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Úvodník

Milí čtenáři,

tak jako Chanuka přišla už v listopadu, 
tak i Tu bi-švat slavíme poněkud nezvykle 
brzy – uprostřed ledna. Tento poslíček 
jara, který v našich evropských země-
pisných podmínkách přichází vždy spíš 
ještě v zimě, je tentokrát zimní i v Izraeli. 
Pojďme si tedy ty dlouhé zimní večery 
zpříjemnit nějakým čtením, než přijde 
přijde skutečné jaro…

Toto číslo je velice pestré. Najdete 
v něm něco k literatuře, něco k Tu bi-
-švatu, moc zajímavé rabínské slovo 
a taky něco k jídlu a vaření – už jste někdy 
ochutnali nějaký hmyz…? A víte, jak jde 
dohromady kašrut a hmyzí speciality?

Chanuka už sice minula, ale přes to 
přinášíme ještě několik zajímavých textů 
ještě se vzpomínkou na tyto zimní svátky. 
Můžete se tak třeba spolu s Karolinou 
David zamyslet nad tím, co může mít 
společného Chanuka a Vánoce.

Novinkou v tomto čísle je také první ze 
série rozhovorů s duchovními autoritami 
místních, tedy českých, židovských nábo-
ženských obcí a komunit. Rozhodli jsme 
se to vzít podle abecedy, a začali Brnem – 
na tomto místě moc děkujeme rabínu 
Klimentovi za spolupráci na aktuálním 
čísle! Věříme, že si zajímavý rozhovor 
o náboženském životě v brněnské obci 
užijete.

Tak tedy s příchodem Tu bi-švatu pře-
jeme za celou redakci rychlý nástup jara 
a zbytek zimy v teple a ve zdraví!

vaše redakce

rabínské slovo

Léčení je micva
Několik postřehů na téma lékařské 
etiky pohledem rabínské tradice
Základním předpokladem, 
z kterého vychází židovský 
pohled na lidský život začíná 
příběhem stvoření člověka. 
Tóra několikrát opakuje 
a zdůrazňuje, že člověk je 
stvořen k obrazu božímu. 

Jedná se o základní premisu, z které vychází, 
že každý jeden život má svou nezpochybni-
telnou hodnotu a lidská individualita, důstoj-
nost a osobnost jsou zásadní. Člověk je navíc 
schopen rozlišovat mezi dobrým a zlým 
a nese tedy za svá rozhodnutí odpovědnost. 
Talmud tyto myšlenky vyjadřuje známým 
příměrem o tom, že ten, kdo zachrání jeden 
lidský život, jako by zachránil celý svět, 
a naopak kdo jeden život zničí, jako by zničil 
celý svět.

V židovské náboženské tradici lidské tělo 
patří Bohu a člověk má povinnost se o něj 
během svého života starat. Zdraví a život 
nemůžeme svévolně ohrozit a pokud nám 
hrozí nebezpečí, tak má záchrana života 
přednost před ostatními příkazy. Tomuto 
principu se říká pikuach nefeš a ja založen na 
pasuku (větě) z Tóry (Lev. 18:5): ‚‚Budete dbát 
na moje nařízení a na moje řády. Člověk, který 
podle nich bude jednat, bude z nich žít. Já jsem 
Hospodin.‘‘ Podle přikázání máme žít, a ne 
kvůli nim zemřít. Například člověk může 
porušit šabat, aby si zachránil život a mohl 
tak světit mnoho dalších šabatů.

Lidská bytost je v židovství celkem duše 
a těla. Tělo není pouhým chrámem duše nebo 
jejím nositelem. Společně vytváří člověka 
a tělo i duše mohou být zdrojem a podstatou 
služby Bohu. Talmud popisuje, že na vytvo-
ření bytosti se podílejí otec a matka, kteří 
poskytují bílou, respektive červenou sub-
stanci, a Hospodin, jenž člověku dává dech 
a duši. Na konci dnů si potom Bůh bere svou 
část zpět k sobě a tělo zůstává a navrací se do 
země. Člověk se ve své komplexnosti může 
stát partnerem Boha ve stvoření a nacházet 
v každé činnosti rozměr svatosti. Člověk se 
ale také může rozhodnout pro špatné a zlé 
věci. Toto rozhodování se týká duše stejně 
jako těla a je spojeno s vzácným a závažným 
darem – se svobodnou vůlí.

Lidské tělo není v judaismu chápáno jako 
zdroj hříchu nebo špatných sklonů. Fyzické 
potěšení a tělesnost nejsou špatné a svatost 
se nenachází v askezi nebo trýznění se. 
Člověk má nacházet svatost právě i v nedu-
chovních záležitostech. V oblasti stravování 
je to celý systém kašrutu a požehnání, kdy se 

člověk vědomě vztahuje k tomu, co jí a pije. 
Požehnání nad jídlem a po jídle pomáhají 
člověku uvědomit si, že strava nemusí mít 
pouze rozměr uspokojení hladu či touhy, 
ale může se stát skutečnou službou Bohu 
a svatým úkonem.

Možná nejlepším příkladem je kiduš nad 
pohárem vína. Na jednu stranu provádíme 
rituální úkon a posvěcujeme šabat. Na straně 
druhé pijeme víno a je dobře když nám 
chutná a přispěje k naší radosti z okamžiku. 
Opilost by ale už byla příliš, a to, co může být 
svaté, se může zvrhnout do nepřístojnosti. 
K tomu, aby takto mohl člověk žít, potřebuje, 
pokud možno zdravé tělo, protože nefunkční 
orgány nebo jiné části těla omezují možnost 
člověka na tomto světě fungovat. To je jeden 
z důvodů, proč po použití toalety žehnáme 
požehnání ašer jacar – poděkování Bohu za 
funkčnost těla, jeho mechanismy, otvory 
a záklopky.

Židé mají povinnost vyhledat lékařskou 
pomoc a nemohou se spolehnout pouze 
na Boží intervenci a zázračné uzdravení. 
V dějinách náboženského uvažování ale toto 
bylo často velkým problémem. Jestliže Bůh 
seslal na člověka chorobu, tak to je nejspíš 
z nějakého důvodu, a i v židovství existovaly 
tendence brát nemoc jen jako duchovní 
výzvu – především v podobě zpytování svých 
skutků – a v případě nemožnosti se sám 
uzdravit toto prostě přijmout. Nicméně Tóra 
mluví o uzdravování a léčebných postupech 
a nákladech, například v souvislosti s povin-
ností uhradit léčebné náhrady, pokud někdo 
někomu způsobí poranění.

Šulchan Aruch, základní kodex židov-
ského náboženského práva halachy, zcela 
jasně říká, že léčení je micva, náboženský 
příkaz, a ne pouhá možnost. Nejedná se 
pouze o to, že se člověk má starat o své 
vlastní uzdravování, ale také o aktivní povin-
nost v rámci židovského společenství se 
starat o druhé. Židovská komunita nemůže 
být netečná a musí zajistit, co nejlepší a nej-
kvalifikovanější zdravotní péči.

Zdraví člověka je nejen záležitostí 
medicínskou, ale také duchovní. V případě 
nemoci, zranění nebo jiné zdravotní kompli-
kace vyžadující péči a ošetření se má člověk 
obrátit na lékaře a udržet si svou víru v Boha.

Židovská komunita, společenství zod-
povědných individuálních jedinců, má za 
povinnost se postarat o to, aby zajistila kva-
litní vzdělání a vše, co komunita potřebuje 
ke svému duchovnímu životu a židovskému 
vzdělání. Stejně tak ale komunita musí zajis-
tit co nejlepší fyzické životní podmínky, od 
stravy až po lékařskou péči.
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Otázka poskytnutí adekvátní a vhodné 
péče se prolíná s etickým náboženským kon-
ceptem kiduš ha−Šem – posvěcení Božího 
jména. Podle halachy je povinností každého 
žida chovat se tak, aby nejen naplnil literu 
zákona, ale aby jeho/její chování přispělo 
k lepšímu a svatějšímu světu. Opak takového 
chování je chilul ha−Šem – znesvěcení 
Božího jména.

Modernita již od doby osvícenství je spo-
jena s rostoucí individualitou člověka a jeho 
stále menší provázanosti se společenstvím. 
Halacha se baví o zdraví spíše z pohledu 
náboženského příkazu, a tudíž tuto otázku 
vnímá v rámci společenství. Člověk se musí 
léčit, a tím pádem společenství musí zajistit 
lékařskou péči.

Moderní medicínský pohled stále více 
vnímá individuální právo člověka rozho-
dovat o svém zdraví, a dokonce i v krajním 
případě o své smrti. Práva někoho ale nutně 
vedou k povinnostem někoho dalšího. 
Podobně jako v mnoha jiných oblastech se 
židovství a halacha dostává do dynamické 
diskuse dvou principů, které mohou 
působit výlučně. Konkrétně zde jde o napětí 
mezi micvou, společenskou povinností, 
a základním principem, na kterém stojí celý 
judaismus – individualitě, nedělitelnosti 
lidské důstojnosti a svobodě rozhodování. 
Rozhodnutí je proto v judaismu v podstatě 
vždy spojeno s konkrétní situací a jejími 
lékařskými a etickými aspekty.

Ve světle výše napsaného je myslím 
možné chápat i rozhodování rabínských 
autorit během současné pandemie korona-
viru. Oba vrchní rabíni Izraele opakovaně 
vydali halachická rozhodnutí, že židé se mají 
očkovat. Samozřejmě i v Izraeli, a dokonce 
často v náboženských a ortodoxních kruzích, 
existují skupiny lidí, kteří se očkovat odmí-
tají nebo to odmítali. Vrchní izraelský rabinát 
se proti těmto názorům během pandemie 
velmi silně stavěl a nabádal, aby se lidé 
nechali očkovat. Někteří namítají, že není 
úkolem rabínů vyslovovat se k lékařským 
otázkám, a zvláště tak specifickým jako je 
pandemie. Rabíni ale vnímají povinnost 
společenství postarat se o nemocné, zamezit 
šíření infekčních nemocí a nejedná se podle 
nich o pouhé vyslovení názoru, ale přímo 
o micvu, náboženskou povinnost. Současnou 
situaci na základě informací, které mají, 
jednoznačně vyhodnotili tak, že očkování je 
způsob, jak šíření nemoci bránit a tím pádem 
se pro ně stalo samozřejmé se za očkování 
postavit.

Na závěr této krátké úvahy bych rád 
poděkoval své ženě. Diskuse s ní na dané 
téma a materiály, které studovala, mě vedly 
k napsání tohoto textu.

Rabín šTěpán Menaše kliMenT

prograM bejT siMcha

leden – únor 2022

s ohledem na situaci a vládní opatření 
budou aktivity bejt simcha i nadále 
probíhat také 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

Každý pátek od 17:00 hod.  
(Židovská radnice – 3. patro,  
Maiselova 18, Praha 1)

oslavy sváTkŮ

Tu bi-švat

neděle 16. 1. 2022 od 15.00 hod. 
Oslavíme společně s ŽO Děčín 
Seder tu bi-švat. Pro více informací pište na 
kehila@bejtsimcha.cz 
(Děčínská synagoga – Žižkova 4, Děčín)

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.

fo
to

 p
ix

ab
ay



4  maskil המשכיל

iZrael

Podniky v jeruzalémské 
Křesťanské čtvrti trpí 
úpadkem turismu
celý svět se už dva roky 
potýká s epidemií koronaviru. 
světová pandemie si vynutila 
zastavení nebo alespoň 
utlumení různých segmentů 
byznysu, včetně cestovního 
ruchu. výjimkou není ani 
stát izrael, pro který je 
turismus významnou součástí 
ekonomiky. 

Před obdobím koronaviru se oficiální příjmy 
z mezinárodního cestovního ruchu odha-
dovaly na téměř 6 miliard USD. Od začátku 
pandemie je však židovský stát téměř 
nepřetržitě (až na krátké časové období, nebo 
omezené výjimky pro skupiny) pro turisty 
uzavřen. To má nutně za následek úpadek 
a krizi turistických atrakcí, návštěvních míst 
a podniků, jejichž existence je závislá na 
zahraničním turismu – takovým místem je 
právě i jeruzalémské Staré Město. (redakce)

Dlážděné ulice a úzké uličky byly 
důkladně vyčištěny, chodníky opraveny 
a tucet minimarketů vlastněných Araby 
v křesťanské a muslimské čtvrti je plný košer 
produktů a ve většině z nich si majitelé dávají 
pozor, aby měli alespoň jednoho hebrejsky 
mluvícího zaměstnance. V Křesťanské Čtvrti 
stojí dvě cukrárny a konkurují pekárnám, 
které si francouzští přistěhovalci otevřeli 
na západní straně. Ale minulý týden, první 
den po Vysokých svátcích, zůstaly kavárny 
prázdné a frustrace, až dokonce i určité 
zoufalství bylo cítit ve všech koutech těchto 
dvou čtvrtí Starého Města.

„Vláda nedovoluje zahraničním turistům 
přicestovat do Izraele, ale doufali jsme, že 
v období svátků přijedou Izraelci z celé země 
a dají nějakou naději obnovení obchodního 
a ekonomického života ve Starém Městě,“ 
říká Ibrahim Abu Seir, majitel a šéfkuchař 
restaurace La Patisserie, která se nachází 
u jednoho ze vstupů do Starého Města u Nové 
brány vedoucí do Křesťanské Čtvrti. „Ale 
nestalo se,“ uzavírá s povzdechem a navr-
huje, abych ochutnala jeden z posledních 
kousků pečiva vystavených uvnitř kavárny.

Jediný klient sedící venku před 
kavárnou a popíjející kávu, Izraelec, se 
připojuje ke konverzaci a říká: „Pokud se 
nikdo nestará a nezve Izraelce, aby sem 

chodili, a Jeruzalém se prezentuje tak, 
že návštěvníkům nabízí pouze „Kotel“ 
(Západní zeď, pozn. překl.), jak by sem lidé, 
kteří nejsou s městem obeznámeni, mohli 
přijít?“

Uvnitř Křesťanské Čtvrti je příliš mnoho 
zavřených obchodů. Tu a tam je ještě otevřen 
obchod se suvenýry, ale jen na pár hodin, bez 
očekávání nějakého zákazníka. Totéž platí 
pro horní část tržiště u Jaffské brány. Většina 
obchodů je zavřená a říká se, že většina 
těchto obchodů se znovu neotevře dřív, než 
éra koronaviru skončí.

Abu Seir v dokonalé hebrejštině říká, že 
nebyli zahrnuti do posledních kampaní, 
které magistrát a Jeruzalémský rozvojový 
úřad zahájily v létě a byly ještě intenzivnější 
v období židovských svátků během měsíce 
tišri, které právě skončilo. „Je to, jako by se 
úřady styděly nebo se dokonce bály prodávat 
Staré Město mimo Kotel,“ dodává sedící izra-
elský klient. „Pro Izraelce, kteří nežijí v Jeru-
zalémě, není žádný rozdíl mezi Křesťanskou 
a Muslimskou Čtvrtí – všechny jsou stejné 
a nad atmosférou toho všeho se vždy vznáší 
více než záblesk strachu z možnosti náhlého 
teroristického útoku.“

Je důležité poznamenat, že běžný cestovní 
ruch v Jeruzalémě tvoří přes 80 % zahraniční 
turisté a zbylých 20 % domácí návštěvníci. 
Místní přirozeně nejvíce přitahují k návštěvě 
židovská místa ve Starém Městě a zbytek 
svého pobytu v Jeruzalémě stráví obvykle 

poznáváním kulinářských a jiných atrakcí 
na západní straně města. Majitelé podniků 
ve Starém Městě říkají, že zmínka o těchto 
podnicích a účast v oficiálních kampaních by 
mohla pomoci, nic z toho se však nestalo.

rok 2019
Před dvěma lety došlo v Jeruzalémě 
k nárůstu cestovního ruchu – zahraničního 
i domácího. Na vrcholu přesahoval počet 
návštěvníků i více než 4 miliony. Většina 
se procházela po staroměstských tržnicích 
a úzkých uličkách, čímž podpořila obchod 
v celé lokalitě. Pak ale dorazila pohroma 
COVID−19, která zastavila tento velký 
turistický boom a postavila magistrát na 
křižovatku. Co se dá dělat, dokud řádění 
nepomine, byla hlavní otázka, která vyžado-
vala rychlé odpovědi.

Týmy odborníků se za významné účasti 
Oddělení cestovního ruchu Jeruzalémského 
rozvojového úřadu snažily najít způsoby, jak 
udržet při životě alespoň část této turistické 
prosperity. Vzhledem k tomu, že důraz se 
obrátil na místní obyvatele, byla „židovská“ 
stezka – Kotel, rekonstruovaná synagoga 
Hurva, Davidovo město, Cardo a celá židov-
ská čtvrť – v centru navrhovaných atrakcí. 
Z ne zcela jasných důvodů nebyly zahrnuty 
křesťanská ani muslimská čtvrť, v nichž 
se nachází většina byznysu – obchůdků, 
kaváren a restaurací, nebo byly zmíněny jen 
zběžně a s nezájmem. To vše, spolu s přetrvá-
vajícím znepokojením mimojeruzalémských 
(a možná i některých místních) z jakéhokoli 
nepředvídatelného teroristického činu 
(většinou pobodání), udělalo své – a proto 
nedávno zrekonstruované a vyčištěné ulice 
křesťanské čtvrti zůstávají osiřelé a bez 
návštěvníků.

Záchranný turistický program?
Oficiální Jeruzalém se z iniciativy starosty 
Moshe Leona rozhodl pokračovat v budo-
vání. Během období uzavírky, v letních 
měsících roku 2020, byl přijat aktualizovaný 
turistický program pro období koronaviru 
s různými důrazy, který se zaměřuje na 
domácí cestovní ruch a zdůrazňuje místní 
kuchyni a jeruzalémské restaurace, městské 
přírodní lokality a mnoho dalších turistic-

výloha jeruzalémského obchodu se suvenýry: 
nejsou turisté. je hospodin!!! ceny konce světa! 
vÝprodej
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kých cílů. A Staré Město, kromě židovských 
svatých míst, opět nebylo jeho součástí. 
Tržiště Machane Jehuda, zoologická zahrada 
a samozřejmě akvárium získaly pozornost 
v promo akcích, které spustil jeruzalémský 
magistrát – ale arabský turistický sektor 
ve Starém Městě se nestal součástí této 
iniciativy.

V blízkosti Ibrahimovy cukrárny u Nové 
brány stojí dílna a showroom Sandrouni, kte-
rou provozuje George Sandrouni a jeho žena 
Dorin. Na jejích webových stránkách je umís-
tění obchodu a showroomu jasně uvedeno, 
takže je patrné, že není někde hluboko uvnitř 
snad poněkud děsivého nebo dokonce nepřá-
telského Starého Města, ale nachází se „v srdci 
Křesťanské Čtvrti v jeruzalémském Starém 
městě, 120 metrů od Nové brány.“ Pro George 
Sandrouniho, který mluví plynně hebrejsky, 
je umístění jeho podniku ideální – protože 
odráží „klid a mír, které jsou charakteristické 
pro jeruzalémskou Křesťanskou Čtvrť“. Přesto 
lze produkty Sandrouni objednat a doručit do 
celého světa, aniž byste sem museli osobně 
přijet, což je výhoda, kterou kavárny, restau-
race a cukrárny v okolí využít nemohou.

„Je pravda, že v oficiálních kampaních 
zahájených s cílem přilákat izraelské turisty 
není kladen důraz na nežidovskou část 
Starého Města,“ říká zdroj z jeruzalémského 
magistrátu. „Není to tak, že bychom tuto 
část vůbec nezmiňovali, ale hlavní důraz 
je kladen na židovská místa – koneckonců, 
člověk si může vybrat, zda projde od Jaffské 
brány tržištěm, aby se dostal na prostranství 
před Západní zdí, nebo hned odbočí doprava 

a půjde cestou přes židovskou čtvrť. Většina 
místních se vydá skrz tržiště, ale turisté 
a návštěvníci, kteří nejsou obeznámeni s kaž-
dodenní rutinou našeho života, se trochu 
zdráhají a mohou se zde cítit nejistě.“

Mluvčí magistrátu poznamenává: „Kam-
paň domácího cestovního ruchu v období 
koronaviru oslovila různé cílové skupiny 
s aktivitami přizpůsobenými nejširší veřej-
nosti v různých částech města, a to včetně 
oblasti Starého Města a všech jeho čtvrtí. 
Jeruzalémský magistrát a Jeruzalémský 
rozvojový úřad pracují na tom, aby oslovily 
všechny frakce cestovního ruchu působící ve 
městě, ať už jsou kdekoli.“

Ibrahim Abu Seir ze své pozice říká: 
„Nevíme, co z toho, co jsme měli před korona-
virem, se ještě vrátí a kdy – ale stále doufáme. 
Co jiného můžeme dělat?“

peggy sidor, The jerusaleM posT
PřeKlad ráchel polohová 
(Vyšlo v The Jerusalem Post, 8. října 2021; otištěno 
se svolením autorky. Původní text najdete na: 
https://www.jpost.com/israel−news/businesses−
suffer−in−the−christian−quarter−with−downturn− 
of−tourism−681421) 
Foto: Ráchel Polohová

akTuálně

Sulam Ja’akov
židovská komunita 
bejt simcha připravuje 
vydání nového siduru 
s názvem Sidur Sulam Ja’akov 
(jákobův žebřík).
Sidur, židovská modlitební kniha, by měl 
sloužit pro náboženskou praxi většiny 
židovských komunit v rámci Federace 
židovských obcí ČR (FŽO). Naší ambicí je 
vytvořit „obecný sidur“, tedy liturgickou 
pomůcku praktikujících židů, přijatelnou 
pro všechny náboženské autority bez ohledu 
na směr judaismu, ke kterému se hlásí. 
Publikace napomůže ke sjednocení liturgie 
v českých židovských obcích a usnadní jejich 
spolupráci.

Sidur Sulam Ja’akov je koncipován jako 
modlitební kniha pro šabat a svátky s hebrej-
ským textem, českým překladem a translite-
rací hebrejštiny, což by mělo sloužit přede-
vším pro rychlou orientaci čtenářů se slabší 
znalostí hebrejštiny. Je určen primárně 
do kongregací, ve kterých se jejich členové 
setkávají především o svátečních dnech, což 
je v případě České republiky naprostá většina 
židovských obcí.

Předobrazem tohoto vydání je Sidur 
Sichat Jicchak (Modlitby Izraelitů), který 
přeložil Moritz (Mořic) Kraus již v roce 1903 
a který sloužil především česko−židovskému 
spolku Or Tamid. Autory nového siduru jsou 

kantoři s mnohaletou praxí v českých židov-
ských komunitách.

Publikace by měla být dokončena v prů-
běhu příštího roku, tedy 2022.

Náklady na přípravu a výrobu publikace 
jsou prozatím hrazeny z finančních prostředků 
tvůrčího kolektivu. Doufáme ve spolufinanco-
vání ze strany židovských obcí formou před-
platného za zvýhodněné ceny. V neposlední 
řadě pak budou zdrojem financování granty, 
soukromí dárci a veřejná sbírka.

Sidur Sulam Ja’akov bude nabízen v rámci 
Federace ŽO, ve specializovaných prodejnách 
náboženské literatury, v knihovnách a dodá-
ván soukromým osobám přes internet.

Zvýhodněná cena bude patrně činit 
zhruba 600 Kč, běžná cena pak 800 Kč.

Autoři:
– Mgr. Jiří Blažek Th.D., absolvent judais-

tiky na Husitské teologické fakultě Uni-
verzity Karlovy (HTF), Seder Kol Nidrej, 
Machzor Va−tomer Rut (2 díly), Sidur 
Zichron David Jisrael.

– ThDr. Ivan Kohout Th.D., současný kantor 
Židovské obce v Děčíně a na katedře Bejt 
Simcha v Praze, vyučuje na HTF UK, katedře 
judaistiky (publikační činnost vědecká), pra-
cuje v Židovském muzeu v Praze, publikoval 
také Knihu žalmů, naposledy pak Aramej-
štinu knihy Zohar (Karolinum).

– Mgr. David Reitschläger, pomocný kantor 
(šaliach cibur) Židovské obce v Děčíně 

a v Bejt Simcha, k jeho publikační činnosti 
patří například Sidur Hegjon Lev, překlady 
Rašiho komentářů ke Knize Žalmů.

Technická data:
– Předpokládaný rozsah: cca 450 stran 

(70 g), vazba: pevná, šitá nití (V8a), 
Rozměr: 118 × 168 mm, plánovaný náklad: 
500 ks

V případě zájmu nebo potřeby dalších infor-
mací, obracejte se prosím na mne.
Mgr. Michal Spevák, koordinátor projektu
e−mail: michal.spevak@outlook.com, 
tel.: 603 419 568

prázdná vánoční křesťanská Čtvrť v jeruzalémě
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Tradice

Tu bi-švat, péče o planetu 
a vegetariánství

v průběhu roku oslavujeme 
nový rok hned několikrát. 
a stejně jako nás pesach 
obrací směrem ke komunitě 
a roš ha-šana nás obrací do 
nitra nás samých, Tu bi-švat 
nás obrací směrem k přírodě. 

Tento svátek, nazývaný také jako „Nový rok 
stromů“, připadá na období, kdy v Izraeli 
kvetou první stromy. Zatímco u nás teprve 
vrcholí zima, tam už začíná nový vegetační 
cyklus. Tu bi-švat je pro nás takovým židov-
ským „Dnem Země“.

Pro stále více lidí se tento svátek stává 
určitým ekologickým poselstvím. Už první 
sionisté využili Tu bi-švat jako příležitost pro 
obnovu zeleně v Izraeli tím, že začali sázet 
stromy. Šlo o jakýsi symbol nového růstu 
a rozkvětu židovského národa, který se měl 
vrátit do země svých předků. Tradice sázení 
stromů počas tohoto svátku pokračuje až do 
současnosti a prohlubují se i další ekologické 
snahy. Tu bi-švat nám připomíná naší zod-
povědnost za péči o Zemi, o životní prostředí, 
o Boží dílo, které nám bylo svěřeno.

Téma životního prostředí a klimatické 
změny v široké veřejnosti poslední dobou 
rezonuje. Otázkou je, zda-li dostatečně. 
Málokomu v poslední době asi unikl obrázek 
Leonarda DiCapria řvoucího, že každý muž, 
žena i dítě na této planetě zemře – scény 

z nového filmu produkce Netflixu K zemi 
hleď! Film je jedním z mnoha upozornění 
na nečinnost společnosti vůči klimatické 
krizi. Stále je mnoho lidí, kteří tuto hrozbu 
ignorují či bagatelizují navzdory vědeckým 
faktům, včetně řady politiků. Tento problém 
se ale týká každého z nás nehledě na zemi, 
ve které žijeme, politickou ideologii, kterou 
zastáváme, nebo víru, ke které se hlásíme.

Péče o naše přírodní dědictví jde ruku 
v ruce s péčí o živé tvory, kteří zde žijí. 
Zatímco v izraelské společnosti je asi 13 % 
lidí vegetariány, vegetariánství a veganství je 
podporováno i v armádě a ovoce a zelenina 
zde na talíři zaujímají významné místo 
(zřejmě i díky popularitě pokrmů jako je 
humus a falafel), česká společnost, nejspíš 
vlivem naší tradiční masové kuchyně, stále 
zaostává a vegetariánů bychom u nás našli 
zhruba jen kolem 5 %. Být vegetariánem 
v Česku ještě není zcela komfortní. Mnoho 
lidí se na vás bude dívat s údivem, když 
odmítnete schnitzel a omluvíte se, že nejíte 
nebo omezujete ve svém jídelníčku maso. 
A když vyjedete mimo Prahu, do nějakého 
menšího města nebo vesnice a zajdete si 
do restaurace, pravděpodobně tam kromě 
dezertu na moc bezmasých pokrmů v jídel-
ním lístku nenarazíte. Jakoby u nás na vege-
tariány bylo stále nahlíženo jako na ty, kdo 
problém spíš vytváří, než se ho snaží řešit.

Výroba masa a živočišných produktů, 
zejména ve velkochovech, je přitom jedním 
z největších faktorů, které přispívají ke 

zhoršování prostředí na celém světě. Znečiš-
ťuje vodu a vzduch, znehodnocuje půdu, je 
velkým zdrojem emisí skleníkových plynů, 
čímž přispívá ke klimatické změně. Přitom 
by se podíl na těchto emisích mohl do pade-
sáti let snížit, pokud by lidé změnili stra-
vování – omezili maso a zvýšili rostlinnou 
stravu. Vážně potřebujeme jíst maso každý 
den? Nebo ho jíme jen proto, že je oproti 
minulosti tak snadno dostupné?

Roli zde hraje i etický aspekt těchto indu-
strializovaných porážek zvířat. Pakliže exis-
tuje i alternativa, tedy rostlinné bílkoviny, 
proč nemohou být jasnou preferencí před 
ubližováním zvířatům? Proč si nemohu dát 
místo kravského mléka například mandlové, 
ovesné, sójové? Musí být krávy uměle oplod-
ňovány, oddělovány od svých telat, která se 
pošlou na porážku, jen abychom si měli čím 
namazat chleba?

Trend vegetariánství přitom prostupuje 
celou naší historií a lidé se jím zabývali již 
ve starověku. Známým vegetariánem byl 
například Pythagoras či Ovidius, který tvrdil, 
že životy lidí a zvířat jsou tak propletené, že 
zabití zvířete je prakticky stejné jako zabití 
bližního a aby se lidstvo změnilo v lepší, har-
monický druh, musí usilovat o humánnější 
sklony.

Vegetariánství si vážila i řada středově-
kých rabínů, například španělský židovský 
filozof Josef Albo, který ho považoval za 
jakýsi morální ideál nejen pro blaho zvířat, 
ale i člověka, protože porážení zvířat podle 
něj vede k rozvoji špatných charakterových 
vlastností. Šlomo Efraim Lunčic, vrchní 
pražský rabín a komentátor Tóry, zase 
usuzoval, že složité popisy zákonů porážky 
(šchity) v Tóře mají sloužit jako odrazení od 
konzumace masa a současně k tomu, aby 
bylo zvířatům způsobováno méně bolesti.

Zastáncem vegetariánství byl také Abra-
ham Isaac Kook, první aškenázský vrchní 
rabín v britské mandátní Palestině. Ve svých 
spisech poukazuje na skutečnost, že Adam 
neměl vzít maso z těla zvířat, neboť všichni 
lidé a zvířata měli původně Bohem přikázáno 
jíst pouze rostliny. Označil vegetariánství za 
eschatologický ideál, ke kterému by se lidé 
měli vrátit.

Využijme tedy Tu bi-švatu, tohoto krás-
ného svátku stromů a plodů a zamysleme 
se nad tím, čím my sami můžeme přispět 
k obnově přírody a harmonickému životu 
všech.

anna bendová 
Foto Wikimedia
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Česko-iZrael

Filatelistická rarita
T. G. Masaryk je na známce u nás i v Izraeli

v distribuci už je jedna 
poštovní rarita, která potěší 
nejen sběratele. izrael 
a Česká republika, přesněji 
jejich poštovní správy, 
spolupracovaly při tvorbě nové 
dopisní známky s portrétem 
našeho prvního prezidenta 
Tomáše g. Masaryka. v rámci 
této české emise jsme 
převzali motiv už vydané 
izraelské známky, došlo 
jen k úpravě její typografie. 
autora příležitostné známky, 
izraelského výtvarníka davida 
ben−hadora, vybrala tamní 
pošta.
Nová známka měla být původně vydaná 
ke 30. výročí vzájemných diplomatických 
vztahů, ale do časového plánu rázně vstou-
pila pandemie koronaviru. Oba státy se uza-
vřely kontaktům s cizinou, a to bylo příčinou, 
že vydání nové známky se posunulo až na 
30. listopad 2021. I náš kontakt s renomova-
ným izraelským výtvarníkem Ben−Hadorem 
probíhal pouze na dálku.

Speciální je motiv této známky – umě-
lecká mozaika z kibucu Kfar Masaryk, který 
dostal jméno na počest návštěvy našeho prv-
ního prezidenta v Zemi zaslíbené, k níž došlo 
ještě před oficiálním vznikem Státu Izrael. 
Masaryk totiž navštívil tehdejší britskou 

mandátní Palestinu už v roce 1927 jako vůbec 
první hlava státu!

Ohrazená osada Kfar Masaryk sice byla 
založena až v roce 1938, ale zakladateli tohoto 
kibucu byli židovští imigranti z Českoslo-
venska a z Litvy. V roce 1940 pak byl kibuc 
přestěhován na dnešní místo a přejmenován 
po prvním československém prezidentovi 
na Kfar Masaryk. Rozhodnutí ho takto 
přejmenovat bylo učiněno na znamení úcty, 
a také z vděčnosti za jeho podporu svobody 
Izraele – uvádí se v zakládací listině obce.

„Vydání této známky je dalším důkazem 
vřelých vztahů mezi oběma státy,“ řekl 
generální ředitel České pošty Roman Knap. 
„Věřím, že si tato cenina najde své příznivce 
nejen v Česku a Izraeli. Tomáš Garrigue 
Masaryk je velmi významnou osobností pro 
obě země, proto je po právu hlavním moti-
vem této krásné známky.“

„Tato známka vychází v souvislosti s výro-
čím obnovení česko−izraelských diplomatic-
kých vztahů. A bylo to neuvěřitelných třicet 
let přátelství mezi našimi dvěma národy, 
které sahá až k prezidentu Masarykovi a ještě 
dál,“ prohlásila velvyslankyně Státu Izrael 
v ČR Anna Azari. „Jsem ráda, že je můžeme 
oslavit tímto opravdu vzácným a symbolic-
kým způsobem – vydáním společné česko−
izraelské známky.“

Ke známce byla vydána také speciální 
obálka, která potěší sběratele. A pod grafikou 
této tzv. obálky prvního dne vydání (FDC) 
s námětem vlajek obou států a se zúrod-
něnou půdou v pozadí, která symbolizuje 
příchod prvních osadníků zakládajících 
uvedený kibuc v severní části Izraele, je 

pro změnu podepsán český výtvarník Petr 
Foldera. I na razítku prvního dne je lokální 
motiv. Jelikož bývá motiv razítka zpravidla 
těsně spjat s tím na obálce, je vhodné mít 
kvůli výtvarné jednotě stejného autora pro 
českou obálku i razítko FDC.

Nominále známky je zastoupeno písme-
nem „Z“, které odpovídá ceně za prioritní 
„obyčejnou zásilku“ do zahraničí do 50 g, a to 
do mimoevropských zemí – což ke dni vydání 
přijde na 45 Kč. Obálka FDC pak na 59 Kč. 
Novou poštovní známku vytiskla ofsetem 
Tiskárna Hradištko v nákladu 500 000 kusů, 
na jednom archu je 50 známek o rozměru 
36 × 26 mm.

lubor FalTeisek 
Foto archiv Česká pošta

izraelská známka, kterou také navrhl david 
ben−hador, byla vydaná 5. prosince 2007 na 
oslavu kina eden z roku 1914, které je v Tel avivu, 
kde výtvarník také bydlí. razítko a záložka ukazují 
vstupenku do kina a plakát, maskovaný tanec, 
klavírní hru doprovázející film, projektor a prvky 
architektury kina. sada čtyř známek oslavujících 
raná izraelská kina byla vydána v letech 2007 a 2010.
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roZhovor

Základem židovské 
identity je 
kvalitní vzdělání

po sérii rozhovorů s předsedy 
českých žno jsme se rozhodli 
oslovit duchovní autority 
místních obcí a komunit. jak 
vypadá židovský náboženský 
život v brně, co zajímavého 
může nabídnout nejen členům 
své komunity a jak život v obci 
aktuálně ovlivnila pandemie 
jsme se ptali brněnského 
rabína štěpána Menaše 
klimenta.

Na začátek se chci zeptat, jak jste se vůbec 
dostal k práci rabína a co vás vedlo ke stu-
diím na rabínském semináři?
Moje cesta k práci rabína vedla přes studium 
judaismu. Na pražskou obec a jí pořádané 
vzdělávání jsem začal chodit ještě před 
nástupem na Lauderovy školy, tedy koncem 
90. let 20. století. Učil jsem se u různých uči-
telů, například u pana inženýra Grunbergera. 
Studium na Lauderových školách mě velmi 

ovlivnilo a setkal jsem se tam s učiteli, kteří 
mi pomohli hodně se toho naučit. Velmi 
významný pro mě taky byl školní výlet do 
Izraele. Po střední škole jsem se učil stří-
davě v Praze, Švédsku a Izraeli na různých 
programech a školách až ve mně dozrálo 
rozhodnutí studovat na rabína.

Jak dlouho na obci působíte? Máte mimo 
Brno na starost ještě jiné komunity?
V Brně působím osm let. Obec má na starosti 
rozsáhlou oblast, která zhruba odpovídá 
Jihomoravskému kraji, a správu památek 
ve svém vlastnictví. Jedná se především 
o synagogy a hřbitovy. V některých městech 
žijí členové brněnské obce a s těmi se snažím 
udržovat kontakt.

Rabín je halachický učitel i náboženská 
autorita, provází členy obce během důle-
žitých milníků v životě, jako jsou třeba 
svatby, nebo pohřby… Co máte na této 
pestré práci rabína nejraději?
Obec vnímám jako širší rodinu. Není to pro 
mě pouze práce či zaměstnání, ale jsou to 
lidé mně blízcí. Samozřejmě stejně jako 

v rodinách se objeví různá napětí a spory, 
tak i na obci to není vždy jen zalité sluncem. 
Nastávají i těžké okamžiky a rozhodování. 
Velmi si vážím toho, že se můžu podílet na 
životě obce a přispívat do ní svým působe-
ním.

Setkal jste se při svém rabínském působení 
s nějakou kuriozní nebo komickou situací?
Považuji se za životního optimistu a humor 
nacházím v mnoha situacích. Napadají mě 
různé historky, které ale nejspíš zveřejním, 
až pokud někdy napíšu paměti.

Lze říci, že brněnská ŽNO se profiluje jako 
ortodoxní? Jak probíhají oslavy svátků – je 
nějaká zvláštní tradice, která se u vás 
rozvinula?
Brněnská obec je ve skutečnosti bez deno-
minace. Obec se rozhodla mít ortodoxního 
rabína a řídit se mými rozhodnutími v rituál-
ních a náboženských záležitostech. Synagoga 
je vedena ortodoxně a kuchyně je košer.

Já vnímám obec jako společenství 
lidí různých názorů a směrů a snažím se 
každému nabídnout maximální zapojení do 

Zasedání bejt dinu v brně
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života obce v oblastech, které jsou pod mým 
vlivem.

Na obci například dlouho fungoval kon-
senzus, že páteční kabalat šabat je výrazně 
zkrácen a hlavní část večera je společná 
šabatová večeře. V sobotu ráno pak probíhá 
modlitba v synagoze s následným kidušem, 
a to v celé tradiční šíři a délce.

Probíhají pravidelné šabatové bohoslužby 
a s jakou účastí členů obce?
Ano, pravidelně každý pátek i v sobotu ráno. 
V této oblasti nás však velmi ovlivňuje dva 
roky trvající pandemie a různá omezení 
s tím spojená. Páteční kabalat šabat a šab-
atové večeře se v podstatě přestaly konat. 
Ranní bohoslužby ale pokračují a po loňské 
několikaměsíční uzávěře se nám podařilo 
znovu alespoň částečně naše společenství 
ustálit. Bohoslužby sice máme každý týden, 
ale minjan se sejde tak dvakrát do měsíce na 
šabat a na všechny svátky.

Jaký sidur využíváte během bohoslužeb?
Používáme různé sidury, ale nejvíce ty, které 
vydali Jiří Blažek a jeho spolupracovníci.

Jak funguje v Brně bejt din a připravujete 
někoho nyní na konverzi?
Bejt din začal svou činnost před několika 
lety a minulý rok se stal Bejt dinem Federace 
židovských obcí. Spolupráce s Bejt dinem 
je z mého pohledu zásadním impulzem 
pro židovskou komunitu v Česku. Nejedná 
se jen o konverze, které jsou samozřejmě 
důležité. Bejt din propojuje českou židovskou 
komunitu s širším židovským světem. Dává 
impulzy k organizaci vzdělávání. Konzultuje 
složité otázky týkající se různých oblastí 
halachy.

V současné době se na konverzi připra-
vuje řada lidí z mnoha obcí po celém Česku.

Probíhá u vás nějaké studium (Tóry nebo 
Talmudu) pro členy obce?
Právě jsme spolu s Arje Klimešem a dalšími 
začali program nazvaný chevrutot. Jedná 
se o klasické studium učitel−žák. Program 
není omezen pouze na brněnskou obec, ale 
naše obec jej administrativně zaštiťuje a je 
právě pod vedením Bejt dinu. Ve spolupráci 
s Lauderovými školami a Olomouckou 
večerní ješivou mám dva šiury (lekce) týdně, 
na které dochází lidé nejen z brněnské obce. 
Intenzivně spolupracuji také s Olomouckou 
večerní ješivou, jenž nabízí mnoho šiurů 
a přednášek, kam se hlásí i členové z Brna. 
Mám také poměrně dost individuálních 
studijních setkání a konzultací.

Na obci pak funguje také Ulpan, kam 
dochází mnoho lidí, ale ten nespadá pod 
rabinát.

Máte nějaký náboženský program pro děti 
nebo mládež?
Brněnská obec provozuje „školku“, přesněji 
řečeno klub pro děti. Máme program pro 

dospívající nebo spíš mladé dospělé, ale 
velmi oblíbené jsou také setkání rodin 
s dětmi. Setkáváme se v rámci šabatů, oslav 
svátků, a především pak během zimních 
a letních pobytů, které jsou velmi oblíbené. 
V půli ledna začínáme nový program, který 
bude specificky náboženský a je určen pro 
dospívající.

Funguje v Brně mikve?
Ano, máme mikve.

Jak obecně hodnotíte duchovní život ve vaší 
obci a jeho rozvoj?
Myslím si, že obce nyní procházejí složitým 
obdobím generační výměny. Zároveň se mění 
vztah, jaký mají členové k židovství a ke 
svým obcím. Podle mého názoru je na židov-
ské obci atraktivní především to, že může být 
místem židovského prožitku a duchovního 
setkávání. Jsem přesvědčen o tom, že 
naprosto zásadním pilířem židovské identity 
vždy bylo a nadále bude kvalitní židovské 
vzdělání.

Jak vnímáte pluralitu v rámci českého 
židovství, která se odráží ve vzniku nových 

komunit a společenství nebo synagog? 
Vidíte to jako žádoucí pestrost a obohacení 
pro místní židovstvo, nebo spíše „tříštění 
sil“?
Pluralita židovského společenství je fakt, 
který je spojen se svobodou, jež je velmi 
vzácná. Respektuji jiné názory na židovství. 
Myslím si, že je důležité vést respektující dis-
kusi a snažit se o pochopení názoru druhých.

Samozřejmě existují záležitosti, s kterými 
nesouhlasím a které jsou spojené s mým 
chápáním závaznosti halachy, ale zároveň 
si také myslím, že podobně jako v jiných 
oblastech je dobré, pokud jsou organizace, 
komunity a spolky vystaveny určitému 
kreativnímu soupeření. Bejt Hilel a Šamaj 
spolu soupeřili a měli mezi sebou drsné 
spory. Vedli je však ve jménu porozumění 
toho, co je správné a jak co nejlépe žít podle 
micvot a Tóry. Jejich spor měl trvalé dobré 
následky pro vývoj judaismu. Nejde tedy o to 
spolu vždy souhlasit, ale zachovat si snahu 
a vědomí o společném údělu, dědictví a snad 
i budoucnosti.

pTala se ráchel polohová 
Foto: archiv Š. M. Klimenta

rabín štěpán Menaše kliment
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Chanuková vzpomínka
Hračka, která přežila pár tisíc let

až po chanuce, kvůli 
covidovým opatřením, přijeli 
známí mé dcery z izraele 
a přivezli krásnou stříbrnou 
soupravu dvou drejdlů. každý 
je jiný, mají historické tvary, 
jeden se vrtí skoro sám, druhý 
chce vycvičenou ruku, kterou 
zatím nemáme. 
Pochlubili jsme se s nimi jednomu zná-
mému, ale on na drejdly koukal jako na nová 
vrata. Vůbec nevěděl, co to je a k čemu se to 
dá použít. To mě přivedlo k myšlence podívat 
se téhle prastaré hračce spojované tradičně 
s chanukovým svátkem na zoubek.

Právě o Chanuce, kdy je zvykem hrát 
nejrůznější hry, přijde drejdl ke slovu. Tahle 
nevelká čtyřboká „káča“, která se roztáčí 
dvěma prsty, a to, co náhodně padne na 
vrchní straně, určuje další postup hry, 
dokáže pobavit děti i dospělé. Viděli jsme to 
například při letošní Chanuce v Bejt Simcha, 
když dávno dospělí hráči s vážnou tváří 
zarputile bojovali u stolku o výhru – drejdl se 
divoce roztáčel, i když šlo jenom o bonbóny. 
Dovedu si ale představit, že se takhle dá 
hrát i o peníze! V Izraeli děti nejčastěji hrají 
o ořechy nebo o čokoládové zlaté mince, 
což je tradiční dětský chanuka gelt, a ty se 
prodávají už v pytlíčku spolu s drejdlem jako 
herní souprava.

Samotné slovo drejdl je z jidiš, tenhle 
nevelký nástroj ke hře se označuje také 
trendl (trendel) nebo hebrejsky sevivon. Nej-
častěji je vyroben ze dřeva nebo z kovu, dnes 
může být i z umělé hmoty. Drejdl má čtyři 
strany a na každé je jiné písmeno hebrejské 

abecedy, tedy nun, gimel, hej a šin, což jsou 
začáteční písmena čtyř slov, která dohro-
mady tvoří tradičně větu נס גדול היה שם  – Nes 
gadol haja šam – Stal se tam velký zázrak. 
Podle písmene, které padne, hráč bere buď 
všechno, polovinu, nic, nebo musí sám 
odevzdat vklad do banku. V Izraeli však bývá 
písmeno šin na drejdlu nahrazeno písme-
nem pe, aby tak vytvořilo maličko odlišnou 
zkratku pro větu נס גדול היה פה  – Nes gadol 
haja po – Velký zázrak se zde stal. Věta tak 
klade důraz na to, že se zázrak stal právě v 
Zemi izraelské. Zázrakem je samozřejmě 
míněn ten chanukový, kdy jedna nádobka 
oleje vydržela svítit po osm dní.

A jak hra probíhá? Každý hráč začíná s 10 
nebo 15 mincemi (případně s oříšky či bon-
bóny…), kdy jednu sladkost dáme doprostřed 
stolu. Hráč zatočí drejdlem a podle toho, co 
mu padne, buď doprostřed stolu (nebo do 
misky uprostřed) něco přidá, nebo odebere.

jidiš verze této hry
Jednotlivá písmena znamenají pokyn:
– nun נ (v jidiš ništ) = nic: nic se nemění, 

začne hrát další hráč.
– gimel ג (gants) = vše: hráč si bere celou 

kupičku sladkostí uprostřed nebo obsah 
misky.

– hej ה (halb) = polovina: hráč si vezme 
polovinu sladkostí (při lichém počtu bere 
o jednu víc).

– šin ש (štel ajn) = vložit: hráč vloží jednu 
sladkost doprostřed stolu.

další verze hry
– nun נ (nim) = bere: hráč získává jednu 

sladkost.
– gimel ג (gib) = dává: hráč vloží jednu slad-

kost doprostřed stolu.

– hej ה (halb) = polovina: hráč získá polo-
vinu sladkostí v misce (při lichém počtu 
sladkostí se zaokrouhluje nahoru).

– šin ש (štil) = klid: nic se nemění a hraje 
další hráč.

– V Izraeli bývá na čtvrté straně drejdlu 
místo šin (ש) písmeno pe (פ). Hra vždy 
končí v okamžiku, kdy jeden hráč vyhraje 
vše.

Počátky téhle jednoduché hry vědci nalezli 
v období nadvlády Seleukovců (od polo-
viny 3. století zhruba do roku 100 př. n. l.), 
kteří kdysi zakázali Židům konání obřadů 
a studium Písma, v ješivách se však přesto 
svaté spisy potají studovaly. Při nečekaných 
kontrolách, zda se tu nevyučuje, prý stačili 
spisy schovat a vytáhli tuhle „káču“ na hraní, 
aby zakryli, co doopravdy dělají. Existují 
i složitější výklady, co ona čtyři písmena 
vlastně znamenají. Jsou prý spojena se 
čtyřmi mocnostmi, které v průběhu dějin 
ovládly Izrael – Babyloňané, Peršané, řečtí 
Seleukovci a Římané. Další teorie vidí původ 
drejdlu dokonce ve starověkém Německu.

Drejdly jsou velmi různorodé, od nej-
starších vyrobených ze dřeva, přes drejdly 
z různých kovů až po ty nové z umělé hmoty. 
Některé jsou krásně omalované, jiné zdobené 
rytinami. Raritou jsou například drejdly 
zhotovené ze starých mincí.

Běžné kousky se dají sehnat dokonce 
i v Praze. Obyčejný dřevěný nebo plastový 
seženete třeba za 30,- Kč. Kvalitní a umělecký 
kousek už ale může stát i přes tisícovku. 
Měděný nebo pokovený moderní drejdl dove-
zený z Izraele přijde asi tak na sto dolarů.

lubor FalTeisek 
Foto autor a archiv

na plný plyn... elegantní drejdlMasivní drejdl, reprezentativní kousek
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Požehnání čtrnácté
požehnaný jsi, hospodine, 
bože náš, králi všehomíra, jenž 
dáváš znavenému sílu.

Když Jáchym značně zpochybnil před uči-
telkou Vlčkovou dobrou vůli svých rodičů 
k citovému sblížení, padla na něj skleslost 
a únava. Zatímco před chvílí byl ještě ener-
gický a dychtivý po uznání, jehož se mu ze 
strany učitelky dostalo, nyní jako by z něj tu 
sílu někdo vyfoukl.

„Já nevím, já nevím, s mejma rodičema 
mi to přijde beznadějný,“ svěřil se své třídní. 
„Proč aspoň jeden z nich nemůže bejt jako 
vy?“

Otázka zůstala na chvíli viset ve vzduchu. 
Pak Jáchym váhavě pokračoval: „Já bych… 
já bych chtěl… jestli by nešlo nějak zařídit, 
abych mohl bydlet u vás. Třeba, kdybyste mě 
adoptovala.“

Teď došel dech Vlčkové. Jáchym jí přirostl 
k srdci mnohem víc než jiní žáci, s nimiž 
dosud pracovala, dokonce měla někdy dojem, 
že je jí bližší než její vlastní dvě děti. Na 
Jáchymovu adopci však nikdy nepomyslela 
a v tuto chvíli byla přesvědčená, že by to bylo 
nepatřičné. Zároveň ale cítila, že kdyby řekla 
jasné a otevřené ne, Jáchyma by to citelně 
ranilo. Na chvíli se zamyslela.

„Promiňte, paní učitelko…“ „No, víš, 
Jáchyme…“ Oba začali najednou.

„Copak jsi chtěl, Jáchyme?“
„Asi to byl ode mě blbej nápad, promiňte… 

asi bych tu vlastně už neměl bejt.“ Jáchym 
se při těch slovech hodně červenal a mluvil 
přitom rychle a tiše.

Už tím, že zaváhala, stačila učitelka Vlč-
ková ranit jeho city. Celá ta záležitost s ním 
a jeho vztah s rodiči ji začínala vyčerpávat. 
Citově se v tom angažovala víc, než by si 
přála. Avšak nemohla si pomoci.

„Jáchyme, promiň, nechtěla jsem se tě 
dotknout. Mám tě velmi ráda.“

„Ale jako dítě mě nechcete. To vlastně 
nikdo. Všichni máte pořád řeči, jak mě máte 
moc rádi, ale když pro to máte něco udělat, 
tak najednou skutek utek.“

„Jáchyme, raději už jdi – teď asi nejsme 
jeden na druhého dobře naladěni.“

Za Jáchymem se spěšně a rázně zaklaply 
dveře. Táňa Vlčková byla v koncích. Ona, 
výchovná poradkyně, která si dokázala 
poradit s řadou i podstatně náročnějších pro-
blémů, byla bezradná a nevěděla, co si počít. 
Teď sama potřebovala, aby za ní někdo přišel 
s dobrým slovem.

Když Jáchym vyšel ze školy, postřehl, že 
se po delší době ukázalo na obloze slunce. 
To mu trochu zvedlo náladu. Jeho zlatavý 
pozdně podzimní svit mu vnuknul nápad 
vydat se do Prokopského údolí. Nebyl sám, 
kdo tenhle nápad dostal. Zrovna tam, kde si 
myslel, že bude mít úplnou samotu a zároveň 

pěkný výhled na skály, spatřil je – oba své 
rodiče, jak tam sedí a tulí se k sobě. Naštvalo 
ho to. Ze všeho nejmíň chtěl, aby ho teď rušili 
oni. Rychle se obrátil vzad, rozhodnutý vydat 
se na jiné tiché místo. V tom okamžiku však 
šlápl na silnou suchou větev, která hlasitě 
zapraskala. Oba rodiče se spěšně otočili 
a zahlédli ho, jak se snaží zmizet pryč.

„Jáchyme, počkej!“ zavolala na něj Jitka.
Ten se snažil dělat, že neslyší. Jirka vysko-

čil na nohy a vyběhl za ním. Když ho chytil 
za rameno, aby ho zastavil, jenom vztekle 
vyštěkl: „Nechte mě ksakru bejt! Všem vám 
jsem ukradenej, tak na co tohle divadýlko?!“

„Než zmizíš, jenom jsme ti chtěli s mámou 
poděkovat.“

„A za co? Škoda, že já vám nemám za co 
poděkovat!“

„A taky se ti chceme moc omluvit. Víme, 
že jsme toho dost udělali špatně.“

„Jo, to jste udělali. Takže se teďka snažíte 
přesvědčit tady veverky, že jste se zázračně 
změnili a že u vás najednou začaly týct 
emoce proudem?“

„Máš právo bejt na nás naštvanej, já bych 
byl na tvým místě taky. Ale co kdybys nám 
dal šanci to napravit, zkusit to znovu a líp?“

Mezitím k nim přišla i Jitka. V ruce měla 
krabičku Lindorek s kokosovou náplní, kte-
rou koupila cestou.

„Tohle ti chci dát jako poděkování za to, 
cos u sebe namaloval v pokoji.“

Na Jáchymově tváři se mihl letmý úsměv.
„A ještě něco,“ pokračovala, „tohle jsem 

dala na Instagram před dvěma hodinami.“
Ukázala mu na svém mobilu fotku jeho 

malby, pod kterou se už stačilo nastřádat 

přes 3000 lajků a okolo 40 pochvalných 
komentářů. Jeden z nich byl o Jitčina bratra 
Vladimíra, kterého zatím Jáchym neměl 
možnost poznat. Jáchym ani nepostřehl, jak 
se mu otevřela pusa. Uvnitř něj se všechno 
zatetelilo blahem.

„Nechci, abys to bral jako pokus o odpus-
tek. Jenom jako první krok k nápravě, o kte-
rou se pokoušíme.“

„Jo, dobrý, mami. Díky.“
„Jestli chceš být o samotě, tak tě samo-

zřejmě necháme být. Jenom bychom ti 
s tátou rádi navrhli ještě jednu věc. Dneska 
nebo zítra bychom s tebou chtěli zajít na 
večeři a ráda bych tě tam seznámila s tvým 
strýcem Vláďou.“

„Tak to by asi šlo. Ale teď asi radši budu 
spíš sám.“

Jáchym si zatím nebyl schopen úplně při-
znat, jak moc mu to udělalo dobře. Rozloučil 
se a pohroužený do sebe se vzdálil.

O pár minut později zazvonil učitelce 
Vlčkové telefon.

„Dobrý den, tady Herinková. Ráda bych 
se vám omluvila za všechny problémy, které 
jste měla s celou naší rodinou a zároveň 
bych vás ráda pozvala na společnou večeři se 
mnou, mým manželem a Jáchymem. Berte 
to prosím, jako takový malý pokus o zadosti-
učinění.“

Jitka zněla v telefonu mile, vyrovnaně 
a vstřícně. Po poledním nezdaru s Jáchy-
mem to byla pro unavenou Vlčkovou velmi 
žádoucí vzpruha.

jan david reiTschläger
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svěT

Židovství v diáři, ve filmu i v profesním 
životě – na zastoupení záleží!

koupila jsem si diář na rok 
2022. To není zrovna novina, 
o které by bylo záhodno 
psát do časopisu, byl to ale 
speciální diář a naprosto mě 
nadchnul. devátého října 
v něm nejenže mají svátek 
štefan a sára, ale dozvíte se 
také, že je erev sukot. a přitom 
jsem ho nekoupila na židovské 
obci, ale v papírnictví.

Vydalo ho designové papírnictví Papelote 
ve spolupráci s JCC Prague. Není to žádná 
speciální edice – židovské svátky elegantně 
vpluly do běžného obsahu. Zjevně nejsem 
jediná, koho tato připomínka židovských 
svátků potěšila. Když jsem se ním pochlu-
bila na Instagramu, tak mi během několika 
hodin přišlo spoustu nadšených reakcí od 
mých přátel, židovských i nežidovských. 
Něco takového nám zjevně pořád zoufale 
chybí.

Samozřejmě chybějící židovské svátky 
v diáři se dají vyřešit propiskou a dvaceti 
minutami volného času. Pokud chcete 
detailní rozpis včetně časů začátků svátků, 
je nejlepší volba zamířit na židovskou obec 
a koupit si specializovaný židovský diář 
neboli luach. Můj nový diář mi neřekne, 
v kolik v pátek zapálit svíčky – ale říká mi, že 
moje svátky, a potažmo i já jakožto člověk, 
co je slaví, jsou akceptované a vítané. A to 
i v občanské české společnosti.

representation matters – i pro židy
Max Minsky a já asi není vrchol kinema-
tografie. Je to německý film pro děti, který 
vypráví příběh desetileté Nelly z Berlína. Ta 
se chce potkat se svou platonickou láskou, 
lucemburským princem. Zjistí, že basket-
balový tým její školy pojede na turnaj, na 
kterém princ bude přítomný a rozhodne se 
do týmu dostat. Má to ale háček – neumí hrát 
basketbal. V tu chvíli přichází na scénu Max 
Minsky, kterému Nelly píše úkoly do školy 
a on jí výměnou za to učí hrát basketbal. 
A skoro mimochodem je Nelly židovka 
a hádá se s rodinou, proč by měla absolvovat 

bat micva, když jako správná mladá vědkyně 
nevěří v B−ha.

Linka věnovaná židovství je v Nellyině 
příběhu důležitá, ale až druhotná. A to je 
osvěžující. Filmů, kde se o židovství mluví, 
je celá řada, ale většinou ho staví do popředí 
zájmu. Věnují se šoa, židovským dějinám 
nebo uzavřeným chasidským komunitám. 
Naopak Nelly je v první řadě šprtka z Berlína 
s velkými brýlemi, zoufale zamilovaná do 
prince, a až v druhé řadě židovka. Film jsem 
viděla ve věku, pro který byl určen, bylo mi 
asi dvanáct let, a strašně na mě zapůsobil. 
S Nelly jsem se mohla identifikovat na 
několika úrovních. Taky jsem byla nemo-
torná šprtka a taky jsem věděla, že patřím 
k židovské komunitě. Stejně jako u Nelly to 
ale nebyla moje primární náplň života.

Dřív jsem ten pocit neměla jak slovy 
vyjádřit, ale teď už pro něj výraz znám: 
„representation matters“, volně přeloženo 
„na zastoupení záleží“. Označuje se jím tak 
primárně v anglickojazyčném světě tlak na 
to, aby byly v kulturní, mediální či politické 
sféře zastoupeny všechny skupiny. Důleži-
tost této praxe se zdůrazňuje právě v kon-
textu dětí a vyrůstání. Děti a dospívající, 
kteří nějakým způsobem nepatří k většinové 
společnosti, nemají často možnost vidět ve 
filmech a knížkách, kterými jsou obklopeni, 
lidi jako oni. Podporuje to zpětně status quo, 
kdy si děti z menšin podvědomě zafixují, že 
ani ony do rolí, kde celé dětství viděly jen 
zástupce většinové společnosti, nepatří.

židé v profesním životě
Židé, jakožto skupina, se kterou se identifi-
kuji, naštěstí v české společnosti není nijak 
perzekvovaná a troufnu si říct, že ani dis-
kriminovaná (útoky, verbální či fyzické jsou 
kapitola sama pro sebe, ale i zde bychom měli 
přiznat, že Česko je velmi bezpečná země). 
Pocit menšinovosti je ale všudypřítomný. 
Židovství je pořád bráno jako něco cizího, 
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paralelního k většinové kultuře, ne integ-
rální součást rozmanité společnosti. A to 
se přenáší i na židy jakožto jeho „nositele“.

Proto je důležité vidět židovské osob-
nosti ve veřejném životě. Ať už jsou to 
profesionálové v jakékoli oblasti, slyšet 
je mluvit o svém vztahu k židovství, ať 
je jakkoli nepřímočarý či komplikovaný. 
Obzvlášť v americké současné populární 
kultuře jsou židé a židovská témata 
reprezentováni. V české společnosti je ale 
také činných mnoho lidí identifikujících 
se v nějaké míře s židovstvím. Takové 
osobnosti zve na své besedy dlouholetý 
pražský projekt „Jsem Žid a zdráv“. 
Debatuje se jak o židovství, tak o jejich 
profesním životě. Ve virtuálním světě tuto 
roli přebírá JCC a jejich podcast j−cast. 

Jedna rubrika s názvem #pod30 je 
dokonce vyhrazena mladým židům 
a jejich činnosti v židovském i sekulárním 
světě (byla jsem jedním z hostů, všemi 
deseti doporučuji ale celou sérii, pozn. 
autorky). Tyto projekty ukazují pestrost, 
se kterou se v židovské komunitě setká-
váme. Židovství se může prolínat umělec-
kou, vědeckou, politickou, obchodnickou 
nebo jakoukoli jinou kariérou. Kdyby mi 
bylo dvanáct teď, nemusela bych se iden-
tifikovat jen s Nelly. Mohla bych si vybrat 
z celé řady dalších vzorů.

svátky jako akt respektu
A právě proto je pro mě tak důležité vidět 
v diáři židovské svátky. Protože židovství 
je součástí každodenního života a kaž-
dodenní život součástí židovství. Není to 
tak pro každého, ale pro mě osobně jsou 
svátky velkou součástí mé židovské iden-
tity – a to že jsou akceptovány a respek-
továny alespoň ve formě uvedení v diáři, 
pro mě osobně znamená, že akceptována 
a respektována jsem i já.

Je ale dobré nezapomínat, že nejsme 
jediní „druzí“ ve společnosti, jediní, 
kteří slaví odlišné svátky a kdo se pere 
s výzvami typickými pro menšiny. 
Z druhé perspektivy jsme zase my sou-
částí většinové společnosti. Beru to proto 
jako výzvu k empatii a respektu. Měla 
bych si více vzpomínat na ostatní men-
šiny a jejich svátky, ať už jsou muslimské, 
hinduistické, pravoslavné nebo jiné. 
Osobně adresované přání určitě potěší, 
stejně jako mě potěší přání k Chanuce. 
Svou hodnotu ale má i neadresné sdílení, 
třeba na sociálních sítích. Pomáhá to 
vytvářet právě tu atmosféru vzájemného 
přijetí odlišností, kterou bych tak moc 
chtěla vidět. Přidáte se taky?

hana šiková

recenZe

Nebojte se vařit… 
ani gefilte fiš

Zhruba před rokem jsme 
v době lockdownu, covidu, 
a jiných pohrom s andreou 
ernyeiovou a pavlínou 
šulcovou natočily několik 
videoreceptů. jednalo se 
o jeden z malých projektů 
nového jcc prague. 

Kulturně−komunitní židovské centrum 
nemohlo rozvíjet své aktivity „živě“ a jedním 
z nápadů byly právě videorecepty s Andreou. 
Když je lockdown, všichni doma rádi vaří. 
A jedí. Takže proč by nevařili a neochutnávali 
také židovskou kuchyni, která někdy působí 
„z doslechu“ komplikovaně a možná i trochu 
podezřele. Třeba ta gefilte fiš – nadívaná ryba.

Po úspěšných videích se Andrea s Pav-
línou rozhodly napsat celou kuchařku. 
Samozřejmě že různé kuchařky reprezen-
tující židovskou kuchyni už v České, dříve 
i v Československé, republice vznikly. Ale 
jako se mění zvyky, média, móda, mění se 
i styl vaření. Cílem bylo vytvořit moderní 
kuchařku, aby podle ní zvládnul vařit každý 
a suroviny byl jednoduše dostupné.

Jelikož tradiční židovská kuchyně vyu-
žívá sezonní suroviny, je kuchařka rozdělena 
do čtyř kapitol podle ročních období. Začíná 
na podzim židovským novým rokem, pokra-
čuje zimou, jarem a létem, k příslušným svát-
kům jsou vybrány vhodné pokrmy. Čtenáři 
a čtenářky – kuchaři a kuchařky – zde najdou 
tradiční aškenázská jídla jako šoulet, latkes, 
kugl nebo již zmíněnou gefilte fiš. Jelikož 
se dnes propojuje kuchyně aškenázská se 

sefardskou – středomořskou, nechybí ani 
recepty oblíbené v Izraeli. Tabbouleh, baba-
gamuš, hummus už zná i mnoho českých 
strávníků třeba z cest do Středomoří a na 
Blízký Východ.

Nebojte se gefilte fiš je tedy kuchařka 
pro všechny. Ať už jste zkušené hospodyně, 
nadšení kuchaři nebo umíte jen míchaná 
vejce a chcete zkusit něco jiného než polévku 
z pytlíku, najdete si v kuchařce recept pro 
vás. Grafická stránka knihy je svěží, moderní, 
neveze se na vlně nostalgického vzpomínání 
na jakýsi bájný štetl, jak se to občas (nejen) 
knihám s židovskou tématikou stává. Je tedy 
i vhodným dárkem pro přátele nebo kolegy, 
kteří o židovské kuchyni nic netuší a přebal 
knihy je neodradí.

Jako ochutnávku přidáváme stránku 
s klasickým šouletem. Dobrou chuť a nebojte 
se vařit!

kaTeřina Mikulcová

Tip: Nakladatelství Dingir vydalo na rok 2022 
kalendář se svátky pěti hlavních nábožen-
ských tradic (hinduismu, buddhismu, juda-
ismu, křesťanství a islámu) a svátky drúzů 
a samaritánů. Je volně ke stažení a šíření.
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jídlo

Košer superpotravina?

na planetě Zemi nás nyní žije 
7 miliard a v roce 2050 by měla 
populace čítat až 10 miliard 
lidí. objevují se tak čím dál 
častěji otázky, zda nás planeta 
uživí. Mnozí lidé se snaží najít 
odpověď ve vegetariánství 
nebo veganství, případně 
v jiných alternativních 
způsobech stravování – 
žádný z nich však asi není 
ideální a bez nějakých „ale“. 
jednou z takových odpovědí, 
která ještě není příliš známá 
a rozšířená, je hmyz.

Mohly by nás skutečně uživit kobylky 
a larvy? Jakou nabízí hmyz nutriční hod-
notu? A je možné ho konzumovat i v rámci 
pravidel kašrutu?

O hmyzu se někdy mluví jako o „super-
potravině budoucnosti“. Co to znamená? 
Začněme slovíčkem „budoucnost“. Hmyz 
jako potravina je ve skutečnosti znám už od 
prehistorických dob a jeho obliba pokračuje 
v mnoha zemích dodnes. V tomto směru je 
náš západní svět tedy spíše výjimkou. Ještě 
z 16. století máme doklady o tom, že po celém 
světě se například běžně jedly určité druhy 
pavouků, přitom dnes hmyz z jídelníčku 
Evropanů takřka vymizel a začínáme o něm 
uvažovat až nyní jako o potravině, která by 
třeba mohla být řešením některých našich 
problémů v budoucnosti.

Jde samozřejmě o obavy spojené s pro-
dukcí potravin. Chov hospodářských zvířat je 

dnes zodpovědný zhruba za 15 % všech emisí 
a s tím, jak roste naše populace, pochopitelně 
roste i jeho spotřeba. Jde o náročnost chovu 
na spotřebu vody, krmivo i půdu. Zmíněná 
alternativa v podobě rostlinné stravy není 
jednoznačným řešením, protože pokud by 
celé lidstvo skutečně přešlo na čistě rost-
linnou stravu, znamenalo by to už nyní pro 
planetu neuvěřitelnou zátěž, a to třeba i jen 
v podobě přeměny množství půdy na země-
dělskou nebo v neúměrně vysoké spotřebě 
vody. Žádná ze zmíněných cest tedy není 
bezproblémovým řešením.

Ponechme však nyní stranou již známé 
přístupy alternativního stravování a posou-
zení zmíněných teorií řešení potenciální 
potravinové krize. Zaměřme se nyní na to, 
v čem tkví v tomto ohledu jedinečnost hmyzu.

Bez většího bádání je asi všem na první 
pohled jasné, že hmyz jednoduše potřebuje 
pro život méně místa i méně potravy. O pro-
dukci skleníkových plynů ani nestojí za to 
mluvit. Chov hmyzu je tedy nesrovnatelně 
méně náročný jak ekologicky, tak ekono-
micky, a to i přes to, že z hygienických důvodů 
je nutné ho chovat na farmách, a ne lovit ve 
volné přírodě. Navíc, spotřeba vody při výrobě 
hmyzího jídla je až stokrát nižší než u pří-
pravy třeba hovězího masa. Na 1 kg hmyzu je 
potřeba zhruba 1 litr vody – zatímco na 1 kg 
hovězího masa musíte počítat s až 150 litry.

Mohlo by se zdát, že tím pozitiva drobného 
hmyzu jako jídla končí. Ale je tomu právě 
naopak. Vraťme se ke slovíčku „superpo-
travina“. Hmyz i přes svou drobnost totiž ve 
skutečnosti obsahuje mnohem více bílkovin 
než jiné známé potraviny. Některé druhy 
hmyzu jsou samy o sobě až z 80 % tvořeny bíl-

kovinami, přičemž obsahují jen malé množ-
ství tuku. Pro srovnání, například obyčejný 
hamburger obsahuje zhruba 18 % bílkovin 
a 18 % tuku. Na druhou stranu taková vařená 
kobylka obsahuje až 60 % bílkovin a jen 6 % 
tuku. Navíc obsahuje převážně omega−3 
a omega−6 mastné kyseliny, které jsou zdraví 
prospěšné. A to není všechno. Vedle toho 
je hmyz také bohatý na další pro člověka 
důležité látky, jako jsou minerály, vitamíny 
a vláknina. U hmyzu se nemusíte obávat ani 
žádných případných růstových hormonů 
nebo antibiotik, která se tak často užívají 
při chovu zvířat v nekontrolovaném hospo-
dářství. A nakonec existuje dokonce studie 
vědců z univerzity ve Wisconsinu, která pou-
kazuje na pozitivní dopad konzumace hmyzu 
na střevní mikroflóru – vědci popsali růst 
probiotických bakterií ve střevě a zpomalení 
růstu bakterií vyvolávajících zánět.

dobrou chuť!
Zaujala vás hmyzí superpotravina a dostali 
jste chuť si jít ulovit ven nějakého broučka 
a doplnit bílkoviny? Tak tady pozor. Mlu-
víme−li o hmyzu, je možná dobré zdůraznit, 
který hmyz vlastně je k jídlu. První zásada 
je, že není dobré brát k jídlu hmyz z volné 
přírody. Kromě toho, že některé druhy jsou 
chráněné, tak u takto odloveného hmyzu 
nikdy nemáte jistotu, čím se živí nebo na jak 
chemicky ošetřovaných polích se pohybuje 
a jestli je tedy bezpečné ho jíst. Lepší je 
proto využít jednu z hmyzích farem, které se 
nachází i v Česku, nebo někoho z prodejců 
hmyzích produktů, a nechat si poradit, který 
hmyz je jedlý a chutný.

Ještě donedávna nebyl hmyz v EU veden 
jako potravina a nepodléhal tak ani hygie-
nickým kontrolám a opatřením, jako je tomu 
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bude hmyz novou superpotravinou?

klidně i na sladko...
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u jiné potravinové produkce. Do konce roku 
2020 však Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin upravil seznam, podle které je jako 
potravina v současné době uznáno 5 kon-
krétních druhů hmyzu – potemník moučný, 
potemník stájový, cvrček domácí, cvrček 
krátkokřídlý a cvrček banánový. Avšak jestli 
máte odvahu, můžete zkusit klidně ochutnat 
třeba i takového škorpiona.

Co se týče hmyzího menu a receptů, podle 
Jana Škraňky z projektu Brouk na talíři 
se fantazii meze nekladou. Někdy lidem 
může připadat hmyz „nudný“ nebo k jídlu 
nechutný a zmíněný tuzemský projekt 
Brouk na talíři se snaží právě toto překlenout 
a nabídnout lidem hmyz zábavnou formou 
a v široké škále nejrůznějších receptů, které 
můžete ochutnat na vybraných gastrofesti-
valech nebo jiných akcích.

Přesto se dnes stále nejčastěji setkáme 
s larvami potemníka, které jsou lehce opra-
žené a buď jen se solí, nebo s přidáním něja-
kého koření se jedí jako alternativa chipsů 
nebo buráků. Další možností je využití 
hmyzího proteinu v různých tyčinkách. Jídlo 
můžete pojmout jako zábavu a hmyz jen 
jednoduše uvařit nebo osmažit a jíst tak, jak 
je (v této formě vám ho dnes nabídne třeba 
právě český Brouk na talíři), nebo ho naopak 
pomlít a pak z něj lze udělat téměř cokoliv 
nebo ho přidat do jakéhokoliv jídla.

Z poměrně nedávné minulosti, z doby 
před několika desítkami let, máme doloženo, 
že se i u nás v Čechách jedli švábi. Je však 
pravdou, že mnohem větší tradici má hmyz 
jako potravina třeba v Jižní Americe, Asii 

nebo Africe, kde v současné době konzumují 
hmyz pravidelně zhruba dvě miliardy lidí. 
V těchto koutech světa byste mohli ochutnat 
také termity, cikády nebo jiné druhy brouků. 
Pokud se však chceme pohybovat v rámci 
judaismu a košer kuchyně, pak bude náš 
výběr značně omezen…

„co má skákavé nohy…“
Ty, kdo se stravují podle pravidel kašrutu, teď 
jistě zajímá otázka, jaký hmyz by mohl být 
košer. Podle všeho na to neexistuje jednodu-
chá odpověď.

Jak známo, pravidla košer stravování mají 
původ v zákoně, který najdeme ve 3. knize 
Mojžíšově: Všechna létající havěť chodící po 
čtyřech bude pro vás hodna opovržení. Jen 
to smíte jíst z veškeré létající havěti chodící 

po čtyřech, co má skákavé nohy, jimiž skáče 
po zemi. Smíte z nich jíst tyto: různé druhy 
kobylek, jako arbe, soleám, chargól a chágáb. 
Ale ostatní létající čtyřnohá havěť bude pro 
vás hodna opovržení. (3. Moj. 11,20–23).

V Tóře máme vyjmenovány určité kon-
krétní druhy zvířat– třeba některé ptáky, 
kteří nejsou košer. Co se hmyzu týče, jsou 
tu naopak vyjmenovány přesně konkrétní 
druhy kobylek, které jsou povoleny k jídlu. 
Tyto čtyři druhy kobylek by měly být patrně 
to jediné, co je podle kašrutu dovoleno 
konzumovat. Ale které konkrétní to jsou? 
Co se skrývá za názvy arbe, soleám, chargól 
a chágáb? Jsou rabínské autority, které tvrdí, 
že to vědět dnes s jistotou nemůžeme, a tak 
je lépe vyhnout se jednoduše všemu hmyzu 
včetně kobylek. Existují ale i jiné názory.
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Máte chuť na polévku?

nejjednodušší příprava hmyzu je pražení.  
dobrou chuť!
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biblický protein
Roku 2014 založil Dror Tamir spolu s Chana-
nem Avivem a Benem Friedmanem start−
upovou firmu s myšlenkou vyvinout nový 
alternativní způsob stravy bohaté na protein, 
která by mohla vyřešit budoucí potravinovou 
krizi. Inspirovali se jménem jednoho z druhů 
kobylek uvedených v Tóře a svou firmu 
nazvali Hargol FoodTech.

Na severu Izraele vybudoval Hargol 
FoodTech svou farmu, v níž udržitelným 
způsobem pomocí nových technologií začal 
chovat kobylky. Na ploše přes 1 200 m2 vypro-
dukuje přes 40 milionů kobylek za rok, které 
krmí jejich přirozenou stravou, bez přidání 
jakýchkoliv antibiotik nebo hormonů. 
Hlavním produktem je vysoce proteinový 
prášek (až 72 % čistého proteinu), vyrobený 
za použití minimálního množství vody 
a s mizivou uhlíkovou stopou. Tento produkt 
lze dále přidávat do těstovin, tyčinek, krekrů 
i do čehokoliv dalšího, co vás napadne, za 
účelem vyrobit jídlo bohaté na protein. Vedle 
toho můžete produkty Hargol ochutnat také 
ve vybraných telavivských restauracích. Tým 
rovněž pořádá různé festivaly nebo akce, na 
nichž můžete ochutnat kobylky i celé, nebo 
upravené podle jednoho z jejich speciálních 
receptů.

Firmě se velmi dobře daří a prosperuje 
již více než 7 let. Přesto, že své produkty 
představuje jako „biblický protein“ nebo jako 
„jedinou potravinu z košer kobylek“, oficiální 
košer certifikát vrchního rabinátu prozatím 
nemá, ačkoliv o něj aktivně usiluje. Tami-
rovu farmu opakovaně navštívili zástupci 
z řad rabínů převážně sefardských komunit, 
aby posoudili vhodnost chovaných kobylek 
a schválili je jako košer potravinu. Tým Har-
gol FoodTech je o svém výběru košer kobylky 
přesvědčen – dali si na tom skutečně záležet, 
své poznatky mají podložené výzkumem 
a studiem biblických textů a rabínských pra-
menů a nyní věří, že oficiální košer certifikát 
je otázkou blízké budoucnosti.

Myšlenka „biblického proteinu“ se mimo 
jiné zalíbila také izraelskému Biblickému 
muzeu přírodní historie, které se nachází 
nedaleko Bejt Šemeš. Muzeum v rámci 
svého představení různých biblických zvířat 
a rostlin příležitostně nabízí návštěvníkům 

k zakoupení „košer biblickou kobylku připra-
venou přímo ke konzumaci“.

České košer kobylky?
Jak je patrné, na otázku ohledně košer koby-
lek není úplně snadné odpovědět. A protože, 
jak známo, rabínské autority se v těchto 
sporných otázkách často rozcházejí, zajímalo 
nás, jak se k tomu staví místní z různých 
proudů judaismu.

Rabín Daniel Mayer cituje Šulchan Aruch 
(Jore De’a 85), kde se píše, že košer je pouze 
kobylka splňující dané znaky a nazývající 
se chágáb. Vedle toho jmenuje několik izra-
elských rabínských autorit, které kobylky 
jíst zakazují, a to právě z důvodu, že dnes si 
nemůžeme být jisti druhem – resp. jménem. 
Rabín Mayer však také přiznává, že jsou 
i autority, které povolují dané druhy kobylek 
jíst, a to zpravidla pro komunity, které v tomto 
mají dlouhodobou tradici – běžně jemenští 
židé. Dodává, že v tom případě taková kobylka, 
pokud by byla košer, nepodléhá šchitě 
a je parve. Rabín Benajahu Brunner, člen 
bejt dinu působícího v Haifě, ho doplňuje: 
„Existuje mnoho druhů [kobylek] a nejsme 
zběhlí v tom, abychom určili, který z druhů je 
košer, proto je zakázané je jíst. U jemenských 
židů byla tradice jíst určité druhy kobylek. 
Avšak dnes, když přišli do Izraele, byla tato 
tradice i u nich přerušena a jsou také pro 
ně zakázány.“ Rabín Mayer vše uzavírá: „Já 
bych doporučil kobylky nejíst, neboť nejsme 
Jemenci, ale aškenázští židé, kteří nemají tuto 
tradici. Zároveň si myslím, že máme mnoho 
jiných 100% košer potravin a živočichů.“

Kromě ortodoxních rabínů jsme oslovili 
také Kamilu Kopřivovou, která teprve stu-
duje. Kamila je studentkou progresivního 
rabínského semináře na Abraham Geiger 
College a hlásí se k progresivnímu judaismu. 
Její názor nás zajímal i proto, že se mimo jiné 
věnuje tématu udržitelnosti potravin a alter-
nativního stravování v rámci judaismu: 
‚‚Tóra jmenuje čtyři typy kobylek, které jsou 
košer. Šulchan Aruch upřesňuje, že musí 
mít čtyři nohy a čtyři křídla a že křídla musí 
pokrývat většinu jejich těla. Dvě z nohou 
musí být určeny pro skákání. Aškenázští židé 
neměli z geografických příčin s kobylkami 
tak velkou zkušenost jako sefardé, a proto 
se u nás obecně má za to, že nějaké typy 
kobylek sice košer jsou, nicméně nevíme, 
které přesně. Proti tomuto názoru stojí 
tradice jemenských židů, kteří kobylky kon-
zumují a podrobnou znalost jejich druhu si 
předávají z generace na generaci. Závěrečné 
rozhodnutí leží tedy myslím na každém 
z nás. Můžeme mít pochybnost, jestli ta která 
kobylka je skutečně košer, nebo ne. V obecné 
rovině se ale stále pohybujeme v kategorii 
zvířat povolených ke konzumaci, zatímco při 
nákupu hovězího v běžném supermarketu 
kašrut vědomě překračujeme. V liberál-
ních směrech židovství se otázka kašrutu 
v posledních letech stále více otevírá také 
tématu utrpení zvířat při porážce i chovu. 
Z tohoto úhlu pohledu jsou pak kobylky, 
které nemají centrální nervovou soustavu 
a necítí bolest, jasným vítězem.‘‘

Vypadá to, že otázka košer způsobilosti 
kobylek zůstává otevřená. Pokud se 
v budoucnu najde někdo, kdo se bude chtít 
tomuto odvětví potravin u nás věnovat 
podobně jako izraelský Hargol FoodTech, 
bude pravděpodobně muset usilovat 
o schválení rabínskými autoritami tak, jako 
usiluje Dror Tamir a jeho tým. Při nejmenším 
prozatím zůstává na každém z nás, abychom 
si odpověděli, zda je pro nás – pro náš způsob 
života a naše stravovací zvyklosti nebo 
zákony kašrutu, podle nichž žijeme – kobylka 
košer nebo ne.

ráchel polohová
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Chanuka ≠ Vánoce… nebo ano?
vánoce nedávno skončily a chanuka 
tentokrát měla před vánoci obzvlášť 
velký náskok, tak si můžeme zkusit 
takové malé porovnání. občas se říká, 
hlavně malým dětem, že chanuka je 
taková židovská verze vánoc, ale jak 
přesné tohle přirovnání vlastně je?

Začneme od významnosti. Vánoce jsou 
bezpochyby významný křesťanský svátek. 
Tak významný, že ho v zemích s křesťanskou 
kulturou dnes slaví zarytí ateisti i ti, kterým 
je jakékoliv náboženství ukradené. A oslava 
Vánoc je i znakem asimilace, splynutí s vět-
šinovou kulturou. Na Vánoce se lidé dlouho 
připravují během adventu, který by kromě 
uklízení a shánění dárků měl zahrnovat 
i duchovní rozjímání. Reálně to ovšem spíš 
vypadá jako soutěž o největší počet druhů cuk-
roví, nejnačančanější stromek a nejuklizenější 
obývák, kterou ovšem často děti nebo jiný 
člen domácnosti sabotují. Nervozita stoupá, 
klid a rozjímání mizí. Proti tomu je Chanuka 
úplná pohoda. Když na to přijde, stačí vám 
láhev oleje, pytel brambor a balení svíček 
nebo knotů. Cokoliv navíc je příjemný bonus. 
Navíc trvá celých osm dní, takže není potřeba 
pozvat svoje i partnerovy rodiče na jeden 
večer, návštěvy si lze pohodlně dávkovat. 
Nicméně délka svátku se může ukázat i jako 
značná nevýhoda – jíst latkes a koblihy osm 
dní je snad ještě větší výkon, než dva a půl dne 
vánočního obžerství. Můj žaludek odmítá být 
machmir (striktní) co se smažených pokrmů 
týče, ale na druhou stranu se nikdy nevy-
hneme nějakému vánočnímu cukroví, takže 
se obávám, že výsledek je nakonec kif−kif.

Také s dárky je to srovnání trochu 
problematické. Na Chanuku sice dáváme 
dárky hlavně dětem, nejste tedy „povinni“ 
shánět dárek i pro tetičku z třetího kolene, 
ale v mnoha rodinách se dávají dárky dětem 
každý večer Chanuky, a to už je pak nějakých 
dárků!

Vánoční poselství je jistě to, co jim 
zajistilo takovou popularitu – nemusíte 
zrovna věřit, že se narodil Mesiáš, aby ve vás 
narození dítěte, byť do skromných poměrů, 
ale bezvýhradně milovaného svými rodiči, 
vyvolalo pocity radosti a důvěry v lepší 
budoucnost. S Chanukou je to složitější. To, 
na kterou část příběhu se zaměříme, funguje 
jako takový Rorschachův test našeho židov-
ství. Zapálení sionisté budou hovořit o boji 
s řeckými okupanty, náboženští sionisté 
k tomu přidají i občanskou válku s asimi-
lovanými helenizovanými Židy, feministky 
vzpomenou na udatnou Juditu a nezlomnou 
(možná až moc) Chanu a její syny. Ti, kdo 
budou chtít zdůraznit univerzalitu svátku, 
budou mluvit o světle, které zahání tmu 
a tradičně zbožní se budou, jako každý rok, 
dohadovat o tom, co přesně znamená ten 
zázrak s olejem – jestli začal už první den, 

nebo až ten druhý, když lampa přes všechna 
očekávání stále hořela?

Těch styčných bodů a třecích ploch mezi 
oběma svátky je mnoho. A i když mnohým 
rabínům naskakuje husí kůže, když někdo 
řekne, že Chanuka, to jsou takové židovské 
Vánoce, a i když se ne vždycky oba svátky 
sejdou ve stejné dny, a i když slavit Chanuku 
v diaspoře vyžaduje víc úsilí, než plout s prou-
dem a slavit Vánoce, tak jedno mají oba svátky 
společné. Zapalováním světel zaháníme tmu 
a zimu a dáváním dárků vyjadřujeme naději, 
že další rok bude plodný a můžeme si tedy 
dovolit i uprostřed zimy něco rozdávat.

Vánoce mám rád, upřímně. Miluji vánoční 
hudbu, světla, dekorace… Často chodím ke 
kamarádovi, který má krásný vánoční stro-
meček. Nikdy si ho ale nekoupím. Kdo by chtěl 
vláčet stromek z lesa nebo dokonce z obchodu, 
přivázat ho na střechu svého auta a přivézt 
ho domů pokrytý špínou? To fakt nepotřebuji; 
je mi fuk, jestli je stromek krásný, nebo ne. Ale 
tady je důvod, proč jsem tak šťastný, že díky 
Bohu nejsou vánoční stromky součástí našich 
tradic a našich svátků! Pokud by tomu tak 
bylo, jistě by existovalo tisíc pravidel a zákonů 
upravujících jejich použití…

Existoval by talmudický traktát Masekhet 
haEtz a byly by v něm nekonečné kapitoly, 
ve kterých by rabíni přemýšleli: Jak provést 
šechitu stromku? Kde? Kdy? Pokud má vadu, 
můžeme ho prostě porazit?

K jakému druhu by měl patřit? No, nemůže 
to být ovocný strom, protože jeho pokácení by 
znamenalo zničení potenciálních plodů (bal 
tašchit). Ale musí mít mízu, nezbytně nutně! 
Musíte z něj vyždímat alespoň kapku mízy, 
která ukazuje, že jde o živý strom. Nemůžete 
přece pokácet již mrtvý strom! Musíte ho sami 
pokácet tím nejlidštějším možným způsobem. 
Může za vás gój uříznout strom? Je mevushal 
nebo ne? Makhloket (neshoda) na obzoru! 

A když přinesete strom domů, musíte říct bra-
chu (požehnání), než stoupnete na práh? Hillel 
si myslí, že jakmile je levá noha uvnitř domu, 
tak už je příliš pozdě. Šamaj odpovídá, že když 
jsou obě nohy v domě, nelze vyslovit brachu. 
A oba souhlasí s tím, že i když může být příliš 
pozdě udělat brachu při vstupu, nikdy není 
pozdě říct brachu při instalaci stromku. 
A hlavně, když instalujete stromek, měli byste 
mít na paměti všechny nebohé stromy, které 
byly pokáceny na výrobu papíru a nábytku!

Když zdobíte stromeček – a to, co následuje, 
je zásadní – musíte instalovat světla zprava 
doleva, ale rozsvítit je zleva doprava. A kdyby 
snad – Bůh chraň! – jedna ze žárovek již 
nefungovala, celá girlanda je nepoužitelná. 
Každá žárovka představuje Klal Israel (celé 
židovské společenství). A pokud jedno z našich 
světel nesvítí, jako bychom zhasli všichni! 
Někteří z našich moudrých se domnívají, 
že dokud svítí alespoň slabé světlo, i když je 
světlo vycházející z žárovky stěží postřehnu-
telné – pokud čtete Rašiho, tak interpretuje 
výraz ‚‚slabý‘‘ i jako problikávání – dokud 
žárovka alespoň malinko svítí, lze ji považo-
vat za rozsvícenou. A jakmile je strom osvět-
len, nemůžete mít z jeho světla žádný užitek. 
Pokud chcete číst, musíte vedle něj umístit 
lampu. Pokud náhodou zhasne, zahoďte knihu 
a vyběhněte z místnosti!

A samozřejmě žádný užitek z jeho vůně! 
Ucpěte si nos a dýchejte ústy. A, chas ve−
šalom, kdyby snad jedna větev praskla, stro-
mek už nestojí za nic! Ale střezte se ho vyhodit: 
musíte ho nasekat a uložit větve na příští rok 
na schach (střechu) suky…

karolína david 
druhá část textu je překladem z francouzské 
transkripce a překladu skeče elona Golda 
(https://www.elongold.com/classics), který pořídili 
Sarah Rosenblum a antoine Strobel−dahan pro 
časopis Tenua a to vše s laskavým svolením autora 
i překladatelů.

Město haifa o zimních svátcích



Šana tova!
Knížka, zpěvník, originální průvodce 
všemi svátky židovského roku – už 
je na pultech a můžete ho konečně 
držet v ruce! Ještě jednou touto 
cestou děkujeme všem, kdo stáli 
u jeho vzniku a projekt podpořili 
třeba skrze platformu Donio. Ti, kdo 
to nestihli, mají ještě stále možnost 
dostat zpěvník se slevou – s naším 
originálním slevovým kódem 
Maskil15, který zadáte při objednání 
na stránkách www.sanatova.cz

18  maskil המשכיל

kulTura

Kulturní program leden–únor 2022
Židovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu  
Maiselova 15, Praha 1
tel. 222 325 172,  
education@jewishmuseum.cz,  
www.jewishmuseum.cz

audiToriuM ovk žMp, 
Maiselova 15, 3. patro

 Vernisáž dvojvýstavy Přetnuté 
životy & Archy Noemovy
Vernisáž dvou výstav pojed-
návajících o osudu židovské 

dívky s moravskými kořeny Ruth Maierové 
a o příběhu její rodiny. Deníkové záznamy, 
které si Ruth vedla v letech 1933–1942, 
odrážejí její osobní pocity, každodenní život, 
ale i politické události a radikalizující se pro-
následování židovských obyvatel po anšlusu 
Rakouska v roce 1938.
Vstup volný.

 Židovští architekti v Praze: 
Max Spielmann
Přednáškový cyklus historika 
architektury Zdeňka Lukeše 

uvede významné, dnes však již pozapome-
nuté osobnosti pražské architektonické 
scény 20. století. Tito architekti byli autory 
mnoha známých staveb, většinou se v Praze 
narodili, studovali a pracovali, po roce 
1938 však řada z nich odešla do exilu, další 
skončili v koncentračních táborech, přežili 
jen nemnozí. Lednová přednáška představí 
dílo architekta Maxe Spielmanna (1881–1970), 
autora mnoha staveb rodiny Petschků i dal-
ších budov.
Vstup volný.

 Čtenářský kroužek americ-
kých židovských autorů: Isaac 
Bashevis Singer
V únorové části setkání s ame-

rikanistikou Hanou Ulmanovou z FF UK 
budou skrze analýzu vybraných povídek 

posluchači seznámeni s dílem nositele 
Nobelovy ceny za literaturu Isaaca Bashevise 
Singera (1903–19991). Analýza se zaměří na 
povídky Hlupák Gimpl a Seance.
Vstup volný.

 Svět Etgara Kereta
Současný izraelský spisovatel 
Etgar Keret (1967) patří mezi 
nejpřekládanější hebrejsky 

píšící autory. Kromě povídkové tvorby se 
věnuje také práci na filmových a seriálových 
scénářích či komiksech. Průřez jeho tvorbou 
s literárními i audio−vizuálními ukázkami 
představí překladatelka Keretova díla do 
slovenštiny Silvia Singerová.
Vstup volný.

Maiselova synagoga,  
Maiselova 10

 Nebojte se Gefilte fiš!
Beseda s Andreou Ernyeiovou 
a Pavlínou Šulcovou, autorkami 
stejnojmenné kuchařky a pro-

jektu, který si klade za cíl oživit židovskou 
kuchyni a přiblížit tradiční recepty všem, 
kteří si na ně sami doma netroufají nebo 
rádi poznávají nové chuti. Moderuje Jan 
Fingerland.
Vstup volný.

 Mariusz Urbanek: Alma Rosé
Monodrama v režii Olgy Strus-
kové. Příběh vynikající hous-
listky Almy Rosé (1906–1944), 

jež byla v roce 1943 kvůli svému židovskému 
původu deportována do Osvětimi. Zde se 
stala dirigentkou ženského táborového 
orchestru. Účinkují Sarah Haváčová 
a Dámské smyčcové kvarteto. Představení se 
uskuteční v rámci připomínky Dne památky 
obětí holocaustu a předcházení zločinům 
proti lidskosti.
Vstup volný.

židovská obec plZeň

sTará synagoga,  
smetanovy sady 80/5, 301 00 plzeň

 Výstava: Navzdory
Fotografická výstava k projektu 
Navzdory osudu
Autor: MgA. Radovan Kodera

Eufemistický termín „konečné řešení židov-
ské otázky“ v nacistické terminologii zname-
nalo likvidaci židů. V letech 1939–1945 bylo 
různými způsoby povražděno téměř 6 mili-
onů židovských obyvatel nacisty obsazené 
Evropy. Některým se podařilo přežít útrapy 
pracovních, koncentračních a vyhlazovacích 
táborů či pochody smrti, některým se poda-
řilo včas před perzekucí uprchnout. Jejich 
potomci se ale i dnes setkávají s popíráním 
holocaustu či projevy antisemitismu. Přesto 
žijí své životy v naději, že nic podobného se 
už nikdy nebude opakovat. Soubor Navzdory 
zobrazuje vždy dvojici fotografií, společnou 
rodinnou fotografii potomků přeživších 
a fotografii pořízenou ze stejného místa bez 
lidí.

 Pietní událost: Navzdory 
osudu
Pietní shromáždění k připo-
menutí 80. výročí plzeňských 

transportů
Pomyslným průvodcem pietní akce bude 
František Goldscheider, který společně se 
svým bratrem jako jedni z mála z rodiny 
přežili. Zazní úryvky ze zvukového záznamu 
jeho vzpomínek, který byl pořízen v roce 
1991 pro Český rozhlas Plzeň. Mezi řečníky 
vystoupí i Alexander Goldscheider, zavzpo-
míná na svého tátu a uvede skladby, které 
vznikly na základě reminiscence otcova 
vyprávění. Žije v Londýně a dorazí pouze 
za předpokladu příznivé epidemiologické 
situace.

ČTVRTEK

20. 1. 
18.00

STřEDa

26. 1. 
18.00

PONDěLí

7. 2. 
18.00

ČTVRTEK

10. 2. 
18.00

STřEDa

19. 1. 
18.00

úTERý

25. 1. 
19.00

23. 1. –
29. 4. 

NEDěLE

23. 1. 
13.00
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dŮM šáMese,  
smetanovy sady 80/5, 301 00 plzeň

 Beseda: Cílené náhody
Beseda k projektu Navzdory 
osudu
Příběhy plné takových 

náhod, že snad musel být cílené.
Vypráví: Alexander Goldscheider
Alexander Goldscheider vzpomíná na 
dětství a mládí v socialistické Praze, na 
mámu herečku, tátu novináře a jejich pra-
covní prostředí, na spletité osudy ruských 
prarodičů, emigrantů z Kavkazu a Pet-
rohradu, na tragický úděl tátovy rodiny 
a desítek Goldscheiderů, kteří nepřežili 
holocaust, na hledání vlastního identity 
a poznávání světa kulminujícího života 
v New Yorku a dramatickým návratem do 
Prahy v roce 1969.

 Přednáška: Český Jeremiáš? 
Inscenace Čapkovy „Bílé 
nemoci“ v Tel Avivu ve stínu 
Mnichovské dohody.

Čapkova divadelní hra Bílá nemoc se stát 
první inscenací slavného telavivského 
souboru ha−Bima po návratu ze zahra-
ničního turné. Aniž by to bylo původně 
kýmkoliv zamýšleno, stanovené datum 
premiéry dne září 1939 vyšlo na předvečer 
Mnichovské konference. Jak se tento 
kontext podepsal na přijetí hry židovským 
obecenstvem v jišuvu? Jak byla vnímána 
osobnost Karla Čapky? A proč se zdá, jako 
by sionistický úkol přisoudil českému 
spisovateli a dramatikovi českého Proroka 
Jeremjáše? Na tyto a další otázky odpoví 
přednáška Dr. Zbyňka Taranta z Katedry 
blízkovýchodních studií FF ZČU v Plzni.
Lze se připojit i online. Pro odkaz napište 
na adresu zoom@zoplzen.cz

 Beseda s Jiřím Löwym
Vyprávění předsedy Židov-
ské obce v Plzni bude nejen 
zábavné, ale i zajímavé. 

V rukávu skrývá mnoho humorných 
rodinných dějin, historické souvislosti 
a zajímavé informace. Vše se neodmysli-
telně připojíte k Plzni a jejímu okolí.

Jiří Löwy se od malička pídil po 
rodinné historii. S otcem Rudolfem, který 
z vlasti odjel posledním vlakem před oku-
pací, čímž unikl holokaustu, a dobrovolně 
se přihlásil k 1. československé obrněné 
brigádě ve Velké Británii, vedl vášnivé 
debaty o dějinách i judaismu. I dnes kráčí 
v jeho šlépějích. Podílí se na záchraně 
památek a na obci, v níž Rudolf Löwy 
výrazně figuroval, dělá předsedu.

Beseda se koná v rámci projektu 
Navzdory osudu.

Koná se za podporu NFOH a statutár-
ního města Plzně.
Vstupné dobrovolné

úTERý

25. 1. 
18.00

PONDěLí

31. 1. 
18.00

ČTVRTEK

3. 2. 
18.00

Památník Terezín vyhlašuje na 
rok 2022 XXIX. ročník literární 
a XXVI. ročník výtvarné soutěže – 
Memoriálu Hany Greenfieldové se 
společným tématem Malovat a přežít

Terezínské ghetto bylo nacisty zřízeno v roce 
1941. Až do květnových dní roku 1945 prošlo 
jeho zdmi na 150.000 vězněných. Fenomé-
nem ghetta se stal kulturní život, zejména 
výtvarné tvorbě se věnovalo velké množství 
zde nuceně žijících osob. A právě těm bude 
věnován letošní ročník tradiční literární 
a výtvarné soutěže Památníku Terezín. Mnozí 
z nich byli ještě děti a dospívající. Jmenujme 
Jana Burku, rodáka z Československa žijícího 
po válce i ve Francii, z jehož knihy je vypůjčen 
název letošní soutěže. Nebo Helgu Weissovou, 
jejíž dětské práce dokumentovaly těžké 
životní podmínky ghetta.

Pavel Straka ze vzdělávacího oddělení 
Památníku Terezín k letošnímu tématu 
dodává: „V letošních pracích by se měli sou-
těžící zamyslet nad otázkami, zdali neměla 
výtvarná tvorba i jiný význam než zachycení 
svědectví. Třeba i pro děti ve francouzském 
Izieu, jež zde žily v odloučení od svých 
rodičů, než je nacisté deportovali do Osvě-
timi. Nemá tento význam i dnes?“

Jeho kolega ze vzdělávacího oddělení 
Jan Kaňa k tomu pro zájemce doplňuje: 
„Výtvarné či literární práce musí soutěžící 
vytvořit v rámci zamyšlení nad výše uvede-
nými otázkami a následně nám je zašle na 
naši adresu. Soutěžící mají možnost volby 
jakékoliv umělecké formy či techniky, ale 
i otázek, nutná je však spojitost s vyhláše-
ným tématem“.

Vzhledem k tomu, že v roce 2022 přechází 
předsednictví v Radě EU z Francie na Českou 

republiku, proběhne výtvarná soutěž bila-
terálně, a to ve spolupráci s Memorial de la 
Shoah v Paříži. Do účasti v literární soutěži 
se mohou zapojit žáci základních a středních 
škol, gymnázií a učilišť z České republiky, 
výtvarné soutěže se pak může účastnit také 
mládež z Francie, přičemž počet zasílaných 
děl z jedné školy není nijak omezen.

Práce musí být předány nebo odeslány do 
Památníku Terezín nejpozději do 8. dubna 
2022. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
proběhne 9. června 2022 v Terezíně. Výherci 
získají řadu

věcných cen i peněžní odměny. Z vítěz-
ných českých i francouzských prací výtvarné 
soutěže bude vytvořena putovní výstava, 
která bude instalována v České republice 
i Francii.

Další informace a podmínky soutěže 
jsou k dispozici na webu Památníku Terezín 
v sekci Vzdělávání.

Kontakt pro bližší informace:
Památník Terezín
Vzdělávací oddělení – Mgr. Pavel Straka, 
Mgr. Jan Kaňa
Principova alej 304
411 55 Terezín
tel.: 416 724 563,
e−mail: straka@pamatnik−terezin.cz,  
kana@pamatnik−terezin.cz



maskil

písniČka

El ha-choreš

Tu bi−švat, začátek předjaří, čas prvních 
lístků a prvních květů – první nové zeleně. 
Všechny písničky spojené s tímto Novým 
rokem stromů vypráví o přírodě. Okolo 40. let 
20. stol. se stala v Erec Jisrael oblíbenou 
jedna taková ruská lidová písnička s textem 
o ptáčku, květinách a lesíku. Text byl 
přeložen do jidiš a následně do hebrejštiny 

(s velice podobným významem) a díky svému 
obsahu začal být brzy zpíván během svátku 
Tu bi−švat. Kromě toho bylo prý v některých 
kibucech zvykem tuto písničku zpívat i na 
narozeninových oslavách jako přání.

Jako autor melodie bývá někdy zmiňován 
ruský skladatel Jevgenij Doga – nicméně 
jeho autorství je více než pochybné, protože 

z doby jeho narození v roce 1937 už máme 
doklady o tom, že píseň byla známá i na 
území Izraele. Písničce tedy i nadále zůstává 
označení, jako „lidová“.

רֹוב, רֹוב, רֹוב, ֶאל ַהֹחֶרׁש ַהָקּ
ָרִחים ִלְקטֹף, טֹוף, טֹוף, י ִלי ְפּ ָהַלְכִתּ

ֶקט – ַהס, ַהס, ַהס, ּוַבֹחֶרׁש ֶשׁ
ז. ז, ָגּ רּוַח ַקל ָחַלף ָוָגז, ָגּ

יִדי ִלי ִצּפֹור, ּפֹור, ּפֹור: – ָנא ַתִגּ
ר, ּפֹור, ּפֹור? ִנים ֶאְסֹפּ ה ָשׁ ָמּ ַעד ַכּ
ָנה, ָנה, ָנה, – ַעד ֵמָאה ֶעְשִׂרים ָשׁ

ה, ָנה, ָנה! ַטְנַטָנּ ִתי ַהְקּ ַיְלָדּ

K blízkému lesíku, -ku, -ku,
jsem si vyšla květiny natrhat, -trhat, -trhat,
a v lesíku ticho – šš, šš, šš,
lehký větřík minul a prošel, -šel, -šel, -šel.

No, tak mi pověz ptáčku, -ku, ku:
do kolika let napočítám, -tám, tám?
Až do 120 let, let, let,
moje holčičko malá, -lá, -lá!
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