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ÚVODNÍK

Milí čtenáři,

Maskil, který právě čtete, je jedním 
velkým překvapením. Toto číslo je nejen 
prvním v novém roce 5783, ale také 
prvním, které tvořila nová šéfredaktorka 
a zároveň taky posledním, na němž jsem 
pracovala já.

Přelom roku, Roš ha-šana a vysoké 
svátky bývají časem bilance a uvažování 
nad tím, co se nám povedlo či nepovedlo 
v uplynulém roce a co bychom chtěli, aby 
se vydařilo v tom nadcházejícím. Neodva-
žuji se bilancovat, co se mi povedlo nebo 
ne za ten poslední rok šéfredaktorování 
v Maskilu. Ale snad právě teď je vhodné si 
uvědomit, že všechno má svůj čas a tro-
chu zavzpomínat.

Když jsem se před více než pěti lety 
přihlásila do výběrového řízení, tehdy 
ještě na pozici redaktorky, nevěděla jsem, 
že mi Maskil takovým způsobem přiroste 
k srdci, a že se dokonce o pár let později, 
díky důvěře Bejt Simcha, stanu jeho 
šéfredaktorkou. O to těžší je teď loučení… 
Jak ale čteme v knize Kazatel (Kohelet): 
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění 
pod nebem svůj čas…

přesto že věřím, že by mě bavilo na 
obsahu Maskilu pracovat ještě dalších pět 
let, tak taky věřím, že přišel čas jít dál… 
Předávám tedy Maskil do dobrých rukou 
nové šéfredaktorce Radce Lím Labendz 
a těším se, co nového přinese.

Toto číslo vznikalo trochu netradičně 
ve třech a zaučování způsobilo lehké 
zpoždění, za které se omlouváme. 
Příští už bude mít úplně na starost nová 
redakce – Radka a Anička. I přesto se ale 
pravděpodobně budeme i nadále potkávat 
na stránkách Maskilu, do něhož plánuji 
přispívat i v budoucnu.

Hodně štěstí Radce a příjemné počtení 
našeho společného – trochu poprázdnino-
vého a tak trochu svátečního čísla nového 
ročníku, šana tova do začínajícího roku 
a „dobré zapsání“!

RÁCHEL POLOHOVÁ

RABÍNSKÉ SLOVO

Cedaka a dobročinnost 
nás chrání po celý rok
V neděli večer 25. září 
zahajujeme modlitbami 
v synagogách Nový rok – ראש 
 jehož kehož příchod ,5783 השנה
slavíme dva dny, 26. a 27. září 
čili 1. a 2. dne měsíce tišrej. 
Novému roku předchází 
poslední měsíc židovského 
kalendáře, elul (od 28. srpna 
do předvečera Roš ha-šana 
25. září). 

Měsíc elul nazýváme měsícem kajícných 
modliteb a milosrdenství – חודש סליחות 
 Poslední měsíc končícího roku by .ורחמים
měl být celý věnován retrospektivě našich 
činů, které jsme vykonali během roku 5782. 
Jistě, má se jednat o naše ne zrovna chvály-
hodné činy nebo chování, které, pokud jsme 
tak již neučinili, bychom měli neodkladně 
napravit. Pro nápravu našich poklesků je 
nejpříhodnější právě měsíc elul. To abychom 
zahájili nový rok, pokud možno, bez hříchů. 
Tradice učí, že právě v měsíci elulu je nám 
Hospodin nejblíže. Takový stav

Hospodinovy blízkosti lidem nazýváme 
.”čili “Král je v poli מלך בשדה

Byl jednou jeden moudrý král, který spra-
vedlivě a dobře vládl své zemi. Byl milostivý 
ke svým poddaným a snažil se, aby pod jeho 
vládou byli šťastní a cítili se dobře. Jednou 
nechal král zveřejnit výzvu, že každý, kdo má 
nějakou prosbu, může se kdykoliv dostavit 
do jeho královského paláce a osobně mu ji 
přednést. Panovník byl však překvapen, že 
se lidé do jeho paláce nehrnou. Zanedlouho 
si král uvědomil, že není tak jednoduché 
pro prosté lidi přijít jen tak do královského 
paláce a předložit panovníkovi své prosby, 
nemluvě o tom, že většina poddaných žila 
mimo hlavní město. Král se tedy rozhodl, že 
naopak on půjde vstříc lidu. V doprovodu 
svých úředníků a služebnictva zahájil svou 
cestu po svém království. Navštívil každé 
město, každou ves a všude vyslechl prosby 
svých poddaných. Kamkoliv král se svým 
doprovodem přijel, lidé jej vítali s nadšením 
a radostí. Každý, kdo si přál, mohl přijít ke 
králi a vyslovit svou prosbu. Tomu král 
odpustil daně, jinému věnoval hezký dárek 
a se všemi hovořil velmi vlídně a zajímal 
se o jejich život, práci a rodinu. Poté se král 
rozhodl, že takovou cestu po království 
bude podnikat každoročně. Na čtyřicet dní 
opustil svůj palác a vyšel vstříc lidu, ke svým 
poddaným. V tomto období všichni věděli, že 
stačí předstoupit před krále a přednést mu 
svou prosbu.

Právě těchto čtyřicet dní nás dělí od 
počátku měsíce elulu (28. srpna) do zakon-
čení Jom kipuru – Dne smíření (5. října). 
Těchto čtyřicet dní je nejpříhodnějších 
k tomu, aby každý Žid přišel ke Králi králů, 
budiž požehnán, a přednesl svou prosbu 
našemu nebeskému Otci. Toto období 
Hospodin určil pro nás jako dny pokání 
a přiblížení se k Němu. Využijme správně 
tento čas! Proto také celý měsíc elul denně, 
kromě šabatu, po ranní modlitbě troubíme 
na šofar. Zvuk šofaru je první předzvěstí při-
bližujícího se ראש השנה – Nového roku. Jeho 
zvuk nás má probudit k pokání, k תשובה, 
abychom byli připraveni ke Dni soudu, k יום 
 jak se též Nový rok nazývá. Již prorok ,הדין
Ámos 3,6 uvádí: ִעיר ְוָעם לֹא ַקע ׁשֹוָפר ְבּ  ִאם-ִיָתּ
 Když se v městě troubí na šofar, zda – ? ֶיֱחָרדּו
se lid netřese? Rok pomalu končí a každý 
z nás by se měl ohlédnout zpět, zda v něm 
neučinil něco, čeho by měl litovat a z čeho by 
se měl kát. Zda někomu ublížil nebo někoho 
urazil. Nahraď škodu svému bližnímu, kte-
rou jsi mu způsobil a pros všechny, kterým jsi 
nějak ublížil za odpuštění, abys v předvečer 
Roš ha-šana – Dne soudu byl co nejméně 
obtěžkán špatnými skutky. V Mišně, tr. 
Roš ha-šana 1:2 čteme: ֵאי ל ָבּ ָנה, ָכּ רֹאׁש ַהָשּׁ  ְבּ
ְבֵני ָמרֹון  O Roš ha-šana – ָהעֹוָלם עֹוְבִרין ְלָפָניו ִכּ
všichni lidé předstupují před Tebe jak ovce ve 
stádě, neboť je řečeno (Žalm 33,15) ֵצר ַיַחד  ַהיֹּ
ל ַמֲעֵשׂיֶהם ִבין ֶאל ָכּ ם ַהֵמּ  On utvořil srdce“ – ִלָבּ
každého z nich, on též rozumí všem jejich 
skutkům.” Jistě, obyčejně ne vše může člověk 
napravit do nástupu Nového roku. Proto 
nám Všemohohoucí dal ještě poslední šanci 
mezi Roš ha-šana a Dnem smíření – Deset 
dní pokání čili עשרת ימי תשובה, abychom 
během nich završili naše pokání nápravou 
špatných skutků, zvláště těch, kterých jsme 
se dopustili vůči svým bližním, protože 
naše hříchy, kterých jsme se dopustili vůči 
Hospodinu, zahlazuje Jom kipur. Avšak 
hříchy, jimiž jsme narušili dobré mezilidské 
vztahy, ty ani Jom kipur nezahladí. Jedině že 
bychom požádali poškozeného o odpuštění 
a nahradili mu námi způsobenou škodu. Viz 
Mišna, Joma 8:9: קֹום, יֹום ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ  ֲעֵברֹות ׁשֶ
ּפּוִרים ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֵאין יֹום ַהּכִ ּבֵ ר, ְוׁשֶ ּפּוִרים ְמַכּפֵ  ַהּכִ
ה ֶאת ֲחֵברֹו ַרּצֶ ּיְ ר, ַעד ׁשֶ ְמַכּפֵ

V musafu na Roš ha-šana recitujeme 
modlitbu rabína Amnona z Mohuče ה  ּוְנַתֶנּ
 která končí slovy: „Ale pokání, modlitba ,ּתֹוֶקף
a dobročinnost odvracejí nepříznivý výnos.“

Cedaka (dobročinnost) – je jednou ze 
základních povinností každého Žida, podí-
vejme se, co nám v této souvislosti vypráví 
midraš:

V noci o Roš ha-šana se zdál rabi Šimonu 
bar Jochajovi sen, že v tomto roce synové 
jeho sestry budou nuceni zaplatit Římanům 
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obrovskou daň ve výši 600 zlatých denárů. 
Rabi Šimon chtěl své synovce zachránit 
před tak velkou finanční ztrátou. Co udělal? 
Během roku posílal do jejich domu všechny 
výběrčí almužen pro chudé a ostatní 
výběrčí darů pro různé dobročinné spolky. 
Synovcům zároveň kladl na srdce, aby 
dávali cedaku a peněžité dary ve větší míře, 
než bylo u nich v minulých letech zvykem. 
Ačkoliv jeho synovci byli zámožní a vlastnili 
obchod s hedvábím, překvapilo je strýcovo 
přání, aby tento rok dávali mnohem více 
peněz na cedaku a dobročinné účely než 
v letech předchozích. Když se ho ptali, aby 
jim objasnil, proč si to přeje, neprozradil jim 
pravý důvod, ale řekl, že je lepší dávat cedaku 
hladovému Jákobovi než sytému Ezauovi. 
Jeho slovům však nerozuměli. Strýc ještě 
dodal, aby si vždy pečlivě zapsali každou 
částku, kterou vydali na dobročinné účely. 
Ke konci roku přišel do města vojenský 
oddíl a jeho velitel nařídil všem zámožným 
obyvatelům zaplatit zvláštní daň. Synovci 
rabi Šimona bar Jochaje museli zaplatit 600 
zlatých denárů. Když odmítli daň zaplatit, 
vojáci je zavřeli do vězení, kde měli zůstat až 
do doby, kdy zaplatí v plné výši jim vyměře-
nou daň. Vystrašené ženy zavřených přišly 
za rabim Šimonem bar Jochajem a vyprávěly 
mu, co se stalo. Rabi je uklidnil a řekl jim, 
aby mu přinesly seznam všech částek, které 
během roku vydali jejich manželé na cedaku 
a na dobročinné účely. Když rabi vše sečetl, 
došel k sumě 594 zlatých denárů, tedy k 600 
zlatých denárů bez šesti. Poté řekl ženám 
svých synovců, aby mu přinesly oněch šest 
chybějících denárů a on již vše zařídí. Ženy 
se s údivem dívaly na rabi Šimona a řekly: 

„Vždyť po nás chtějí 600 zlatých denárů a ne 
šest!“ On jim však odvětil, aby udělaly to, co 
jim řekl a vše bude, s Boží pomocí, v pořádku. 
Když mu přinesly oněch šest zlatých denárů, 
vzal je a šel s nimi k zástupci velitele a řekl 
mu: „Jaký zájem máš na těch vězněných 
Židech? Nenakradl a nenaloupil si tvůj velitel 
pro sebe dost? Co z toho máš ty? Vezmi si 
tady šest zlatých denárů, alespoň i ty budeš 
mít trochu peněz v kapse a udělej dobrý sku-
tek, propusť, prosím, ty chudáky.“ Zástupci 
velitele se rabiho slova zalíbila. Vzal si rabi 
Šimonem nabízené mu peníze a vězněné 
Židy propustil. Cestou domů řekli synovci 
rabi Šimonovi: „Teď již chápeme, proč jsi 
nám nařídil štědře dávat cedaku a pochopili 
jsme tvá slova o hladovém Jákobovi a sytém 
Ezauovi. Proč jsi nám však neřekl dříve, že 
to vše bylo v souladu s nebeským výnosem? 
S radostí bychom darovali na cedaku 
všechny ty peníze.“ Strýc jim odvětil: „Kdy-
bych vám to řekl, dali byste peníze na cedaku 
proto, abyste se zachránili před nepříznivým 
výnosem. Já jsem však chtěl, abyste dali 
cedaku jako čistý projev své dobročinnosti.“ 
Měli bychom vědět, že všechny výdaje 
člověka jsou stanoveny na Roš ha-šana, 
a proto stojí za to dávat co nejvíce milodarů, 
abychom byli díky jim chráněni proti všem 
nepříznivým a tvrdým výnosům.

(Podle Jalkut Šim‘oni, Vajikra, odst. 665 – 
.(תרס“ה

Všem čtenářům a příznivcům Maskilu 
přeji dobrý a sladký nový rok 5783 – שנה טובה 
ומתוקה

RABÍN DANIEL MAYER

PROGRAM BEJT SIMCHA

Září–Říjen 2022
JOM KIPUR

Pinkasova synagoga

Kol nidrej – úterý 4. října od 18.30
Jizkor, čtení z Tóry a Ne‘ila – středa 5. října 
od 17.30

Židovská radnice

Zrušení půstu – středa 5. října od 19.30
Rezervace je možná na kehila@bejtsimcha.cz

SUKOT

Synagoga Děčín, Žižkova 4, Děčín

Oslava svátku Sukot a posezení v suce – 
neděle 16. října od 14.00

KABALAT ŠABAT

Židovská radnice

každý pátek od 18.00

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.
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BEJT SIMCHA

Novoroční přání 
předsedy Bejt Simcha
Vážení členové, milí přátelé, 
za nedlouho přivítáme 
židovský Nový rok – Roš ha-
šana. Kromě duchovních 
i faktických připrav na Vysoké 
svátky je to také příležitost 
se krátce ohlédnout za rokem 
uplynulým.

Čím byl pro naši komunitu uplynulý rok 
jiným, než ty předešlé? Jednak jsme zažili 
doznívající koronavirovou epidemii, která 
nás nejdříve zaskočila, ale nakonec jsme 
se naučili ji přežívat a přežít. Přes různá 
hygienická opatření a organizační omezení 
jsme udrželi rytmus našich šabatových 
bohoslužeb. Podařilo se nám, byť někdy 
improvizovaně, oslavit všechny svátky 
v našem liturgickém roce. Za pochopení 
a vstřícnost je třeba poděkovat pražské 
židovské obci, která se vždy snažila nám vyjít 
vstříc, a také našim průvodcům liturgickým 
rokem, našemu chazanovi, Ivanu Kohoutovi 
nebo Davidu Reitschlägerovi.

Rád bych připomněl a poděkoval všem, 
kdo se zúčastnili a zúčastňují našich brigád 
na židovských hřbitovech. Je to aktivita 
více fyzická, ale posiluje komunitní život 
a v neposlední řadě je to výraz naší úcty těm, 
kterým se nedostalo štěstí starat se o hroby 
svých blízkých.

Jen co opadly obavy z virové nákazy 
a život se vracel do klidných poměrů, 
vypukla v únoru válka na Ukrajině. Vpád 
ruské armády na Ukrajinu s našim komunit-
ním životem bezprostředně nesouvisí, ale 
cítíme, že celá naše společnost je pod tlakem 
a neprožíváme tudíž klidné období. Vstu-
pujeme do nového roku s nadějí, že zbraně 
utichnou a na svobodné Ukrajině zavládne 
mír.

Zbývá nám do konce občanského roku 
dodělat některé projekty, jichž je v tomto 
období pochopitelně méně, ale které, jak 
doufám jsou v našich silách dokončit. Mám 
na mysli naši účast na přípravě siduru Sulam 
Jaakov nebo sukotový víkend pro rodiny.

Nedávno došlo k změně ve vedení 
časopisu Maskil, jak jsme již dříve avizovali. 
Nyní držíte v rukou číslo, které vzniklo ve 
spolupráci odcházející šéfredaktorky Ráchel 
Polohové a nově nastupující Radky Lím 
Labendz. Ráchel udělala v redakci velký kus 
dobré práce, a tak popřejme Radce, aby tvůr-
čím způsobem na její práci navázala.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem čle-
nům volených orgánů Bejt Simcha za jejich 
celoroční obětavou práci. Přeji také všem 
členům a přátelům komunity hodně zdraví, 
štěstí a životní pohody i hojnost požehnání.

JAN KINDERMANN,  
předseda

MASKIL

Ráchel, 
děkujeme
Není to tak dávno, kdy v polovině 
minulého roku ukončila Katka 
Mikulcová své působení na pozici 
šéfredaktorky Maskilu. Tehdy nám 
doporučila jako svou nástupkyni 
druhou redaktorku, Ráchel Polohovou. 
První číslo právě uplynulého 
židovského roku bylo tedy již pod 
taktovkou Ráchel.

Protože jsme Ráchel znali, věřili jsme, 
že novou roli v redakci zvládne. A to 
i přesto, že se chystala na studijní stáž 
v Izraeli a řídit časopis pouze vzdálenou 
komunikací mohlo přinést netušená 
rizika.

Ráchel ale časopis nakonec vedla jak 
z Česka, tak z Izraele naprosto skvěle. 
Vtiskla mu svoji osobitost, i svoje 
zaměření na kulturu. Nově přinášela ve 
větší míře zprávy z Izraele a představila 
čtenářům mnoho zajímavých izraelských 
osobností. Zajistila časopisu nejen potřeb-
nou kontinuitu, ale obohatila jej obsahově 
o nová témata. Jako skvělý počin oceňu-
jeme také využití série hudebních příloh 
židovských a izraelských písní k samo-
statnému vydání prvního dílu zpěvníku 
Šana Tova, jehož je autorkou.

Ráchel nyní odchází do zaměstnání, 
které ji zcela pohltí, a na vedení redakce jí 
již nezbude čas. Přesto věříme, že stejně 
jako Katka Mikulcová, zůstane i nadále 
se „svým“ časopisem v kontaktu a čas od 
času si od ní přečteme nějaký zajímavý 
článek.

Nejen představenstvo Bejt Simcha, ale 
věříme, že i všichni čtenáři jsou za půso-
bení Ráchel v Maskilu vděční. Ráchel, moc 
Ti děkujeme za Tvé působení v Maskilu 
a přejeme Ti v novém zaměstnání mnoho 
úspěchů.

Novou šéfredaktorkou Maskilu se stala 
Radka Lím Labentz, která vnese do časo-
pisu Maskil svůj pohled na věc u a svoje 
zkušenosti.

JAN KINDERMANN,  
předseda Bejt Simcha
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VÝROČÍ

Bernard Farkaš, rabín a svědek
V říjnu tohoto roku 
uplyne 120 let od narození 
rabína Bernarda Farkaše 
Z’’L. Významné osobní výročí 
v židovské tradici tak přirozeně 
inspiruje k připomínce tohoto 
nevšedního muže, rabína, 
svědka židovského dvacátého 
století ve střední Evropě.
Jestli bylo možné prožít nějaké hrůzy dvacá-
tého století, tedy se jich dostalo Bernardu Far-
kašovi vrchovatě. Pro děčínskou židovskou 
obec je tento rabín mimořádně významnou 
osobností hned ze dvou důvodů. Prvně pomá-
hal budovat židovský život v nově vytvářené 
Československé republice, a to právě v děčín-
ské synagoze. Zde se vytvářela nová, převážně 
již česká, židovská komunita. Té sloužil až do 
zabrání Sudet. Podruhé pak po osvobození 
v roce 1945, kdy se vrátil do Děčína, aby se zde 
pokusil židovský život znovu obnovit.

Myslím, že se mu oba pokusy nepodařily 
zcela, ale ta víra, ten elán a přesvědčení 
zůstává inspirací. Děčínská obec se obnovila 
po sametové revoluci a stále žije, rozvíjí se, 
mění a zraje.

Nejsem si jistý, zda by se rabínu Farkašovi 
dnešní děčínská obec líbila, ale je tu, a plamí-
nek stále doutná a hoří. Budiž nám jeho život 
inspirací, závazkem a požehnáním.

MICHAL SPEVÁK

Při této příležitosti nabízíme čtenářům 
Maskilu připomínkový text Petra 
Balajky, pro rozhlasový pořad Šalom 
alejchem z roku 2012
Tento čtvrtek 11. října uplyne 110 let od 
narození rabína Bernarda Farkaše, jednoho 
z těch, kdo se po druhé světové válce pokou-
šeli v těžkých podmínkách komunistického 
režimu o obnovu židovského života u nás.

Bernard Farkaš se narodil v Jasini na 
Podkarpatské Rusi jako nejstarší syn z dva-

nácti dětí v rodině učitele náboženství. Po 
absolvování základní školy a gymnázia byl 
jako aktivní sionista pozván roku 1927 do 
Vratislavi, aby tam vyučoval hebrejštinu. 
Současně začal na místní univerzitě studovat 
na židovském teologickém semináři.

Ve studiích pokračoval v Berlíně, kde se 
věnoval filozofii, historii a orientalistice. 
Jako Žid a československý občan musel po 
nástupu nacistů Německo opustit. Získal 
místo rabína v Děčíně-Podmoklech a působil 
i jako učitel náboženství v Ústí nad Labem.

Po obsazení Sudet v roce 1938 Bernard 
Farkaš, který ovládal šest jazyků, odešel za 
rabínským postem do Budapešti a následně 
do Užhorodu. Nakonec však skončil v nacis-
tických pracovních lágrech.

V březnu 1944 se ocitl v pracovním batali-
onu, který v Užhorodě zřizoval ghetto. V něm 
byl Bernard Farkaš i se svou rodinou uvěz-
něn a následně transportován do Osvětimi.

Na rozdíl od manželky a syna, kteří byli 
zavražděni v plynové komoře, prošel selekcí 
a měl to štěstí, že byl poslán do pracovního 
tábora v severní Francii a později v Německu. 
V únoru 1945 rabín Farkaš skončil po 
pochodu smrti v Dachau, kde byl 29. dubna 
osvobozen americkou armádou.

Již v červnu 1945 se vrátil do Děčína, aby 
zde jako rabín pomohl obnovit židovský 
náboženský život. V létě roku 1946 se znovu 
oženil, ale jeho životní plány změnil komuni-
stický převrat a poměry, které nastolil.

V března 1957 byl Bernard Farkaš zatčen 
a obviněn z protistátní činnosti. Provinil 
se tím, že za pomoci izraelských diplomatů 
organizoval podporu válkou zbídačených, osa-
mělých a nemocných židovských souvěrců. 
Rabín Farkaš byl odsouzen na dva roky.

Když se po 16 měsících dostal na základě 
amnestie na svobodu, přijal místo rabína 
v Karlových Varech, ale při nedostatku židov-
ských duchovních dojížděl i do dalších míst 
v Čechách.

V atmosféře sledování a nátlaku církev-
ních tajemníků bylo jeho poslání více než 
těžké. Uvítal proto, když na podzim 1964 po 
odchodu do důchodu mohl i s rodinou opus-

tit republiku. Jeho posledním rabínským 
působištěm se staly německé Cáchy.

Bernard Farkaš zemřel 16. ledna 1991 
v požehnaném věku 88 let. Dožil se tak pádu 
obou totalitního režimů 20. století, jejichž 
zvůli zažil na vlastní kůži.

AUTOR PETR BALAJKA 
Další materiály nalezené na webu:

Bernard Farkaš se narodil v Jasini na Podkar-
patské Rusi jako nejstarší syn z dvanácti dětí 
v rodině učitele náboženství. Po absolvování 
základní školy a gymnázia byl jako aktivní sionista 
pozván roku 1927 do Vratislavi, aby tam vyučoval 
hebrejštinu. Současně začal na místní univerzitě 
studovat na židovském teologickém semináři.
Ve studiích pokračoval v Berlíně, kde se věnoval 
filozofii, historii a orientalistice. Jako Žid a čes-
koslovenský občan musel po nástupu nacistů 
Německo opustit. Získal místo rabína v Děčíně-
-Podmoklech a působil i jako učitel náboženství 
v Ústí nad Labem.
Po obsazení Sudet v roce 1938 Bernard Farkaš, 
který ovládal šest jazyků, odešel za rabínským 
postem do Budapešti a následně do Užhorodu. 
Nakonec však skončil v nacistických pracovních 
lágrech.
V březnu 1944 se ocitl v pracovním batalionu, 
který v Užhorodě zřizoval ghetto. V něm byl 
Bernard Farkaš i se svou rodinou uvězněn 
a následně transportován do Osvětimi.
Na rozdíl od manželky a syna, kteří byli zavraž-
děni v plynové komoře, prošel selekcí a měl 
to štěstí, že byl poslán do pracovního tábora 
v severní Francii a později v Německu. V únoru 
1945 rabín Farkaš skončil po pochodu smrti 
v Dachau, kde byl 29. dubna osvobozen americ-
kou armádou.
Již v červnu 1945 se vrátil do Děčína, aby zde jako 
rabín pomohl obnovit židovský náboženský život.
Po válce se z původních 100 rodin vrátil jen 
minimální zlomek členů, zato přibyli uprchlíci 
Podkarpatské Ukrajiny, s nimiž si byl rabín svým 
původem blízký. V létě roku 1946 se znovu oženil, 
ale jeho životní plány změnil komunistický 
převrat a poměry, které nastolil.
V března 1957 byl Bernard Farkaš zatčen 
a obviněn z protistátní činnosti. Provinil se tím, 
že za pomoci izraelských diplomatů organizoval 
podporu válkou zbídačených, osamělých 
a nemocných židovských souvěrců. Rabín Far-
kaš byl odsouzen na dva roky.
Mezitím dopadlo opětovné pronásledování 
i na ostatní členy obce, jejich osudy přesně 
neznáme, je zřejmé, že mnozí emigrovali.
Poté již obec nezadržitelně zanikala.
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Petr Karas: První roky Lauderek byly 
doslova punkové
Lauderovy školy letos slaví 
25 let svojí existence. V tuto 
chvíli je to jediná instituce 
v České republice, která nabízí 
vzdělávání s prvky židovské 
výchovy pro děti od mateřské 
školky, přes základní školu 
až po maturitu. S ředitelem 
školy Petrem Karasem jsem si 
povídala o začátcích a historii 
školy, jejím vývoji i o plánech 
jejího dalšího rozvoje.

Jedním z iniciátorů vzniku židovské školy 
v Praze byl rabín Karol Sidon. Kdo další 
u založení školy stál?
Pan rabín byl jednoznačně hlavním „otcem“ 
školy, jeho nápad vzbuzoval tehdy u většiny 
ostatních pochybovačné poznámky či 
pobavený úsměv. Ostatně i sám pan rabín 
byl po prvním školním zápisu zklamán, jak 
dokládá tehdejší novinový článek. Kromě 
něj se za školu postavil Leo Pavlát, který se 
stal v Česku zástupcem Nadace Ronalda 
S. Laudera, jež finančně významně podpořila 
založení školy. Ale nakonec je třeba ocenit 
odvahu celého vedení a reprezentace tehdejší 
Židovská obec v Praze (ŽOP), která nejistý 
projekt schválila.

Školu od začátku podporuje Nadace 
R. S. Laudera. Odráží se to na charakteru 
školy?
Především v prvních dvou třetinách existence 
školy se to kromě názvu a velkorysé finanční 
podpory neodráželo prakticky nijak. Vyplý-
valo to z principů nadace, která od počátku 
pomáhala vzniku a chodu škol ve střední 
a východní Evropě, ale příliš nezasahovala 
do směřování a kurikula. A tak síť Laudero-
vých škol zahrnovala ortodoxní, sekulární, 
soukromé, církevní, komunitní i státní 
školy. Školy bez jasného směřování i jasně 
vyprofilované. Teprve zhruba před deseti 
lety došlo k významné proměně fungování 
nadace, která se zaměřila daleko více na vize 
škol v její síti, více pomáhala školám definovat 
cíle, ale především tlačila na propojování 
škol a místních židovských komunit. Jedním 
z výsledků bylo i zapojení se do projektu EFI 
(Educating for Impact), v němž nadace hrála 
prvořadou roli. Některé komunitní projekty, 
které během let vznikly – například společné 
šabatony, svátky v krabici nebo havdalové 
projekty – jsou výsledkem práce mnoha dob-
rovolníků. Původní iniciativa ale vzešla právě 
z EFI, Nadace R. S. Laudera a naší školy v týmu 
Gafny Váňové.

Vy jste v Lauderkách téměř od jejich vzniku, 
ředitelem od roku 2014. Jak vypadaly první 
roky vašeho působení a co z vaší vize při 
přebírání této instituce se vám povedlo 
zrealizovat?
Nastoupil jsem do Lauderových škol v roce 
1999, nejprve jako učitel, třídní prvních 
maturantů, později jako zástupce ředitele. 
První roky Lauderek byly doslova punkové. 
Nadšení i chaos, naprosto heterogenní slo-
žení učitelského sboru, diametrálně odlišná 
očekávání rodičů i zakladatelů školy. Navíc 
do pomalého vzniku základní školy (v roce 
1999 se otevírala 1. až 3. + 6. třída) přišlo 
založení gymnázia (ve školním roce 1998/99 
dočasně lokalizovaného v rámci Gymnázia 
prof. Jana Patočky), což budování nějakého 
společného klimatu/smyslu v dané době roz-
hodně nepomohlo. Sledoval jsem vznik řady 
škol, bez ohledu na pečlivost příprav a míru 
propracovanosti konceptu vždy přišel tvrdý 
střet s realitou. Ale je pravda, že u Lauderek 
absence jakékoliv vize (kromě té, že budeme 

mít židovskou školu) a vyššího smyslu půso-
bila neobyčejně destruktivně a chybělo málo 
a celý projekt mohl skončit neúspěchem. Jen 
v letech 2000 až 2003 se vystřídalo ve vedení 
školy sedm (!) ředitelek a ředitelů (a moje 
tehdejší půlroční první ředitelování nebylo 
zdaleka nejkratší). Tehdejší konflikt na obci 
situaci jistě neprospěl a škola byla často 
zástupným „bojištěm“. Z druhé strany třeba 
říci, že mnozí absolventi hlavně gymnázia 
vzpomínají doslova na „revoluční kvas“ 
a nadšeně hovoří o dovednostech, které 
získali: sepisování petic, organizace stávek 
a demonstrací. Škola od té doby ušla opravdu 
velký kus cesty…

V roce 2014 jsem přebíral místo ředitele 
po Kateřině Dejmalové, která školu po roce 
2006 stabilizovala, zachránila před koncem 
a vtiskla jí svou pečeť. Současně ustanovila 
„rekord“ v době ředitelování (ten letos žel 
překonávám), škola tak byla personálně 
a finančně konsolidovaná. Navíc výměna 
ředitelů se poprvé uskutečnila v přátelském 
duchu. Kromě toho jsem školu dobře znal, 
proto jsem mohl celkem brzy přejít k napl-
ňování svých představ. Tedy více inkluzivní 
škola, neboli prioritou bylo vybudování dru-
hého stupně ZŠ, aby žáci, kterým nevyjdou 
přijímačky na osmileté gymnázium, nemu-
seli opouštět školu. Dále pak snaha posílit 
přijímání dětí z cílové skupiny. A za třetí 
podpořit komunitní rozměr školy. Již v roce 
2016 se nám podařilo otevřít šestou třídu, 
nyní je již tři roky základní škola úplná, podíl 
dětí z cílové skupiny se zvýšil ze 68 procent 
na devadesát (v MŠ a ZŠ vyšší, na gymnáziu 

Společná fotka žáků z počátků fungování školy
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nižší), a to přes celkový nárůst počtu dětí 
a žáků z 250 na 403. A kromě mnoha akcí ve 
škole lze jmenovat také aktivity s přesahem, 
u nichž v počátku stáli rodiče žáků školy.

Jaké další milníky v historii školy byste rád 
zmínil?
Po konfliktu na obci a téměř likvidaci školy 
se reprezentace ŽOP rozhodla změnit vztah 
ke škole, maximálně se „odloučit“, svěřila 
takřka veškeré kompetence do rukou Rady 
školy a Školské rady a nechala školu, aby 
definovala své místo. Což jistě nějakou dobu 
trvalo, ale pomohlo to nejdříve zklidnit situ-
aci ve škole, a posléze i najít jistý kompromis 
ve fungování jediné židovské školy u nás, 
která se z logiky věci musí potýkat s mnoha 
odlišnými nároky a nacházet styčné body.

Dalším mezníkem, byť neprávem trochu 
opomíjeným, bylo založení mateřské školy. 
Od počátku byla plánována, ale otevřela se až 
v roce 2009, jako poslední z židovských před-
školních zařízení v Praze. Navíc do jisté míry 
jako reakce na aktivity rodičů (i první třída 
Bejachadu byla původně v Belgické ulici – 
v místnůstce dnešní šatny MŠ). Nicméně 
právě s ní se pojí růst obliby Lauderek, právě 
školka přinesla škole další a další zájemce.

Vaše mateřská školka je určena pro děti od 
tří let – máte tak šanci formovat vnímání 
židovství už u nejmenších dětí. Jako meto-
diku pro vzdělávání „školkáčků“ používáte 
program Začít spolu. Byla to jasná volba, 
a jak byste v krátkosti školku představil?
Minimálně posledních šestnáct let se vedení 
školy snaží dávat velkou míru autonomie 
jednotlivým částem. Školku měla na starosti 
Radka Sobolová a pro ni byl program Step 
by step (Začít spolu) jednoznačně první 
volbou, byť nás ostatní musela přesvědčovat. 
Program u dětí rozvíjí klíčové dovednosti, 
jako je schopnost komunikace, spolupráce 
a umění poradit si v řešení problémů. Prin-
cipem je systém dopoledních center, která 
dávají dětem možnost výběru denní aktivity. 
Židovský a obecný program školky se úzce 
prolínají. Děti se během roku v týdenních 
cyklech setkávají s židovskými svátky, 
příběhy z Tóry nebo tématy spojenými se 
státem Izrael. Každé téma mají možnost 
uchopit všemi smysly při tvořivých výtvar-
ných úkolech, zpívání písniček, vyprávění, 
při práci v kruhu a při společných oslavách 
svátků. Součástí každodenního programu je 
ranní modlitba vedená hravou a zábavnou 
formou, požehnání před a po jídle a společná 
páteční šabatová oslava.

Kdy se děti začínají seznamovat s hebrejšti-
nou? A jaké další jazyky se ve škole vyučují?
Děti se seznamují s hebrejštinou od školky, 
vždy jeden učitel MŠ je z komunity, většinou 
rodilý mluvčí. Nejprve hravou formou, od 
první třídy pak dle programu TalAm, respek-
tive na něj navazují další. Kromě hebrejštiny 
se ve škole učí angličtina od třetí třídy, která 

se ale záhy stává jazykem číslo jedna (loni 
více než třetina maturantů ukončila testem 
s úrovní C1 a C2, ostatní B2). A od osmé třídy/
tercie přibývá němčina nebo francouzština.

Je skvělé, že se vám podařilo umožnit 
školákům, kteří se rozhodnou nejít na 
osmileté gymnázium nebo se na něj nedo-
stanou, dochodit celou základní školu u vás. 
Zůstávají bývalí spolužáci základní školy 
a gymnázia během školní výuky nadále 
v kontaktu?
Naším záměrem je podpořit setkávání. Ale 
vždy záleží na konkrétní třídě/kolektivu. 
Celý druhý stupeň a gymnázium se propojují 
v angličtině, hebrejštině, často i v němčině 
a ve francouzštině, také při tělocviku a při 
všech školních projektech a akcích.

V tuto chvíli je velký přetlak zájemců 
o studium. Před několika lety jste proto 
zavedli e-školu, která dává zároveň šanci na 
židovskou výuku i pro mimopražské děti. 
Jak se vám tento nápad osvědčil?
Šlo i o impuls ze strany Nadace R. S. Laudera, 
která také plně projekt financuje. Je to 
dobrý nápad, ale od začátku jsme si vědomi, 
že nabízet odpolední hodiny hebrejštiny 
a židovské výchovy mladým lidem, kteří 
dopoledne strávili ve škole, není optimální. 
Je to náročné pro děti, které mají velkou 
motivaci a nemají jinou možnost, je to skvělá 
příležitost, ale limity jsou jasně dané. Dnes 
už nabízíme e-školu i pražským dětem, neboť 
nejsme schopni všechny zájemce přijmout 
do běžné denní školy. Paradoxně největší 
zájem zažívá naše e-škola pro dospělé, což už 
je pražská „licence“, její rozjezd byl motivo-
ván právě komunitním rozměrem Lauderek. 
Většinu studentů stále tvoří (pra)rodiče 
našich dětí a absolventi LŠ.

Jak se vám daří skloubit potřeby tak růz-
norodé komunity, jako je ta naše? Do školy 

chodí děti ze zcela sekulárních rodin, až po 
ty z rodin ortodoxních. Jaká největší úskalí 
tento fakt přináší?
Již jsem o tom mluvil, že jde o jakýsi kom-
promis. Ale myslím, že největší problémy 
se již vyřešily, mnohdy ani ne tak naším 
přičiněním, jako spíše faktem, že rodiče 
oceňují další aspekty školy a uvědomují 
si, že i oni musí slevit ze svých požadavků. 
Tedy řekl bych, že faktor času a kontinuity je 
nejsilnější prvek v rámci řešení těchto „kon-
fliktů“. Jsou věci, které musí být nastaveny 
dle ortodoxního přístupu (strava, modlitba, 
svátky), protože jejich nedodržení by zname-
nalo vylučování některých našich dětí. A to 
by šlo proti principům školy. Ale především 
s dětmi mluvíme, aby chápaly rozdíly, aby 
věděly proč, co a jak děláme, aby měly mož-
nost najít si vlastní přístup k židovství. Před 
více než deseti lety budila velké vášně ranní 
požehnání ve školce, dnes už to prakticky 
nikdo neřeší. Dodnes někomu trochu vadí 
chod družiny zasahující v zimě do šabatu, ale 
i zde rodiče chápou, že škola je pro všechny 
a oni mají možnost si děti vyzvednout dříve. 
Sotva se někdy podaří vyladit vše, ale pokud 
by všechny obce, denominace a skupiny 
v Praze našly jen polovinu ochoty k propo-
jení jako my ve škole, bylo by nám všem asi 
o dost lépe.

Jaká je vaše vize školy do budoucnosti 
a kdybyste měl kouzelný proutek, nebo spíš 
bezedný měšec, co byste si na Lauderkách 
přál vylepšit?
Cílem je nadále prohlubovat komunitní 
charakter a více se propojit s obcí (obcemi). 
Kolem sebe slýchám optimistické i pesi-
mistické scénáře ohledně budoucnosti 
komunity. Nevím, řadím se v této otázce 
k mírným optimistům, ale jsem přesvědčený, 
že škola sice nemusí zabránit zániku obce 
v horizontu desítek let, ale bez ní je šance 
na záchranu minimální. Nyní v říjnu budu 
Reprezentaci ŽOP představovat různé vari-
anty dalšího rozvoje. A je evidentní, že škola 
by se měla rozšířit. Jak školka (ze dvou na tři 
až čtyři třídy), tak základní škola (dvě para-
lelní třídy v ročníku). Otázkou je, kde na to 
vzít (nejde ani tak o jednorázovou investici, 
jako spíše o dlouhodobou podporu).

Kapacita v Belgické je vyčerpána, pro 
další rozvoj bychom potřebovali buď velký 
kampus, nebo další menší budovu a školu 
rozdělit. Na první pohled asi vypadá lépe 
jeden krásný areál, ale nejenže reálnější 
(levnější) je spíše sehnat další budovu, ale 
navíc po letech zkušeností cítíme, že pobyt 
ve stejném prostoru, se stejnými „tvářemi“ 
po dobu dvanácti nebo šestnácti let není pro 
pohodu žáků ideální. Potřebují změnu a nové 
podněty.

Tak v to doufám. A také věřím, že se to 
stane ještě za dobu docházky mých dětí do 
školy a že už to budu řešit jen z pozice rodiče.

PTALA SE RADKA LÍM LABENDZ 
Foto: archiv LŠ a Petra Karase

Petr Karas, ředitel Lauderových škol
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ČUZM

Česká unie židovské mládeže získala 
ocenění v Lisabonu
S Emmou Günsberger, členkou 
letošní rady ČUŽM, jsme si 
povídali o proběhlých i dalších 
plánovaných akcích unie 
a o tom, jak byly jejich aktivity 
oceněny v Evropě.

Jak bys zhodnotila poslední aktivity, které 
jste jako unie pořádali během léta?
O prázdninách jsme měli o něco méně akcí, 
protože lidé vyjíždějí mimo Prahu a jsou 
hodně zaneprázdnění. Využili jsme ale 
příležitosti a zorganizovali jsme brigádu na 
židovském hřbitově, což je taková tradiční 
aktivita, kterou ČUŽM dělá každý rok a dostá-
váme na to finanční grant od NFOH. Ve 
spolupráci s Matanou, a. s. vždycky vybereme 
židovský hřbitov, který by zasluhoval nějaký 
generální úklid, protože se mu dlouho nikdo 
nevěnoval, a jedeme tam s dobrovolníky na 
brigádu. Letos jsme vyjeli do Nové Cerekve. 
Bylo nás nakonec deset a udělali jsme tam 
kus práce, přestože to byl hřbitov, který byl 
nakonec výrazně větší, než jsme si původně 
představovali. Naštěstí jsme ale byli dobře 
vybavení, protože jsme sehnali všechno 
možné náčiní. Všechny nás ta práce hodně 
nabila a byli jsme sami překvapeni, kolik 
jsme toho zvládli a že ten rozdíl byl opravdu 
poznat. Přišla nás tam navštívit i tamní 
místostarostka, která nám zařídila odvoz 
odpadu. Na akci byla příjemná komunitní 
atmosféra a mohli jsme se jít podívat i do 
místní krásné synagogy.

Aktivity, které ČUŽM pořádá jsou hodně 
pestré, nedávno jste uspořádali i jeden tvo-
řivý workshop…
Vyráběli jsme mezuzy z keramiky pod vede-
ním mojí maminky, která je srdcem výtvar-
nice. Zrovna včera jsem byla vyzvedávat 
hotové výrobky a dopadlo to výborně. I moje 
máma byla překvapená, že i lidé, kteří nikdy 
keramiku nedělali, si mohou odnést kvalitní 
výrobky, za které se vůbec nemusí stydět 
a mohou si je připevnit v pokojíčku na dveře.

Na konci srpna jste se ty a další členové 
ČUŽM vydali na Summer U. Můžeš nám 
nějak přiblížit, o jakou akci se jedná a jaký 
program je tam pro mladé Židy připravený?
Je to každoroční akce EUJS (European Union 
of Jewish Students), což je organizace, která 
zastřešuje nás a dalších 160 000 evropských 
Židů. Summer U probíhá každý rok, pokaždé 
v jiném evropském městě, letos to bylo 
v Lisabonu. Je to příležitost pro všechny 
mladé Židy z evropských unií, aby se tu sešli 
a sdružovali se.

Po celý týden je tam připravený program 
od rána až do večera a je tam spoustu aktivit, 
které může člověk dělat. Jsou tam například 
různé sessions – přednášky, workshopy nebo 
panelové diskuze, kde se probírala témata 
od klimatických změn až po antisemitismus 
v Evropě. Většinou jsou tři sessions paralelně 
a ty si můžeš vybrat, které se zúčastníš. 
Pokud nechceš na přednášku, můžeš třeba 
vyrazit na organizovaný výlet nebo strávit 
čas v hotelu u bazénu. Večer ještě bývají 
různé party nebo třeba filmová promítání. 
Každý si tam může najít něco svého.

Co se tam nejvíce líbilo tobě?
Podle mě je to skvělý koncept. Poznala jsem 
spoustu lidí z celého světa a potkala jsem 
tam i kamarády z Taglitu nebo Szarvase. Je to 
velký zážitek a protože je ten program takový 
intenzivní, člověk si z toho hodně odnese. Já 
jsem hodně chodila na přednášky pro union 
leaders, například o tom, jak více zapojovat 
členy, aby se podíleli na chodu svých unií. 
Bavili jsme se tam s jinými uniemi, o tom, 
jaké problémy řeší, a porovnávali jsme si 
svoje zkušenosti.

ČUŽM získala na Summer U také nějaké 
ocenění…
Jednu noc jsme tam měli takový galavečer, 
na kterém měl mimo jiné na začátku přes 
videozáznam proslov Jicchak Herzog, 
prezident Izraele. Předávali nám tam různá 
ocenění a ČUŽM získala cenu Developing 
union of the year, za nejvýraznější pokrok 
od našeho začátku působení. Bylo pro nás 
obrovské uznání to, že naši práci vidí, a bylo 
to i skvělé PR, protože se o nás začali lidé více 
zajímat. Pár lidí nás oslovilo i s tím, že když 
budou někdy v Praze, rádi by se zastavili na 
naší akci. Bylo to od EUJS takové hezké gesto 
a hodně to pro nás znamenalo.

Na Summer U se tradičně volí i nový prezi-
dent EUJS. Jak dopadly volby letos?
Na General Assembly, což je taková schůze, 
kde se řeší záležitosti EUJS, jejíž zástupci 
jsme vlastně my, jednotlivé rady unií, jsme 
zvolili za prezidentku Avital Grinberg 
z Německa, která má už zkušenosti z velkých 
židovských organizací. Nahradila tak Eliase 
Draye z Francie, který tuto funkci zastával 
doteď. Na této schůzi se mimo jiné hlasuje 
také o stanovách, schvaluje se rozpočet nebo 
zde můžeme představit i nějaké svoje návrhy.

Zpátky k aktivitám ČUŽM – jak proběhl 
letošní JudaFest?
JudaFest pro nás byl zatím asi největší 
výzvou. Museli jsme si vyjasnit, jaký koncept 
by ta akce měla vůbec mít. Trochu jsme 
i bojovali s načasováním, protože o den 
později začínal Štetl Fest v Brně a spoustu 
stánkařů by nezvládlo koordinovat obě akce. 
Nakonec jsme akci uspořádali v Kampusu 
Hybernská, měli jsme tam stánky, napří-
klad s výrobky z Becalelu nebo krásným 
zpěvníkem Šana Tova. Na programu byl také 
rozhovor s Rabínkou v zácviku Kamilou 
Kopřivovou a hudební vystoupení Elisy 
Spevákové. Byla to naše první veřejná akce 
a myslím, že nakonec vše dopadlo dobře.

Co máte v plánu dál?
Plánujeme malou oslavu Roš ha-šana 
25. září a na konci měsíce ještě vyjíždíme 
do Olomouce na seminář, což bude taková 
třídenní vzdělávací akce. Půjdeme tam spo-
lečně na komentovanou prohlídku židovské 
Olomouce a okolí a v plánu máme i nějaké 
svoje přednášky, různé seznamovací hry 
a společně tam také strávíme šábes.

Na Jom kipur půjdeme společně do syna-
gogy a určitě budou ještě nějaké další akce do 
konce roku, například na Sukot a Chanuku.

PTALA SE ANNA BENDOVÁ 
Foto archiv Emmy Günsberger
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Brigáda na hřbitově v Nové Cerekvi
Jako každý rok i letos Česká 
unie židovské mládeže 
zorganizovala dobrovolnickou 
práci na venkovském 
židovském hřbitově. Jako 
své působiště si tentokrát 
zvolila Novou Cerekev. 
Kromě židovského hřbitova 
se v tomto městě nedaleko 
Golčova Jeníkova nachází také 
synagoga, zrekonstruovaná 
v rámci projektu Deset hvězd.

Židovské hřbitovy jsou rozesety po celém 
území Čech i Moravy. Některé se přestaly 
užívat kvůli urbanizaci, se kterou souvisel 
zánik menších židovských obcí na konci 
19. století. Rušení hřbitovů ve středověku 
a raném novověku většinou souviselo s pře-
sunem židovských komunit, zejména v době 
translokačních zákonů Marie Terezie. Drtivá 
většina židovských hřbitovů se však užívala 
až do druhé světové války. Na hřbitovech 
ve větších městech, například v Kladně, 
je možné vidět i náhrobní kameny z těsně 
poválečných let. Celkově se na našem území 
nachází přes 240 židovských hřbitovů.

V poválečných letech byly opuštěné 
hřbitovy často terčem vandalů a zlodějů. 
Drahé materiály jako mramorové desky, sklo či 
pozlacený kov, byly rozkradeny. Za čtyřicet let 
komunismu bylo mnoho židovských hřbitovů 
zničeno, prostor byl využit k jiným účelům 
a náhrobní kameny byly využity například pro 
stavební účely. Symbolickým příkladem tako-
vého zacházení je Židovský hřbitov v Praze-
-Žižkově, na jehož místě dnes stojí Žižkovská 
televizní věž. Kostky z nařezaných náhrobních 
kamenů pak byly použity k vydláždění ulice Na 
Příkopě a části Václavského náměstí.

V devadesátých letech, když bylo Židům 
z emigrace povoleno vrátit se a navštívit hřbi-
tovy svých předků, nacházeli je často ve velmi 
špatném stavu. Bylo běžným jevem, že se do 
města po válce vrátil jeden či dva Židé, kteří 

se zde již znovu neusadili. Většina potomků 
těch, kteří jsou pochováni na židovských hřbi-
tovech v českých zemích, byla zavražděna. 
Není proto nikdo, kdo by o opuštěné židovské 
hřbitovy pravidelně pečoval. Proto se dobro-
volníci z ČUŽM každoročně schází k vyčištění 
jednoho vybraného hřbitova. Práce na hřbi-
tově se nese s úctou k historii, ale také s nadějí 
na bezpečnou budoucnost a kontinuitu 
slavné historie Židů v českých zemích.

Samotný hřbitov v Nové Cerekvi se 
nachází severně od synagogy, jejíž architek-
tura a barvy jsou nepřehlédnutelné. Skládá 
se ze dvou obdélníkových částí a dělí se 
na starý, raně novověký a nový, který byl 
užíván do 30. let 20. století. Na starší části 
hřbitova jsou k vidění klasické židovské 
náhrobní kameny. V této části hřbitova lze 

nalézt tradiční dekoraci, která symbolizuje 
jméno, gender či rod zesnulého. Typickým 
symbolem jsou žehnající ruce pro muže 
z rodu Kohenů či květiny pro ženská jména 
jako je Rezl či Šošana. K nápisům je použito 
výhradně hebrejské písmo. Nejstarší docho-
vaný kámen nese datum 1692.

Náhrobní kameny v nové části hřbitova 
se výrazně liší velikostí, materiálem i stylem 
nápisů. Na vysokých náhrobních kamenech 
z mramoru lze spatřit jak hebrejské písmo, 
tak latinku. Na některých náhrobcích z konce 
30. let tradiční hebrejské nápisy chybí. Dle 
jazyka užitého na hrobech si lze všimnout 
přechodu z německého jazyka k českému, 
a sice v rámci českého asimilačního hnutí. Na 
některých kamenech se dochovaly i bíle kera-
mické destičky s podobiznou zesnulého. Nej-
častějším symbolem na nové části hřbitova je 
Davidova hvězda, která původně sloužila jako 
symbol pro jméno David. Jako obecný symbol 
judaismu se Davidova hvězda začala užívat 
až v 19. století. Krásný příklad symbolu pro 
povolání nese náhrobní kámen Adolfa Jus-
tize. Kámen je ozdoben siluetou hada omotá-
vajícího se kolem nádobky na míchání léků. 
Podle textu působil Adolf Justitz po 37 let 
v Nové Cerekvi jako obvodní lékař. Mezi další 
významné osobnosti pochované na tomto 
hřbitově patří malíř a grafik Alfred Justitz či 
zdejší předválečný rabín Karel Freud.

Skupinu asi deseti dobrovolníků pod 
vedením členů rady ČUŽM čekalo na neu-
držovaném hřbitově mnoho práce. Akce 
trvala dohromady tři dny, během kterých se 
hřbitov změnil k nepoznání. Zatímco první 
den se členové spíše seznamovali s náčiním 
a možnostmi údržby, následující dva dny se 
nesly v duchu odvážných zásahů. Podařilo 
se ostříhat mohutné keře, které během let 
zcela pohltily náhrobní kameny. Z kamenů 
byl odstraněn mech, břečťan a jiný porost. 
Mnoho bioodpadu a roky vrstveného listí 
bylo shrabáno. O velkém kusu práce svědčí 
přiložené fotografie.

YVONNE WEISGRAB PĚNKAVOVÁ 
Text a foto autorka

JudaFest 2022
První zářijový den proběhl 11. ročník 
festivalu české židovské kultury – 
JudaFest. Akci každý rok pořádá Česká 
unie židovské mládeže a program byl 
otevřen široké veřejnosti. 

Za svou dobu konání změnil festival několikrát 
svůj koncept podle toho, jaká rada zrovna ročník 
organizovala. Po covidové pauze se festival vrátil 
do Kampusu Hybernská v Praze jakožto jednodenní 
akce, kde zájemci mohli navštívit stánky židovských 

organizací – např. JCC Prague (Jewish community 
center) nebo sociální podnik Becalel. K občerstvení 
byl k dispozici stánek košer pekárny a vinárny Le 
Caveau.
Jako doprovodný program byl připraven LIVE JCC 
podcast s Rabínkou v zácviku Kamilou Kopřivo-
vou – diskuzi moderoval jeden z členů rady ČUŽM 
Matěj Podlešák. Festivalový program byl zakončen 
i hudebním doprovodem.
JudaFest jako každý rok byl finančně podpořen 
Nadačním fondem obětem holocaustu a Federací 
židovských obcí v ČR.

ELISA SPEVÁKOVÁ 
Text a foto autorka
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POZVÁNKA NA FESTIVAL KOLNOA

Festival izraelského filmu Kolnoa míří 
do Prahy a poprvé i do Brna

Na konci října čtyřdenní 
výlet do izraelské historie, 
současnosti i budoucnosti? 
Proč ne. Stačí nechat oči 
otevřené a zhasnout světla. Ve 
dnech 20. až 23. října 2022 se 
uskuteční již 6. ročník festivalu 
izraelského filmu KOLNOA.

KOLNOA opět nabídne nečekané pohledy na 
události, osobnosti i pocity. Co se stalo nul-
tého června před šedesáti lety? Film Nultý 
červen mapuje neznámou část procesu 
s Adolfem Eichmannem a dění předcházející 
jeho popravě. Nic není tak jednoduché, jak 
by se mohlo zdát, a to očima malého kluka, 
který se nečekaně zapojí do historických 
událostí. Obrázek vítězství známého 
režiséra Aviho Nešera líčí „vítězný“ ústup 
egyptské armády během války za nezávislost 
Státu Izrael v roce 1948. Egypťané potřebují 
deklarovat alespoň nějaký vojenský úspěch 
a nedaleko se nachází kibuc Nicanim. 
Z pohledu egyptského válečného novináře se 
odehrává příběh, který se zapsal do izraelské 
historie.

Láska to nebyla … nebo byla? Mladá 
Židovka Helena Citronová je převezena do 
Osvětimi, kde naváže rozporuplný milostný 
vztah s vysokým důstojníkem SS. O třicet 
let později stojí před těžkým rozhodnutím. 
Pomůže muži, který brutálně zničil tolik 
životů, ale zachránil ten její?

Příběh lidství, nenávisti a odvahy. 
Poslední z velkých partyzánů, kterým se 
povedlo vypátrat Hitlerovu „zázračnou 
zbraň“, vzpomíná na válku, která ho připra-
vila o city a identitu, ale nedokázala ho při-
pravit o lidskost. Natočeno podle skutečného 
příběhu Leonida Berenštejna. Režisér půvo-
dem z Gruzie, žijící v Izraeli, natočil v ruském 
jazyce film o ukrajinském židovském party-
zánovi bojujícím po boku Rudé armády. To je 
neobvyklý film Berenštejn.

Kibuc – pro idealistickou generaci 60. let 
naprosté zjevení, pro Izrael zázrak, pro ces-
tovní kanceláře výnosný byznys. Postupem 
času však kibuc musí čelit dosud neznámým 
jevům – drogám, alkoholu a sňatkům s neži-
dovskými dobrovolníky. A válka v Libanonu 
a izraelsko-palestinský konflikt zase staví 
dobrovolníky před otázku, zda podpora 
kibucu znamená i podporu Státu Izrael. 
To vše popisuje dokument Jablka a pome-
ranče. Jiný pohled na život v Izraeli přináší 
populární izraelská černá komedie Nulová 
motivace, která nabízí pronikavý, místy 
temný, ale velice břitký a vtipný pohled na 
každodenní život jednotky mladých vojaček 
na zapadlé základně kdesi v poušti. Vykres-
luje obrázek plný denního snění, genderové 
politiky, vysokých podpatků a reality, kterým 
prochází většina mladých žen v Izraeli.

Do současnosti se přeneseme pomalým 
a romantickým filmem Amerika, který 
vznikl jako jeden z mála projektů česko-
-izraelsko-německé koprodukce. Po úspěchu 
filmu Cukrář se režisér Ofir Raul Graizer 
vrací na MFF Karlovy Vary a na festival 
KOLNOA tímto poutavým snímkem vyzdvi-
hujícím hodnotu přátelství, lásky a morální 
odpovědnosti. Ofir svůj film osobně na 
festivalu uvede.

Film A bylo jitro nás přenese do méně 
romantické reality. Sami žije v Jeruzalémě se 

svou ženou a dítětem. Pozvání na bratrovu 
svatbu ho přiměje vrátit se do arabské 
vesnice, kde vyrůstal. Po svatbě je vesnice 
bez vysvětlení uzavřena izraelskými vojáky. 
Sami, odříznutý od okolního světa a uvězněný 
v nečekané situaci sleduje, jak se vše hroutí. 
Film je natočen na motivy stejnojmenné 
knihy Sajjída Kašuy, která vyšla také v češtině.

Letošní sekce Zaměřeno na osobnosti 
přináší série dokumentárních filmů, 
které nechají české diváky nahlédnout do 
soukromí slavných spisovatelů Amose Oze, 
A. B. Jehošuy a Davida Grossmana, které 
český čtenář důvěrně zná již mnoho let.

Budoucnost je zastoupena projekcí 
krátkých studentských filmů jeruzalémské 
filmové školy Maale. O překlad titulků 
studentských filmů se postarali studenti 
pražských Lauderových škol. Na organizaci 
festivalu se již tradičně podílejí také studenti 
z projektů Gesher, Cemach a jazykové školy 
Ulpan.

Kromě filmových projekcí se návštěvníci 
festivalu budou moci ponořit do ochutnávky 
tajů a krás hebrejštiny, jazyka, který se téměř 
po dvou tisících letech dočkal znovuoživení 
a nyní pulzuje plným životem. Nebo se 
mohou vydat s Davidem Peresem na oblíbe-
nou turistickou trasu, která protíná Izrael 
v délce tisíc kilometrů. Zhlédnou stezku ze 
záběrů dronu a zjistí, co je pro plánování 
a samotné zdolání této cesty důležité.

Letošní ročník bude výjimečným, protože 
se konečně podařilo festival dostat za brány 
Prahy. Ve spolupráci s brněnským spolkem 
ŠTETL se část projekce festivalu představí 
v kině Art v Brně ve dnech 29. a 30. října.

Program festivalu je již nyní uveden na 
www.kolnoa.cz. Festival se koná tradičně 
v pražském Kině Pilotů a letos také část 
projekce v Edison Filmhub. Vstupenky lze 
zakoupit na www.kinopilotu.cz

Festival se koná pod záštitou Velvysla-
nectví Státu Izrael. Projekt je realizován 
s finanční podporou hl. m. Prahy, Ministerstva 
kultury České republiky a dalších partnerů.
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DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY OLOMOUC 2022

Vzdálený blízký je cizí a náš

15. ročník festivalu DŽKO 
chce svým tématem poodkrýt 
stereotypně podávaný obraz 
postoje české společnosti 
vůči židovské menšině, 
který je často prezentován 
jako romantizované pevné 
transkulturní propojení 
nebo naopak jako přísně 
izolovaná paralelní existence, 
doprovázená napětím 
a konflikty. 

Festival se zaměří na otázky, jaký obraz Židů 
máme uložený v naší historické a kulturní 
paměti a proč. Z toho pak plyne i otázka 
klíčová – kdy jsou pro českou společnost 
Židé ‚‚naši‘‘ a kdy „cizí“? Různým aspektům 
problému se v odborné rovině věnuje cyklus 
přednášek českých historiků. Jakýmsi 
pomyslným vrcholem bude v tomto ohledu 
přednáška a beseda s rakouským slavistou, 
spisovatelem novinářem a velkým znalcem 
středoevropského areálu Martinem Pollac-
kem.

Součástí festivalu je na první pohled 
trochu nepatřičně i inscenace klasického 
antického dramatu Trójanky, která vznikla 
v koprodukci Muzea umění Olomouc, 
plzeňského Centra pro kulturní a sociální 
projekty Johan a pražského divadla Venuše 
ve Švehlovce. I když se netýká explicitně 
židovského tématu, přesto nadčasově rozvíjí 
motto festivalu, které v sobě skrývá vnitřní 
paradox – vzdálený blízký je cizí a náš. 
Postavy trojských žen bez mužů představují 

ukrajinské herečky, které našly v České 
republice dočasný azyl. Moderní zpracování 
klasické tragédie v režii Jakuba Čermáka 
se však primárně nesoustředí na současný 
vojenský konflikt, ale na oběti války obecně. 
Představení je pro českého diváka atraktivní 
i nezvyklým, jakoby „cizokrajným“ rytmem. 
Ten určuje jazyk inscenace, jímž je ukrajin-
ština, doplněná samozřejmě českými titulky.

Dny židovské kultury v Olomouci mají 
každoročně i svou filmovou sekci. Letos 
nabídne pět snímků, které téma festivalu 
reflektují z hlediska současné izraelské spo-
lečnosti. Přiblíží tak třeba snahu o záchranu 
vysychajícího Mrtvého moře, která spojila 
tři dřívější nepřátele v nově založené 
izraelsko-jordánsko-palestinské organizaci 
nebo dokument o fungování dvounárod-
nostní a dvojjazyčné školy, kterou v jedné 
z arabských vesnic v Izraeli založila skupina 
arabských a židovských rodičů.

Hudebním vrcholem festivalu pak bude 
nepochybně vystoupení izraelské zpěvačky 
a skladatelky Noam Vazana, jejíž tvorba 
přináší jedinečnou fúzi hudby Středního 
východu a severoafrických rytmů. Své písně 
Noam zpívá v jazyce ladino – prastaré řeči 
středomořské židovské diaspory.

Pořadateli již tradičního olomouckého 
festivalu jsou Muzeum umění Olomouc, 
Centrum judaistických studií Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého a Židovká obec 
Olomouc.
 
Foto: archiv festivalu Dny židovské kultury Olomouc
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VERNISÁŽ

Libeň se nastěhovala do synagogy

Libeňská synagoga už zažila 
mnohé i poté, co zanikla 
zdejší židovská obec. Místní 
obyvatelé už asi netuší, že 
u nich v Libni bývalo početné 
židovské osídlení. Na území 
dnešní Prahy – Libeň tehdy 
ještě k Praze nepatřila – bylo 
druhé nejpočetnější, hned po 
Židovském Městě Pražském! 
A dnes zdejší synagoga opět 
ožívá.

Už koncem 16. století stávala v Koželužské 
ulici první synagoga – příliv židů do Libně je 
doložen k roku 1561, kdy byl patrně důsled-
kem vypovězení židů z královských českých 
měst. Zdejší vrchnost jim byla naopak naklo-
něna, a tak tu v l6. století žilo víc vyznavačů 
judaismu než křesťanů.

Základní kámen k nové, té dnešní syna-
goze byl položen v roce 1846, ale až roku 1858 
se do novoromantické stavby s orientálními 
prvky mohli podívat první věřící a pořádat 
bohoslužby.

Dnes je synagoga využívána jako kulturní 
a společenský prostor, každý rok tu zásluhou 

Sdružení Serpens, které spolupracuje se spol-
kem Krajinou přílivu, jež nyní naplňuje jeho 
původní záměry, najdeme výstav obrazů, 
fotografií či soch, pořádají se tu koncerty, 
divadelní představení a besedy, i přesto, že 
stěny synagogy už dlouho volají po opravě…

Večer 6. září v synagoze proběhla vernisáž 
fotografické výstavy Davida Kumermanna 
s jednoznačným názvem Libeň. Myslím, že 
místo složitého popisování snímků je lepší si 
fotografie prohlédnout…

Fotograf David Kumermann (1975, ano, 
jméno prozrazuje, že jde o syna někdejšího 
českého velvyslance v Izraeli) je absolventem 
oboru fotografie na pražské FAMU. Při své 
tvorbě vychází z principu dokumentární 
humanistické fotografie a zajímají ho 
sociální témata, nefotí tedy výkvět moderní 
architektury, ale radši má ty staré, otřískané, 
zvolna odcházející budovy a je obklopující 
prostory. Libeň fotografoval jakožto svůj 
domov soustavně od roku 2005. Zazna-
menává čtvrť v její pozvolné proměně – od 
chátrání staveb až po jejich definitivní 
konec, občas i stavbu budov, které ty původní 
nahradily. Hledá kouzlo obyčejnosti, které 
v některých okamžicích může být unikátní.

Hojně navštívená vernisáž prokázala 
velký zájem diváků o syrové pohledy na 
dnešní Libeň. A tak můžeme jen litovat, že 

výstava v libeňské synagoze je přístupná jen 
po tak krátkou dobu během září…

LUBOR FALTEISEK 
Foto autor
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MNICHOV

Mnichov 1972: Před 50 lety teroristé 
zavraždili izraelské sportovce
Mnichovský masakr – takto 
bývají jinak nazývány události 
během Letních olympijských 
her v Mnichově roku 1972. 
Hry, které měly být oslavou 
sportu a ukázkou nového, 
poválečného Německa, 
byly zneužity palestinskou 
teroristickou skupinou 
Černé září, která během her 
zavraždila 11 izraelských 
sportovců a jednoho 
německého policistu.
Moše Weinberg, Josef Romano, Zeev Fried-
man, David Berger, Jakov Springer, Eliezer 
Halfin, Josef Gutfreund, Kehat Šorr, Mark 
Slavin, Andrej Spitzer, Amicur Shapira – to 
jsou jména izraelských olympioniků, 
kteří se stali oběťmi masakru v Mnichově. 
V Německu se konala olympiáda poprvé 
od roku 1936, tedy od doby kdy jím zmítal 
nacismus a Hitler ji zneužil k propagandě 
Třetí říše. 20. olympijské hry v roce 1972 měly 
být jejím opakem, ale bohužel je ovlivnil jiný 
konflikt – izraelsko-palestinský, který zde 
nabyl tragického rozměru. Opět umírali Židé, 
tentokrát rukou Palestinců.

Před zajetím rukojmích trvaly olympijské 
hry už druhý týden a v olympijské vesnici 
panovala otevřená přátelská atmosféra. 
Spolu s tím zde byla patrná určitá rozvol-
něnost a na bezpečnost se nedohlíželo tak, 
jak by bylo třeba. Šmuel Lalkin, vedoucí 
izraelské delegace byl touto skutečností zne-
pokojen už před tím než jeho tým dorazil do 
Mnichova. Ubytováni byli navíc v relativně 
izolované části olympijské vesnice, ve které 
byli vůči útoku zranitelní.

Účast izraelského týmu byla na těchto 
olympijských hrách v Německu zvláště 
významná. Od konce války uplynulo pou-
hých 27 let, hrůzy nacismu byly stále v živé 
paměti a mnoho izraelských olympioniků 
ztratilo v holokaustu své příbuzné. Jejich 
účast měla být symbolem vzdoru vůči minu-
losti a ukázkou odolnosti židovského národa. 
Samotné hry se konaly pouhých 16 km od 
koncentračního tábora Dachau a sportovci 
zde před zahájením her přišli uctít památku 
obětí.

4. září večer vyrazili sportovci do města 
podívat se na představení muzikálu Šumař 
na střeše. Do vesnice se vrátili krátce po půl-
noci, o 4 hodiny později začal útok. Členové 
teroristické skupiny Černé září se na akci 
připravovali dva měsíce. Strůjce masakru 
Abú Daúd, který měl zkušenost ze služby 

Fatahu, vybral dva velitele útoku – Latífa 
Afífa a Júsufa Nazzála. Ti spolu s dalšími 
šesti Palestinci překonali dvoumetrovou zeď 
do olympijské vesnice a pomocí ukradených 
klíčů se dostali domu na Connolly Strasse 31, 
kde byla ubytovaná část izraelského týmu.

Zvuky u dveří probudily Josefa Gutfre-
unda, rozhodčího řecko-římského zápasu, 
který se pokusil svou vahou zabránit útoč-
níkům rozrazit dveře a varoval své spoluby-
dlící. Díky tomu se podařilo trenérovi vzpě-
račů Tuviovi Sokolovskému utéct oknem. Po 
chvíli ale teroristé Josefa přemohli a vrazili 
do pokojů, kde spali zápasníci a vzpěrači. Dva 
z nich se pokusili únoscům postavit – trenér 
zápasníků Moše Weinberg a vzpěrač Josef 
Romano, veterán ze šestidenní války. Oba 
byli při útoku zastřeleni. Díky jejich zásahu 
ale mohl utéct další – zápasník Gad Tsobari. 
Zbylí sportovci byli zajati a spoutáni spolu 
s dalšími členy izraelské výpravy z jiné části 
domu, kteří k nim byli přivedeni později. 
Palestinci jim nechali ležet tělo Josefa 
Romana u nohou pro výstrahu. Tělo Moše 
Weinberga pohodili na ulici a požadovali, 
aby Izrael propustil 234 Palestinců z vězení, 
a to do 9:00 téhož dne, jinak každou hodinu 
zastřelí jednoho z rukojmích.

Sestavování krizové komise a následné 
vyjednávání šlo pomalu a několikrát došlo 
k prodloužení ultimáta. Celou věc navíc kom-
plikovaly dvě věci – Izrael prostřednictvím 
premiérky Goldy Meirové odmítl přistoupit 
na vydírání a odmítl požadavky teroristů, 
nabídl ale vyslat speciální protiteroristické 

komando Sajeret Matkal. Federální zákon 
Německa ale tuto intervenci zvenčí neumož-
ňoval, a tak bylo toto řešení zamítnuto.

Ostatní sportovci mezitím dále závodili. 
Hry byly přerušeny až na nátlak veřejnosti 
12 hodin od útoku. O únosu již tehdy díky 
televizi věděl celý svět. Stejně tak ale kvůli ní 
věděli i teroristé, že se na střeše domu obje-
vilo narychlo sestavené policejní komando. 
Zásah se tak musel zastavit.

Únosci nakonec přistoupili na plán, který 
je měl spolu s rukojmími dostat z Německa 
do některé arabské země. Vyžádali si auto-
bus, helikoptéry i letadlo. To na ně čekalo po 
22. hodině na letišti ve Fürstenfeldburcku. 
Stejně tak tam na ně čekali odstřelovači. 
Po zahájení palby se únosci schovali za 
helikoptéry a rozstříleli všechny světlomety, 
čímž zahalili celé letiště do tmy. Když kolem 
půlnoci vjelo na letiště sedm obrněných 
policejních vozů, teroristé se rozhodli 
Izraelce zmasakrovat. Hodili granát do jedné 
z helikoptér, který zabil čtyři z nich, zbytek 
rukojmích postříleli. Naplnil se tak nejhorší 
předpokládaný scénář – nikdo z rukojmích 
nepřežil. Němci ani Izraelci nebyli na 
takovou událost dostatečně připraveni, 
bezpečnost byla zanedbaná a během akce 
došlo k mnoha chybám, které byly pro život 
sportovců zásadní. Izraelci na tento incident 
reagovali leteckým útokem na základny 
Fatahu v Libanonu a Sýrii. Později provedli 
operaci s názvem “Boží hněv”, jejímž cílem 
bylo všechny, kteří se podíleli na mnichov-
ském masakru, zlikvidovat.

Jako připomínka na tuto událost uspořá-
dalo Německo v září pietní akce. Německý 
prezident se na nátlak pozůstalých, kteří 
by se jinak odmítli pietních akcí zúčastnit, 
omluvil za nedostatečnou ochranu izrael-
ských atletů na olympijských hrách v Mni-
chově a za nedostatečné objasnění událostí 
v následujících letech. Německo přislíbilo 
otevření archivů s informacemi a nabídlo 
pozůstalým odškodnění ve výši 28 milionů 
eur. Dojít k tomuto smíření trvalo celých 50 
let.

ANNA BENDOVÁ

Kresba Marka Podwala věnovaná památce 
izraelských sportovců zabitých na olympijských 
hrách v Mnichově. Publikováno v New York Times 
v roce 1972 O
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ROZHOVOR

Festival ŠTETL FEST má za sebou 
úspěšnou premiéru

První ročník multižánrového 
festivalu ŠTETL FEST se na 
začátku září uskutečnil v Brně. 
Organizátoři ho charakterizují 
jako festival, který „stojí na 
základech židovské historie 
města Brna, z nichž vyrůstá 
košatá, živoucí a neméně 
zajímavá vrstva Brna 
současného“. O největším 
festivalu židovské kultury 
v České republice jsem si 
povídala s Evou Yildizovou. 
Patří k iniciátorům festivalu, 
je i spoluzakladatelkou spolku 
ŠTETL.
Evo, nejdříve bych vám chtěla k prvnímu 
ročníku pogratulovat, ohlasy na ŠTETL 
FEST jsou nadšené.
Děkuji. Musím přiznat, že návštěvnost 
a velký zájem ze strany veřejnosti zcela 
předčily mé očekávání. Během festivalu jsem 
zažila mnoho dojemných momentů. Potvr-
dila se naše domněnka, že je potřeba veřejně 
otevírat témata naší společné historie 
a soužití. A přispět tak ke vzájemné toleranci 
a pochopení.

Povězte, jak idea festivalu vznikla a jak 
dlouho trvalo přejít od myšlenky k jeho 
realizaci?
Nápad na festival vznikl loni v srpnu při 
debatách na Židovské obci Brno (ŽOB). 
Přemýšleli jsme, jak rozvinout program pro 
naši židovskou mládež a zároveň židovská 
témata otevřít veřejnosti. Cítili jsme, že 
ačkoliv židovská témata v brněnském 

veřejném prostoru chybí, je o ně velký zájem. 
Rozprava představenstva obce a jejích 
členů tak postupně vedla k založení spolku 
ŠTETL. Ten nyní plní funkci centra židovské 
kultury a přináší již celoročně do Brna a jeho 
okolí program s židovskou tématikou. Lví 
podíl na vzniku spolku ŠTETL nese předseda 
židovské obce JUDr. Jáchym Kanarek a rabín 
Štěpán Menaše Kliment.

Proč jste pro spolek a potažmo festival zvo-
lili název ŠTETL?
Jelikož v Brně vedle sebe dlouho žili čeští, 
židovští a němečtí obyvatelé, vznikl tu 
vlastní osobitý slang, který odráží jazyky, 
kterými se zde mluvilo. Běžně se tak u nás 
používá fráze jdeme do statlu (odvozené 
z němčiny jdeme do města), což v přenese-
ném významu znamená, jdeme se setkat. 
Nám se líbila konotace se slovem štetl, které 
tradičně označuje uzavřené městečko, ve 
kterém žili Židé. V Brně historicky štetl nikdy 
nebyl a jidiš se zde nemluvilo, nám se ale 
líbila myšlenka otevírání židovské komunity, 
tedy takového symbolického štetlu naruby.

Byl ŠTETL FEST první akcí vašeho spolku?
Ne, nebyl. Jako první jsme vytvořili webové 
stránky, které slouží k orientaci v židov-
ských tématech, tradicích, svátcích. Je to 
takový rozcestník určený všem, kteří chtějí 
o židovství zjistit více. Návštěvníci se také 
dozvědí o židovské historii v Brně, knihovně 
ŽOB, o programech pro školy, které pořádá 
brněnské Oddělení pro vzdělávání a kulturu 
Židovského muzea v Praze, o kurzech 
hebrejštiny pro veřejnost a samozřejmě také 
o našich aktivitách.

První akci pod hlavičkou Štetlu jsme 
uspořádali v březnu. Byla to debata s Annou 
Hájkovou a představení její nové knihy 
Poslední ghetto. Uspořádali jsme například 

několik komentovaných procházek židov-
ským Brnem, zúčastnili se oslav Jom ha-šoa 
a Brněnské muzejní noci. Odhalili jsme také 
pamětní desku skladateli Pavlu Haasovi 
na adrese jeho posledního pobytu v ulici 
Havlíčkova 67.

A jak to bylo s festivalem?
Jak už jsem zmínila, myšlenka uspořádat 
festival židovské kultury vznikla hned na 
začátku v rámci diskusí o rozvoji aktivit 
židovské obce. Měli jsme ambici vytvořit 
multižánrový festival s mezinárodním přesa-
hem. Chtěli jsme dovézt zajímavé osobnosti 
ze zahraničí a tím mladým lidem přiblížit 
židovskou kulturu v celé její košatosti 
a v neposlední řadě tak pozvednout jejich 
židovskou identitu a sebevědomí.

Podařilo se to?
Věřím, že ano. V rámci festivalu se do Brna 
sjela židovská mládež z celé České repub-
liky – a to nejen z pražských Lauderek, ale 
i z Plzně, Olomouce a samozřejmě z Brna 
a jeho okolí. Toto setkání, které organizoval 
rabín Štěpán Menaše Kliment a Benjamin 
Haas se zúčastnilo více než třicet lidí. Čás-
tečně byl pro ně uspořádán vlastní program, 
zčásti se zúčastnili vybraných oficiálních 
festivalových aktivit. Snažili jsme se je také 
co nejvíce zapojit do festivalových příprav. 
Během festivalu jsme je využívali jako 
uvaděče, svěřili jim ke správě náš Instagram. 
Cítíme důležitost tohoto propojení a jsme 
rádi, že se nám daří.

Měli jste od začátku jasno o hlavní progra-
mové lince nebo se festivalový program 
tvořil organicky?
Od začátku jsme program stavěli na pro-
pojení s projektem Knihovna ukradených 
nadějí, který veřejnosti poprvé představuje 

Organizátoři festivalu s potomky rodiny Strachovy Avishai Cohen Trio v divadle Husa na provázku
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unikátní fond 12 tisíc převážně liturgických 
knih, jejichž majitelé přišli o život v nacistic-
kých koncentračních táborech. Osud fondu 
vypovídá o předválečných vlastnících knih, 
tragické době druhé světové války, pováleč-
ných letech poznamenaných komunistickým 
útlakem i o složité transformaci židovských 
komunit po roce 1989. Smyslem festivalu 
však nebylo znovu připomínat holokaust, ale 
ukázat, že židovská kultura, obec, rodina žije 
dál a mluvit o naději a o budoucnosti.

Knihovna ukradených nadějí mezi diváky 
velmi rezonovala. Otevřela také nová a nava-
zující témata. Mezi nejsilnější momenty 
festivalu patřily představení Příběh knihy 
odehrané před potomky rodiny Strachovy, 
o níž inscenace vypráví, setkání s rodinou 
Herdanových v jejich bývalém bytě na Hlin-
kách a závěrečné uvedení opery Brundibár 
v režii Anny Davidové. Připravila jej ve spolu-
práci s Filharmonií Brno a dětským sborem 
Kantiléna.

Významnou složkou festivalu byl také 
program, který souvisel s judaismem a se 
židovskou tradicí.
Ano, to je pravda. Tady je nutno zmínit, že 
ŠTETL FEST je jako jeden z mála židovských 
festivalů v České republice organizován 
židovskou obcí. Z toho důvodu jsme v dra-
maturgii zohlednili pravidla, která se pojí se 
šabatem. Například páteční koncert Avishai 
Cohen Trio v Divadle Husa na provázku byl 
naplánován tak, aby nekolidoval s oslavou 
Kabalat Šabat. Večerní program byl konci-
pován jako příležitost společného setkání 
a zpomalení za svitu svíček, izraelských 
specialit a košer vín. Pro zájemce o hlubší 
poznání judaismu jsme připravili i řadu 
dalších setkání, diskusí a přednášek. Ráda 
bych zmínila přednášku izraelského rabína 
Daniela Landese.

Kromě již zmíněného Avishai Cohena se 
vám na festival podařilo nalákat i několik 
dalších zajímavých zahraničních hostů.
Měli jsme obrovskou radost, že se nám 
podařilo naplnit myšlenku mezinárodního 
rozměru festivalu. Do Brna se kromě nejvyš-
ších představitelů židovské komunity v ČR 
sjeli i zahraniční hosté a diváci ze Slovenska, 

z Německa, Izraele, Anglie, Austrálie, USA 
a z Kanady!

Velký ohlas mělo autorské čtení spisova-
tele, novináře a uměleckého šéfa newyor-
ského Židovského divadla Tuviy Tenenboma, 
který je znám především jako autor knih 
Chyťte Žida!, Spím v Hitlerově pokoji, Čau 
uprchlíci!. Z Německa pak přicestoval 
publicista Max Czollek, který s dramaturgyní 
Viktorií Knotkovou hovořil o různorodosti 
židovských identit a příběhů, ale i o strategi-
ích židovské emancipace – ať už od role oběti 
či očekávání židovské a také nežidovské 
veřejnosti.

Už znáte datum příštího ročníku festivalu? 
A prozradíte, na co se mohou zájemci těšit?
Určitě. Festival opět budeme směřovat na 
víkend, který se pojí s Evropským dnem 
židovské kultury. Vzhledem k pozitivním 
ohlasům plánujeme festival rozšířit o jeden 
den. Zájemci si tedy už teď mohou do kalen-
dářů poznamenat datum 31. srpna až 3. září 
2023. Rádi bychom nově některé programy 
nahrávali, aby si je zájemci mohli později 
pustit. Festivalový program se teprve chystá 
a nerada bych v tuto chvíli rozjednané pro-
jekty zakřikla.

Je ještě možné něco z festivalového pro-
gramu navštívit a co v nejbližší době ŠTETL 
chystá?
Ráda bych obyvatele a návštěvníky Brna 
pozvala na výstavu Knihovna ukradených 
nadějí, která bude v galerii Celnice vily Löw-
-Beer k vidění až do konce roku. Dále mohou 
navštívit několik repríz již zmíněného 
představení autorské inscenace Hany Miko-
láškové Příběh knihy. Celoročně plánujeme 
řadu komentovaných procházek po židov-
ském Brně a v neposlední řadě máme velkou 
radost, že se nám podařilo přivézt do Brna 
festival izraelského filmu Kolnoa. Aktuální 
program je na našich webových stránkách 
stetl.cz.

PTALA SE RADKA LÍM LABENDZ 
Foto: Archiv ŠTETL

ŠTETL 
Program: 10/2022
Knihovna ukradených nadějí
2. 10.–31. 12. 2022, galerie Celnice Vily Löw-Beer
Výstava přibližující historii i současnost 
sbírky 12 000 liturgických knih, které 
pocházejí z nacisty nařízených svozů ze 
synagog, koncentračních táborů a především 
z tzv. Terezínské knihovny. Autory jsou Táňa 
Klementová a Štěpán Menaše Kliment. Vstup 
zdarma.

Židovské stopy v centru Brna
9. 10. 2022, 10:00, sraz: Moravské náměstí 
u modelu města Brna
Komentovaná procházka s archeologem 
a etnografem Michalem Doleželem historickým 
jádrem města.

Knihovna ukradených nadějí
12. 10. 2022, 18:00, Celnice Vily Löw-Beer
Komentovaná prohlídka výstavy s rabínem 
Štěpánem Menaše Klimentem.

Příběh knihy
12. 10. 2022, 19:00, Vila Löw-Beer
Autorské divadelní zpracování téměř stoleté 
historie rodiny Strachovy z Brna, které vyrůstá 
z příběhu knihy Machzor zabavené v Terezíně, 
spící a znovu objevené a navrácené rodině. 
Režie, scénář: Hana Mikolášková

Komiksový workshop s Kakalíkem
14. 10. 2022, 15:00, Židovská obec Brno
Komiksový workshop s Kakalíkem, ilustrátorem, 
výtvarníkem a animátorem, autorem knihy 
Už tam budem, Mojžíši?

Stavby Otto Eislera v centru Brna / 
komentovaná prohlídka
18. 10. 2022, 17:30, sraz: Moravské náměstí 
u modelu města Brna
Komentovaná procházka s historičkou 
architektury Zuzanou Ragulovou zaměřená 
na dílo a odkaz jednoho z nejvýraznějších 
brněnských židovských architektů 
meziválečného období Otto Eislera.

Filmový festival Kolnoa
29.–30. 10. 2022, Kino Art
První ročník populárního pražského festivalu 
izraelského filmu v Brně.

Více informací: www.stetl.cz

Brněnské nastudování dětské opery Brundibár Projekt Knihovna ukradených nadějí
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LITERATURA S DAVIDOVOU HVĚZDOU

Legendární Fredy 
Hirsch
Autor knihy Fredy Hirsch a děti holo-
caustu – Dirk Kämper – je německý novinář, 
scenárista, filmový producent a historik. 
Podepsal se již pod řadu německých tele-
vizních seriálů, mimo jiné byl scenáristou 
několika dílů i u nás dobře známé detektivní 
série Místo činu.

S podtitulem jeho monografie, který zní 
Příběh zapomenutého německého hrdiny, 
by šlo docela úspěšně polemizovat. Myslím, 
že Fredy u nás zapomenutý rozhodně není. 
Tento německý židovský sportovec, skaut 
a pedagog se narodil roku 1916 v Cáchách do 
emancipované židovské rodiny, otec mu však 
zemřel, když bylo malému Alfredovi teprve 
deset let. Po nástupu Hitlera k moci část 
jeho rodiny emigrovala do Bolívie. On sám 
pracoval v sionistickém hnutí mládeže, které 
chtělo dostat co nejvíc židovských děti do 
tehdejší Palestiny. Záhy si získal renomé pro 
svou promyšlenou práci s mladou generací. 
I Fredy z Německa uprchl – a zamířil v roce 
1935 do Prahy. Po vypuknutí války podstatně 
napomáhal k záchraně českých židovských 
dětí. Byl vnímám jako nebojácný hrdina, 
když organizoval pro děti sportovní akce na 
Hagiboru i tehdy, když už Židé žádná spor-
toviště, ba ani parky a další veřejná místa 
navštěvovat nesmějí.

Fredy byl transportován do terezínského 
ghetta, kde se snažil vytvořit co nejsnesitel-
nější podmínky pro děti a mládež, kterou 
vychovával a vzdělával. Podobně statečně 
si počínal později v Osvětimi, v táboře 
Birkenau, i když pro něj samotného jakožto 
homosexuála byla situace v lágru o to horší. 
Jeho životní příběh zachránce druhých je 
inspirací pro mnoho lidí i dnes, a to nejen 
pokud jde o gaye. I když jeho život bohužel 
skončil v březnu 1944 v Osvětimi, a možná 

šlo o sebevraždu, i díky pečlivě zdokumen-
tovanému příběhu v knize Dirka Kämpera 
si budeme uchovávat statečného mladíka ve 
své paměti. Knihu vydala Academia.

Egon Erwin Kisch 
zrestaurovaný
Legendární pražský novinář byl – přestože 
psal německy – inspirací nejen pro své 
následovníky, ale i pro vznik Mezinárodní 
novinářské ceny E. E. Kische, která je od 
roku 1992 udělována českým a slovenským 
autorům literatury faktu. Nyní se ke čtená-
řům dostává nový, čtyř set stránkový výbor 
z košatého Kischova díla, který pro naklada-
telství Academia připravil Radim Kopáč, jenž 
napsal také předmluvu. Texty nově, pečlivě 
a moderně přeložila Viktorie Hanišová. Egon 
Erwin Kisch nás tak překvapí současným 
jazykem bez archaismů, text je zbaven 
i jistého ideologickému nánosu, kterým 
ho minulá politická doba jakožto levičáka 
„ozdobila“.

Překvapením pro některé čtenáře mohou 
být už dvě Kischovy básně, případně drama-
tizace „velmi pražské pověsti“ Nanebevzetí 
Tonky Šibenice, provedená ve třech obrazech. 
Pro mě bylo překvapením jiné drama – Cesta 
kolem Evropy za 365 dní, groteskní událost 
v patnácti obrazech, kterou napsal Kisch 
společně s Jaroslavem Haškem! To by bylo 
zajímavé znát, jak spolupráce oněch dvou 
tak rozdílných autorů probíhala… Kisch byl 
jen o dva roky mladší než Hašek, žil v letech 
1885–1948.

Texty výboru jsou řazeny žánrově 
a zároveň chronologicky, takže se můžeme 
pokusit vysledovat vývoj Kische jako autora. 
Perličkou i pro znalce díla tohoto fenomenál-
ního novináře jsou v tomto výboru poprvé 
přeložené texty – jde o už zmíněné básně 

a Kischovu reportáž o návštěvě Thomase 
Alvy Edisona v Praze.

Četba tohoto „zrestaurovaného“, jazykově 
omlazeného díla je i po tak dlouhé době, jež 
uplynula od vzniku textů, příjemným zážit-
kem a chtě nechtě může místy vzbudit až 
nekritický obdiv k autorovým schopnostem. 
Proto i ti spisovatelé, kteří již byli obdařeni 
Kischovou literární cenou, budou nejspíš na 
Egona hledět ne jako na kolegu, ale jako na 
svého učitele.

Myslitelé
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
(UMPRUM) a Vitra vydávají publikaci Mys-
litelé.

Série portrétů a rozhovorů s českými 
intelektuály zjišťuje odpovědi na současné 
společenské otázky. Autory textů a portrétů 
jsou studentky a studenti Ateliéru fotografie 
II UMPRUM pod vedením fotografa Václava 
Jiráska.

Publikace navazuje na projekt stejno-
jmenné výstavy prezentované na 23. ročníku 
přehlídky Designblok. Mladí fotografové se 
v něm spojili s výrobcem nábytku Vitra, aby 
se pokusili načrtnout mapu budoucnosti 
české společnosti – uprostřed pandemie, 
klimatické krize, strachů z ekonomického 
vývoje, ale také naděje, že všechno není 
ztraceno.

Mezi osobnostmi aktivními v českém 
kulturním prostředí, které byly do knihy 
zařazeny, jsou například politolog Pavel 
Barša, historička holocaustu Anna Hájková, 
profesor a překladatel anglické literatury 
Martin Hilský, ekonomka a rektorka Mende-
lovy univerzity v Brně Danuše Nerudová či 
religionista Zdeněk Vojtíšek.

Publikaci je možné zakoupit v Galerii UM, 
v hlavní budově Vysoké školy uměleckoprů-
myslové v Praze na nám. Jana Palacha 80.

LUBOR FALTEISEK, RADKA LÍM LABENDZ
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STŘEDA 12 10
 

16.00 HODIN | UHELNÁ ULICE 
ZAHÁJENÍ 15. ROČNÍKU FESTIVALU → VSTUP VOLNÝ

STOLPERSTEIN
Slavnostní zahájení festivalu a znovu položení kamenů zmizelých 
se jmény rodiny Grünwaldových v Uhelné ulici.
 
18.00 HODIN | UMĚLECKÉ CENTRUM UP 
VERNISÁŽ VÝSTAVY → VSTUP VOLNÝ

ZÁHADNÉ POUTO
Výstava k 30. výročí obnovení československo-izraelských 
diplomatických vztahů mapuje formující historické milníky.  
Výstava vznikla s podporou Velvyslanectví Státu Izrael.

ČTVRTEK 13 10 
17.00 HODIN | MOZARTEUM | PŘEDNÁŠKA  
→ VSTUP VOLNÝ

NÁRODA NENÍ, JSOU NÁRODOVÉ,  
DO SEBE VROSTLÍ, V SEBE ZAHRYZLÍ 
OTOKAR FISCHER MEZI ČECHY, NĚMCI A ŽIDY.
Přednáška germanobohemisty VÁCLAVA PETRBOKA o Otokaru 
Fischerovi a jeho komplexní autorské identitě, rozprostřené 
v česko-německo-židovském jazykově-kulturním / národním 
prostoru.
 
19.00 HODIN | MOZARTEUM | FILMOVÁ SEKCE I  
→ VSTUP VOLNÝ 

THE BRIDGE OVER THE WADI  
(MOST PŘES ÚDOLÍ WÁDÍ) | IZRAEL 2006 | R: BARAK 
A TOMER HEYMANN | 55 MIN. | ČESKÉ TITULKY
Film sleduje první ročník fungování společné dvounárodnostní 
a dvojjazyčné školy, kterou v jedné z arabských vesnic v Izraeli 
založila skupina arabských a židovských rodičů. Na osobních 
příbězích ukazuje, jak komplikované a křehké jsou projekty 
podporující bezkonfliktní soužití.
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MOZARTEUM → Václavské náměstí 4 
UMĚLECKÉ CENTRUM UP → Univerzitní 3
ČESKÝ ROZHLAS OLOMOUC → Pavelčákova 19
JAZZ TIBET CLUB → Sokolská 551

www.muo.cz/dzko

ČTVRTEK 20 10 
17.00 HODIN | MOZARTEUM | PŘEDNÁŠKA, 
BESEDA → VSTUP VOLNÝ 

NAPŘÍČ STŘEDNÍ EVROPOU  
Přednáška rakouského slavisty, historika, spisovatele a znalce  
kulturního prostředí střední a východní Evropy MARTINA POLLACKA. 
Moderuje rakouský historik, literární vědec a spisovatel  
GERHARD ZEILLINGER.
 
19.00 HODIN | UMĚLECKÉ CENTRUM UP – DIVADELNÍ 
SÁL | DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ → VSTUPNÉ 250 KČ

TRÓJANKY 
DEPRESIVNÍ DĚTI TOUŽÍ PO PENĚZÍCH, PRAHA
Moderní zpracování klasických tragédií Trójanky a Hekaba  
v režii JAKUBA ČERMÁKA s ukrajinskými umělkyněmi, které  
v Česku našly azyl, se nesoustředí na současný vojenský konflikt, 
ale na oběti války obecně. Postavy trojských žen bez mužů jsou 
představovány ukrajinskými herečkami bez mužů, které mají  
pro ztvárnění Trójanek mimořádný dar. 
→ Představení se hraje v ukrajinštině, s českými titulky.

PONDĚLÍ 24 10 
17.00 HODIN | MOZARTEUM | PŘEDNÁŠKA → VSTUP VOLNÝ

MÍSTA UTRPENÍ I NADĚJE  
Přednáška historičky KATEŘINY ČAPKOVÉ sleduje české pohraničí 
v poválečných letech očima židovských současníků.
 
19.00 HODIN | MOZARTEUM | FILMOVÁ SEKCE V  
→ VSTUP VOLNÝ

KRAJINA VE STÍNU 
ČESKO 2020 | R: BOHDAN SLÁMA | 130 MIN.
Na zapadlou pohraniční vesnici dopadají po letech klidného soužití 
velké dějiny a je třeba si vybrat, jsi-li Němec, nebo Čech a jestli je 
soused spojenec, nebo úhlavní nepřítel.

PONDĚLÍ 07 11 
20.00 HODIN | JAZZ TIBET CLUB | KONCERT  
→ VSTUPNÉ 300 / 250 KČ

NOAM VAZANA TRIO
Podmanivý hlas Noam Vazana je často přirovnáván k Mercedes 
Sosa či Nině Simone. Její nadčasové kompozice představují 
jedinečnou fúzi hudby Středního východu, severoafrických rytmů 
a zároveň znovu vdechují život jazyku ladino, jenž byl od konce 
15. století řečí židovské diaspory v celém Středomoří.

PONDĚLÍ 17 10 
19.00 HODIN | UMĚLECKÉ CENTRUM UP – DIVADELNÍ 
SÁL | SCÉNICKÁ KOLÁŽ → VSTUPNÉ 150 KČ

MEZANIN
Scénická koláž z textů tří studentů Státního německého 
gymnázia v Olomouci. ZWI BATSCHA, BERNHARD REICH  
a MAX ZWEIG jako inspirace bytí na pomezí místa, kultury 
a času. → Režie TOMÁŠ SOLDÁN

ÚTERÝ 18 10 
17.00 HODIN | MOZARTEUM | FILMOVÁ SEKCE II  
→ VSTUP VOLNÝ

THE PIANIST FROM RAMALLAH 
(PIANISTA Z RAMALLÁHU) | IZRAEL 2020 
R: AVIDA LIVNY | 60 MIN. | ČESKÉ TITULKY
Čtyři roky v životě Muhammada „Mishy“ Alsheikha – 
talentovaného dospívajícího pianisty z Ramalláhu, který je 
synem palestinského otce a matky pocházející z Ruska.

19.00 HODIN | MOZARTEUM | FILMOVÁ SEKCE III   
→ VSTUP VOLNÝ

DEAD SEA GUARDIANS  
(STRÁŽCI MRTVÉHO MOŘE) | IZRAEL 2021 | R: IDO 
GLASS A YOAV KLEINMAN | 75 MIN. | ČESKÉ TITULKY
Tři bývalí nepřátelé zakládají izraelsko-jordánsko-palestinskou 
organizaci, jejímž cílem je zastavit vysychání Mrtvého moře.  
 

STŘEDA 19 10 
17.00 HODIN | MOZARTEUM | PŘEDNÁŠKA  
→ VSTUP VOLNÝ

UPRCHLÍCI V ZEMI NIKOHO
Přednáška historika MICHALA FRANKLA přiblíží málo známou 
historii židovských uprchlíků, kteří na konci 30. let 20. století 
živořili v zemi nikoho ve středovýchodní Evropě.

19.00 HODIN | MOZARTEUM | FILMOVÁ SEKCE IV   
→ VSTUP VOLNÝ

JERUSALEM 
(JERUZALÉM. PŘÍBĚH ETIOPSKÝCH ŽIDŮ) | IZRAEL 2021 
R: LEVI ZINI | 90 MIN. | ČESKÉ TITULKY 
V Etiopii jim hanlivě říkali Falachas (vyhnanci), v USA zase  
Black Jews (černí Židé), v Izraeli jsou to etiopští Židé. Své vazby 
se souvěrci obnovili až na přelomu 20. století díky odhodlání 
několika jedinců, které odstartovalo exodus etiopských Židů. 

DNY 
ŽIDOVSKÉ
KULTURY
OLOMOUC
VZDÁLENÝ BLÍZKÝ  
JE CIZÍ A NÁŠ  
12 10 — 07 11 2022
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KULTURA

Kulturní program září–říjen 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

 Filmový cyklus Válka očima 
dětí: Jak Hitler ukradl 
růžového králíčka
Filmový cyklus filmové his-

toričky Alice Aronové představí filmy, jež 
nahlížejí válku a perzekuci dětskýma očima. 
Emotivní snímek oscarové režisérky Caro-
line Link (1964) Jak Hitler ukradl růžového 
králíčka (Německo, Švýcarsko 2019, 119 min.) 
vypráví příběh malé Anny z Berlína. Její 
otec, uznávaný divadelní kritik, je známým 
odpůrcem Hitlera, a proto musí již v roce 1933 
i s rodinou uprchnout do Švýcarska, později 
do Paříže a Londýna. Citlivý snímek byl 
natočen podle úspěšného stejnojmenného 
románu Judith Kerr (1923–2019). / Vstup 
volný

 Ostrovanky na pevnině: 
Židovské umělkyně 
v meziválečné střední Evropě
V uměleckých sbírkách ŽMP 

skončila řada děl, jež jsou mnohdy jedinými 
dochovanými ukázkami tvorby umělkyň 
působících v meziválečném období na stře-
doevropské, a především pražské výtvarné 
scéně. Kurátorka ŽMP Michaela Sidenberg 
posluchače seznámí s řadou dosud málo 
známých či zcela zapomenutých jmen, která 
nefigurují v encyklopediích ani v expozicích 
předních muzeí a galerií. / Vstup volný

 Proniknout do tajů kvantové 
fyziky
Kvantová fyzika – teorie, která 
vznikla na počátku minulého 

století, je výjimečná tím, že používá pojmy, 
které nejsou intuitivní. V čem se kvantová 
fyzika liší od starších fyzikálních teorií? 
Má i svou spirituální rovinu a je slučitelná 
s Tórou? Jak kvantový přístup souvisí 
s individuální zodpovědností, která hraje 
v judaismu velkou roli? Cílem přednášky 
prof. Josepha Maftoula je vysvětlit základní 
pojmy kvantové fyziky i bez hlubších zna-
lostí matematiky. / Vstup volný

DÍLNA OVK ŽMP,  
Maiselova 15, dvůr

 Nedělní dílna pro rodiče a děti: 
Lvíček Arje slaví Sukot 
a Simchat Tora
Lvíček Arje v říjnové dílně děti 

provede hned dvěma svátky – Svátkem stanů 
Sukot a Svátkem radosti z Tóry Simchat 
Tora. Děti se dozví, proč se staví stanové 
přístřešky, co je to lulav a etrog a jak vypadá 
svitek Tóry. Děti si pak samy vyrobí model 
svého vlastního přístřešku (suky).
Prohlídka: Staronová synagoga / Vstupné: 
70 Kč

MAISELOVA SYNAGOGA,  
Maiselova 10

 Kniha Jonáš: více než příběh 
o velrybě
Biblická kniha Jonáš je známa 
především jako výpravný 

příběh. Z hlediska judaismu však přináší 
zásadní poselství o vztahu člověka k Bohu, 
otázkách spravedlnosti a milosrdenství 
i pokání a smíření. Při hlubším studiu zde 
dokonce nalezneme prvky humoru, satiry 
a ironie. Proč se právě tato kniha stala 
ústředním textem při odpolední modlitbě na 
židovský Den smíření (Jom kipur), bude ve 
své přednášce hovořit americký rabín George 
Schlesinger. Přednáška proběhne v anglič-
tině se souběžným překladem. / Vstup volný

 Po stopách Jakuba 
Grossmanna
Slavnostní uvedení nového 
dokumentárního filmu Po 

stopách Jakuba Grossmanna (Česká repub-
lika 2020, 59 min.) o pohnutých osudech 
židovského mladíka Jakuba Grossmanna 
(1912–1986) v době druhé světové války, jak je 
po 80 letech v evropských archivech vypátral 
a poté filmově zachytil jeho vnuk Milan 
Grossmann. / Vstup volný

 Alma Ansámbl / Osudy Almy 
Rosé v hudbě
Koncert čtyř předních českých 
komorních hráček představí 

klasické i současné skladby, které reflektují 
osobnost a životní osudy rakouské židovské 
houslistky Almy Rosé (1906–1944). Vstu-
penky na koncert možno zakoupit v před-
prodeji v Informačním a rezervačním centru 
muzea (Maiselova 15, Praha 1), v síti Prague 
Ticket Office a na webových stránkách 
Židovského muzea v Praze.Koncert se koná 
za finanční podpory Velvyslanectví Spolkové 
republiky Německo.
Vstupné: 230 Kč

KULTURA V PRAZE

 Výstava: Album G.T.
První představení unikátní 
kolekce fotografií z ghetta Tere-
zín, nalezených v pozůstalosti 

novináře Milana Weinera. Nádraží Bubny. 
Vstup zdarma. Pořádá Památník ticha, 
www.pamatnikticha.cz

 Show Dr. Ruth
Životopisná divadelní hra 
o nejslavnější americké sexu-
ální terapeutce, která přežila 

holocaust a díky svému televiznímu pořadu 
se stala ikonou. Autor: Mark St. Germain, 
režie: Radim Špaček, Divadlo v Řeznické. 
www.reznicka.cz

 Výstava: Nezapomínej!
Výstava fotografií jedenácti 
autorů mapuje bývalou židov-
skou čtvrť v Libni, která byla 

svého času druhá největší a nejvýznamnější 
v Praze hned po Starém městě. Vernisáž: 7. 10. 
v 19:00, Synagoga na Palmovce. Pořádá Kraji-
nou přílivu, www.krajinouprilivu.cz

 Bubnování pro Bubny 2022
Letos se již po osmé rozezní 
prostor před nádražím Bubny 
veřejným happeningem, který 

připomíná první den, kdy začaly organizo-
vané deportace židovského obyvatelstva 
z Prahy v roce 1941. Pořádá Památník ticha, 
www.pamatnikticha.cz

 Koncert: Beracha
Scénický koncert SBORU 
z DAMU v Libeňské syna-
goze inspirovaný židov-

skou liturgií. Pořádá Krajinou přílivu, 
www.krajinouprilivu.cz

KULTURA V OBCÍCH

ŽIDOVSKÁ OBEC  PLZEŇ

STARÁ SYNAGOGA,  
Smetanovy sady 80/5, 301 00 Plzeň

 Výstava: Tak jsme jiní, no a co…
Putovní výstava Občanského 
sdružení ProCit.

 Koncert: Fragile
FRAGILE je slovenská vokální 
skupina, která a cappella, tedy 
bez použití nástrojů, interpre-

tuje známé rock/pop/jazzové hity.

PRAHA

ČTVRTEK

14. 10. 
18.00

ÚTERÝ

25. 10. 
18.00

PONDĚLÍ

31. 10. 
18.00

NEDĚLE

9. 10. 
10.00

PONDĚLÍ

3. 10. 
19.00

STŘEDA

19. 10. 
19.00

ČTVRTEK

20. 10. 
19.00

5. 10. 
—

23. 10.

5., 6., 
28. 10. 

19.30

8. 10. 
—

26. 10.

NEDĚLE

16. 10. 
17.00

PÁTEK

28. 10. 

12. 9. 
—

30. 9.

ČTVRTEK

20. 10. 
19.00
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 Výstava fotografií: Obzory
Autor: David Macháček

VELKÁ SYNAGOGA

 Výstava: „Všechny barvy 
pohádky“ Jiří Trnka 
International Symposium 2022
Tři souběžné výstavy ilustrací 

a papírových objektů můžete navštívit 
v prostorách plzeňské Velké synagogy, Stu-
dijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje 
a Muzea loutek v Plzni.
Výstavy jsou součástí programu Jiří Trnka 
International Symposium 2022.

 Oslavy vzniku republiky
Po dlouhé rekonstrukci, kdy 
byla Velká synagoga zavřená, 
se konečně můžeme připojit 

k oslavám vzniku republiky. Ta proběhne 
v rámci městských oslav ve Staré i Velké 
synagoze. / Vstupné: 28 Kč

RABÍNSKÝ DŮM,  
Palackého 442/3 Plzeň

 Damašek a Sýrie
Přednáška Věry Tydlitátové. 
V roce 2010 bylo těsně před 
tragickou občanskou válkou 

v Sýrii, ale nic nenasvědčovalo tomu, že 
zanedlouho budou z mnoha památek 

a krásných měst ruiny. Sýrie bývá vnímaná 
jako téměř tradiční nepřítel Izraele, ale její 
dějiny jsou úzce spojené s Biblí a na každém 
kroku se připomínaly. Jako všude na světě, 
i v Sýrii žijí pohostinní, laskaví a moudří lidé, 
kteří nesouhlasí ani s agresivní zahraniční 
politikou, ani s praktikami diktátora. Navští-
víme horské město na úpatí Antilibanonu, 
centrum aramejsky hovořících křesťanů 
i metropoli, která je pokládána ze nejstarší 
kontinuálně osídlené město na zemi. Jeho 
historické centrum pomalu podléhá zkáze, 
uvidíte snímky míst, která již neexistují. / 
Vstupné 30 Kč

 Židovské hřbitovy – Kde jsou 
nejstarší náhrobky?
Přednáška Václava Freda Chvá-
tala v rámci cyklu Historický 

vývoj židovských hřbitovů.
V našem putování po židovských hřbitovech 
se na malou chvíli zastavíme a ohlédneme 
se za známými hřbitovy. Jaká je jejich věková 
struktura, čím jsou si podobné a jak se 
jejich osudy v historii lišily? Z chronologie 
hřbitovů můžeme číst i osudy místních 
židovských komunit. / Vstupné 30 Kč

 Různé chutě judaismu – 
MaHaRaL 2. část
Přednáška Sylvie Wittma-
nnové. Povídání, při kterém 

se pobavíte a něco nového se dozvíte. 
Judaismus ve světle, který byste nečekali. 
Různé chutě judaismu budou pokračovat 

rabínskými i nerabínskými osobnostmi 
osobnostmi, které náš svět velmi ovlivnily. / 
Vstupné 30 Kč

ONLINE

 Online toulky Izraelem – 
Judská poušť a její 
nejzajímavější místa
Přednáška představí Judskou 

poušť a její nejzajímavější místa. Během 
přednášky si rovněž povíme o významných 
osobnostech a skupinách, které v Judské 
poušti nacházely útočiště a klid pro svoji 
náboženskou praxi.
Pro link na přednášku pište na adresu: 
zoom@zoplzen.cz

 Židovská mystika  
a její specifika
Online přednáška Karla 
Hrdličky představí základní 

myšlenky kabaly – židovské mystiky a ukáže, 
jaká jsou její specifika ve srovnání s jinými 
mystickými systémy. Pro link pište na adresu 
zoom@zoplzen.cz

2. 10. 
—

31. 10.

21. 9. 
—

31. 10.

PÁTEK

28. 10. 
10.00–17.00

PONDĚLÍ

3. 10. 
18.00

STŘEDA

12. 10. 
18.00

ČTVRTEK

13. 10. 
17.00

ČTVRTEK

29. 10. 
17.00

NEDĚLE

2. 10. 
17.00

Počátek dialogu s dosud neznámými  
fotografiemi z ghetta Terezín 1942—1944 
Pátrejte s námi po tajemství těchto  
fotografií. Pokusme se společně  
navázat na rozhovory utichlé před  
desítkami let.

5.—23. 10. 2022 
nádraží Bubny  

 
St—pá 14:00—18:00 hodin,  
so—ne 13:00—18:00 hodin.  
Vstup zdarma. 
 
Pro školy možnost  
individuální domluvy na:  
rezervace@pamatnikticha.cz. 
 
Nádraží Bubny,  
Bubenská 8b, Praha 7 
 
www.pamatnikticha.cz 
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maskil

PÍSNIČKA

U-šeavtem majim

V Mišně se dočteme o tradici čerpání vody 
během dnů svátku Sukot. Podle pramenů 
pochází tato tradice z knihy Izajáš – kon-
krétně jde o verš 12,3. Přesně tato slova jsou 
také textem pro naši sukotovou písničku.

Rytmickou taneční melodii složil Ema-
nuel (Amiran) Pugačov. Tento izraelský 

skladatel polsko-ruského původu si text 
o vodní úlitbě zjevně oblíbil. Zhudebnil ho 
hned dvakrát. První melodie však zapadla 
a Pugačov se proslavil až s druhou melodií, 
uvedenou na této stránce, která zazněla 
v úvodu představení Ha-adama ha-zot (Tato 
země) z roku 1942. Melodie se stala také 

oblíbeným tancem, který býval předváděn 
v kibucech obvykle o svátku Sukot.

A budete čerpat vodu s radostí
z pramenů spásy.

Vodu, vodu, vodu, vodu,
hej vodu s radostí!

Hej, hej, hej, hej,
vodu, vodu, vodu, vodu,
vodu, vodu s radostí.

Věstník Maskil – registrace MK ČR č. E 14877. 
Vydává židovská kongregace Bejt Simcha, 
přidružený člen Federace židovských 
obcí v ČR, Maiselova 18, 110 00 Praha 1, 
Česká republika, IČO: 61385735, e-mail: 
redakce@maskil.cz. 

Maskil vychází měsíčně za laskavé 
podpory Ministerstva kultury ČR, Federace 

židovských obcí v ČR, Nadační fond obětem 
Holocaustu (NFOH). 
Zájemci mohou přispět na vydávání věstníku 
libovolnou částkou na bank ovní účet: 
86-8959560207/0100 u Komerční banky, 
variabilní symbol: 88888 (5×8). Manipulační 
poplatek 10 Kč. 
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ָשׂשֹׂון ם-ַמִים ְבּ ַאְבֶתּ ׀: ּוְשׁ
ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה. :׀ ִמַמּ

׀: ַמִים, ַמִים, ַמִים, ַמִים,
ָשׂשֹׂון! :׀ ֵהי ַמִים ְבּ

ֵהי, ֵהי, ֵהי, ֵהי,
׀: ַמִים, ַמִים, ַמִים, ַמִים,

ָשׂשֹׂון :׀ ַמִים, ַמִים ְבּ


