
5
ročník 20 • švat  5781 • leden–únor 2021 www.maskil.cz

maskil

Rabínské slovo Nový rok stromů 
Poučné midraše a příběhy k ט״ו בשבט  2
RoZHovoR Michael Lichtenstein:  
Na svátky máme vždy plno! 6
aktuálně Pomáhat má smysl 7
tRadice Tu bi-švat, Nový rok stromů 10
HebRejština Minikurz hebrejštiny 
pro samouky II (4. lekce) 12

tRadice Požehnání třetí 13
HistoRie Vzpomínky na fotografy 14
jews news Nebojte se očkování  
aneb jak fungují nové vakcíny proti 
koronaviru 16
 Památník Terezín vyhlásil další ročník literární 
a výtvarné soutěže 17

liteRatuRa s davidovou HvěZdou 
Život jako vzrušující divadelní představení 18
 Leonard Cohen: život v hudbě 18
kultuRa Kulturní program  
leden–únor 2021 19
PísniČka Himnon le-Tu bi-švat 20

המשכיל

Ro
zk

ve
tlá

 m
an

dl
oň

 v
 J

er
uz

al
ém

ě,
 T

u 
bi

-š
va

t 2
02

0.
 F

ot
o 

RP

Předjaří tiše klepe na naše dveře.
Krásný Tu bi-švat!
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ÚVODNÍK

Vítejte u předjarního čísla Maskilu. 

Za oknem to vypadá zimě, ale Tu bi-švat už 
je tady, takový židovský posel jara, podobně 
jako český skřivan vrzající na Hromnice. 
Ačkoliv tady stromy pokvetou až za dva 
měsíce, tubišvatový seder si můžete udělat 
už nyní a k plnému vychutnání tohoto 
svátku může pomoci i náš článek o tubišva-
tovém sederu, který si užijí dospělí i děti.

Zahajujeme nový seriál o židovských 
fotografech, které pro Maskil připravuje 
fotograf Pavel Scheufler. Pokračujeme 
v seriálu rozhovorů s předsedy židovských 
obcí v České republice. Tentokrát jsme se 
vydali do Teplic a Michael Lichtenstein nás 
provedl zasněženým lázeňským městem, 
které teď v době koronaviru zeje prázdno-
tou. O potýkání se s pandemií je také velký 
článek věnovaný dobrovolníkům, kteří 
pomáhají (nejen) na Hagiboru. Zaslouží 
naši podporu a poděkování.

27. ledna si připomeneme Den památky 
obětí holokaustu, v tento den roku 1945 byl 
Rudou armádou osvobozen koncentrační 
vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau. 
Pamětníků, přeživších rychle ubývá a je 
důležité si minulost stále připomínat. Jak 
ostatně svědčí i nedávná akce odpůrců 
očkování proti nemoci COVID−19. Proná-
sledování Židů, šoa a odpor k očkování 
skutečně nejsou jedno a totéž, ba se to 
ani zdaleka nepřibližuje. Ale o tom někdy 
příště.

Pevné zdraví, radost ze sněhu a příjemné 
čekání na jaro přeje redakce.

VAŠE REDAKCE

RABÍNSKÉ SLOVO

Nový rok stromů
Poučné midraše a příběhy k ט"ו בשבט
Od středečního večera 27. do 
čtvrtečního večera 28. ledna 
slavíme 15. den měsíce švatu 
neboli ט״ו בשבט, jenž nazýváme 
též Novým rokem stromů – 
.ראש השנה לאילנות

Gemara učí, že právě datum 15. švatu bylo 
určeno proto, že od tohoto dne začíná do 
kořenů stromů proudit voda nového roku. 
Rabi Zeira říká: עד כאן הן חיין ממי השנה שעבר 
 Do tohoto – מיכן והילך הן חיין ממי השנה הבאה
(dne) stromy žijí z vody minulého roku, od 
tohoto dne žijí z vody příštího roku. (Jeruza-
lémský Talmud, Roš ha-šana, kap. 1, halacha 
2). V praxi to znamenalo, že z ovoce, které 
začínalo dozrávat před 15. švatem se oddělo-
valy desátky za minulý rok, ale z ovoce, které 
začínalo dozrávat po 15. švatu se oddělovaly 
desátky za příští rok (Roš ha-šana 15b).

Nový rok stromů je v Izraeli tradičně 
spojen s vysazováním sazenic nebo 
malých stromků. Tato tradice je mnohými 
mylně spojována s moderními dějinami 
Izraele a s KKL (Židovský národní fond). 
Samozřejmě, KKL je organizací, která má 
nesmírný podíl a zásluhy na vysazování 
ovocných i neovocných stromů, na zales-
ňování a na neustálém zkrášlovaní přírody 
Izraele, ale s povinností vysazovat stromy 
v zaslíbené zemi se setkáváme již v Tóře.

ל־ֵעץ ַמֲאָכל… ם ָכּ  – ְוִכי־ָתֹבאּו ֶאל־ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶתּ
Až přijdete do země a budete sázet různé 
ovocné stromy… (3. Mojžíšova 19‚23). Řekl 
Hospodin synům Izraele: Ačkoli ji naleznete 
plnou všeho dobrého, neřeknete si: Budeme 
sedět a nebudeme nic sázet. Naopak, když 
jste přišli a viděli jste stromy, které zasadili 
jiní před vámi, tak i vy budete sázet pro 
vaše potomky. (Midraš Tanchuma, paraša 
Kedošim 8).

Rabi Jochanan ben Zakaj říkal: Měl-li 
jsi v ruce sazenici a tu ti řekli: Hle, přichází 
Mesiáš – zasaď sazenici a teprve potom ho jdi 
přivítat. (Masechet Avot d’rabi Natan, nusach 
‚bet‘, kap. 31).

Vypráví se, že se jednou na Tu bi-švat octl 
rabi Jicchak Meir Alter z Góry (1799  –1866) 
v městečku Kocku na návštěvě u kockého 
rabína Menachema Mendela Morgenszterna 
(1787–1859). Tu jej hostitel rabi Menedel 
vyzval, aby řekl něco na aktuální téma. Rabi 
Jicchak začal velmi učeně a do hloubky 
hovořit o významu Nového roku stromů. 
Když dokončil svou učenou řeč, rabi Mendel 
mu řekl: „Tvé vynikající kázání má své místo 
pouze v galutu (diaspoře), ne však v zemi 
Izraele, neboť v zemi Izraele neslavíme Nový 
rok stromů slovy – kázáním, nýbrž činy.“ Tato 
slova rabiho Mendela z Kocka dnes plníme. 

Na Tu bi-švat po celém Izraeli vysazujeme 
mladé stromky.

Jiný příběh vypráví o tom, že jakýsi chasid 
utratil obrovskou sumu peněz, za něž pak 
na Tu bi-švat koupil ovoce ze země Izraele. 
Všechno toto vzácné ovoce vzal a daroval 
ho svému rebemu. Rebe mu řekl: „Tolik jsi 
se snažil, abys sehnal všechno toto krásné 
ovoce, a teď mi je jen tak prostě daruješ?!“ 
Chasid mu odvětil: „Neučil jsem se přece od 
tebe o důležitosti tohoto ovoce, rebe? Tak nás 
učí verš ד ֵמר ֲאדָֹניו ְיֻכָבּ ְרָיּה ְושֹׁ ֵאָנה יֹאַכל ִפּ  – ֹנֵצר ְתּ
Kdo hlídá fíkovník, bude jíst jeho plody a kdo 
střeží svého pána, získá vážnost.“ (Přísloví 
27‚18).

Podívejme se, co zapsaná ústní tradice – 
midraše říkají o ovoci Svaté země:

Olivovník
Proč se národ Izraele přirovnává k olivě? 
Podobně jako z oliv dostaneme olej jejich 
lisováním, tak lid Izraele se nenapraví, dokud 
neprojde lisem těžkých zkoušek. Podobně 
jako olivy neopadávají v letních dnech a ani 
v období dešťů, tak ani v národu Izraele není 
zbytečného člověka na tomto i na onom 
světě. (Menachot 53b).

Toto přirovnání s ušlechtilou olivou 
můžeme vysvětlit i následovně: olivovník 
roste, košatí se a staletí, ba tisíciletí nese 
plody, a přitom odolává nejen slunečnímu 
žáru, ale i prudkým dešťům a větru. Podobně 
je tomu se židovským národem, který po 
staletí odolával a dosud odolává nenávisti 
svých nepřátel, během dějin prošel přetěž-
kými zkouškami, avšak, podobný olivovníku, 
roste, sílí a dává plody, z nichž má užitek 
nejen on sám, ale i celé lidstvo.

O holubici, kterou Noe vypustil, aby zjistil, 
zda již opadly vody potopy, řekl rabi Jeremja 
ben El’azar: Co znamená ה ֲעֵלה־ַזִית ָטָרף  ְוִהֵנּ
ִפיָה  a hle, měla v zobáčku čerstvý olivový – ְבּ
lístek (1. Mojžíšova 8‚11). Holubice řekla 
Hospodinu: „Pane světa, nechť je má potrava 
hořká jako oliva, ale z Tvé ruky, než aby byla 
sladká jako med, ale závisela by na člověku.“ 
(Eruvin 18b).

Fíky
Fíky nečešeme naráz jako ostatní ovocné 
plody. Musíme je česat postupně tak, jak na 
fíkovníku dozrávají. Proč se Tóra podobá 
fíku? Protože plody většiny ovocných 
stromů, například olivy, hrozny nebo datle 
češeme naráz, ale fíky se češou postupně. 
Podobné to je i s učením Tóry. Dnes se učíme 
málo a zítra více, neboť učení Tóry není 
omezeno na rok dva. Tóru se musíme učit 
postupně, ale vytrvale a též jak postupně 
intelektuálně zrajeme, pronikáme stále hlou-
běji do jejího studia. (Eruvin 54b).
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Granátové jablko
Granátové jablko se vyznačuje velkým 
množstvím sladkých semen, která jíme. Naši 
učenci připodobňovali národ synů Izraele 
k granátovému jablku. Jako rozpuklé gra-
nátové jablko jsou tvoje skráně – ֶפַלח ָהִרּמֹון  ּכְ
ֵתך  Tehdy začal Mojžíš .(Píseň písní 4‚3) ַרּקָ
chválit syny Izraele, dokonce i ti z nich, kteří 
jsou duchovně prázdní, jsou plní dobrých 
skutků a micvot jako je semen v granátovém 
jablku. (Midraš Šir ha-širim Raba 4:3).

Podobná slova uvádí též talmudický 
traktát Brachot 57a: Ten, kdo viděl ve snu roz-
puklé granátové jablko, znamená to micvot, 
neboť stojí psáno: ֵתְך ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָקּ  jak – ְכּ
rozpuklé granátové jablko jsou tvé skráně… 
(Píseň písní 4‚3). Dokonce duchovně prázdní 
Židé (nevzdělaní v Tóře, ‚am ha‘arec‘) jsou 
plní micvot jako je semen v granátovém 
jablku. A téměř shodný výrok uvádí také 
traktát Sanhedrin 37a když cituje Réše Lakiše 
na adresu nevzdělaných Židů.

Datle
Datle rostou vysoko v palmových korunách, 
a proto je naši učenci připodobňují šlechet-
nému židovskému srdci. Tak jako datle 
směřuje vzhůru, tak i srdce národa synů 
Izraele jsou obrácena vzhůru, k nebeskému 
Otci. (Midraš Bemidbar Rabba 3:1). ָמר ָתּ יק ַכּ  ַצִדּ
ה ָבנֹון ִיְשֶׂגּ ְלּ ֶאֶרז ַבּ  Spravedlivý poroste – ִיְפָרח ְכּ
jako palma, rozroste se jako libanonský cedr 
(Žalm 92‚13).

Rabi Dov-Beer z Mezeriče (zemřel 
1772) říkal, že slova Žalmu nás učí tomu, 

že jsou dva druhy spravedlivých – cadiků. 
Spravedliví, kteří žijí uprostřed svých 
bližních, učí a přibližují je Tóře a k plnění 
přikázání – micvot. Jsou však i spravedliví, 
kteří se izolují od okolního světa, pohroužení 
do studia Tóry a do modliteb. Ti první jsou 
podobní datlové palmě nesoucí plody a dáva-
jící tak obživu lidem. Ti druzí jsou podobní 
cedru – vysocí a povznešení v moudrosti, ale 
nedávající žádné plody. (Jejich moudrost leží 
ladem a není využita ku prospěchu bližních).

Stromy a železo
Po stvoření světa, když se na zemi objevily 
stromy, zahrady, háje a lesy, stromy se začaly 
velice bát. Řekly si mezi sebou: „Hle, přijde 
doba, kdy si člověk vyrobí železné sekyry 
a vyrube nás a my zhynem.“ Jejich slova 
slyšelo železo a řeklo jim: „Když budete žít 
svorně a v míru a nebudete se mezi sebou 
hašteřit, člověk vám nebude moci uškodit. 
Vždyť odkud by vzal člověk dřevěné topůrko 
na svou sekyru?“ (I. B. Levner, כל אגדות ישראל 
I.–II., 1898–1900).

Tento krátký příběh je vlastně ponauče-
ním nám, lidem. Pokud budeme v našich 
komunitách žít svorně s vědomím, že vše 
konáme pro blaho pospolitosti a ne pro 
vlastní prospěch či ego, s úspěchem překo-
náme všechna současná i budoucí úskalí, 
které s sebou život přináší.

RABÍN DANIEL MAYER

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

Leden – únor 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
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ROZHOVOR

Na svátky máme vždy plno!

Další díl našeho seriálu 
rozhovorů s předsedy 
židovských obcí v České 
republice nás zavede do 
krásného lázeňského města 
Teplic. Během setkání 
s předsedou Michaelem 
Lichtensteinem chumelilo 
a teplické židovské památky 
byly pohádkově zasněžené.

Historie
První doložené zmínky o židovských 
obyvatelích Teplic pocházejí z roku 1414. Až 
doba vlády Josefa II. přinesla osvobození 
Židů od středověkých restrikcí. Roku 1831 
byl založen Israelitische Badeinstitut, který 
spravoval hospitál sloužící i k léčbě cizích 
Židů. Na chodu lázní, a s tím spojené léčbě, se 

však členové židovské komunity podíleli již 
dříve. Již v roce 1582 se komunita podílela na 
stavbě Kamenných lázní a jejich pravidelné 
údržbě. Díky tomu mohli Židé využívat v pro-
storách lázně vlastní mikve, s částí mužskou 
a ženskou. Nemajetní využívali potůčku 
v Šanově v blízkosti sirných vřídel; dnes 
v těchto místech stojí Hadí lázně. Rozmach 
lázeňství a současně i židovské komunity 
nastal v 19. století.

Roku 1825 byly židovské vanové lázně 
pro muže, ženy a přespolní na náklady 
teplické obce přesunuty do přízemí domu 
U tří lilií v blízkosti Pravřídla, odkud byla 
čerpána voda z nejstaršího a nejsilnějšího 
pramene. V rámci ozdravných procedur zde 
byly prováděny bahenní a rašelinové zábaly 
a koupání v teplé vodě obohacené o minerály. 
Ve sklepních prostorách byla rituální mikve; 
využívaly ji hlavně ženy k tohorot hamišpa-
cha (tzv. rodinná čistota). Tyto lázně (později 
přejmenovány na Sofiiny) byly r. 1946 v rámci 

asanace židovského ghetta v Teplicich necit-
livě zbourány.

Pro stavbu Židovského lázeňského hos-
picu byla r. 1831 založena nadace Napthaliho 
Katze. K položení základního kamene 
v dnešní Lipové ulici došlo o pět let později. 
Nové lázně se staly dostupnější širším vrst-
vám, protože dům sloužil k ubytování a léčbě 
cizích židovských návštěvníků města Teplic 
a Šanova. Po roce 1900 bylo přistavěno patro; 
v této nezměněné podobě se dům dochoval 
do dnešních dnů. Dnes zde sídlí židovská 
obec.

V roce 1853 měly Teplice 2 800 obyvatel, 
z toho 500 židovského vyznání; v roce 1870 
tu bylo již 1 280 Židů. Tento vzrůstající 
počet členů obce vedl v letech 1880–1882 
k vybudování nové velké synagogy – nejpro-
stornější synagogy, která kdy byla v Čechách 
postavena. Synagoga, na jejímž místě je dnes 
památník, byla vypálena teplickými Němci 
během Křišťálové noci 9. listopadu 1938 zcela 

Před vstupem na upravený židovský hřbitov v Sobědruhách u Teplic. Zde byli pohřbívání také židé z nedalekého Saska
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vypálena. Dnes tedy komunitě slouží modli-
tebna v prvním patře židovské obce.

Po 1. světové válce přišla velká skupina 
ortodoxních židů – uprchlíků z východní 
Evropy, kteří se na Teplicku usadili. V roce 
1932 čítala Židovská náboženská obec v Tep-
licích kolem 5 000 osob. Události v nacistic-
kém Německu, připojení Rakouska a hrozba 
obsazení pohraničí donutila řadu židovských 
rodin k odchodu již koncem léta a v září 
1938. Do konce roku opustilo teplický okres 
na 7 000 Židů, po sobě zanechali značný 
majetek. Kronika vypočítává, že z 231 velkých 
podniků ve městě mělo 89 židovské majitele 
a téměř všechny obchody byly v židovských 
rukou. V Teplicích zůstalo 511 opuštěných vil 
a domů a 526 bytů.

Po válce se vrátila jen hrstka židovských 
obyvatel, a tak většinu z téměř 1 300 členů 
obnovené židovské obce tvořili uprchlíci 
z Podkarpatské Rusi. I z nich většina využila 
možnosti odstěhovat se do nově vzniklého 
státu Izrael, takže v Teplicích žilo roku 1949 
jen 420 Židů.

O současnosti s Michaelem 
Lichtensteinem

Jaký je poválečný vývoj židovské obce 
v Teplicích? Co se dělo po roce 1945?
V roce 1945 se vrátili lidé, kteří byli větši-
nou v koncentračních táborech. Jedním 
z nich byl i můj otec, který spolu obnovil 
židovskou komunitu. Z těch původních 5 
000 židovských obyvatel se jich vrátilo jen 
pár. A mnoho jich odešlo v roce 1948 do nově 
vznikajícího státu Izrael. Mezi těmi zbylými, 
kteří tu ještě zůstali, byl i můj děda, který tu 
působil jako šámes. A v roce 1964 přišla tak-
zvaná druhá alija, která byla ukončena rokem 
1968/69, a lidé odcházeli do již fungujícího 
státu Izrael a zůstala tu jen malá skupinka 
lidí. Ti tady pracovali do roku 1990 a jedním 
z nich byl pan Chaim Klein. Snažili se udržet 
židovství, aby vůbec mohlo nějak fungovat. 
Po druhé světové válce přišlo mnoho lidí 
z Podkarpatské Rusi. Bylo tady prázdno po 
odsunu Němců a lidé sem byli přiděleni na 
budování infrastruktury a práci. Někteří tady 
zůstali, ale mnoho jich pak odešlo do Izraele. 
Hodně tepličáků odešlo do Izraele již v roce 
1948. My s nimi stále udržujeme kontakt, 
jezdí sem a my tam. Řada z nich dosáhla 
v Izraeli významného postavení.

Po roce 1990 tu byla menší komunita, 
která se do roku 2001 snažila komunitu 
udržet. A s odchodem předcházející generace 
jsme přišli my mladší a snažili jsme se obec 
trochu rozpohybovat. Byl jsem úspěšný 
podnikatel, ale protože jsem chtěl židovství 
tady v Teplicích udržet, skončil jsem s pod-
nikáním. Od roku 2004 se věnuji udržení 
židovské komunity ve spolupráci s ostatními 
organizacemi i jednotlivci v Teplicích a okolí.

Kolik má obec členů a jaké je věkové slo-
žení?
Obec má 131 členů, věkové složení je v prů-
měru kolem 50 let. Jsou tady děti a vnoučata 
z rodin, tím se to omlazuje, ale zase nám 
odchází ta starší generace. Počet lidí zůstává 
více méně stejný a doplňuje se. Jsou to pře-
vážně uzavřené rodiny. V Teplicích je mnoho 
lidí, kteří mají židovské kořeny, ale z různých 
důvodů se nechtějí nikde evidovat a organi-
zovaně zapojovat. Těch důvodů je mnoho, 
strach z nacionalismu, obavy o budoucnost, 
židovství je pro řadu lidí spojeno se stra-
chem. Ten strach není vidět, ale latentní 
antisemitismus je ve společnosti přítomen. 
Je tady tedy mnoho lidí, kteří nejsou evi-
dováni, ale přicházejí sem na všechny akce 
a jsou s námi v kontaktu a nemáme s tím 
problém. Účastní se svátků, chodí na kabalat 
šabat, na výstavy a nevadí, že nejsou registro-
váni jako členové.

Když vezmu celé to území, které spadá 
pod naši obec, tak je zde mnoho lidí, kteří 
mají zájem o zachování židovského života. 
V každé lokalitě někoho máme, s kým 
spolupracujeme. Na opravě památek, údržbě 
hřbitovů, pokládání kamenů zmizelých 
a podobně. V celém regionu Severozápadních 
Čech se snažíme mít kameny zmizelých, 
abychom ukázali, že zde žili Židé a skončili 
v koncentračních táborech, prožili tady část 
svého života a nesmíme na ně zapomenout. 
Jsou v Teplicích, v Žatci, na Peruci, a v dal-
ších místech.

Jak probíhá péče o seniory a přeživší?
Jsme jediná obec, která je v základní síti soci-
álních služeb Ústeckého kraje. Jsme součástí 
komunitního plánu města Teplice. Nadační 
fond obětem holocaustu nám pravidelně při-
spívá v rámci projektu „Péče“ na péči o naše 
přeživší. V rámci těch aktivit se staráme 

o osoby, které jsou evidovány prostřed-
nictvím Claims Conference. Poskytujeme 
pečovatelské služby, domácí péči a osobní 
aktivity, do rodin chodí naše masérky, což 
je velmi žádané. Se sociální pracovnicí si 
mohou senioři popovídat, to jim teď velmi 
chybí. Pravidelných klientů máme 8 a asi 15 
lidí, které navštěvujeme nepravidelně, když 
potřebují. Děláme i úklid, pomoc s něčím 
v domácnosti, dopravu a podobně. Protože 
jsme v síti sociálních služeb (Odborné soci-
ální poradenství), staráme se též o majoritní 
společnost. Vše je to ale pod taktovkou 
Židovské obce.

Jak fungují programy pro rodiny s dětmi 
a děti vůbec?
To je problém v současné době. Rodiny 
s dětmi zde jsou. Děti na obec přicházejí, 
ale pouze na svátky, na kabalat šabat, který 
máme vždy jednou za měsíc a na různé akce. 
Děti se obecního života účastní, ale nemáme 
vyloženě nějaký intenzivní dětský klub, 
školku, nějaký pravidelný týdenní kroužek 
po škole, aby se děti více zapojily. Přál bych 
si něco takového, ale dětí zatím není tolik. 
Ale je pravda, že mladé tady máme a děláme 
pro ně aktivity v rámci projektu Naše 
budoucnost. Každý měsíc máme výukový 
program Učíme se Tóře, pokud chtějí přijít 
a zajímají se, náš duchovní Tomáš Pulc jim 
vše vysvětluje a učí je. Mladí lidé z Teplic 
odcházejí za prací a penězi do Prahy, do 
Německa a jinam. To je ale problém celého 
města a regionu.

Na jaké programy lidé nejraději chodí?
Lidi mají rádi svátky a jídlo. Na svátky máme 
vždy plno. I v době koronaviru jsme měli 
s rabínem Sidonem Lag ba-omer a přijel 
i nový hejtman a další politici. Bylo to 
radostné, svátek jsme oslavili s hudebníky, 

Mezi obnovenými a opravenými náhrobky 
(macevami) na židovském hřbitově 

v Sobědruhách, na kterém se podílela i Zemská 
vláda německé spolkové země Sasko
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vždycky si zazpíváme. Lidi mají nejraději 
tu pospolitost, sounáležitost, která teď tolik 
chybí a žádný Zoom to nenahradí. Všem teď 
chybí setkávání a osobní kontakt. Populární 
je také náš komunitní časopis Posel, který 
vydáváme jako čtvrtletník.

Jak v Teplicích funguje náboženský život?
Jsme ortodoxní obec, ale pro členství se 
řídíme právem návratu. Máme ortodoxního 
rabína, naším duchovním je Tomáš Pulc, 
náboženský život je plný, slavíme všechny 
svátky, včetně těch menších. Naplňujeme 
dům lidmi a ve spolupráci s rabínem 
Sidonem, s Dani Vaňkem, Chaimem Kočím, 
s pražským rabinátem a federací náš 
duchovní Tomáš Pulc připravuje program. 
Lidi to zajímá, loni třeba Chaim Kočí měl 
cyklus přednášek o rabínech, chasidech. 
Nyní jsme omezeni koronavirem. Ale měli 
jsem online oslavu Chanuky, Dani Vaněk 
přijel venku zapálit chanukii, k tomu jsme 
měli hudbu, bylo to hezké. Všechno dáváme 
na náš web: www.kehila-teplice.cz.

Základem je pro nás Den památky obětí 
holocaustu, pokaždé před tímto dnem jsme 
dělali přednášky pro děti ze škol v ústeckém 
regionu ve spolupráci se ŽO Ústí nad Labem. 
Jsou to přednášky v Domě kultury v Ústí 
nad Labem, na které přijde na 700 dětí a vždy 
je tam pamětník nebo rabín Sidon. Letos 
s koronavirem tedy přednášky nejsou, ale za 
rok snad zase ano. Chceme, aby děti viděly, že 
Židé tady žijí s nimi. Připravovali jsme také 
podklady k výuce o judaismu ve školách.

Jaké gijury vaše obec uznává?
To je stálý problém, zatím nevyřešený fede-
rací. Gijury uznáváme jen ortodoxní, protože 
jsme ortodoxní obec. Ale když je někdo 
žid podle práva návratu, má tedy alespoň 

jednoho židovského prarodiče, rádi takové 
nové členy uvítáme. Musí nám doložit původ 
podle stanov a splnit podmínky a rabín Sidon 
to schválí. Stejně tak i hřbitov se řídí orto-
doxní halachou a pohřbíváme tedy jen židy 
po matce, ostatním tam dáváme případně 
urny, to je možné.

Přidávají se do komunity noví členové, kteří 
se sem stěhují ze zahraničí?
Dlouhodobě se sem stěhují rusky mluvící 
židé z Izraele. Umožňujeme jim po doložení 
všeho, co požadují naše stanovy, aby se stali 
právoplatnými členy židovské obce a otví-
ráme jim více dveře než dříve. Jsem tomu 
velmi rád, protože i to je budoucnost této 
obce. Ti lidé žijí ve městě, zapojují se tady 
do života a chceme, aby plnohodnotný život 
žili i v rámci židovské obce. Po posledních 
volbách se představenstvo výrazně omladilo 
a i tam je člen, který se do Teplic přistěhoval 
z Izraele. Nové vedení už chce vést obec 
moderním novým způsobem.

Co je největším současným problémem?
Samozřejmě koronavirus. Nemůžeme se 
setkávat. Ale jinak jako problém vidím 
finance. To může vést až k zániku obcí 
v rámci federace, protože jsem dlouholetým 
místopředsedou Federace židovských obcí 
v ČR a vím, že finance jsou problém. Obce 
se nemohou financovat samy. Židovské 
muzeum v Praze nyní nevydělává, a tudíž 
nepřivádí finance do rozpočtu federace, 
odkud by tekly dále do jednotlivých obcí. 
Omezené jsou nyní i pronájmy, protože kvůli 
koronaviru mají problém ti pronajímatelé 
a není jak a z čeho finance vymáhat.

Nevidím problém v mladých. Ti přijdou, 
tak jako jsme přišli my. Jestli to bude můj 
syn nebo syn někoho jiného, je jedno. Rodiny 

mají děti a ty děti si v jednu chvíli uvědomí, 
že mají židovské kořeny. Problém je finan-
cování. Mysleli jsme, že obce budou samofi-
nancovatelné, ale nejsou. Po odluce církve 
a státu jeden zdroj financí odpadl. Chybí lidé 
kteří by řídili společnosti přidružené pod 
obcemi. A to jsem bývalý úspěšný podnikatel, 
ale nefungovalo to. Uvidíme, jak se situace 
bude dále vyvíjet.

Co považujete za největší úspěch
Určitě opravu a údržbu památek. To je moje 
srdeční záležitost. Mnoho památek jsme 
dostali do výborného stavu. Opravili jsme 
úžasné hřbitovy v Sobědruhách, Lounech, 
Hřivčicích, Žatci, Mostě a na jiných místech. 
Spolupráce s krajany v Izraeli je také skvělá 
a úspěšná. Izrael je naše druhá domovina.

KATEŘINA MIKULCOVÁ 
Foto MS

Na novém židovském 
hřbitově před 

náhrobky významných 
teplických 

podnikatelských rodů, 
jakými byly například 

Rothschildovi nebo 
Blochovi…
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AKTUÁLNĚ

Pomáhat má smysl
V minulých číslech Maskilu 
jsme publikovali výzvy pro 
dobrovolnickou pomoc 
v domovech sociální péče, 
především pak v DSP 
Hagibor, který se v druhé 
půli října potýkal s akutním 
nedostatkem personálu. 
S Evou Kalhousovou, 
ředitelkou Domova pro 
seniory Elišky Purkyňové 
jsme si povídali o situaci 
v těchto zařízeních, o plném 
nasazení všech zaměstnanců 
v této nelehké době, 
a o nejrůznějších možnostech 
podpory a pomoci. 
Všichni jsme tehdy doufali, že situace už se 
bude v budoucnu jen zlepšovat. V době uzá-
věrky aktuálního čísla Maskilu však v Česku 
platí částečný „lockdown“ a jsme svědky 
nového prudkého nárůstu počtu nakažených 
koronavirem v důsledku rychlého rozvol-
nění předchozích opatření…
Příběhy několika dobrovolníků, kteří se 
rozhodli věnovat svůj čas a energii na pomoc 
v DSP Hagibor měly být vzpomínkou, repor-
táží a sdíleným svědectvím. Situace určitě 
není dobrá, a jak se bude vyvíjet dál, záleží do 
jisté míry na nás všech. Pokud však znovu 
nastane chvíle, kdy bude potřeba akutní 
pomoci, mohou být nyní tyto rozhovory také 
jistou inspirací pro nás všechny.

Jedním z dobrovolníků byl 
i Michal Bejr, který působil 
od počátku listopadu 
při nočních službách na 
covidovém oddělení v DSP 
Hagibor.

Jak jste se k dobrovolnictví v DSP Hagibor 
dostal? Jste zdravotník?
Na Hagiboru jsem začal pomáhat někdy 
počátkem listopadu. Tehdy se otevírala covi-
dová jednotka a objevila se naléhavá potřeba 
pomoci. O této potřebě jsem se dozvěděl 
skrze sociální sítě, kde se velice záhy začala 
výzva šířit a sdílet ve velkém. Pomáhal 
jsem pak asi do poloviny prosince, kdy se 
covidové oddělení zrušilo a situace se začala 
uklidňovat.

Zdravotník nejsem, ale absolvoval jsem 
zdravotnický a záchranářský kurz díky 
skautu a už od dob studií působím v nemoc-

nici na nezdravotnické profesi. Mám už také 
nějakou praxi v ošetřovatelství a podobně.

Co bylo náplní vaší práce? Jak vypadala 
taková služba?
Protože přes den hodně pracuju, chodil jsem 
do DSP Hagibor na noční služby. Obecně 
ale jako dobrovolník jste prostě k ruce 
zkušeným ošetřovatelům a pomáháte jim, 
s čím je potřeba; s hygienou, s roznáškou 
jídla a pití, s desinfekcí povrchů apod. Ale jste 
také k dispozici klientům, třeba jednoduše 
jen proto, aby si s někým mohli popovídat. 
Noční služba je asi v mnohém specifická. 
Zahrnuje to třeba často také pomoc s ranní 
nebo večerní hygienou. Ale obecně děláte 
prostě to, co je momentálně potřeba… Takže 
ta činnost je pestrá.

Vybaví se vám nějaký konkrétní příběh 
nebo silná vzpomínka z období vaší dobro-
volnické pomoci?
Určitě. Vlastně to souvisí s Hagiborem a jeho 
specifickou funkcí. Když se takhle v noci 
na covidové jednotce staráte o pacienta 
s koronavirem a vidíte při tom, jak má na 
paži vytetované číslo, uvědomíte si náhle, že 
za každým z těch lidí je dlouhý příběh a život 
plný nejrůznějších neskutečných událostí… 

Je to silný zážitek a člověk se pak snaží 
těmto lidem, kterým zrovna není moc dobře, 
pomoci a aspoň trochu jim ulevit.

Dotkl jste se specifičnosti DSP Hagibor, 
který se prioritně stará o přeživší šoa. Jak 
právě tito lidé, kteří v životě překonali 
třeba mnohem těžší události a horší věci, 
vnímají nebezpečí spojená s pandemií a jak 
případně snášejí izolaci?
To je dobrá otázka. Nicméně lidé jsou zde 
různí, jako všude jinde, a tak také na tuto 
otázku není jednoduchá odpověď. Někteří 
to vnímají více a jiní méně, taky s ohledem 
na to, v jakém jsou stavu a jak jsou schopni 
co vnímat a uvědomovat si. Asi nejčastější 
názor, který vesměs panuje, je ten, že jde 
o „hodně hnusnou chřipku“, přičemž si ti lidé 
uvědomují, že taková hnusná chřipka je pro 
ně prostě nebezpečná.

Osobně jsem měl ale pocit, že často to 
ohrožení nevnímají tak moc a silně, jako 
možná paradoxně my mladší, a že si z toho po 
tom všem a po dlouhém životě, co prožili, už 
zas tolik nedělají.

A jak zvládají samotnou izolaci?
Musím předeslat, že na takové otázky mohu 
odpovědět jen reprodukovaně z toho, jak já 

Michal Bejr po noční 
službě v DSP Hagibor
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sám jsem to na místě vnímal… Důležité je 
říct, že ti lidé nejsou nikdy zcela sami. I když 
jsou izolováni na covidovém oddělení, tak 
jsou tam s nimi ošetřovatelé, dobrovolníci 
apod. Ale samozřejmě pokud mluvíme 
o zákazu návštěv, tak jim nesporně jejich 
blízcí a rodina chyběli. Ptali se a mluvilo se 
o tom často, kdy zase budou návštěvy. Ale 
zase mi nepřipadalo, že by se kvůli tomu 
někdo utápěl v depresi. Pokud to nešlo 
jinak, tak byli v kontaktu s rodinou třeba 
prostřednictvím telefonních hovorů nebo 
i videohovorů (mimochodem – jednou 
z milých činností dobrovolníka je také hlídat, 
aby měli klienti nabitý telefon k dispozici 
pro hovory s rodinou). Samozřejmě, že není 
jednoduché vybalancovat celou situaci tak, 
aby nebyli klienti ohroženi, ale zároveň aby 
sociálně nestrádali.

Je podle vás ještě potřeba pomoci dobro-
volníků? Nebo vidíte nějakou jinou akutní 
potřebu, kterou DSP Hagibor snad dnes má?
Pokud vím, tak nyní v DSP Hagibor covidová 
jednotka není a situace je klidnější. Nic-
méně, také proto, že pracuju v nemocnici 
a my zde můžeme vnímat jisté ukazatele 
toho, že se situace zase horší, domnívám 
se, že v průběhu ledna pomoc bude zase 
potřeba.

I z mých zkušeností v nemocnici mohu 
říct, že také DSP Hagibor se učil uvědomit si, 
že si může říct o pomoc zvenčí a jak to udělat. 
Ta situace je pro všechny stále nová a učíme 
se za pochodu, jak to organizačně nejlépe 
zvládat. Já si skutečně myslím, že bude brzy 
zase potřeba pomoci dobrovolníků. Co se 
týče hmotné pomoci, neznám třeba stav 
skladu ochranných pomůcek v DSP Hagibor, 
ale určitě je milou pomocí a pozorností pro 
pečovatele a zaměstnance také forma něja-
kých darů a dárku v podobě různých dobrot, 
sladkostí, kvalitního jídla apod. Je moc dobré 
vidět, že na vás okolí myslí, že oceňuje vaši 
práci, že nezapomíná. A také to pak může 
pomoci v komunikaci a usnadnit skutečně si 
o pomoc říct, když jí bude potřeba. Myslím, že 
si zaslouží jakoukoliv pozornost.

Pokud by bylo ještě v DSP Hagibor potřeba 
pomoci, šel byste do toho znovu? A doporu-
čil byste to ostatním?
Určitě. Nelituju jediné minuty, kterou jsem 
tam věnoval a šel bych do toho znovu.

Každý má svůj život a svůj čas. Pro 
někoho to smysl má a pro někoho třeba ne. 
Pro mě to byl kousek takové té velké věci, 
znáte to – jak udělat svět lepším? Jednoduše 
musíte začít u sebe… Takže jednou místo 
toho, abyste koukali doma na televizi 
nebo na Netflix, se prostě zvednete a jdete 
pomáhat, kde je to potřeba. A tato potřeba 
je v dnešní době i v dalších domovech nebo 
nemocnicích. Pro ty, kdo prodělali koro-
navirus a mají protilátky je pak také třeba 
dobrým tipem darovat plazmu.

Cítil jste, že vaše práce má smysl? A co dala 
vám?

V tu chvíli najednou vidíte ten život z úplně 
jiného úhlu pohledu než třeba běžně u sebe 
v práci nebo v rodině. A tohle člověka z pravi-
dla posune dál.
Mimo jiné také posouváte své limity – když po 
celodenní práci jdete na noční a nespíte víc 
než 24 hodin. Při tom je dobrovolnická služba 
takový druh práce, že vás to nabíjí energií 
a ani to nevnímáte, protože v tom spatřujete 
hluboký smysl – aspoň já jsem to tak měl.

Nakonec také potkáte spoustu zajíma-
vých a skvělých lidí – jak mezi dobrovolníky, 
tak mezi personálem. Tato práce toho dává 
spoustu jak vám samotným, tak jiným.

Jako dobrovolníci se rozhodli 
v DSP Hagibor pomáhat 
také manželé Debora 
a Michal Koneční. 
Přesto, že jejich profese 
nemají se zdravotnictvím 
nic společného a nejsou 
profesionální pečovatelé 
(Debora je muzikantka 
a učitelka hudby a Michal 
stavař), rozhodli se 
zužitkovat fakt, že již nákazu 
koronavirem prodělali, 
a měli by být tedy aspoň 
do jisté míry chráněni 
protilátkami.

Kdy jste působili jako dobrovolníci?
Na přelomu října a listopadu 2020.

Jak jste se k tomu dostali?
D: Říkala jsem si, že se stupňujícím se výsky-
tem nákazy, obzvlášť mezi seniory, bude 
každá ruka dobrá. Ve stejnou dobu iniciovala 
naše milá paní doktorka a kamarádka Karin 
Taussig výzvu, na kterou jsme reagovali 
a s jistou samozřejmostí jsme se s manželem 
přihlásili na infekční oddělení, bleskově 
zřizované v DSP Hagibor.
M: Sami jsme koronavirus prodělali v září, 
takže když jsme se dozvěděli, že situace na 
Hagiboru je kritická a hledají dobrovolníky, 
tak to bylo jasné… My už jsme protilátky 
měli.
D: Péče o druhé mě z podstaty naplňuje. Brzy 
to bude 25 let, co mi předčasně zemřel tatí-
nek Zeno Dostál. On se jako předseda ŽOP mj. 
zaměřil na péči o přeživší a seniory, pod jeho 
vedením byl realizován Domov pro seniory 
v Janovského ulici a v ulici Milady Horákové. 
V devadesátých letech začal přemýšlet 
o budoucí realizaci domova seniorů právě 
na Hagiboru, zpětně si uvědomuji, že tuto 
službu mohu brát i jako malé zadostiučinění.

Co bylo náplní vaší práce? Jak vypadala 
vaše běžná služba?

D: Hned první den jsme připravovali, omývali 
a desinfikovali lůžka a chystali oddělení pro 
převoz pozitivních pacientů, které jsme tak 
mohli ještě ten večer přestěhovat z jejich 
pokojů.
Další dny jsme z počátku okoukávali, co je 
důležité a efektivní, abychom byli využiti 
co nejlépe. Bylo potřeba pomáhat stařenky 
krmit, převlékat, ošetřovat, omývat, přetáčet, 
aby se jim leželo co nejpohodlněji, ulehčovat 
od kašle, prostě se o ně starat se vším všudy.
M: Následující dny jsme byli s pacienty na 
izolaci. Zpravidla jsme se ráno okolo osmé 
převlékli do ochranných obleků. Soběstač-
nost i stav jednotlivých klientů byly odlišné. 
Kdo potřeboval, tomu jsme pomáhali s pitím, 
krmením, hygienou, polohováním apod. Po 
obědě asi dvě hodiny pauza a pak do nového 
obleku. Odcházeli jsme po večerních hygie-
nách.
D: Protože musela být dodržována přísná 
hygienická opatření, museli jsme se před 
každou službou (tedy i po přestávce) obléci 
do nových jednorázových obleků, ochran-
ných pomůcek a štítů. Až v dalších dnech 
jsme zjistili, že pod ně nemáme mít mnoho 
oblečení, protože jsou neprodyšné a opravdu 
zahřejí… A také to, že přestávky alespoň na 
pití, by se měly udělat častěji, např. po dvou 
hodinách, abychom vydrželi bez bolesti 
hlavy nebo malátnosti dostatečně dlouho 
pracovat.

Máte nějaký konkrétní příběh nebo silnou 
vzpomínku ze služby?
D: Několik. Ocitnout se v tomto prostředí 
bylo samo o sobě velmi silným zážitkem. 
První noc jsem i po 10 hodinové službě 
nemohla usnout, nová zkušenost mi doslova 
rozjitřila myšlenky a emoce. Vytetovaná 
čísla na předloktích, absurdita komunikace 
s přeživšími ve „skafandrech“, jakási bezmoc 
a zároveň potřeba se za žádnou cenu nevzdat 
se vám honí v hlavě, ačkoli víte, že druhý 
den zase chcete brzo ráno vstát a spěchat 
pomáhat.

Postupem času jsme navázali se všemi 
velmi blízký vztah. Povídali jsme si, vyslechli 
spousty krutých i smířených příběhů, pozná-
vali na dálku z vyprávění příbuzné až po 
pravnoučata, místa dětství, ztráty a nejvzác-
nější vzpomínky. Jelikož se průměrný věk 
pacientek pohyboval kolem 95 let, mnohé 
ztratily sluch, paměť nebo pojem o čase. 
V něčem se taková věc zdála milosrdnou, 
byla pochopitelnou a přirozenou.

Mě zasáhla zkušenost, kdy mi jedna 
paní, po celý život lékařka, klidným, 
důstojným až vizionářským hlasem převy-
právěla osudový moment, jak přežila díky 
prozřetelnosti své matky a nenastoupily 
proto do transportu z Terezína do Osvětimi. 
Ta emocionální chvíle pro mě ale nastala 
tehdy, když začala na konci příběhu vyprá-
vět znovu a znovu a znovu… stejnými slovy 
a gesty, jakoby to bylo poprvé. Zastavila se 
jednoduše v čase, v pro ni nejdůležitějším 
zlomu svého života a její mozek a duše jej 
sdělovaly stále dokola.
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Další silnou chvílí byla samozřejmě úmrtí 
pacientek. Před nedávnem jste je převlékli 
a pohladili před usnutím a do auta cestou 
domů vám přijde zpráva, že už nejsou. To 
potom bilancujete: „Má to všechno smysl?“ 
Vždycky ale dojdete k závěru, že má. Alespoň 
pro mne ano.
M: Jedna milá paní, se kterou jsme na sebe 
pořád mrkali, (nic víc než oči nám není v těch 
kosmonautských oblecích vidět), mi jednou 
řekla: „Já tě miluju!“. Když jsem přišel pozítří, 
už tam byla jen prázdná postel…

Jak podle vás zvládají klienti v DSP Hagibor 
izolaci (v době zákazu návštěv)? A jak 
vůbec vnímají právě tito lidé, kteří v životě 
překonali třeba mnohem těžší události 
a horší věci (často jde přeživší šoa…), 
nebezpečí spojená s pandemií a s případnou 
nákazou?
D: Podle mě brali celou situaci smířeně a spíš 
trpělivě. „Když je člověk nemocen, musí to 
vyležet.“ Ke spokojenosti jim stačily malič-
kosti všedního rázu. Personál, sestřičky 
i pečovatelky a pečovatelé se navíc starali 
nadstandardním způsobem, profesionálně 
a empaticky, i to jistě pomohlo ke zdárnému 
překonání situace a pobytu v izolaci.
M: Ti lidé už toho hodně viděli a mají nadhled. 
Většina z nich to brala tak, jak to je. Ani se moc 
nepozastavovali nad těmi obleky. Často dělali 

vtipy… Myslím, že hůř to snášejí příbuzní. 
Navíc, počáteční přesun do izolace po pozitiv-
ních testech byl dost bleskový, tudíž si někteří 
zprovoznili své telefony až za den nebo dva 
a rodina se s nimi tak nemohla hned spojit.

Máte dojem, že je ještě potřeba pomoci 
dobrovolníků? Jaká případně jiná pomoc je 
podle vás potřeba v DSP Hagibor?
D: Určitě v kritických chvílích, kdy musí 
být personál v karanténě. Doufejme ale, že 
se podaří koronavirus udržet nadále pod 
pokličkou a nebude to tolik potřeba.

Nejvíce se ptaly pacientky na nějaký pro-
gram, vyplnění jejich dnů na sklonku života 
něčím zábavným, zajímavým, rozptylujícím 
nebo i kosmetikou a samozřejmě návštěvami 
příbuzných…
M: Co jsem měl možnost vidět, zaměstnanci 
Hagiboru jsou srdcaři a dělají svou práci 
opravdu dobře. Určitě je za normálního 
stavu péče pokryta. Domnívám se, že dobro-
volnicky je prostor pro psychické vzpruhy 
klientů, jako je povídání, hraní her, doprovod 
nebo jakákoliv zábava.

Pokud by bylo ještě v DSP Hagibor potřeba 
pomoci, šli byste do toho znovu? A doporu-
čili byste to ostatním?
D: Určitě. Zde není co doporučovat. Obdivuji 
ošetřovatele, kteří mají toto zaměstnání na 

plný úvazek. Je to poslání a pokud máte tu 
potřebu a čas, budete jen obohaceni.
M: Šel bych do toho znovu, ale doufám, že 
podobná situace nenastane. Ostatním bych 
to doporučil. Svým způsobem to člověka 
posílí. Můj obrovský obdiv mají zaměstnanci, 
kteří tam pracují denně, dlouhodobě a stále 
to neberou jen jako práci.

Cítili jste, že vaše práce má smysl? A co dala 
tato zkušenost vám?
D: Smysl má jednoznačně. Věřím, že trochu 
ulehčí život všem zúčastněným. Od per-
sonálu jsme pocítili zpětnou vazbu, která 
nás až překvapila a dojala. Dalo mi to nová 
přátelství, příběhy, zručnost v péči o seniory, 
sebepoznání, připomenutí opravdových 
životních hodnot… a mnoho dalšího.
M: Jednoznačně. Pro mě měla tato zkušenost 
ještě jednu dimenzi. Většina těch klientů 
byla za války na stejných místech jako moji 
příbuzní. Často dokonce ve stejných depor-
tačních vlacích… Někteří z nich nám části 
svých osudů vyprávěli, takže mě to do jisté 
míry propojilo s předky, se kterými jsem se 
nikdy nemohl setkat…

PTALA SE RÁCHEL POLOHOVÁ  
Foto archiv dobrovolníků

Debora a Michal Koneční
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TRADICE

Tu bi-švat, Nový rok stromů

Tu bi-švat, Nový rok stromů, 
je pro mě každý rok milá 
připomínka toho, že už se blíží 
jaro. Jenom ta představa, 
že v Izraeli začínají kvést 
mandlovníky mi dodává 
optimismus, že i když to 
tak v našich končinách 
ještě nevypadá, i u nás brzy 
rozkvetou stromy. 

Ty mají v judaismu svoje speciální místo 
a zaslouží si speciální svátek. Původně Tu 
bi-švat vznikl jako milník pro počítání stáří 
ovocných stromů, později sloužil jako pojítko 
s Izraelem. V několika posledních desetile-
tích si židé během oslav Nového roku stromů 
připomínají také ekologická témata.

Inspirace pro rodinou oslavu
Novodobé domácí oslavy Tu bi-švatu mají 
relativně krátkou tradici a tím pádem nejed-
notnou tvář. Aškenázští židé jedli po staletí 
karob, v jiných oblastech se servírovaly 

mísy s ovocem. Dnes jsou stále oblíbenější 
rodinné a komunitní sedery, během nichž se 
podává jídlo, které obsahuje plody stromů, 
nebo „sedm druhů,“ kterými podle Tóry 
oplývá země izraelská – tedy pšenici, ječmen, 
vinnou révu, fíky, granátová jablka, olivy 
a datle. Někdo servíruje 15 druhů ovoce, jiní 
našli inspiraci v kabalistické tradici a vypijí 
během večera čtyři poháry vína a pojí čtyři 
druhy ovoce. Je jenom na vás, která tubišva-
tová symbolika ve vás bude rezonovat a dávat 
vám a vaší rodině smysl.

Jarní menu inspirované Izraelem
Pokud si během svého sederu chcete 
připomenout spojení židovského lidu 
s Izraelem, není nic jednoduššího než se 
při plánování slavnostní večeře soustředit 
na plodiny, které jsou s touto zemí tradičně 
spojované. Například „sedm druhů“ hravě 
naservírujete už během prvního chodu – 
jako předkrm můžete zkusit například 
humus s pitou (pšenice), olivy, salát 
z ječných krup, ořechů a fety ochucený 
citronovou šťávou, bylinkami a olivovým 
olejem, sýr s grilovaným hroznovým vínem 
a čerstvými fíky a listový salát s tenkými 

plátky hrušek, piniemi a semínky granáto-
vých jablíček lehce zakápnutý datlovým 
sirupem. Jako hlavní chod poslouží grilo-
vaný losos s citrusy a kuskus se sušeným 
ovocem. Jako sladká tečka se hodí ovocný 
koláč, ořechový chlebíček nebo mísa čers-
tvého ovoce.

Jak vidíte, nebylo by zas tak těžké se 
vejít i do těch zmiňovaných 15 druhů ovoce. 
A proč zrovna patnácti? Protože Tu bi-švat 
neznamená nic jiného než 15. ševat, tedy 
datum, kdy se Nový rok stromů slaví.

Pokud vás zaujala kabalistická tradice, 
podávejte během svého sederu čtyři sklenky 
vína různých odstínů – od bílého přes růžové 
až po červené. Každý odstín představuje 
jedno roční období – bílé víno symbolizuje 
zimu, světlé růžové (nebo bílé s trochou 
červeného) připomíná jarní probuzení 
přírody, tmavě růžové (nebo červené s tro-
chou bílého) energii pozdního jara a tmavě 
červené víno připomíná letní horko. Čtyři 
poháry jsou jasnou paralelou ke čtyřem 
pohárům, které se podávají během sederu 
na Pesach a pro někoho symbolizují i čtyři 
pohledy na svět. Mně se líbí, že ve výčtu 
ročních období se nepočítá se zimou – za mě 
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rozhodně další důvod, proč doufat v pesa-
chové L’Šana Haba‘a BiJerušaljim!

Další zajímavou tradicí je dělení patnácti 
druhů ovoce do čtyř kategorií:
1. Plody s tvrdou slupkou, ale měkkým, jed-
lým vnitřkem (ořechy, pistácie, pomeranče, 
granátová jablka) symbolizují zimu, Zemi, 
tělesnost a materiální pohled na svět.
2. Plody s měkkým vnějškem, ale tvrdým 
jádrem (datle, olivy, švestky, broskve) sym-
bolizují jaro, vodu, emoce a citové vnímání 
světa.
3. Ovoce, které se může jíst celé (fíky, 
jahody, víno, jablko), symbolizují léto, 
vzduch, rozum a intelektuální pohled na 
svět.
4. Tvrdé plody, které jsou pro lidi nepo-
živatelné (žaludy, bukvice, kaštany, šišky) 
symbolizují podzim, oheň, duši a duchovní 
vnímání světa.

Jednoduchá tubišvatová hagada
Kreativní duše si mohou vytvořit vlastní 
tubišvatou hagadu. Já jsem před několika lety 
pro svoje děti vyrobila leporelo s jednodu-
chou sváteční symbolikou. Obsahuje základní 
požehnání, obrázky sedmi izraelských plodin 
a čtyři sklenky vína k vybarvení a několik 
citátů tradičně spojovaných s Tu bi-švat.

Poměrně aktuální je citát z Kohelet Raba:

Podívej se na mé dílo. Vidíš, 
jak je dokonalé! To vše 
jsem stvořil ve tvém zájmu. 
Dohlédni na to, abys nezničil 
můj svět – protože pokud jej 
zničíš, nebude již nikoho, kdo 
by to po tobě napravil.

Po vzoru pesachové hagady, můžete do té 
své vymyslet i čtyři otázky. Pro inspiraci 
přidávám ty naše:

Proč děláme seder v zimě?
Proč jíme čtyři druhy ovoce?
Proč pijeme čtyři poháry různých barev?
Proč si vyprávíme o stromech?

Fantazii se meze nekladou a jak vidíte z fotky, 
nemusíte být zrovna zdatní výtvarníci, 
abyste si podobnou knížečku spolu s dětmi 
doma nezvládli vyrobit sami. Použít k tomu 
můžete leporelo k dokreslení od české 
značky Papeterie.

Osobní tubišvatové zamyšlení
Každý židovský svátek v sobě skrývá 
náboženský a komunitní aspekt i prostor 
k osobnímu rozvoji.

Zkuste si pro sebe zrekapitulovat, jak 
jste za poslední rok vyrostli a jaké semínko 
změny byste si letos v sobě přáli zasít. Neza-
pomeňte na to, že i ten největší strom byl 
kdysi jenom malinká pecička, která dostala 
správné podmínky k růstu.

Další oblastí k přemítání jsou naše 
každodenní volby, které ovlivňují přírodu 
kolem nás i chod celé planety. O ekologic-
kém aspektu Nového roku stromů můžete 
mluvit i se svými dětmi a zapojit je do změn 
fungování ve vaší domácnosti. Tady je deset 
nápadů, na aktivity, které můžete s dětmi 
kolem Nového roku stromů podniknout.

Deset nápadů na tematické aktivity 
pro děti
1. Kupte místo řezané květiny na stůl 
živou – nejlépe takovou, která vám v květi-
náči teprve rozkvete, to aby si to děti užily 
se vší parádou. Nám se osvědčil amarylis. 
Anebo rovnou dětem pořiďte do pokojíčku 
vlastní rostlinu. Třeba kaktus by jim mohl 
chvíli vydržet…
2. Zasaďte společně vlastní – ideálně jed-
lou – rostlinku. Znáte krásné dárkové krabice 
s kolekcí semínek Vyroste? Ideální dárek pro 
děti nebo hostitele letošního tubišvatového 
sederu!
3. Ozdobte společně nějaký starý květináč. 
Na internetu / Pinterestu najdete spoustu 
nápadů, jak si z obyčejného květináče udělat 
výstavní kousek. Tohle děti bude určitě 
bavit!
4. Vyrobte si vlastní krmítko a pověste ho na 
zahradě, balkóně nebo v blízkém parku.
5. Jděte se projít do přírody a zkuste spočítat 
všechny druhy zvířat a stromů, které na svojí 
výpravě potkáte.
6. Vyrazte nakrmit labutě a kachny. A tento-
krát si zjistěte, co se jim vlastně může dávat 
a povězte o tom dětem.
7. Příští návštěvu zoo spojte s hledáním 
ohrožených druhů. A povídáním o tom, 
že jedním z úkolů zoologických zahrad je 
o takové druhy pečovat. Pohled na zvířata 
v klecích je někdy smutný, ale i to je dobré 
téma k rozpravě. Teď jen aby brzy zase ote-
vřely…
8. Povídejte si a čtěte! Děti většinou knížky 
a příběhy o přírodě milují. Dejte si na 

hromádku svoje oblíbené a zkuste si v nich 
kolem Tu bi-švat co nejvíc číst.
9. Zkuste doma s dětmi aktivně snižovat 
odpad, který vyprodukujete. První kroky 
nemusí být vůbec těžké – začněte nakupovat 
ekologické pytle na odpadky, vysvětlete jim, 
proč se odpad třídí, kupte si lahve na pití, 
brčka z bambusu nebo nerezu, plátěnku 
a pytlíky na ovoce a zeleninu, které vyměníte 
za ty igelitové, pokud to jde, kompostujte.
10. Přispějte na ekologii. Stalo se místní 
tradicí na Tu bi-švat přispívat na Český les 
v Izraeli, který zaštiťuje Židovský národní 
fond KKL-JNF. Můžete si samozřejmě vybrat 
i jinou organizaci, kterou společně podpoříte. 
Když děti do výběru zapojíte, určitě si to 
budou lépe pamatovat.

Bonusovou aktivitou je tvorba rodinného 
stromu a sdílení rodinných příběhů.

A pokud potřebujete knižní inspiraci, tady 
jsou moje osvědčené tipy:

Pro nejmenší doporučuju O jabloňce od 
Eduarda Petišky s půvabnými ilustracemi 
Heleny Zmatlíkové, která vás nejspíš vrátí 
do dětství, roztomilé leporelo Tuze hladová 
housenka od amerického autora Erica Carla 
nebo krásnou knížku Gréta od slovenské 
autorky Andrey Gregušové. Starší děti by 
mohl zaujmout Atlas ohrožených druhů, 
Palmy na severním pólu nebo knížka 23 
způsobů, jak se stát ekohrdinou.

Dlouhé jarní večery si můžete zkrátit 
i nějakým zajímavým dokumentem o pří-
rodě. Viděli jste už Planetu Česko? Nebo 
Život na naší planetě podle Davida Attenbo-
rougha?

Ačkoliv Tu bi-švat nepatří mezi nejvý-
znamnější židovské svátky, doufám, že jsem 
vám ukázala, že možností, jak ho smysluplně 
oslavit je víc něž dost!

RADKA LÍM LABENDZ 
Foto autorka
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HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejštiny pro samouky II 
(4. lekce)
Tentokrát v minikurzu nenajdete žádnou novou gramatiku. 
Čtvrtou lekci věnujeme procvičení čtení a překladu a pro tento 
účel jsme znovu zvolili izraelské vtipy. Nových slovíček se tak 
naučíte víc než dost.

Aby bylo čtení pestřejší, u některých textů jsme i tentokrát 
zachovali punktaci.

Užijte si drsný a nevybíravý izraelský humor a zkuste vtipy 
s pomocí slovníčku sami přeložit

ָבר ַהְרֵבה יֹוֵתר טֹוב" ְלָך ַהּבֹוֶקר ּכְ עּול ׁשֶ ִ 1. ַהרֹוֵפא: "ַהׁשּ
ְיָלה" ל ַהּלַ י ּכָ ְנּתִ ֶלא? ִהְתַאּמַ ַהּפְצֶיְנט: "ָמה ַהּפֶ

ה ַאַחת? ַגן ֵעֶדן ֵיׁש ַרק ּפֹוָלִנּיָ ה ּבְ 2. ָלּמָ
יִהּנֹם! ָבר ּגֵ ִים ֶזה ּכְ ּתַ י ׁשְ ּכִ

ּתּוִחים ּבֵבית חֹוִלים. ְלָחן ַהּנִ ה ׁשֹוֶכֶבת ַעל ׁשֻ ָ 3. ִאׁשּ
ִלי" ַחד, ֶזה ַהִנּתּוַח ַהִראׁשֹון ׁשֶ ה: "ֲאִני ֵמָתה ִמּפַ ָ ָהִאׁשּ

ִלי"  ַהרֹוֵפא: "לֹא נֹוָרא, ֶזה ַגם ַהִנּתּוַח ַהִראׁשֹון ׁשֶ

4. מה לא שואלים בחנות עתיקות?
"יש לכם משהו חדש?"

ק ְמַפֵחד מעכבר. 5. ַמּקָ
עכבר מפחד מחתול.
חתול מפחד מכלב.
כלב מפחד מאדם.

אדם מפחד מאישה.
אישה מפחדת ממקק.

6. לאיפה ָאסּור ללכת בפסח?
לבית לחם.

ט ֶרֶגל אחד זכה ב-5 מיליון שקל בלוטו. 7. ּפֹוׁשֵ
שואלים אותו: "מה אתה עושה עם הכסף?"

ים" הוא אומר: "ַאְחִזיר חֹובֹות ְלנֹוׁשִ
ָאר?" "ומה עם הׁשְ

"השאר ִמְצָטְרִכים לחכות…"

Slovníček

kašel עּול ִ ׁשּ

div, zázrak ֶלא ּפֶ

trénoval jsem י ְנּתִ ִהְתַאּמַ

operační stůl ּתּוִחים ְלָחן ַהּנִ ׁשֻ

mrtvá strachy ַחד ֵמָתה ִמּפַ

operace ִנּתּוַח

nevadí, „to nic“ לֹא נֹוָרא

šváb ק ַמּקָ

bojí se ְמַפֵחד

zakázáno (zákaz) ָאסּור

zkrachovalý člověk ט ֶרֶגל ּפֹוׁשֵ

Vrátím dluhy věřitelům. ים. ַאְחִזיר חֹובֹות ְלנֹוׁשִ

zbytek ָאר ׁשְ

musí počkat (čekat) ִמְצָטְרִכים ְלַחּכֹות

1. Doktor: „Váš kašel je dnes ráno mnohem lepší.“
Pacient: „Jaký div? Trénoval jsem celou noc.“

2. Proč je v ráji (Gan Eden) jen jedna Polka?
Protože dvě, to už je peklo (Gehinom).

3. Žena leží na operačním stole v nemocnici.
Žena: „Jsem mrtvá strachy. To je moje první operace.“
Doktor: „To nic. Je to i pro mě první operace.“

4. Co se neptáme ve starožitnictví?
„Máte něco nového?“

5. Šváb se bojí myši,
myš se bojí kočky,
kočka se bojí psa,
pes se bojí člověka,
člověk se bojí ženy,
žena se bojí švába.

6. Kam je zakázáno chodit o Pesachu?
Do Betléma (hříčka s hebr. názvem, který znamená v doslovném pře-
kladu „Dům chleba“)

7. Jeden zkrachovalý člověk vyhrál 5 milionů šekelů v loterii.
Ptají se ho: „Co budeš dělat (děláš) s těmi penězi? “
On na to říká: „Vrátím dluhy věřitelům.“
„A co zbytek?“
„Zbytek musí počkat…“

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ
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Požehnání třetí
Požehnaný jsi, Hospodine, 
Bože náš, králi všehomíra, že 
jsi mě neučinil otrokem.

Když Jáchym odešel po skončeném pátečním 
vyučování z kabinetu učitelky Vlčkové, ta se 
rozhodla zavolat jeho matce. Přála si probrat 
celý Jáchymův problém s oběma jeho rodiči. 
Jitka souhlasila, že ji společně navštíví s Jir-
kou hned v pondělí v podvečer.

Víkend uběhl u Herinků doma v napjatém 
klidu. Všichni věděli, že někde za závěsem 
číhá velký problém, nikdo však netušil, 
z jaké strany na něj jít, a tak bylo pro všechny 
jednodušší tvářit, jako by se nic moc nedělo. 
Nejspíš proto byli Jáchymovi rodiče svolní 
sejít se s Vlčkovou tak brzy.

Čas do pondělního podvečera se neko-
nečně vlekl. V pět hodin zaťukali Jitka a Jirka 
na dveře školního kabinetu. Ona v bezvadně 
padnoucím béžovém kostýmku, on ve znač-
kovém sportovním tričku těsně obepínajícím 
jeho vysportované tělo a v šedivých kostko-
vaných kalhotách. Oba byli dost nesví.

Hned na uvítanou jim učitelka Vlčková 
podala čaj. Na stole, u kterého seděli, leželo 
větší množství výtvarných prací. Vlčková 
s oběma mluvila se sebevědomou uvolně-
ností, uvnitř však cítila nejistotu a zranitel-
nost. Tihle dokonale vypadající rodiče… Nebo 
spíš jen manželé, kteří mají rodičovskou roli 
v žebříčku svých priorit v nejlepším případě 
až někde na desátém místě?

„To podstatné, kvůli čemu jsem si přála 
s vámi oběma hovořit osobně,“ řekla, když 
měli za sebou úvodní formality, „leží zde na 
stole. Je to výběr z toho, co váš syn vytvořil 
během hodin výtvarné výchovy. Jáchym 
má nesporný talent, a to nejen řemeslný, ale 
i co se týče samotných nápadů a toho, co do 
svých výtvorů vkládá.“

„Zajímavé. Myslel jsem, že jsme tu kvůli 
průšvihu mého syna, a ne kvůli jeho talentu,“ 
skočil jí do řeči Jirka, který začínal být netr-
pělivý. Od šesti běžel v televizi přímý přenos 
basketbalového utkání jeho oblíbeného týmu.

„To s tím úzce souvisí,“ nenechala se 
odbýt Vlčková. „Váš syn má vážný problém. 
To video je jen špičkou ledovce. Podívejte se 
prosím oba na ty obrázky. Pokud jsou na nich 
děti a dospělí, dospělí jsou vždy ve značné 
vzdálenosti od dětí. A sami dospělí také mezi 
sebou udržují určitou vzdálenost. Když jsou 
tam zvířata, jsou naopak téměř vždy velmi 
blízko u sebe.“

„Pozorně vás poslouchám, paní učitelko, 
a nejsem z toho vůbec moudrý.“

„Pokud Jáchym maluje děti daleko od 
dospělých, dává tím najevo, že dospělí, které 
má ve svém okolí, jsou mu značně vzdálení. 
Pokud zároveň maluje zvířata v těsné blíz-
kosti vedle sebe, ve vzájemném kontaktu, 
vypovídá to něco o tom, že si přeje zažívat 

takovou blízkost. U lidí ji nezná, tak ji umis-
ťuje do světa zvířat.“

Mezitím Jitka několikrát nervózně vytáhla 
z kabelky zrcátko a rtěnkou si přejela rty.

„Myslím, že máte, paní učitelko, velmi buj-
nou fantazii,“ podotkl k tomu lehce podráž-
děným tónem Jirka. „To, co nám tady říkáte, 
nemá žádný exaktní základ. Samé bláboly lidí, 
kteří jsou zblblí svým humanitním vzdělá-
ním, které nedává člověku nic užitečného do 
života. Chcete snad tím říci, že se o Jáchyma 
špatně staráme? Že se o něj nezajímáme?! 
Je dobře zaopatřený, dohlížíme na to, aby se 
na školu vždy řádně připravoval, platíme mu 
kroužky, jezdíme s ním na výlety. A vy, vy 
jedna …, si troufáte říct na základě nějakých 
dětských malůvek, že jsme špatní rodiče?! 
Já nehodlám být otrokem nějakých vašich 
humanitních nesmyslů, to tedy rozhodně ne! 
Já nevím jak ty, Jitko, ale já odcházím.“

„Promiňte,“ omluvila se Jitka za manžela 
po tom, co za ním bouchly dveře. „On je 
někdy horká hlava. Ale s těmi obrázky mi to 
taky přijde dost přitažené za vlasy. Vždyť na 
Jáchymovi nešetříme penězi, ani časem.“

„O tom nepochybuji, paní Herinková,“ 
řekla smířlivě Vlčková. „Všechno ale pouka-
zuje na to, že na něm šetříte city.“

„Tak o to vám jde, udělat ze mě špatnou 
matku?! Jestli mě chcete přesvědčit, tak 
rozhodně něčím pádnějším než vágně pod-
loženými domněnkami. Jsme racionální lidé 
a v tomhle není rozumu ani zbla.“

„V tom je nejspíš jádro pudla. Váš syn 
zdaleka není tak racionálně založený jako vy 
a váš muž. Má daleko větší citové a emoční 
potřeby. Možná si to neuvědomujete, protože 
jste sami otroky toho, na co jste zvyklí ze 
svého vlastního dětství.“

„To už stačilo! Měla jsem odejít s Jiřím. 
Tohle nikam nevede. Samé nepodložené kecy 
a domněnky!“

Když Jitka odešla, usedla Táňa pomalu 
ztěžka zamyšleně na židli. Jak s takovými 
lidmi mluvit? Jak je přesvědčit o tom, co je 
správné, když jejich životní paradigma je 
tak vzdálené tomu jejímu vlastnímu? Jak 
se může sama oprostit od uvažování, které 
mezi ni a je vztyčuje zeď? Chce, aby se ti dva 
kvůli Jáchymovi změnili, ale zatím se ani 
ona nebyla schopna změnit tak, aby pomohla 
ke změně jim. Bůh mě ale neučinil otrokem 
mých osobních návyků, řekla si, takže to 
můžu změnit a taky to změním!

JAN DAVID REITSCHLÄGER
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HISTORIE

Vzpomínky na fotografy:
Moritz Klempfner, vlastním jménem 
Moses (Mojžíš) Klemperer

Bude tomu již nějakých 
padesát let, kdy jsem se 
s příjmením Moritz Klempfner 
setkal poprvé. 

Zaujal mě tehdy ve Světozoru soubor čtyř 
xylografií s názvem Z kuchyňského života, 
u nichž bylo napsáno, že byly vytvořeny 
podle Klempfnerových fotografií. Šlo 
o náročně vypravené fotografické scény 
s četnými rekvizitami s mírně ironickým 
podtextem. Pondělí symbolizuje praní na 
valše, čtvrtek žehlení, pátek zadělávání těsta, 
neděle oblékání na špacír. Tyto inscenované 
fotografie si nekladly za cíl být vysokým 
uměním, chtěly spíše pobavit, ale zároveň 

pronikaly pod povrch soudobého životního 
stylu. Při archivním studiu k práci o nejstar-
ších pražských fotografických ateliérech, 
kterou vydalo Muzeum hlavního města 
Prahy v roce 1987, jsem postupně objevoval, 
o jak zajímavého člověka se jednalo. Nikdo 
před tím se mu nevěnoval. Tehdy mimocho-
dem ještě nic nebylo digitalizované; matriky, 
zapsání živnosti, noviny, a podobně, bylo 
nutno fyzicky studovat v badatelnách. A zda-
leka ne vše bývalo k dispozici…

Tvůrce předloh ke xylografiím byl synem 
Izáka Rafaela Klemperera z Prahy a v matrice 
narozených dne 25. července 1842 byl uváděn 
jako „Moses“. Později se v úředním listu 
v pražské konskripci setkáváme se jménem 
„Mojžíš“. Vystudoval malířskou akademii 

a jako mnoho dalších kolegů z akademie 
hodlal svých malířských zkušeností využít 
jako fotograf. Podle několika dochovaných 
portrétů působil jako fotograf v Praze nejprve 
ve firmě Klempfner a Paul. Úředně se toto 
spojení ale nepodařilo doložit. Pod jménem 
„Moritz Klempfner“ poprvé vystoupil jako 
samostatný fotograf v Teplicích 10. července 
1862 v domě Růžové loubí, což dokládají 
místní lázeňské noviny. Dne 10. dubna 
1866 byl pak úředně zapsán jako fotograf 
Moses Klemperer s fotoateliérem v čp. 64 
v Josefově. Byl tehdy jediným fotografem 
v někdejším židovském ghettu.

Místa svých ateliérů v Praze a v Tepli-
cích párkrát vystřídal, ale vždy se jednalo 
o poměrně prestižní adresy, v Praze na 

Jan Neruda, kolem 
1875, vizitka. Je 
zajímavé, že Neruda, 
známý antisemita, se 
nechal portrétovat 
zrovna u Klempfnera…

Pátek z cyklu 
Z kuchyňského 

života, Světozor 1886 
(vyobrazení č. 1659)

Poledne ze souboru 
Makartovy čtyři denní 

doby parodované 
M. Klempfnerem, 

kolem 1880, kabinetka
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Pavel Scheufler (70) je historik fotografie se 
zaměřením na epochu monarchie, správce 
fotografické sbírky, fotograf a lektor fotografic-
kých kurzů Centra FotoŠkoda. Po 25 let působil 
jako pedagog na FAMU. Je autorem nebo 
spoluautorem 53 knih, nejnověji například 
Osobnosti fotografie v českých zemích do roku 
1918 (2013), Hosté Mariánských Lázní s kame-
rou 1870–1940 (2015), Fotografické ateliéry 
na území zemí Koruny české (2017), Praha za 
císaře pána (2018), Čas rytířů dalekých moří. 
Sběratel a mecenáš Jindřich Vávra (2020). 
Z vydaných publikací bylo osm prvními mono-
grafiemi takových osobností české fotografie 
jako byl Jindřich Eckert, František Fridrich, Jan 
Langhans, Rudolf Bruner-Dvořák, František 
Krátký, Josef Binko. Jako kurátor připravil 
převážně ze Sbírky Scheufler řadu výstav, 
realizovaných u nás i v zahraničí. Nejvíce 
zahraničních repríz měla výstava Karel Čapek 
fotograf. Jako spolukurátor se podílel na stá-
lých expozicích v Muzeu fotografie a moder-
ních obrazových médií v Jindřichově Hradci 
a v Národním technickém muzeu v Praze.
Viz též www.scheufler.cz.

AKTUÁLNĚ

Středoevropský bejt din
Středoevropský bejt din bude působit 
jako progresivní rabínský soud pro 
Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko

Pro nejen českou židovskou komunitu 
přinese nový progresivní bejt din nové mož-
nosti a další rozměr judaismu. Jak řekl rabín 
David Maxa pro Český Rozhlas: „Rabínský 
soud se zabývá problematikou židovského 
náboženského práva, tedy takzvané halachy. 
Kromě toho, že je zároveň platformou pro 
vzájemný kontakt rabínských autorit a může 
se vyjadřovat k celé škále otázek, tak jsou 
v jeho kompetenci zároveň záležitosti židov-
ského statusu, což znamená gijur neboli 
konverze. Věřím, že jedním z důležitých 
úkolů bude například aktivní pomoc patri-
lineárním Židům při potvrzení židovského 
statusu.“ A dále „administrativním sídlem 
nového bejt dinu budou prostory synagogy 
židovské komunity Ec chajim v Praze, což 
souvisí s tím, že jsem byl jmenován správcem 
tohoto bejt dinu. V praxi to znamená, že bude 
mým úkolem přijímat a zpracovat agendu ze 
všech čtyř zemí, a následně svolat bejt din 
do kteréhokoliv místa v zemích jeho působ-
nosti – prostě tam, kde vznikne potřeba 
a kam se následně sjedou rabíni. Středoev-
ropský bejt din má svou specifickou agendu, 

ale kromě toho všeho ještě velmi doufám, 
že ve všeobecném měřítku jeho existence 
nadále posílí spolupráci mezi židovskými 
komunitami a organizacemi v těchto čtyřech 
zemích.“

Plné prohlášení o zřízení bejt dinu:
1. ledna 2021
17. tevetu 5781

Prohlášení o zřízení Středoevropského 
bejt dinu
Evropská unie progresivního judaismu 
(European Union for Progressive Judaism – 
EUPJ) a EUPJ rabínské shromáždění (EUPJ 
Rabbinic Assembly – ERA) ohlašují zřízení 
Středoevropského bejt dinu (Central Euro-
pean Beit Din – CEBD) pod patronací EUPJ.

Zřízení CEBD bude písemně ohlášeno 
federacím židovských komunit v Bratislavě, 
Budapešti, Praze a Varšavě během prvního 
kalendářního týdne roku 2021. CEBD bude 
fungovat v České republice, Maďarsku, Pol-
sku a na Slovensku.

Toto je jediný progresivní bejt din fun-
gující v těchto čtyřech zemích uznávaný 
Světovou unií progresivního judaismu (World 
Union for Progressive Judaism – WUPJ), EUPJ 
a jejím rabínským shromážděním (ERA).

Rabíni z těchto čtyř zemí se budou střídat 
na pozici vedoucího bejt dinu, av/em bejt din, 
s ročním funkčním obdobím.

Rabín David Maxa bude správcem tohoto 
bejt dinu a tuto funkci bude vykonávat 
s odpovídající administrativní pomocí. 
Adresa Středoevropského bejt dinu je 
v Praze: Ec chajim, Jindřišská 873/27, 110 00 
Praha 1, Česká republika.

Tento rabínský soud se bude scházet 
na pozvání rabína Maxy kdekoliv v těchto 
čtyřech zemích. Rabínka Jackie Tabick bude 
čestnou správkyní během prvního roku exi-
stence tohoto rabínského soudu a bude mu 
poskytovat odborné poradenství a podporu.

Jakýkoliv legitimní člen ERA může 
být přizván k zasedání v tomto bejt dinu. 
Osvědčení vydávané tímto bejt dinem bude 
v hebrejštině, jazyce uchazeče a angličtině.

Zakládajícími rabíny CEBD jsou rabíni 
Misha Kapustin, David Maxa, Thomas 
Salamon, Anita Kantor, Tom Kučera a Stas 
Wojciechowicz s podporou rabínů Andrewa 
Goldsteina a Jackie Tabick (za EBD) a Reného 
Pfertzela (za ERA).

Více na www.eupj.org.

REDAKCE

Václavském náměstí, v Teplicích v domě Malý 
Jindřich. Je bizarní, že v pražském adresáři 
na rok 1875 byl uváděn jak Moses Klemperer 
s ateliérem v Josefově, tak zároveň jako Moritz 
Klempfner s ateliérem na Václavském náměstí. 
Šlo o redakční omyl nebo chytře uvedenou 
filiálku? Příjmení „Klemperer“ se samozřejmě 
mohlo v Josefově jevit jako přijatelnější. 
Dodejme ještě, že při sčítání lidu v roce 1880 
hlásil Moses Klemperer bydliště ve stejném 
domě, kde měl Moritz Klempfner fotoateliér…

Dne 11. dubna 1875 slavil „Mojžíš Klempe-
rer“ svatbu s o čtrnáct let mladší Pavlínou, 
rozenou Teplitzovou a v lednu následujícího 
roku se manželům narodila dcera Ervína. 
Následoval syn Osvald (narozený 25. 12. 1877), 
který si později, již úředně, dal změnit 
příjmení na Klempfner. Moses Klemperer 
měl celkem 6 dětí, z nichž do fotografického 
dění ještě zasáhl syn Milan, narozený 7. ledna 
1881, který se vyučil jako fotograf.

Zhodnocení významu Klempfnerova 
fotografického díla by si zasloužilo 
komplexnější pohled, neboť jako fotograf 
každopádně vysoko vynikal nad soudobé 
autory. Vedle cyklu Z kuchyňského života 
byl mimořádný například také soubor čtyř 
kabinetek s názvem „Makartovy čtyři denní 
doby parodované M. Klempfnerem“. Na rubu 
inscenovaných snímků Klempfner parodii 
na tehdy velmi ceněného vídeňského malíře 
ještě zdůraznil barokně honosnou veršován-

kou k dané denní době. Psanou jen německy, 
ač reversy snímků byly v češtině a němčině. 
Podobné práce od jiného fotografa 19. století 
u nás nejsou známy. Také některé portréty 
z produkce ateliéru vynikaly nad průměr, 
čehož si všimla dobová kritika a Klempfne-
rovy práce byly pravidelně oceňovány na 
živnostenských a průmyslových výstavách. 
Byl také členem Umělecké besedy.

Nadějný umělec a jistě i netuctový člověk 
Moses Klemperer alias Klempfner zemřel ve 
věku pouhých 47 let 21. června 1889 v Dubí. 
Třiatřicetiletá vdova se pokoušela vést dál 
rodinný fotografický podnik na Václavském 
náměstí, ale bez valného existenčního 
úspěchu. Její fotografická živnost se objevila 
v pražském adresáři na rok 1891, ale brzy 
poté se zřejmě živnosti vzdala, ač již to není 

úředně zaznamenáno. Jsou mezi námi 
potomci z rodu Mosese Klemperera?

PAVEL SCHEUFLER 
Historik fotografie a fotograf

Fotografická scéna, kolem 1880, foliový formát
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Nebojte se očkování aneb 
jak fungují nové vakcíny 
proti koronaviru

Téměř hned po začátku 
expanze virového onemocnění 
SARS-CoV−2 se veškerá 
pozornost virologů, imunologů 
i velkých farmaceutických 
firem začala soustředit na 
vývoj nové vakcíny, která by 
tuto pandemii ukončila. 

Díky podobnosti nového koronaviru 
s onemocněním, na něž už vakcína existuje, 
se navíc vývoj očkování, běžně trvající 
i několik let, velmi urychlil a vakcinace je 
dostupná již nyní, na začátku roku 2021. 
O nových vakcínách se však, podobně jako 
při každém velkém objevu na poli medicíny, 
začala šířit řada dezinformací. Proto jsem 
se rozhodl v tomto článku objasnit, jak jed-

notlivé očkovací látky fungují. Informace 
jsem čerpal ze stránek Ústavu pro kontrolu 
léčiv, Biologického centra Akademie věd ČR 
a populárně-vědeckého portálu OSEL.cz.

Všechny vakcíny fungují na principu přípravy 
organismu na infekci prostřednictvím imu-
nitní reakce. Každá z nich to však dělá trochu 
jiným způsobem. Vzhledem k tomu, že proti 
koronaviru byly vynalezeny desítky různých 
očkovacích látek, nedá se jejich mechanismus 
nějak zevšeobecnit. Pojďme se tedy podívat na 
způsob fungování vakcín, které se v očkova-
cím programu objevily jako první.

Vakcíny společností Pfizer/BionTech, 
Moderna a Curevac
Tyto vakcíny se svým fungováním zařazují 
do nejmladší generace. Jedná se o takzvané 
neživé očkovací látky, jelikož obsahují pouze 

genetickou informaci mRNA (messenger 
ribonucleic acid). Ta v tomto případě pochází 
z takzvané povrchové bílkoviny (část povr-
chu virové částice, kterou se virus přichycuje 
na buňku) a při očkování tak člověk nemusí 
přicházet do kontaktu se samotným virem 
nebo jeho genetickou informací. mRNA viru 
je ve vakcíně zabaleno do speciálních tuko-
vých nanočástic, které se po vpíchnutí očko-
vací látky vstřebají do buněk. Tam se tukový 
obal rozpustí a ribozomy (organely sloužící 
na výrobu bílkovin) začnou produkovat 
výše zmíněné povrchové bílkoviny. Tělo 
na to odpoví tvorbou protilátek a imunitní 
reakcí. Jelikož jsou povrchové bílkoviny 
velmi důležitou součástí virové částice, bez 
nichž nemůže infekce nastat, promění se tak 
virus po vstupu do těla očkovaného jedince 
na v podstatě neškodnou kuličku, kterou 
organismus bez problémů vyloučí.



Památník Terezín vyhlásil další 
ročník literární a výtvarné soutěže
Památník Terezín vyhlašuje na rok 2021 XXVII. ročník 
literární a XXV. ročník výtvarné soutěže – Memoriálu Hany 
Greenfieldové se společným tématem 

Když je třeba pomoci…
Na konci druhé světové války přijížděly do Terezína transporty se zuboženými vězni 
nacisty evakuovaných koncentračních táborů. Řada z nich byla nakažena smrtelným 
skvrnitým tyfem, jenž v Terezíně přerostl v epidemii. Do boje s ní se pustili nejen vězni 
terezínského ghetta a věznice gestapa v Malé pevnosti, ale i zdravotníci České pomocné 
akce, sovětské armády a dobrovolníci z blízkého i vzdáleného okolí.

Pavel Straka ze vzdělávacího oddělení Památníku Terezín k letošnímu tématu 
dodává: „V letošních pracích by se měli soutěžící zamyslet nad otázkami, zdali byla tehdejší 
pomoc z řad dobrovolníků něčím přirozeným, nebo měla jiné příčiny. Současně s tím by 
nás zajímalo, co by vedlo soutěžící k podobnému podání pomocné ruky?“

Do účasti v soutěži se mohou zapojit žáci základních a středních škol, gymnázií 
a učilišť, přičemž počet zasílaných děl z jedné školy není nijak omezen. Práce musí být 
předány nebo odeslány do Památníku Terezín nejpozději do 7. dubna 2021. Slavnostní 
vyhlášení výsledků soutěže proběhne 10. června 2021 v Terezíně. Výherci získají řadu 
věcných cen i peněžní odměny.

Další informace a podmínky soutěže jsou k dispozici na webu Památníku Terezín 
https://www.pamatnik-terezin.cz/souteze−2021
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Jsme zpátky!
Rozhovory, recenze a glosy, 
komentáře, fotografie z cest 

a mnoho dalšího si nyní 
můžete přečíst na našich 

nových webových stránkách, 
které spustíme  

v pondělí 25. ledna 2021.

Máte-li zájem stát se redaktorem 
našeho magazínu,  

napište nám na mail  
redakce.jn@seznam.cz

Budeme se na vás těšit na adrese 
https://jews-news.webnode.cz

Vaše redakce Jew’s News

Nespornou výhodou tohoto druhu vakcín 
je také odolnost genetické informace kódo-
vané v DNA, která je oproti mRNA výrazně 
houževnatější, a je tudíž možné látku 
dlouhodobě skladovat v obyčejné lednici. 
Díky tomu bude možné očkování provádět 
i v rozvojových zemích, jejichž zdravotnictví 
je na velmi nízké úrovni.

I když se z předcházejících odstavců může 
zdát, že vakcíny jsou poměrně rozdílné, 
v konečném důsledku se tyto faktory týkají 
většinou výroby, distribuce, skladování 
nebo ceny a nemají díky bezplatnému zdra-
votnictví na uživatele žádný dopad. Jejich 
výsledky jsou totiž prakticky úplně stejné. 
Všechny očkovací látky objednané Českou 
republikou zároveň prošly všemi fázemi 
testování, a jsou tak naprosto bezpečné. 
Celkovou bezpečnost zvyšují navíc i moderní 
způsoby výroby i aplikace, které snižují 
možnost nákazy samotným virem i zanesení 
jiné infekce přes jehlu. Není se tedy čeho 
bát. Bohužel kvůli narůstajícímu počtu 
dezinformací a fake news, šířícím se hlavně 
prostřednictvím sociální sítí, spolu s absencí 
kvalitní kampaně za očkování, je čím dál více 
lidí v tomto informačním šumu zmatených 
a nevědí, komu mají důvěřovat. Proto na vás 
naléhám, abyste věřili odborníkům, kteří se 
v tomto směru skutečně vyznají, a všechny 
informace si náležitě ověřovali. Zároveň vás 
prosím, abyste se nechali zaočkovat, hned 
jak to bude možné. Jedině dostatečný počet 
očkovaných totiž může zastavit pandemii 
a vrátit tak normální fungování společnosti.

FILIP MESZAROS

I když tyto vakcíny fungují na stejném 
samém principu, jsou mezi nimi poměrně 
velké rozdíly: zatímco například pro sklado-
vání vakcíny od Moderny stačí standardní 
mrazák s teplotou −20 stupňů Celsia, 
Pfizer/BionTech musí být bezpečně uložen 
v“suchém ledu” (pevný oxid uhličitý) za 
minimální teploty −80 °C. Mezi jednotlivými 
látkami jsou také obrovské cenové rozdíly. 
Žádný z těchto faktorů by ale ve výsledku 
neměl zasáhnout uživatele očkování.

Všechny tři vakcíny byly úspěšné testo-
vány a jsou připraveny pro plošné využití. 
Vakcína společnosti Pfizer a BionTech již 
byla schválena evropskou lékovou agenturou 
EMA a v současnosti se rozbíhá očkování 
pomocí ní, zatímco látky společností 
Moderna a Curevac čekají v Evropě v době 
psaní tohoto článku na poslední razítka.

Vakcíny firmy Johnson & Johnson, 
Oxfordské univerzity a firmy 
AstraZeneca
Jejich mechanismus je velmi podobný 
látkám od firem Pfizer/BionTech, Moderna 
a Curevac. Stejně jako ony i tako vakcína se 
zakládá na genetické informaci povrchových 
bílkovin koronaviru, v tomto případě se však 
jedná o DNA a na její přepravu nepoužívají 
tukové obaly. Místo nich se genetická 
informace bílkovin umístí do jiného viru, 
konkrétně nějakého druhu adenoviru, jehož 
původní genetická informace je potlačena, 
takže nemůže dojít k infekci. Po aplikaci vak-
cíny zneškodněný virus dopraví genetickou 
informaci povrchové bílkoviny do buněk, 
jež bílkovinu začnou vyrábět a spustí tak 
imunitní reakci. Výsledek je tedy stejný jako 
u tří předcházejících vakcín.

Tento mechanismus je označován jako 
takzvaná virová vektorová vakcína (vakcína 
s virovým nositelem). Používá se již delší 
dobu a vykazuje velkou spolehlivost, bezpeč-
nost a díky snadné a levné výrobě jsou tyto 
látky i poměrně cenově dostupné.

Vakcína firmy AstraZeneca a Oxfordu by 
navíc měla prokazatelně fungovat i proti 
nové, nakažlivější mutaci koronaviru. Právě 
kvůli tomu se Velká Británie, kde je zmíněná 
mutace rozšířena nejvíc, rozhodla pro její 
schválení jako první, hned po skončení 
klinického testování látky. V Evropské unii 
by mělo být její schválení otázkou pár týdnů. 
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Život jako 
vzrušující 
divadelní 
představení
Neobyčejně rychle dokázal Michael Žan-
tovský přeložit nejnovější memoárové dílo 
Madeleine Albrightové PEKLO A JINÉ 
DESTINACE, takže kniha vyšla ve stejném 
roce v New Yorku i v Praze, kde ji vydalo 
renomované Argo. Autorka zde líčí svůj 
životní příběh na pozadí politických a spole-
čenských událostí v USA i ve světě. A protože 
je bystrou a velmi racionální pozorovatelkou, 
tak čtenář nahlédne i do takových zákoutí, 
která se v novinových ani televizních zpravo-
dajstvích nikdy neprezentují. A paní Madele-
ine, která byla vždy cílevědomá, dokáže být 
vtipnou a občas i docela ostrou glosátorkou, 
takže se při čtení a výkladu i složitějších scén 
nebudeme nudit. Dokáže sáhnout i po sebe-
ironii, třeba když napíše: „Počátkem roku 
2017 mi zavolal nově jmenovaný ředitel CIA 
Mike Pompeo. Poděkoval mi za mou práci 
v roli členky Rady externích poradců. Potom 
mě vyhodil.“

Píše tu o Praze i o souvislostech politiky 
a náboženství, téma vzápětí odlehčí vzpo-
mínkou, jak ji navštívil holandský fotograf 
s vycpaným holubem na ruce, který měl 
představovat holubici míru, a nutil paní 
Madeleine s ním pózovat. Zákulisí politiky 
poodhrne, ale neodhalí ho celé, jak se na 
diplomatku sluší a patří.

Válku jako dítě prožila s rodinou v anglic-
kém exilu, kde do rodiny přibyla v roce 1942 
sestřička Kathy, později i malý John. „Téměř 
celých prvních šedesát let života můj vesmír 
utvářela zkušenost mé rodiny, jak jsem jí 
rozuměla. Věděla jsem, odkud pocházím, v co 
věřím a proč,“ píše. Už její otec Josef Korbel 
byl diplomat, takže vlastně kráčela v jeho 
šlépějích. V knize na s. 144 tvrdí, že až když 
v roce 1993 nastupovala do úřadu ministryně 
zahraničí, dozvěděla se o svém židovském 
původu. To „odhalení“ proběhlo dokonce 
veřejně – na stránkách deníku Washington 
Post – takže se to rázem dozvěděli všichni. 

Je to zvláštní, když si uvědomíme, že přes 
dvacet členů její širší rodiny zahynulo za 
holokaustu – včetně tří prarodičů! Když 
novinářům řekla, že o tom do té doby nic 
nevěděla, hned ji někteří novináři obvinili 
ze lži a naznačovali, že svůj židovský původ 
kvůli kariéře před veřejností skrývala…

„Za zpětného pohledu jsem musela 
přiznat, že signály o kořenech mé rodiny 
existovaly, ale já jsem je nezkoumala,“ píše 
americká politička, která se v roce 1937 
narodila v Praze jako Marie Jana Körbelová. 
„Nikdy jsem nepochybovala o tom, kdo jsem: 
etnická Slovanka, hrdá americká přistěho-
valkyně a pokřtěná římská katolička, která 
přestoupila do episkopální církve,“ pokračuje 
ve vzpomínkách.

I když se Madeleine Albrightová o minu-
lost své rodiny původně nijak zvlášť nezají-
mala, ta ji nakonec dohnala. „V roce 1997 jsme 
se se sourozenci začali detailněji seznamovat 
s minulostí naší rodiny.“ Sestra Kathy s brat-
rem Johnem se rozjeli do východních Čech, 
aby navštívili Letohrad, kde vyrůstal jejich 
otec, a pak Kostelec nad Orlicí, který byl 
domovem jejich matky Anny, roz. Spiegelové. 
Malá Madlenka tam pobývala těsně před 
začátkem války, když rodiče v Praze připravo-
valy emigraci.

V létě 1997 pak Madeleina sama našla 
jména svých příbuzných na stěně Pinkasovy 
synagogy, kde jsou zapsána spolu s dalšími 
českými Židy, kteří zahynuli za války. 
Přečetla si pak dopisy, které uchovávala 
sestřenice Dáša, kde babička Olga, matka 
jejich otce, v červenci 1942 psala, že budou 
s manželem brzy transportováni do Terezína. 
Děda Arnošt však záhy v táboře podlehl 
zápalu plic.

Dcera otcovy sestřenice Gréty v koncen-
tračním táboře malovala – a po válce se jako 
zázrakem našlo v kufru na půdě jednoho 
terezínského baráku na dvacet jejích kre-
seb. Malá sestřenice Milena kreslila vlaky 
a zvířata, ale i usměvavé rodiny stojící před 
domem…

„Babička mívala obchod v Kostelci nad 
Orlicí,“ vzpomíná autorka, „kde ujišťovala 
zákazníky, že jejich káva je nejlepší v celých 
Čechách. Říkala mi Madla nebo Madlenka 
podle postavy z populární divadelní hry nebo 
filmu Olgy Scheinpflugové Madla z cihelny.“

Takhle to Madeleine Albrightová popsala 
už v knize Pražská zima. V pozůstalosti našla 
také deník své babičky Růženy, která pak 
zahynula v koncentráku v pouhých 54 letech.

Když v roce 2001 skončila Madeleine 
Albrightová své působení ve funkci 
ministryně zahraničí USA, zůstala nadále 
aktivní – vybudovala si novou kariéru. Učila 
na univerzitě, psala knihy, založila také 
investiční fond…

Kronika doby se v knize prolíná s osob-
ním životem aktérky, výjimečné ženy, která 
se trvale zapsala do českých, ale ještě mno-
hem víc do amerických dějin.

Leonard Cohen: 
život v hudbě
Newyorský publicista Liel Leibovitz ve své 
knize o světoznámém hudebníkovi překročil 
hranice běžného životopisu. Však ji také 
netuctově nazval: LEONARD COHEN – 
ŽIVOT, HUDBA A VYKOUPENÍ. Cohen svými 
písničkami, ale i básněmi a myslitelskými 
úvahami ovlivnil kulturní vývoj nejen 
v hudbě a nejen v rodné Kanadě. Dozvíme 
se zde sice hodně o hudební scéně od konce 
60. let, jejíž vliv sahá do současnosti, ale 
kniha především sleduje duchovní a nebojme 
se říct filosofický vývoj interpreta, kterého lze 
jen těžko zařadit do jedné tvůrčí kategorie.

Málokterý umělec se dokázal tak dlouho 
udržet na vrcholu. Cohen (narodil se v roce 
1934 v Montrealu) má však zvláštní chari-
sma, jímž působí na své publikum, které 
ho nejen čte a poslouchá, ale navíc sdílí jím 
interpretované hodnoty. Leibovitz se je snaží 
rozklíčovat, což není vůbec snadná cesta. 
A tak se místo detailního rozpitvávání jeho 
melodií i básní a jejich vřazování do kontextu 
doby zamýšlí nad autorovými tvůrčími 
postupy, jeho myšlenkovým vkladem do 
hudební oblasti, která jinak vyniká spíše 
jednorozměrnými populárními produkty. 
Cohen už od svých počátků jde svou vlastní 
cestou, bez pozlátek v jeho branži tak obvyk-
lých. Jeho zdánlivě monotónní hudební pro-
jev vyzývá k pozornému poslechu slov, která 
přinášejí často závažná sdělení, jež nejsou 
určena jen pubertální mládeži, jak je tomu 
u mnoha jiných interpretů. Cohen jako by byl 
propojen s jistou až mystickou nadčasovostí 
a svým nevýbojným způsobem nám sděloval 
nějaké podstatné životní pravdy. Když vyjde 
na pódium, sál ztichne a všichni napjatě 
poslouchají.

On sám si ovšem v životě nedokázal vždy 
poradit s jeho praktickými nástrahami, jako 
když mu bývalá přítelkyně před lety vybílila 
účty a připravila ho o miliony dolarů…

Hudebník, básník a filosof Leonard Cohen 
je uznáván už skoro šest desetiletí a kniha se 
nám snaží vysvětlit, proč.

LUBOR FALTEISEK
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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.

 Tematika šoa v polské, české 
a slovenské literatuře
Přednáška představí projekt 
a publikaci „Handbook of 

Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction“, 
která vznikla ve spolupráci českých, pol-
ských, německých a slovenských literárních 
vědců a jejíž vydání je plánováno na jaro 2021. 
Publikace zahrnující 115 děl s tematikou 
šoa napsaných polsky, česky a slovensky 
v oblasti prózy, poezie i dramatu obsahuje 
rozsáhlý historický úvod, přehledy děl, 
jmenný a věcný rejstřík.

Publikaci a projekt představí prof. Jiří 
Holý a Hana Nichtburgerová z Ústavu české 
literatury a komparatistiky FF UK.

 Domy věčnosti XV – Vysočina
Místa odpočinku pod koru-
nami stromů: Kamenice nad 
Lipou, Horní Cerekev, Batelov, 

Třešť
V dalším pokračování cyklu přednášek Domy 
věčnosti publicistka a fotografka Helena 
Bretfeldová zavede posluchače na Vysočinu. 
Trojici menších hřbitůvků pod korunami 
stromů – Kamenici nad Lipou, Horní Cere-
kev, Batelov – spojuje nenápadná poloha 
daleko za posledními domy obce a sounále-
žitost s věkovitými stromy. To ostatně platí 
i pro nejrozsáhlejší pohřebiště, židovský 
hřbitov v Třešti, kde na ploše stíněné stale-
tými duby, buky a smrky odpočívá třináct set 
pohřbených. Teoretický úvod bude věnován 
židovským obřadům spojeným se smrtí 
a umíráním.

 Translokační plány židov-
ských obydlí v 18. století
Národní archiv v Praze uspo-
řádal v září výstavu souboru 

translokačních plánů židovských obydlí 
z 18. století, ke které byla vydána obsáhlá 
monografie. Soubor plánů byl v roce 2017 

prohlášen za Archivní kulturní památku. 
Původně měla být putovní verze této výstavy 
představena v prostorách OVK ŽMP, ale 
s ohledem na současnou pandemickou 
situaci se tak stane alespoň formou online 
komentované prohlídky a následné před-
nášky autorů výstavy Šárky Steinové a Filipa 
Pauluse z Národního archivu.

 Dopisy přes zeď
Na podzim 2020 vyšla v českém 
překladu kniha Dopisy přes zeď 
izraelsko-amerického autora 

Josiho Haleviho. Kniha, která obsahuje 
dopisy imaginárnímu palestinskému souse-
dovi, je textem osobních zamyšlení dotýkají-
cích se filozofických, politických a dějinných 
otázek. Besedu nad knihou povedou Irena 
Kalhousová z Herzlova centra izraelských 
studií FSV UK, Tomáš Pojar z CEVRO 
Institut a amerikanistka Hana Ulmanová 
z FF UK. Moderuje Jan Fingerland.

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Medvídek Dubi 
a sklepní myška
Medvídek Dubi v únoru 

znovu otevírá svůj Pohádkový ateliér spolu 
s modro-bílou knížkou, v níž nalistuje jeden 
příběh z pera spisovatelky Ilse Weber. Bude 
malým tvůrcům vyprávět o tom, jak proti 
strachu ze tmy může někdy pomoci jeden 
jediný sluneční paprsek. Těšit se kromě 
pohádky můžete na spoustu medvědího 
hraní, skotačení a malování k tomu.

MAISELOVA SYNAGOGA, 
MAISELOVA 10

Pořady v Maiselově synagoze se uskuteční 
v závislosti na aktuální epidemiologické 
situaci pouze v případě možnosti konání 
kulturních akcí a otevření muzea. Pro 
aktuální situaci prosím kontrolujte webové 
stránky muzea.

 Duo Beautiful Strings
Koncert houslistky Moniky 
Urbanové a harfistky Hedviky 
Mousy Bachy, během něhož 

zazní díla soudobých skladatelů. Vstupenky 
na koncert možno zakoupit v předprodeji 
v Maiselově synagoze, v Informačním 
a rezervačním centru muzea (Maiselova 
15, Praha 1), v síti Ticket Art, Prague Ticket 
Office a na webových stránkách Židovského 
muzea v Praze, kde naleznete i kompletní 
program koncertu.

Účinkující: Monika Urbanová / housle 
Hedvika Mousa Bacha / harfa 

Program: Ondřej Urban (1973) Žižkovská 
suita – Tango Klezmer, Chorál Waltz, Píseň 
(2017); John Williams (1932) Schindlerův 
seznam – Vzpomínky, Židovské ghetto Kra-
kow – Zima 1941, Hlavní téma; Deborah Hen-
son-Conant (1953) Baroque Flamenco; Arvo 
Pärt (1935) Fratres; Astor Piazolla (1921–1992) 
Historie Tanga – Café 1930, Nightclub 1960
Vstupné: 230 Kč

DOKUMENTÁRNÍ FILMY ONLINE

Tři filmy, tisíce osudů. Falešné pasy chránící 
před vyhlazovacími tábory. Ženy, které 
s nasazením vlastního života pomáhaly 
pronásledovaným Židům. Pohled na Varšavu 
rozdělenou ghettem na dvě poloviny, které 
teď opět srůstají. U příležitosti Meziná-
rodního dne památky obětí holocaustu 
připravil Polský institut v Praze ve spolu-
práci s Židovským muzeem v Praze online 
přehlídku dokumentárních filmů s českými 
titulky, které můžete sledovat zdarma ve 
dnech 26. a 27. ledna po registraci na emailu: 
program.praga@instytutpolski.pl.

Pasy pro život  
(Robert Kaczmarek, 2019, 51 min.)
Skupina polských diplomatů vedená 
Aleksandrem Ładośem s pomocí zástupců 
židovských organizací ve Švýcarsku 
vystavovala pro židovské obyvatele Polska, 
Československa, Německa nebo Nizozemska 
pasy latinskoamerických států. Díky faleš-
ným dokumentům téměř tisíc z nich válku 
přežilo. Historici odhadují, že „pasů pro 
život“ vzniklo v letech 1942–1943 přibližně 
deset tisíc.
Producentem filmu je IPN – Instytut Pamięci 
Narodowej, partner projekce.

Andělé Żegoty  
(Rafał Geremek, 2017, 46 min.)
Rada pomoci Židům Żegota byla ve válečné 
Evropě unikátní organizací. Fungovala 
v rámci polského odboje řízeného exilovou 
vládou. Členové Żegoty hledali bezpečné 
úkryty a vyráběli falešné dokumenty. O její 
vznik se v roce 1942 zasloužily Zofia Kossak-
-Szczucka a Wanda Krahelska-Filipowicz 
a ženy hrály také klíčovou roli při jejím 
praktické každodenní činnosti.

Varšava: Rozdělené město  
(Eric Bednarski, 2019, 71 min.)
Dokument věnovaný válečnému osudu Var-
šavy, který se na příběh města rozděleného 
zdí dívá nečekanou perspektivou architektů 
a urbanistů. Přináší také nedávno objevené 
amatérské záběry z varšavského ghetta z roku 
1941. Autorem filmu je kanadský režisér a his-
torik s polskými kořeny Eric Bednarski.
Pořadatelem je Polský Institut v Praze a Židov-
ské muzeum v Praze

PONDĚLÍ

25. 1. 
18.00

ÚTERÝ

9. 2. 
18.00

ČTVRTEK

11. 2. 
18.00

ÚTERÝ

16. 2. 
18.00

NEDĚLE

14. 2. 
10.30

ČTVRTEK

11. 2. 
19.00
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PÍSNIČKA

Himnon le-Tu bi-švat

Tu bi-švat, známý jako „nový rok stromů“, je 
mimo jiné svátkem blížícího se jara a jako 
takový se více hodí do izraelských reálií 
a tamního podnebí. My si ještě nějakou chvíli 
na opravdové jaro počkáme. I u nás si však 
připomínáme svátek Tu bi-švat jako svátek 
přírody a čas sázení stromů a obnovy lesů 
(na nichž se podílí v Izraeli i Češi). A přesně 
o tom je i naše písnička.

Datace písně není přesně známá, ale 
vzhledem k tomu, o čem vypráví a jazyku 

jímž je psána, lze snadno odhadnout, že 
vznikla v době prvních velkých přistěhova-
leckých vln na území Izraele, pravděpodobně 
ještě před tím, než vznikl Stát Izrael. Auto-
rem textu je totiž Šmuel Bas, který se narodil 
roku 1899 ve vesnici Počep v dnešním Rusku. 
Bas žil však s rodiči již od svých šesti let 
v Erec Jisrael a již od mládí byl aktivní a pub-
likoval hebrejské básně, povídky a příběhy 
nejen pro děti. Jeden z jeho textů, nazvaný 
Hymnus k Tu bi-švat (הימנון לט"ו בשבט) 

byl několikrát zhudebněn. Melodie na této 
stránce je dílem Efrajima Ben-Chajima (1895–
1951), izraelského muzikanta a skladatele 
původem z Ukrajiny. Oba umělci, Bas i Ben-
-Chajim, mají na svém kontě množství děl 
s národní a vlasteneckou tematikou – tento 
typ sionismus je patrný i v písni Hymnus 
k Tu bi-švat.

ְרֵמי מֹוֶלֶדת ַרֲחֵבי ּכַ ּבְ
ָבר ּפֹוֵרַח, ֵקד ּכְ ָ ַהּשׁ
ְרִקיס נֹוֵתן ֵריַח, ַהּנַ

כֹול-רֹום. ִמְתנֹוֵסס ּתְ

נּו ּלָ ֵנֵצא-ָנא ּכֻ
ַבע ְיא ְוֶאל ּגֶ ֶאל ּגַ
ַבע, י ַחג הּוא ַלּטֶ ּכִ
י ַחג הּוא ַהּיֹום ּכִ

ַדִים ֹבַרְכָנה ַהּיָ ּתְ
לּוחֹות ּפֹה ִלְזֹרַע, ְ ַהּשׁ
ּתֹל ְוַגם ִלְנטַֹע ם ִלׁשְ ּגַ

ְזָרח ְוַעד ָים. ִמּמִ

ּוִמי ִאם לֹא ָאנּו –
ל ַנֲעָרה ָוַנַער – ּכָ

נֹוִסיף ּפֹה עֹוד ַיַער
ֶאל ַיֲערֹות ַעם!

Na rozlehlých vinicích vlasti
mandloň už rozkvétá,
narcis vydává vůni,
vzhůru k blankytu.

Pojďme všichni!
K údolím, k pahorkům,
protože je svátek přírody,
protože je dnes svátek.

Požehnány budou ruce
poslané sem
sázet a sít
od východu až k moři.

A kdo, když ne my
každá dívka a každý mladík,
přidáme zde další les
k lesům národa.


