštěvníků. Domluvili jsme se 
proto na jejím prodloužení o další měsíc, 
do začátku ledna. Odtud by se měla vydat 
v létě příštího roku do Izmiru, jednoho 
z hlavních ekonomických center Turecka.

A poté dále, zřejmě do Jeruzaléma, kde 
dosud nikdy nebyla vystavena. Z Istan-
bulu je to do hlavního města Izraele jen 
kousek. To je ale jiná část příběhu, který 
začal před mnoha lety.

JiŘí čisTecký, kaTeŘina MikulcovÁ
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Písnička

Lach Jerušalajim

Tobě, Jeruzaléme, mezi hradbami města 
Tobě, Jeruzaléme, nové světlo zazáří. 
V našem srdci, v našem srdci je jediná píseň: 
Pro tebe, Jeruzaléme, mezi Jordánem a mořem.

Ty, Jeruzaléme, máš nádherné prastaré panorama, 
V tobě, Jeruzaléme, jsou ukryté taje i tajemství. 
V našem srdci, v našem srdci je jediná píseň: 
Pro tebe, Jeruzaléme, mezi Jordánem a mořem.

Na 25. prosince připadne půst 10. tevetu – 
jeden z postních dnů židovského kalendáře, 
který nám připomíná zničení Chrámu. 
Konkrétně toto datum odkazuje k počátku 
obléhání města Jeruzalém roku 588 p. o. l. 
O necelé dva roky později (9. avu 586 p. o. l.) 
toto obléhání skončilo zkázou jeruzalém-
ského Chrámu. Přesto, že jde o postní den 

a den smutku, pojďme si zároveň s ním 
připomenout i naději v obnovu Jeruzaléma 
s písní Lach Jerušalajim (Tobě Jeruzaléme).

Autorem textu je izraelský básník Amos 
Ettinger (*1937) pocházející z Ramat Gan, 
který napsal mnoho populárních písní. 
Hudbu složil Eli Rubinstein (1929–2003), 
dirigent a skladatel pocházející z Bukureště. 

Rubinstein žil mezi lety 1963–1968 v Izraeli 
a poté se usadil v kanadském Montrealu. 
Během svého života se stal významným 
hudebním skladatelem i autorem filmové 
hudby. Na svém kontě má však také několik 
slavných populárních písní, mezi něž patří 
také Lach Jerušalajim, která vznikla roku 
1967 během Rubinsteinova života v Izraeli.

לך ירושלים, בין חומות העיר
לך ירושלים, אור חדש יאיר.

בליבנו, בליבנו רק שיר אחד קיים
לך ירושלים, בין ירדן וים.

לך ירושלים, נוף קדומים והוד
לך ירושלים, לך רזים וסוד.

בליבנו, בליבנו רק שיר אחד קיים
לך ירושלים, בין ירדן וים.


