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ÚVODNÍK

Milí čtenáři,

Chanuka je za dveřmi, a tak přinášíme 
na následujících stránkách chanukové 
zamyšlení od rabína Klimenta. Než se ale 
pustíte do smažení koblih, doporučujeme 
si udělat čas i na další články a přečíst si 
třeba něco o tom, jak nová minisérie HBO 
Scény z manželského života odráží vní-
mání židovské identity, nebo vzpomenout 
na járcajt rabi Oppenheima.

Jednou z novinek v tomto čísle je 
spolupráce s novinářkou Peggy Sidor 
z Jerusalem Post. Nacházíme se v roce 
šmity, a to samo o sobě nutí mnohé z nás 
přemýšlet o našem životním prostředí. 
V listopadu také proběhla Klimatická kon-
ference OSN v Glasgow, která otázky eko-
logie a změn klimatu probírala na globální 
úrovni. Jak jsou na tom ale jednotlivé 
regiony a třeba samotný Izrael a město 
Jeruzalém v otázce životního prostředí? 
Právě o tom psala Peggy Sidor.

Významná reformní rabínka Dalja Marx 
letos vydala nový, velmi kreativní reformní 
sidur, a my jsme měli to štěstí, že jsme si 
s ní mohli o jejím projektu popovídat. S tím 
souvisí ještě jedná drobná změna v tomto 
čísle – na zadní straně tentokrát nenajdete 
tradiční písničku, ale překlad zkrácené 
verze alternativního textu Amidy, který 
rabínka Marx zahrnula do svého siduru. 
Stejně jako ona sama, ani my tím nikomu 
nic nenutíme – jen chceme i českým čte-
nářům nabídnout k seznámení zajímavou 
alternativu tohoto stěžejního textu.

Další změnou, která se chystá, je 
obměna redakce Jews News Lauderových 
škol, s nimiž spolupracujeme. V tomto 
čísle tedy najdete text, v němž se s námi 
všemi loučí. Moc děkujeme dosavadní 
redakci Jews News a těšíme se na spolu-
práci s novým obsazením!

Na závěr ještě jedno smutné výročí. 
Letos 24. listopadu tomu bude přesně 
80 let, kdy odjel první transport do ghetta 
Terezín. Chcete-li si společně připome-
nout tuto událost, určitě se připojte k akci 
Pochod živých a přijďte v tento den v 16 
hodin před nádražní budovu do Bohušo-
vic nad Ohří.

Ať světlo Chanuky svítí v následujících 
týdnech nám všem!

RÁCHEL POLOHOVÁ  
šéfredaktorka

RABÍNSKÉ SLOVO

Chanuka
Svátek světel, který trvá 
osm dní, slavíme na přelomu 
listopadu a prosince, podle 
židovského kalendáře 
od 25. kislevu. Každý den 
zapalujeme o jedno světlo více 
(svíce nebo knot v oleji). 

Chanuka je historickým svátkem, který 
ustanovili rabíni jako připomínku událostí 
války mezi Židy a helénskými Řeky. Ze 
všech slavných bitev a událostí si ovšem 
nepřipomínáme v podstatě nic. V Talmudu 
v oddílu Šabat (21b) se velmi jednoduše říká, 
že Chanuka je období osmi dnů, kdy neří-
káme smuteční řeč hesped a nepostíme se. Je 
to na připomínku toho, jak Řekové obsadili 
Jeruzalém a znesvětili Chrám. Chašmonejci 
Řeky porazili a při hledání v Chrámu nalezli 
pouze jeden džbán košer oleje s neporušenou 
pečetí velekněze. Oleje bylo právě dost 
na svícení v menoře na jeden den. Stal se 
zázrak a olej hořel místo jednoho osm dní. 
Následující rok rabíni ustanovili v těchto 
dnech svátek se slavnostními děkovnými 
modlitbami a halelem. Toto je hlavní zdroj 
informace k původu Chanuky v Talmudu. 
Válečné události jsou v textu zmíněny, ale jen 
v úplně nejúspornější možné podobě.

Dále se v Talmudu dozvídáme, že rituální 
náplň svátku se soustředí především na 
zapalování chanukových světel. Jedná se 
vlastně o jedinou micvu, kterou o Chanuce 
musíme splnit, a navíc ve své základní 
podobě je to micva velmi prostá. Stačí jedno-
duše zapálit světlo, doslova pouze škrtnout 
sirkou a zapálit knot. Snazší náplň svátku 
už možná vymyslet ani nejde. Obvyklá praxe 
zapalování více světel podle počtu dnů je 
vylepšení této základní micvy. Talmud Šabat 
(21b) říká, že základní micvou je, že člověk 
každý den zapálí jedno světlo pro celou 
domácnost. 
Mehadrin – výběrová – verze splnění micvy 
zapalování chanukových světel je, že každý 
v domácnosti zapálí každý den Chanuky 
jedno světlo. Ten nejvybranější způsob 
(mehadrin min ha-mehadrin) zapalování 
chanukijí pak je, že každý člen domácnosti 
zapálí každý den takový počet svíček, který 
odpovídá tomu, kolikátý den Chanuky je.

Na způsobu, jak přesně se má zapalovat 
podle počtu dnů, se neshodly školy Bejt 
Šamaj a Bejt Hilel. Bejt Šamaj říká, že první 
den má člověk zapálit osm světel a poté 
každý den zapaluje o světlo méně. Bejt Hilel 
tvrdí, že první den má člověk zapálit jedno 
světlo a každý další den jedno světlo přidává. 
O výkladu významu sporu dvou škol se 
v následující generaci přeli dva rabíni – rabi 
Josi ben Avin a rabi Josi ben Zevida. Jeden 
řekl, že Bejt Šamaj poukazují na počet dnů 

Chanuky, které přijdou, a Bejt Hilel připomí-
nají počet dnů Chanuky, které už uplynuly. 
Druhý z rabínů vyložil spor Šamaje a Hilela 
tak, že Šamaj určil ubývající světla Chanuky 
podle obětí na Sukot, jejichž počet v průběhu 
svátku klesal. Bejt Hilel se podle názoru 
druhého rabína řídil obecným pravidlem 
maalin ba-kodeš ve-lo moridin (ke svatosti 
přidáváme a neubíráme z ní).

Rabíni se rozhodli naprosto upřednostnit 
aspekt znovuzasvěcení Chrámu oproti 
popisu vojenských událostí. Ty popisují do 
detailu knihy Makabejské a Judit, což ovšem 
jsou všechno texty, které nejsou součástí 
Tanachu, tedy rabíny kodifikovaného 
‚‚kánonu‘‘. Jednou z teorií, proč se knihy 
Makabejské nestaly součástí Tanachu je, 
že editování svatých textů probíhalo v době 
napětí nebo dokonce neúspěšných válek 
mezi Židy a římskou říší. Nebylo proto 
příliš vhodné připomínat úspěšné vojenské 
povstání Židů proti vládnoucí moci. Rabi 
Sacks, požehnané paměti, popsal jinou 
spojitost, proč se rabíni rozhodli připomínat 
svátek právě způsobem, popsaným výše. 
Slovo Chanuka – zasvěcení (myšleno jeruza-
lémského Chrámu) – je si velmi podobné se 
slovem chinuch – vzdělávání. Židovství nad 
svými nepřáteli a protivníky vítězilo silou 
své kulturní a náboženské identity. Tato 
identita se po staletí opírá o schopnost učit 
se a předávat své znalosti dalším generacím. 
Rabi Sacks mnohokrát ve svých textech 
zmiňuje, že pevnostmi Židů jsou jejich vzdě-
lávací instituce. Schopnost přesvědčivějšího 
narativu, poutavého vyprávění příběhu, 
a opravdového prožívání hodnot Tóry jsou to, 
co udržuje judaismus aktuálním a inspira-
tivním způsobem života. V modlitbě Šmone 
esre nebo v požehnání Birkat ha-mazon 
sice je zmíněno, že se jednalo i o vojenský 
spor, ale hlavní důraz se klade na zázrak se 
světlem, jenž nastal po vítězství a očištění 
Chrámu.

Významné postavy židovské tradice se 
často dostávaly a stále dostávají do názoro-
vých sporů. Soupeření škol Šamaje a Hilela 
je možná nejznámějším příkladem. Mišna 
v oddíle Pirkej Avot (5:17) říká: ‚‚Spor, jenž je 
veden ve jménu nebes nakonec přetrvá. Spor, 
který není veden ve jménu nebes, nakonec 
nepřetrvá. Jaký je spor, jenž je veden ve 
jménu nebes? – to je spor Hilela a Šamaje. 
Jaký je spor, který není veden ve jménu 
nebes? – to je spor Koracha a celého jeho 
společenství.‘‘

Hilel a Šamaj spolu v mnoha oblastech 
vedli vzrušenou debatu. Tato diskuze 
dokonce někdy přerostla v ostrý spor. 
Nicméně intence obou škol a jejich 
zakladatelů byla pochopit a vyložit učení 
Tóry, hodnoty její i micvot a jejich co nejlepší 
promítání do každodenního života. Takový 
spor, veden snahou o nějaký pozitivní cíl, 
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má trvání a je nakonec přínosný pro celé 
společenství.

Korach a celé jeho společenství nevedli na 
počátku spor mezi sebou. Přeli se s Mojžíšem 
a Aharonem o nárok na pozici vedení lidu 
Izraele. Korach byl stejně jako oba jmeno-
vaní z kmene Levi. Byl urozeného původu, 
a dokonce podle některých výkladů měl až 
prorocké schopnosti. Závist vůči Mošemu 
ho vedla ke spojenectví s podobně frustrova-
nými lidmi. Spojenectví proti někomu pouze 
za účelem odstranění společného nepřítele 
nejen že nemá trvání, ale nakonec rozvrací 
takto vzniklé společenství. To je důvod proč 
Mišna neříká spor Koracha a Mošeho, ale 
spor Koracha a celého jeho společenství. 
Společnost založená na nenávisti, zášti nebo 
strachu se nakonec ve své negativní emoci 
obrátí sama proti sobě, rozloží se a pozře 
sama sebe. Myslím, že historie nám takových 
společenství ukázala dostatek.

Jiným známým sporem v Talmudu je spor 
rabiho Jehošuy a rabana Gamliela. Raban 
Gamliel zastával názor, že by jako předseda 
velkého shromáždění měl mít výlučnou 
halachickou autoritu. Rabi Jehošua prosazo-

val názor, že na věci může být různý pohled 
a že takové rozdílné názory mohou vést 
i k rozdílné náboženské praxi. Považuji za 
velké bohatství judaismu schopnost zacho-
vat a pamatovat si diskuze, které ukazují roz-
dílnost názorů a vývoj halachického myšlení 
i praxe. Spor rabana Gamliela a rabiho Jeho-
šuy vedl k praxi střídání na pozici předsedy 
velkého shromáždění a reprezentaci obou 
proudů uvažování. Velmi důležité je zmínit, 
že se ale v obou směrech jednalo o poučenou 
diskuzi a oběma proudům šlo především 
o pochopení Tóry a její interpretaci pro život.

Chanuka je svým symbolismem příleži-
tostí k zamyšlení, jak můžeme prohloubit 
naše činy a vědomosti. Přibývající světlo na 
chanukiji symbolizuje, že se můžeme stále 
zdokonalovat. To, co nám stačilo včera a bylo 
pro nás světlem pochopení, můžeme dnes 
rozšířit, tedy světlo porozumění a chápání 
zesílit.

Přeji všem hezký, veselý a smysluplný 
svátek Chanuka.

RABÍN ŠTĚPÁN MENAŠE KLIMENT

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

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?

a) v elektronické podobě na www.maskil.cz

b) v tištěné podobě za cenu poštovného a bal-
ného; pošlete, prosím, svoji žádost na adresu 
Bejt Simcha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1, tele-
fon: 603 393 558, e-mail: redakce@maskil.cz; 
výše poštovného a balného je v ČR minimálně 
250 Kč ročně; uvedený obnos nám laskavě 
zašlete složenkou nebo na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční banky, varia-
bilní symbol je 88888 (5×8), v popisu platby 
uveďte, prosím, své jméno.

PROGRAM BEJT SIMCHA

Listopad–prosinec 
2021
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)

Chanuka

neděle 28. 11. od 16.00 hod. 
Workshop pro děti, chanukový běh s Hakoach, 
společné zapálení prvního světla s r. Peterem 
a koncert kapely Shum Davar. 
Registrace do 24. 11. na tkc@kehilaprag.cz 
(V budově ŽOP, Maiselova 18, Praha 1)
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IZRAEL

Klimatické změny, Jeruzalém a šmita

Rabíni už dlouhé věky jasně 
říkají, že Bůh prověřuje lidstvo 
skrze péči o stvoření.

„Když Bůh stvořil člověka, vzal ho a ukázal 
mu všechny stromy v zahradě Eden a řekl 
mu: dávej pozor, abys nezkazil a nezničil můj 
svět – neboť když to uděláš, nebude už nikdo 
po tobě, kdo by ho napravil.“ (Midraš Kohelet 
Raba 7,13)

Když vstupujeme do šmity – šabatového 
roku, obzvlášť se všemi klimatickými změ-
nami a přívalem přírodních katastrof vysky-
tujících se po celé planetě, můžeme se blíže 
podívat na záležitosti týkající se životního 
prostředí v Jeruzalémě. Masivní stavební 
projekty zastiňují ochranu životního pro-
středí ve městě a ovlivňují jeho udržitelnost 
a zdraví obyvatel. Ačkoli nikdo nezpochyb-
ňuje potřebu výstavby bydlení, zdá se, že 
některé projekty představují pro zelené plíce 
města hrozbu – mnoho stromů bylo skáceno 
kvůli výstavbě a infrastruktuře. Navzdory 
některým jednotlivým environmentálním 
úspěchům (jako je zrušení stavebního pro-
jektu v Mej Naftoach a na svazích Rechavji 
nebo výstavba v parku Mesila a Emek ha-
-Cvaim), je toho stále mnoho, co je potřeba 
udělat.

Právě začínající šabatový rok je příleži-
tostí přehodnotit některé z těchto stavebních 
projektů a rozvíjet povědomí o potřebě chrá-
nit naše životní prostředí. Kdo by měl tyto 
plány řídit? Měla by to být iniciativa oficiál-
ního establishmentu nebo by měla vzejít od 
obyvatel – nebo možná obojí, ve společném 
harmonickém úsilí? A vedle toho, co o těchto 
otázkách říká židovská tradice? Mohly by 
židovské, křesťanské a muslimské tradice 
zapadat do této vize, že je naší povinností 
chránit životní prostředí?

„Rok šmity, kdy se má ukončit výsadba, 
dluhy mají být zrušeny a půda odpočívat, 
má hluboký ekologický a společenský 
význam. Nicméně v Jeruzalémě, kde jsou na 

stole masivní plány na výstavbu a dopravní 
infrastrukturu, přinese rozsudek smrti 
pro desítky tisíc stromů, které stojí v cestě 
‚rozvoji‘, zatímco vysazen nebude ani 
jediný strom,“ říká Naomi Cur, zakladatelka 
a předsedkyně Jeruzalémského zeleného 
fondu (JGF). Cur, která byla zástupkyní pro 
záležitosti životního prostředí za bývalého 
starosty Nira Barkata a ředitelkou jeruzalém-
ské pobočky Společnosti pro ochranu přírody 
v Izraeli (SPNI), poznamenává, že s hrozbou 
klimatické krize hrají stromy a zelené plochy 
stále důležitější roli v udržitelném městském 
plánování.

„Mohl by tento rok být rokem pro pře-
hodnocení naší politiky vůči starověkým 
stromům Jeruzaléma, z nichž každý vypráví 
svůj vlastní příběh a zároveň přispívá ke 
stínu a většímu komfortu napříč celým veřej-
ným prostranstvím? Zaslouží si naši péči 
a ochranu – na oplátku pro nás dělají mnoho 
dobrého,“ říká Cur.

Mezináboženské centrum pro 
udržitelný rozvoj
Jednou takovou zajímavou iniciativou je 
iniciativa Mezináboženského centra pro udr-
žitelný rozvoj (ICSD), která zkoumá spojení 
mezi náboženstvím a ekologií a mobilizuje 
náboženské komunity, aby jednaly. ICSD 
sídlí v Jeruzalémě, ale působí po celém 
světě a v současné době se zabývá projekty 
v Africe, na Středním východě, v Severní 
Americe a Evropě.

Práce ICSD se v roce 2020 soustředila 
na projekt Seminární víra a ekologie, zkou-
mající souvislosti mezi různými tradicemi 
a současnými environmentálními problémy. 
ICSD vydala Eco Bibli (1. svazek) – ekologický 
komentář ke Genesis a Exodu. Zakladatel 
a ředitel ICSD rabín Jonatan Neril spolu 
s Leem Deem, ředitelem programů na ICSD, 
navrhují odpovědi na základní otázku 
související s rokem šmity: „Co může Bible 
říci o ekologii, když lidé čelí obrovským 
ekologickým výzvám – včetně nárůstu počtu 
hurikánů, záplav, požárů a znečištění plasty? 
Eco Bible se noří hlouběji do této otázky 
a ukazuje, jak se Bible stará o Boží stvoření 
jako základní a živé poselství.

Vzhledem k silné přítomnosti víry a důle-
žitosti, kterým se těší biblická poselství 
v tomto regionu, věří předseda ICSD David 
Marom, že tento přístup je dobrým způso-
bem, jak přilákat obyvatele k ekologickému 
aktivismu.

Množství jeruzalémských neziskových 
organizací usiluje o ochranu přírody v tomto 
městě a zlepšení životních podmínek a pre-
zentuje potřeby životního prostředí jako 
o nic méně potřebné než bytové projekty. Na 
nedávném setkání, které pořádalo Hnutí pro 
veřejnou žurnalistiku spolu s Jeruzalém-
ským tiskovým klubem, prezentovalo zhruba 

deset takových místních skupin své aktivity 
prospěšné pro přírodu a životní prostředí po 
celém městě, včetně židovského ultraorto-
doxního a arabského sektoru.

Ředitel hnutí pro veřejnou žurnalistiku 
Jair Tarchitsky říká, že Jeruzalém má půso-
bivý seznam takových organizací, protože 
mnoho obyvatel z různých odvětví se stará 
o životní prostředí natolik, že se stanou 
aktivisty. Hnutí se snaží zvýšit povědomí 
veřejnosti o těchto iniciativách a povzbudit 
více obyvatel, aby se připojili. Záchrana 
Jeruzalémského lesa, Ochrana řeky Darga 
v Har Choma, Aktivisté Mic Petel v Talpiot 
Mizrach, Obyvatelé lesa Har Nof – to jsou jen 
některé ze skupin, které se setkání zúčast-
nily. Liana Kiani, aktivistka z východního 
Jeruzaléma, pracuje s rodinami a dětmi 
v arabském sektoru, aby zvýšila povědomí 
o potřebě recyklace. Aktivisté všech věko-
vých kategorií a zázemí z celého města se 
věnují výsadbě a ochraně stromů.

Lifta jako precedens?
V této souvislosti se nakonec nebude realizo-
vat kontroverzní projekt výstavby luxusních 
domů v opuštěné obci Lifta. Jeruzalémský 
magistrát minulý týden překvapivě infor-
moval městský obvodní soud, že preferuje 
zrušení tamního stavebního záměru. Ozná-
mení následovalo po petici skupiny obyvatel 
Jeruzaléma proti plánu podporovanému 
izraelským pozemkovým úřadem. Magistrát 
prohlásil, že projekt by zničil zeleň a histo-
rické oblasti.

„Plán je z urbanistického hlediska 
v rozporu s veřejnými zájmy,“ uvedl zástupce 
magistrátu u okresního soudu s tím, že před 
lety pozemkovému úřadu oznámili, že tento 
projekt neodpovídá skutečným potřebám 
města, nicméně ten jej dále prosazoval, 
ignorujíc postoj magistrátu, jako skutečného 
zástupce jeruzalémských občanů.

Osvojí si Jeruzalém klíčové poznatky 
roku šmity? Uvidíme v ulicích nové stromy? 
Budou staré stromy lépe ošetřeny a případně 
zachráněny namísto urychleného kácení? 
Stane se z rozhodnutí magistrátu postavit 
se pevně proti prestižnímu projektu pod-
porovanému tak vysokou autoritou, jako je 
státní pozemkový úřad za účelem zachování 
historické a přírodní lokality, precedens, 
nebo zůstane ojedinělou událostí?

Možná je příliš brzy na to něco prohlásit, 
ale jednání obyvatel, kteří si v duchu šmity 
uvědomují nebezpečí, které plyne z ignoro-
vání přírody a jejích potřeb, je zcela jistě jed-
ním z nejdůležitějších klíčů pro zabezpečení 
ochrany naší přírody.

PEGGY SIDOR, THE JERUSALEM POST 
Překlad Ráchel Polohová 
(Vyšlo v The Jerusalem Post 15. září 2021;  
otištěno se svolením autorky)
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„Byl tázán David“ – Příběh a odkaz 
rabína Davida Oppenheima (1. část)
Za minimálního zájmu 
židovské pospolitosti 
si sotva pár jednotlivců 
vzpomnělo toto září mezi 
vysokými svátky na járcajt 
jedné z předních rabínských 
osobností spojených 
s Prahou, Čechami i Moravou: 
pražského, zemského 
a moravského vrchního 
rabína Davida ben Abrahama 
Oppenheima (1664−1736) – 
často též uváděného i jako 
Oppenheimer.

Ačkoliv se sice přímo v Praze nenarodil, svůj 
život i rabínskou kariéru spjal s Čechami 
i Moravou a ve své době platil za jednoho 
z nejváženějších a nejrespektovanějších 
rabínů celé Evropy. Jeho věhlas však sahá 
daleko za hranice našich historických korun-
ních zemí: dokonce až za všemožná moře 
i průlivy. Jeruzalémští Židé jej roku 1701 
poctili titulem nasí érec Jisra’el (נשיא ארץ 
 kníže země izraelské, byl mu tedy de ,(ישראל
facto přiznán status talmudického exilarchy, 
podobně jako tomu bývalo ve starověku 
u babylonských učenců. To hovoří samo za 
sebe.

Když se řekne Oxford, každý si vybaví 
prastaré anglosaské město na Temži, a nej-
starší (i nejprestižnější) anglickojazyčnou 
univerzitu světa. Pramálo dotazovaných si 
ovšem vzpomene, že nezanedbatelnou část 
zdejší hebraistické a orientální knihovní 
sbírky tvoří právě pozůstalost po pražském 
rabínu Oppenheimovi, jenž odpočívá svůj 
věčný sen pár kroků od Vltavy, ve stínu jose-
fovských synagog. Přes sedm tisíc svazků tiš-
těných a asi tisíc manuskriptů všemožných 
hebrejských a jidiš knih, chumašů, sidurů, 
machzorů a zejména rukopisů, to vše je 
dodnes předmětem čilého bádání současné 
judaistiky, poněvadž mnoho titulů jsou jedi-
nými dochovanými originály nedocenitelné 
hodnoty. Celá Oppenheimova sbírka se totiž 
v průběhu 19. století dostala z Hannoveru, 
kde byla uskladněna, na anglickou univer-
zitní půdu. Navzdory tomu je však o životě 
původního majitele sbírky a jeho vlastního 
intelektuálního přínosu pro židovskou vzdě-
lanost známo poměrně málo.

Jak už je žel běžným (zlo)zvykem také 
našeho prostředí (z velké míry samozřejmě 
pramenícího z naprosté decimace v období 
holocaustu a komunismu), nepřeberné 
množství velikánů Tóry, Talmudu i halachy 

z českých zemí jsou v obecném povědomí 
zdejší Obce naprosto ignorováni; tisíciletý 
věhlas Prahy jakožto „města a matky v Izra-
eli“ (עיר והאמ בישראל ) je zredukován na něko-
lik málo vybraných budov a jedinců ve formě 
zkratkovitých hesel či značek. Ovšem není 
mnoho jiných míst v Evropě, nejspíš i na 
světě, která by se mohla pochlubit a přímo 
čerpat z odkazu tolika a tolika zdejších 
učenců – jejichž náhrobky, i místa, kde půso-
bili, se navíc dodneška dochovaly. Je to velká 
škoda a nevědomost vlastní tradice, která je 
pomalu ale jistě plíživě nahrazována zdán-
livě líbivějším exotickým reimportem, který 
zde ovšem nemá takřka žádné opodstatnění. 
Je totiž třicet let po pádu komunismu a chce 
se říci, že to už je dost času na to začít se 
vypořádávat s vlastní minulostí. Tento člá-
nek si neklade ambici být jakkoliv objevný 
či originální – chce pouze připomenout, že 
čas znovuobjevování velkých postav české 
židovské tradice s B‘ží pomocí ještě přijde. 
Nemůže tomu být jinak.

David Oppenheimer se narodil ve 
věhlasném porýnském Wormsu, jedné z nej-
významnějších židovských obcí světa, půso-
biště Rašiho a mnoha dalších, do zámožné 
a prastaré rodiny. Jeho otec Abraham byl ve 
Vermajze (ורמייזא), jak zní hebrejský název 
Wormsu (na rozdíl od sousední Mohuče 
a Špýru nemá český ekvivalent) parnasem; 
vedoucím představitelem židovské obce. To, 
že tu rodina žila, je doloženo již ve středo-
věku. Otcovo celé jméno znělo „Abrahám od 
konve“ (zur Kanne) podle domovního zna-
mení ve zdejší Judengasse. Rodina se ovšem, 

jak bylo tehdy obvyklé, často stěhovala, 
a odtud je i odvozen název rabínova příjmení. 
Davidova matka Bluml pocházela taktéž 
z vážené rodiny, z nedalekého Frankfurtu 
nad Mohanem, dalšího z hlavních center 
aškenázské vzdělanosti. Mnoho rabínových 
předků odpočívá na starobylém židovském 
hřbitově Heiliger Sand právě ve Wormsu, 
nejstarším dochovaném židovském hřbitově 
v Evropě, jiní na Starém židovském hřbitově 
na frankfurtském Börneplatzu, v blízkosti 
tehdejšího frankfurtského slavného ghetta, 
které potkal podobný osud jako kdysi 
pražský Josefov. Mimochodem, jak v té době 
vypadala města a krajina kolem Rýna, si 
můžeme prohlédnout na nadčasových ryti-
nách Václava Hollara.

Většina z Oppenheimových předků 
byli stejně jako on rabíny, mnoho z nich 
také významnými evropskými podnikateli 
úsvitu novověku. Nikdo z nich ale nedosáhl 
takového věhlasu, jako se Oppenheimovi 
podařilo už během života. Nejblíže k tomu, 
i k němu samému, měl snad jen jeho pohád-
kově bohatý strýček Samuel Oppenheim, 
vídeňský dvorní Žid a císařský dodavatel pro 
rakouskou armádu během rakousko-turec-
kých válek. A není náhoda, že osudy obou 
do určité míry působí jako spojené nádoby: 
strýc Davida podporoval materiálně a syno-
vec jej zas politicky.

David již jako chlapec projevoval neoby-
čejné nadání v Tóře a Talmudu; v jinošských 
letech tak byl z rodného města „poslán na 
zkušenou“ do severofrancouzských Mét, kde 
několik let pobýval a studoval u rabbiho Ger-
šona Ulifa Aškenáziho, předního halachisty 
své generace, bývalého vrchního rabína 
v Mikulově a ve Vídni, který se po vyhnání 
Židů z Vídně císařem Leopoldem I. roku 1670 
usadil právě ve městě na Mosele.

On sám byl elitním žákem významných 
poskim, frankfurtského Maharama Schiffa, 
krakovského Joela Sirkise, zvaného Ba‘‘ch, 
ale hlavně jeho žáka, kroměřížského, miku-
lovského a moravského vrchního zemského 
rabína Menachema Mendla Krochmala. Ulif 
měl na Oppenheima evidentně zcela zásadní 
vliv. Byli si nejspíš nesmírně blízcí a on sám 
jej ve svém díle mnohokrát zmiňuje jakožto 
„učitele veškerého Izraele“. Vzápětí po Ulifově 
skonu roku 1693 dostává Oppenheim napří-
klad halachický dotaz (שאלה), zda je během 
ročního období smutku přípustno zakázat 
hudbu a zpěv, jedná-li se o úmrtí význam-
ného učence Tóry (podle halachy se toto 
ustanovení vztahuje pouze na nejbližší členy 
rodiny). Oppenheim nejen že se vyjádřil tak, 
že se to smí, ale, že je to i „nanejvýše vhodné“. 
Nutno dodat, že jeho rozhodnutí pak respek-
tovala celá široká židovská veřejnost.

David ben Abraham Oppenheimer na mědirytu 
od Jana Jiřího Balzera (1772)
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Scény z manželského života
HBO představilo novou 
adaptaci švédské klasiky od 
Ingmara Bergmana, tentokrát 
pod taktovkou izraelského 
režiséra. Analyzuje rozpad 
jednoho manželství, ukazuje 
tenkou hranici mezi láskou 
a nenávistí, zkoumá otázku 
mravních hodnot a najdeme 
v ní i mnoho židovských 
motivů.

Původní verze z roku 1973 vyvolala ve 
společnosti velkou diskuzi. Zejména proto, 
že se Bergman nebál ukázat a pojmenovat 
věci, které se do té doby často držely pod 
pokličkou. Film Scény z manželského života 
ovlivnil mimo jiné i tvorbu Woodyho Allena, 
který v několika filmech zpracovává podobné 
téma, příkladem může být Annie Hall (1977) 
nebo Manželé a manželky (1992).

Nynější remake natočil izraelský režisér, 
scénárista a producent Hagai Levi, který je 
známý televizním dramatem Naši kluci či 
svou sérií BeTipul, ze které později vznikly 
seriály i v jiných zemích pod názvem Terapie. 
Hlavní roli manželského páru Jonathana 
a Miry, na jejichž charismatu v podstatě celá 
pětidílná minisérie stojí, ztvárňuje Oscar 
Isaac a Jessica Chastain.

(Následující text může částečně prozrazo-
vat děj.)

Levi příběh aktualizoval, zasadil ho do 
života moderního amerického páru, který 
žije v Bostonu a má za sebou deset let man-
želství. Výrazným prvkem je tu prohození 
genderových rolí. Jonathan je vysokoškol-

ský profesor filosofie, pochází z moderní 
ortodoxní židovské rodiny a stará se o jejich 
čtyřletou dceru. Mira je oproti tomu emanci-
povaná a úspěšná viceprezidentka technolo-
gické společnosti, hodně cestuje a je hlavní 
živitelkou rodiny. Právě ona se rozhodne 
manželství opustit, a to kvůli mladšímu 
muži z Tel Avivu.

Zajímavé je i pojetí formy, kdy tvůrci 
v prvních záběrech každého dílu v podstatě 
mažou hranici mezi filmem a tvůrčím 
procesem jeho vzniku. Vidíme Oscara Isaaca 
v zákulisí, kolem něj tým v respirátorech 
a kamera snímá jeho proměnu z herce na 
postavu a celý obraz se plynule mění z cha-
otických příprav natáčení na scénu s velmi 
intimní domácí atmosférou, ve které se 
rozehrává rodinné drama.

Příběh začíná těsně před rozpadem 
manželství, v oné chvíli před explozí, kdy 
už pod povrchem je celý vztah vyhořelý, ale 
k fyzickému rozpadu se teprve schyluje. 
Sledujeme rozhovor s ústřední dvojicí, jedná 
se o výzkum k disertační práci, jejíž autorka 
zkoumá vliv nových genderových norem na 
monogamní manželství.

Už od této úvodní scény je zajímavé 
pozorovat židovskou linku příběhu, kterou 
představuje Jonathan. Když se má během 
rozhovoru sebeidentifikovat a říct o sobě 
první věc, která ho napadne, je to: „Jsem muž, 
jsem žid…“ Což je zajímavé vzhledem k tomu, 
že se se svou vírou už před lety rozešel. 
V seriálu můžeme sledovat jakýsi vývoj 
jeho identity, jenž začíná existenciální krizí, 
kterou si procházel, když se seznámil s Mirou 
na univerzitě. Do té doby byl ortodoxním 
židem a znal pouze chlapecké prostředí 
ješivy a genderově smíšené prostředí univer-
zity s ním značně zamávalo. Mira byla jeho 

David Oppenheim se poprvé oženil již 
ve svých 17 letech (v roce 1681). Nevěstou 
byla Gnendl, jediná dcera dvorního Žida 
a osobního bankéře hannoverských kur-
fiřtů Oberhofaktora Lefmanna Behrandta 
Kohena, zpočátku obyčejného židovského 
obchodníka, který závratně zbohatl na 
dodávce zbraní, kočárů a armád různým 
evropským dvorům. Zřejmě i díky tomu, 
že byl finančně zajištěn, se mohl David 
Oppenheim dále věnovat studiu: studoval 
na ješivě Izáka Benjamina Wolfa v Land-
sbergu (dnešní Gorzów Wielkopolski 
v západním Polsku), a taktéž nějakou 
dobu u rabbiho Já‘akova Wilnera, otce 
Chachama Cviho – dědečka Já‘akova 
Emdena, zvaného Já’avec. Již v této době, 
ve věku kolem dvaceti let byl v rabínských 
kruzích všeobecně uznáván a považován 
za vynikajícího znalce Tóry a Talmudu. 
Halachista Jair Chajim Bachrach, autor 
spisu Chavot Jair a Mekor Chajim ho 
v dopise, adresovaném právě do ješivy 
v Landsbergu, označuje jako „velkého 
učence“ (למדן גדול).

Oppenheimer se konečně roku 1686 
stává rabínem a již o čtyři roky později, 
v roce 1690 je v pouhých 26 letech zvolen 
rovnou zemským rabínem (Landesrabbi-
ner) moravským se sídlem v Mikulově. 
Toto moravské městečko, toho času 
doména relativně pokrokových pánů 
z Ditrichštejna, bylo jedním z nejdůle-
žitějších rabínských pozic té doby, se 
světově proslulou ješivou. Není náhodou, 
že zde sídlili takoví velikáni jako samotný 
Maharal, Jom Tov Lipmann Heller, 
Šmuel Šmelke Horovic, již zmiňovaný 
Menachem Mendel Krochmal či později 
Samson Rafael Hirsch. Mikulov té doby 
byl díky své strategické poloze záchytným 
bodem vídeňským židovským vyhnan-
cům a během turbulentního období kolem 
třicetileté války a křesťansko-tureckých 
válek se postupně stal jednou z nejvý-
znamnějších židovských aglomerací 
v Evropě. Oppenheim zde setrval třináct 
let, a to až do doby, než mu byl nabídnut 
nejhvězdnější rabínský post té doby – 
Praha. Sem přichází, podle svých vlast-
ních zápisků, na jaře roku 1702 – hebrejský 
zápis כ״ו באייר תס״ב by odpovídal 26. ijaru 
5462, tj. středa 24. května 1702. Ale o tom 
už více příště…

DAVID KRAUS
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původnímu světu naprosto vzdálená. Se svou 
vírou se začal postupně rozcházet, a to ho 
svedlo s Mirou dohromady.

Přestože už Jonathan není praktikujícím 
židem, můžeme v první polovině minisérie 
pozorovat, že ho prostředí, ve kterém vyrůs-
tal, velmi ovlivnilo a on si stále zachovává 
morálku a hodnoty, ke kterým byl vychován. 
A to zejména ve vztahu k rodině, která je pro 
něj důležitá. Když společně s přáteli diskutují 
o monogamii a polyamorii, staví se svým 
způsobem na stranu monogamie, ale zároveň 
obviňuje západní konzumní kulturu z toho, 
že záměrně vytváří v lidech iracionální 
očekávání, že manželství musí celou dobu 
stát na vášni a neutuchajících intenzivních 
citech. Celá tahle představa je podle něj 
klamná, protože tyto věci pramení z novosti. 
On sám vidí manželství jako určitou plat-
formu, která oběma umožňuje vyvíjet se jako 
jedinci a zároveň tvořit rodinu. Nicméně 
přiznává, že monogamii má v sobě zakořeně-

nou, neboť byl dvacet let vychováván k tomu, 
aby potlačoval svoje touhy a nepodléhal jim.

K částečnému návratu k jeho židovské 
identitě dochází poté, co ho Mira opustí. 
Začíná po deseti letech znovu světit šabat 
a shledává, že je to dobré i pro jeho dceru Avu, 
protože jí to dává smysl pro řád a pocit, že 
někam patří. Právě potřebou sounáležitosti 
argumentuje v momentě, kdy se ho Mira 
snaží přesvědčit, aby se s dcerou přestěhoval 
do Londýna, kde dostala nabídku práce. 
Podle něj Ava potřebuje rodinu, přátele, 
komunitu, kterou má v Americe. Dává přitom 

do kontrastu Miru a její vytrženost z tradiční 
pospolitosti, když říká: „Já vím, že vy žijete 
v globální vesnici, kde je jedno, co vidíte, kde 
nesejde na tom, kam jdete, na ničem…“

V jednom z velmi silných momentů 
seriálu Jonathan předčítá Miře své “ranní 
stránky” psané technikou proudu vědomí, 
úkol, který mu zadala jeho psychoterapeutka, 
aby se vyrovnal s tím, že ho Mira opustila. 
Dozvídáme se o jeho problematickém vztahu 
k otci, jehož morálním nárokům nedoká-
zal nikdy dostát a vlivem toho si v sobě 
vypěstoval pocit selhání, a o tom, jakou roli 
v jeho životě sehrálo setkání s Mirou, která 
ho zachránila tím, že na rozdíl od ostatních 
viděla jeho pravé já.

Samotné rozdělení Jonathana a Miry je 
velmi dramatické a je doprovázeno mnoha 
zvraty a impulzivními výkyvy nálad obou 
postav, které, zdá se, jako by nemohly být 
spolu v jedné místnosti, aniž by si neubli-
žovaly a zároveň nemohou žít ani bez sebe. 

Jejich dlouhé debaty jsou navíc protkané 
mnoha tématy, které srovnávají židovský 
a sekulární svět.

Když se Jonathan a Mira setkají v závěreč-
ném díle, jejich vztah se ve velké míře pro-
mění. Jiný je i osobní život každého z nich. 
Ačkoli by se mohlo zdát, že se Jonathan man-
želstvím s židovkou vrací do ‚‚svého světa‘‘, 
paradoxně se zbavuje svých morálních tenzí, 
kterými byl dříve svazován. Přiznává sice, že 
je pěkné znát stejné písničky, rčení a svátky 
a že netušil, že by to pro něj mohlo být důle-
žité, zároveň už ho ale neděsí představa roz-

chodu a předvídá, že k němu stejně jednou 
eventuálně dojde. Přirovnává lásku k izolepě, 
kterou “jednou strhneš a když ji zase přilepíš, 
možná bude držet, ale nikdy už ne tak jako 
poprvé.” Tomuto pocitu přizpůsobuje i svoje 
jednání. Říká, že už překonal posedlost být 
dobrým člověkem a v jednom kuse kontrolo-
vat, jestli se chová správně. ‚‚Teď už nemám 
potřebu morální nadřazenosti. Nejsem lepší 
než kdokoli jiný. Neříkám, že jsem na to hrdý. 
Ale mám zkrátka potřeby, které už nechci 
ignorovat. Takhle to teď prostě mám. Jsem 
s tím smířený. Je to v pořádku,” říká v jednom 
z posledních rozhovorů s Mirou.

V závěru seriálu uvažuje Mira o tom, 
proč rozchod trvá tak dlouho a proč nikdo 
nemluví o tom, jaké je to nekonečné trauma. 
Říká Jonathanovi, že by měli mít vlastní šivu 
a truchlit za jejich vztah.

Příběh Jonathana a Miry není nijak 
unikátní, naopak zrcadlí příběh mnoha lidí, 
kteří si prošli vztahem a jeho koncem. Je to 

příběh o bolesti, smutku, o opouštění i pocitu 
opuštěnosti, o potřebě najít sám sebe a být 
šťastný. V tom se nějakým způsobem dotýká 
každého z nás a můžeme ho vnímat skrze 
perspektivu své vlastní zkušenosti, svého 
vlastního zažitého příběhu. Scény z man-
želského života jsou jednoznačně silným 
emotivním zážitkem.

ANNA BENDOVÁ 
Foto: HBO
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REPORTÁŽ

Havdala je pro všechny

Většina čtenářů Maskilu 
už asi zaznamenala projekt 
„V krabici“, který nabízí 
široké židovské komunitě 
objednávky krabice, tašky či 
košíčku k vybraným židovským 
svátkům nebo k šábesu. 

Za projektem stojí skupina dobrovolníků, 
která každou „krabici“ vždy tematicky 
vymyslí, připraví a nakonec zabalí. Zájem už 
převyšuje nabídku a krabice či tašky putují 
nejen do rodin v Praze, ale také do Brna, 
Olomouce nebo na Slovensko.

V loňském roce však začala fungovat 
i druhá dobrovolnická skupina – tým 
Havdala. V týmu je nás sedm. Šest žen a jeden 
muž. Sedmá týmová kolegyně si nyní dává 
pauzu kvůli vysoké pracovní vytíženosti. 
Máme rozdílný přístup k judaismu, rozdílné 
profese, ale všichni chceme něco dělat 
v rámci komunity a víme, že co si neuděláme, 
to mít nebudeme.

První akcí mělo být „rozloučení s chá-
mecem“ před Pesachem 2020, ale tomu již 
zabránila pandemie COVID-19. Vize celé akce 
Havdala je vlastně jednoduchá. Skupina 
dobrovolníků, ne nutně napojených na 
Lauderovy školy (abych hned vyvrátila 
mylnou domněnku, že to jsou „akce pro děti 
ze školy“ – ne, nejsou), chce organizovat 
havdalová setkání pro širokou židovskou 
komunitu. Jen málo lidí dělá havdalu 
pravidelně doma, chceme tedy oživit a více 
zpopularizovat toto ukončení šábesu a vstup 
do běžného týdne. A jelikož šábes havdalou 
končí, může pak následovat veselý spole-
čenský večer s hudbou nebo třeba nějakými 

rukodělnými workshopy, ochutnávkou vína 
nebo vzdělávací aktivitou.

Dalším cílem a vlastně prvotní myš-
lenkou, je propojit lidi napříč židovskou 
komunitou. Někteří chodili „na Obec“ nebo 
do ČUŽM před dvaceti lety a od té doby 
mají pocit, že jim komunita nic nenabízí. 
Někdo je ortodoxní, někdo reformní, někdo 
úplně sekulární a neví, kam se na nějakou 
židovskou akci vydat. Někteří jsou aktivní 
stále, ale třeba chtějí poznat nové lidi nebo 
s sebou vzít dosud málo aktivní přátele nebo 
příbuzné. Těm všem jsou určené havdaly. 
Rituál, duchovní rozměr, hudba, občerstvení, 
přátelé, diskuse, divadlo, program pro děti 
(nebo naopak oddech pro rodiče čistě bez 
dětí).

V loňském roce jsme kvůli pandemii 
uskutečnili dvě havdalové bojovky. První 
se konala zhruba před rokem, odehrávala 
se v centru Prahy a měla chanukové téma. 
Druhá byla jarní, lag ba-omerová, na Vyše-
hradě a jejím tématem byl židovský odboj za 
druhé světové války a osudy několika předků 
našich komunitních souvěrců. Kdo byl na 
bojovce, ví, kterých rodin se příběh týkal.

18. září se konečně povedla havdala, tak 
jak jsme si to od počátku představovali. Sešlo 
se více než sto dospělých a dětí. Lidé napříč 
„židovským spektrem“, různého zaměření 
i věku. Tématem byly začátky – Berešit. 
Začátek židovského roku i roku školního, 
kdy začínáme znovu a spolu. Děti zahrály 
představení na téma knihy Berešit, Karolina 
Harris měla skvělý hravý seznamovací 
workshop, ve 3. patře budovy Židovské obce 
v Praze hrála hudba, děti měly vlastní pro-
gram a občerstvení bylo skvělé.

Jen krátce jsme si jako tým oddechli, a už 
jsme začali připravovat havdalu pořádanou 

v rámci celosvětové akce Šabat společně. 
Hostem byl britský rabín Herschel Gluck, 
který navštěvuje českou komunitu více než 
30 let. Provedl nás havdalou a pronesl krát-
kou přednášku a pak už byl program čistě 
nenáboženský. Hrála Pražská jidiš kapela 
a především byla oblíbená ochutnávka 
burčáku z vinařství Chrámce. Účel byl opět 
splněn. Náboženský i společenský rozměr, 
poučení i zábava, staří i noví přátelé napříč 
židovskou komunitou. Celý program by však 
nevznikl bez podpory EFI.

A co je EFI nám přiblížila Hanka Králová, 
jedna z členek týmu Havdala:

Co je EFI?
Projekt Educating For Impact (EFI) byl 
iniciován Lauderovou nadací, která je také 
jeho ústřední součástí. Tvoří ji však pět orga-
nizací (Lauderova nadace, JDC, Matanael, 
ORT, The Maurice and Vivienne Wohl Philan-
trhropic Foundation) za podpory The Center 
for Educational Technology, izraelského 
Ministerstva diaspory a Ministerstva školství 
a UNITED – Strenthening Jewish Education.

Jak souvisí EFI s Lauderovými školami 
a potažmo s havdalovým týmem?
Cílem EFI je podpora rozvoje evropských 
židovských komunit, a tím zajištění jejich 
budoucnosti. Primárním nástrojem rozvoje 
komunity je samozřejmě škola – proto věnuje 
EFI velké úsilí komunikaci a spolupráci škol 
a obcí a smysluplné definici jejich vizí.

Jak to funguje ve vztahu k Havdala týmu 
a dalším dobrovolnickým akcím?
V Praze EFI nejprve podpořila aktivity 
v rámci Lauderových škol – např. projekty 
související s oslavami svátků či další vzdě-
lávání učitelů. Vznikly první dobrovolnické 
skupiny, organizující Šabatové večeře pro 
rodiny či Šul a šnaps. Podpořené komunitní 
projekty v rámci školy postupně získaly 
přesah do širší židovské komunity a EFI 
v únoru 2020 iniciovala setkání skupiny dob-
rovolníků, z nichž vyšlo několik dobrovolnic-
kých týmů – nyní jsou aktivní dvě skupiny, 
Havdala a „Krabice“.

Členové týmu Havdala jsou shodou okol-
ností všichni rodiči dětí z Lauderových škol, 
ale tým je samostatná jednotka, na škole 
nezávislá. Podporuje ji přímo organizace EFI, 
a to logisticky i finančně. Pomáhají realizo-
vat nápady týmu Havdala, který sám určuje 
jejich konečnou podobu. Prostředníkem 
mezi týmem a EFI, je EFI „change man-
ager“ pro ČR Gafna Váňová, která Havdale 
poskytuje cenné rady, pomáhá řešit svízelné 
situace, někdy je usměrňuje či naopak dává 
zelenou jejich odvážným nápadům.
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Část týmu Havdala s částí týmu Šabat společně
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Proč jsi v týmu 
Havdala?
Tří členek, zástupkyň týmu Havdala, jsem 
se zeptala na jejich motivace. Dlužno 
dodat, že v týmu máme i jednoho muže.

Protože jsem součástí komunity a přijde mi 
přirozené a správné se na jejím fungování 
a rozvoji aktivně podílet, nejen pracovně, 
ale také věnovat dobrovolné činnosti v rámci 
komunity svůj volný čas a zkušenosti. 
Konkrétně tým Havdala jsem si vybrala 
(a částečně pomohla jeho vzniku) proto, že 
havdala samotná doteď stála v pozadí – na 
Obec chodíme na šábesové večeře, občas 
obědy, slavíme den odpočinku, jak se patří, 
ale na havdalu trochu zapomínáme – a přitom 
společné zakončení šabatu (a následná 
společenská akce) je vynikající způsob, jak 
lidi z širší židovské komunity přivést na Obec, 
přispět k tomu, aby 
Obec – budova byla Obcí živou.

Hanka K.

Když jsem byla oslovena, zda bych se chtěla 
zúčastnit dobrovolnické aktivity, která by 
měla za cíl setkávání lidí z židovské obce, tak 
jsem si vybrala skupinu Havdala. Je mi na 
ní sympatické to, že má duchovní obsah, je 
spojena se šabatem, ale zároveň na našich 
akcích můžeme propojovat lidi s různým 
židovským zázemím – praktikující i ty, kteří 
židovské tradice ctí, ale nenachází smysl 
v dodržování židovských zákonů. Na našich 
akcích se snažíme, aby nám všem bylo spolu 
dobře, abychom čas spolu strávený považovali 
za smysluplný a abychom se všichni bez roz-
dílu cítili na Obci jako doma. Já sama jsem na 
tam vyrostla, ale vnímám, že ne pro každého 
je to příjemné místo, kde je možné cítit ‚‚sem 
patřím‘‘. Navíc samotná havdala je rituál, 
který v Praze není až tak známý a rozšířený. 
Je sice spojen se šabatem, ale už není omezen 
šabatovými zákazy. Proto tam vnímám velký 
potenciál.

Helena D.

Byla jsem oslovena k zapojení do projektu 
v rámci dobrovolnických skupin a vybrala 
jsem si z nabízených možností skupinu 
Havdala.

Petra H.

A co tě na tom 
baví?
Baví mě pracovat ve skvělém týmu, složeném 
z přátel (některá přátelství vznikla právě 
díky Havdale, některá jsou dlouholetá), kde 
je každý jedinečná osobnost, která přináší 
do společné činnosti svůj náhled, zkušenosti, 
kontakty a dohromady tak vzniká často velmi 
zajímavá, ale hlavně plodná interakce. Bavila 
mě nečekaná nová zkušenost z organizace 
dvou bojovek, které vznikly jen proto, že jsme 
se nemohli setkávat, ale přinesly krásná dob-
rodružství účastníkům i nám organizátorům. 
Baví mě na havdalách na Obci potkávat staré 
přátele i seznamovat se s novými členy komu-
nity. Baví mě pozorovat, jak si akci účastníci 
užívají a v neposlední řadě společná radost 
týmu a ono konstatování, že ta práce měla 
smysl a stála za to.

Hanka K.

Na samotné přípravě našich akcí je strašně 
zajímavá dynamika našeho týmu. Na mnoho 
věcí máme rozdílné názory, každý se vyzná 
v něčem jiném. Někdy je domluva náročná, 
ale na konci je vidět, že právě ta rozdílnost je 
vlastně velmi přínosná. Kdo rozumí logistice, 
má na starost registraci apod. Já mám na 
starost třeba práci s dětmi nebo hudební 
složku. Na naši lag ba-omerovou bojovku 
bylo zapotřebí připravit příběh tak, aby byl 
zajímavý, a zároveň bylo nutné ho propojit 
s venkovní hrou. A z tohoto příběhu připravit 
k tisku brožurku. No, a to je právě to, co mě na 
tom nejvíc baví – týmová práce. Vím, že o to 
a to se stará někdo jiný, a vzhledem k tomu, že 
jsme dobrovolnický tým, tak vím, že každý to 
dělá rád (jinak by v naší skupině nebyl).

Helena D.

Práce na něčem, co má smysl. Práce s „kolegy“, 
kteří mají různé názory, ale stejný cíl. Možnost 
přinést do komunity něco nového. Vytvořit 
akci, na které se lidé pobaví a potkají.

Petra H.

Příští havdala by se měla konat v únoru. 
Snad nám covid plány nezhatí a vy se těšte 
na další veselé setkání.

KATEŘINA MIKULCOVÁ

Hanka Králová
Původní profesí jsem učitelka matematiky 
a angličtiny, od r. 2012 pracuji jako ředitelka 
předškolního zařízení Bejachad na Hagiboru, 
kde ve dvou dětských skupinách pečujeme 
o 30 dětí z židovské komunity ve věku 1−5 let. 
Jsem hrdou mámou dvou gymnazistek 
a jednoho druháka z Lauderových škol. 
Jsem členka Steering Committee EFI a Rady 
Lauderových škol.

Helena Divecká
Hned po maturitě jsem odjela na rok do Izraele 
na Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě, a když 
jsem se vrátila, začala jsem učit děti židovské 
tradice. Když byly založeny Lauderovy školy, 
učila jsem hudební výchovu, na předmět 
židovská výchova jsem se tehdy ještě 
necítila. Postupem času jsem ale vystudovala 
Pedagogickou fakultu na Západočeské 
univerzitě v Plzni, a tak jsem se přestala bát 
a začala jsem učit program TAL AM na prvním 
stupni. Je to program vyvinutý v Kanadě 
pro židovské školy v diaspoře, který skrze 
jednoduchý hebrejský jazyk učí židovské 
tradice. Postupně se mi narodily tři děti, ale 
na LŠ jsem se vrátila a učím tam i nadále 
židovské tradice na prvním stupni. Snažím 
se, aby děti našly ke svému židovství kladný 
vztah, aby židovské tradice měly za své a cítily 
se v nich ‚‚jako doma‘‘. V hebrejštině se snažím 
děti podporovat i dobrovolnými odpoledními 
kroužky hebrejské konverzace a také ve škole 
vedu pěvecký sbor. Kromě toho vedu i dospělý 
pěvecký soubor Mišpacha, jehož vedení jsem 
převzala po své mamince v roce 1997. Hudba 
vlastně prostupuje celý můj život, už kdysi 
dávno to začalo tím, že díky ní se mí rodiče 
setkali a během jejich společného života to byla 
právě hudba, která je celou dobu spojovala. 
Proto jsem si nemohla dovolit po smrti své 
maminky Mišpachu opustit a vedu ji dodnes.

Petra Hrouz Špačková
Původně jsem z Liberce, jsem vdaná, můj 
pětiletý syn navštěvuje školku v LŠ. Jsem 
vystudovaný ekonom pracující v logistice 
v oblasti inženýrských sítí.
Ráda organizuji všechno možné. Jsem 
knihomol, přírodní a sportovní nadšenec.
Volný čas trávím aktivně s rodinou 
a před havdalovou akcí velmi intenzivně 
i s havdalovým týmem.
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Vysoká synagoga byla skoro plná. A nový týden může začít.
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FEJETON

Halel na šoulet

Co je to šoulet? Přátelé, šoulet 
je pomalu se rozvíjející hluboká 
mystika. Dobře si vzpomínám 
na svoje první porce šouletu. 

Nebylo to v dětství. Ti, co by ho u nás doma 
mohli vařit, zemřeli dlouho před mým naroze-
ním. Bylo to už po dvacátém roce života o šab-
atu na Starém Městě v Jeruzalémě ve zbožné 
rodině Weissbergových, kde se šoulet podává 
každý šábes. Tehdy mě, přiznám se, nezaujal. 
Nepříliš výrazný fazolový guláš s bramborem 
a hovězím. Není to láska na první pohled, jako 
třeba zmrzlina, lunapark, hamburger, falafel, 
vnadná blondýna… Je to spíš jako když se 
dítě poprvé napije piva nebo ochutná hořkou 
čokoládu. Jako nenápadná hospodyně, která 
je srdcem a páteří domova, ale nevšimnete si 
jí hned, jak vstoupíte. Dlouho se vaří a dlouho 
trvá, než mu přijdete plně na chuť.

V jidiš se mu říká čunt nebo čulent, což 
je zřejmě odvozeno z latinského kořene 
calentem, ve staré francouzštině chalant 
a znamená to hřejivý. V hebrejštině pak máme 
pro tento pokrm název chamín se stejným 
významem. Jedná se skutečně o nomen omen 
ve všech možných významech. Je to jídlo 
‚‚designované‘‘ na šabat. Není příliš kompli-
kované – ingredience se umístí do jednoho 

hrnce, který se strčí do trouby a vytáhne se 
nejdřív po šesti hodinách. Trouba je po celý 
šábes zapnutá a čulent se z ní vytahuje podle 
potřeby, zatímco v mezičase na sobě dál 
pracuje. Dlouhá tepelná úprava mu nevadí, 
je tedy horký po celý šábes, aniž by se trouba 
musela zapínat a vypínat. Hřeje nejen fyzicky. 
Není to jídlo, které by se jedlo v restauraci. To 
by bylo jako bohoslužba v divadle. Je velmi 
bohatý na bílkoviny, takže pomáhá i s dalšími 
šábesovými příkazy – práce po konzumaci 
čulentu je prakticky vyloučená. Jeho účinky 
jsou sedativní až hypnotické. Díky fazolím 
a dalším kitniot pak nezřídka dochází k hlub-
šímu pochopení požehnání ašer jacar.

Další jeho zdravotní účinky jsme letos 
pozorovali při zdráhavém přístupu někte-
rých komunit k očkování. Racionálně můžete 
přesvědčovat horem dolem, ale účinek 
šouletu zdarma, který byl nově očkovaným 
rozdáván, jasně dokázal, že na rozhodování 
mají vliv i jiné orgány než mozek.

Co do takového čulentu patří? To je velmi 
citlivá otázka. Izrael je bohatý na ožehavá 
témata a čulent je jedním z nich. Každá 
rodina ho vaří po svém. Zda do čulentu patří 
kari či orientální koření baharat vyvolává 
stejně bouřlivé emoce jako otázka komu patří 
Judsko a Samaří. Tichý kolega Moše Lipschiz, 
narozený v ultraortodoxním Bnei Brak, fleg-

maticky poslouchá naše žvanění o nerovnosti 
pohlaví v religiózní společnosti, zkorumpo-
vanosti rabinátu i ‚‚velmi kreativní‘‘ výklady 
Šma Jisrael. Když ale někdo začne vykládat, 
že sype do čulentu bulgur, Moše musí velmi 
důrazně uvést věci na pravou míru: ‚‚Vařte si 
to, jak chcete, ale neříkejte tomu čulent!‘‘

Košer kuchyně je překvapivě vegan 
friendly (naopak to platí samozřejmě také). 
Většina jídel má totiž svojí všeobecně 
přijímanou parve variantu a šoulet není 
výjimkou.

Náš čulent je hovězí maso, cibule, 
brambory, kroupy, římský hrách, bílé fazole, 
mrkev, batát a vejce, dochuceno sladkou 
paprikou, medem a římským kmínem. To 
vaše Oj, gevald! slyším až sem, proto vás ušet-
řím dalších variant, dále také proto, že by to 
zabralo celé zvláštní číslo Maskilu. Lid byl 
rozprášen do všech koutů a každý si ze svého 
koutu přinesl do šouletu to svoje, čeho by se 
za nic na světě nevzdal.

V judaismu je fyzická realita propojená 
s tou duchovní. Kuchyně je stejně důležitá 
pro náboženský život jako bejt midraš. Na 
šoulet se nevztahuje zvláštní symbolika, 
požehnání nebo příkaz. Zřejmě proto, že ho 
nepotřebuje.

PAVLA ŠPINAROVÁ
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DĚTI A MLÁDEŽ

Skautský oddíl Tuvia si k pátým 
narozeninám naděluje klubovnu
Židovský skautský oddíl Tuvia 
právě oslavil pět let od první 
schůzky. Od svého založení 
konstantně roste a rozšiřuje 
řady dětí, které zažívají 
skautské dobrodružství. 
Nicméně stále je kam růst – 
a k tomu momentálně již 
přestávají stačit prostory.

Proto jsme si vyhlédli novou klubovnu. 
Umožní nám konání více schůzek, 
takzvaných družinových, během týdne 
a budeme moci znásobit své kapacity. 
K tomuto cíli je však dlouhá cesta. Klubovna 
je v současném stavu holý sklep, který 
vlastními silami rekonstruujeme. Pracovní 
brigády jsou již v plném proudu, aktivně 
se na nich účastní děti, rodiče i vedoucí. 
Vyhlásili jsme sbírku na to, co vlastními 
silami nezvládneme – posouzení statikem, 
elektřinu či materiál.

Pokud chcete podpořit zdárný rozvoj 
českého židovského skautingu, budeme velmi 
vděční, když nám přispějete. Sbírku nám 
pomohla uspořádat Skautská nadace Jaroslava 
Foglara a probíhá na stránce Darujme.cz.

Sbírku „Skautská klubovna střediska 
Vítkov Praha“ najdete na adrese  
https://www.darujme.cz/projekt/1205322

Děkujeme za vaši podporu!

HANA ŠIKOVÁ-ANELE,  
vedoucí skautského oddílu Tuvia, foto autor
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Ať nikdy neskončí 
modlitba člověka
Izraelská reformní rabínka 
a profesorka židovské liturgie 
Dalja Marx vydala letos nový 
sidur. Co ji k tomu vedlo, v čem 
je tato modlitební kniha tolik 
inovativní a jak vznikala?

Nemohu jinak, než se na úvod zeptat – proč 
jste si ze všech proudů judaismu vybrala 
právě ten reformní?
Vyrostla jsem v sekulární rodině v Izraeli, ale 
reformní judaismus odráží způsob, jakým 
já sama o židovství uvažuji. Judaismus 
se myslím nikdy nepřestal vyvíjet. Není 
to ale samozřejmě jen o „vývoji“ jde tady 
skutečně i o reformu – například v oblasti 
genderových otázek při vyvolávání k Tóře, 
počítání minjanu apod. Jsem přesvědčená, že 
být reformním židem vůbec neznamená být 
„méně“ židem, protože to vyžaduje, abyste se 
všechno učili a všechno znali sami a samo-
statně se rozhodovali v mnoha otázkách 
ohledně komunitního i osobního života. 
Reformní žid zpravidla nejde za rabínem 
a neptá se ho, zda je tohle košer nebo zda 
může toto jíst – ne, tak to nefunguje. Sama 
studuji a učím se, na čehož se rozhoduji, co 
mohu jíst a dělat, a co naopak ne.

Proč jste se rozhodla studovat rabínská 
studia a co Vás na tuto dráhu přivedlo?
Byla jsem hluboce ponořena do svých uni-
verzitních studií a vedle toho podobně do 
všech záležitostí a otázek ohledně judaismu 
a víry. Takže jsem se prostě rozhodla tyto 
dvě věci zkombinovat. Zároveň si myslím, že 
judaismus prochází nyní velkým vývojem 
a proměnou a že žijeme ve velice vzrušující 
době, v níž je potřeba vůdčí osobnost – a to 
možná speciálně právě v Izraeli. V současné 
době jako profesorka na Hebrew Union 
College vlastně spojuji ve svém působení 
všechny tyto aspekty – akademický, komu-
nitní i náboženský.

Modlitba člověka

Pojďme teď konečně k Vašemu novému 
siduru, který nese název podle slov básně 
Chany Seneš Tfilat ha-adam (hebr. Modlitba 
člověka). Mám jednu základní otázku: Proč? 
Proč jste se do této práce pustila a proč mys-
líte, že je nový sidur potřeba?
Doposud jsme používali sidur vydaný v roce 
1982. Byl skvělý, ale v něčem už jednoduše 
nevyhovoval. Říká se, že každý nový sidur 
je předstupněm pro ten následující. Cítili 

jsme, že ten dosavadní už prostě některé 
věci nereflektuje. Například zmíním Amidu, 
která začíná slovy: „Požehnán jsi Hospodine, 
Bože náš a Bože našich otců…“ na toto místo 
jsme přidali „a matek“ – protože máme nejen 
praotce Abrahama, Izáka a Jákoba, ale také 
pramatky – Sáru, Rebeku a Ráchel, které 
všechny v textu jmenujeme. A odlišnou bar-
vou jsme ještě na okraj připsali poznámku 
s možností připojit i jména Zilpy a Bilhy – 
protože i ony jsou vlastně pramatkami 
izraelských kmenů.

Nový sidur reflektuje současnou izra-
elskou kreativitu – tedy nejen kánon, ale 
i židovskou poezii, hudbu a kulturu. Ale je 
především oproti předešlému zvláštní tím, 
jak je mnohovrstevnatý – černou základní 
barvou jsou tradiční texty a modrou vedle 
toho nabízíme alternativní texty, které 
můžete, ale nemusíte použít. Jsou to často 
texty současných básníků, zpěváků či 
spisovatelů, ale také mnohem starší tradiční 
pijuty nebo texty soudobých izraelských 
rabínů a rabínek. Tato modlitební kniha 
vám ale nic nenutí – jen nabízí, že dané texty 
můžete použít, pokud vám to vyhovuje.

V čem konkrétním jste třeba cítili potřebu 
změny?
Liturgie reformního judaismu v zásadě 
vychází z aškenázské tradice. Nicméně tady 
v Izraeli se potýkáme s jedinečnou situací 
v tom, jak pestrá je naše komunita, jejíž čle-
nové pochází z celého světa. Chtěli jsme tedy 
do siduru zařadit i prvky sefardské liturgie 
a jiných tradic.

Zmínila jste alternativní texty v siduru, 
které zahrnují mimo jiné i soudobé izrael-
ské autory a umělce. To je beze sporu asi 
největší inovace Vašeho siduru. Je něco 
(někdo) co Vás inspirovalo uchopit sidur 
tímto způsobem?
Některé soudobé americké reformní 
sidury pracují s něčím podobným, ale 
přímá inspirace tam není. V bohaté historii 
judaismu máte k dispozici prastaré texty 
z Kumránu, materiály z káhirské genízy, ale 
také současné umělce, a to vše nás může 
inspirovat. Obzvlášť v reformním judaismu 
není sidur jen modlitební kniha, ale jde 
zároveň o vzdělávací pomůcku. Sidur je 
vlastně to první a nejzákladnější, co můžete 

Modlitba člověka 
– nový izraelský 

reformní sidur
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studovat (Talmud nebo dokonce kabalistické 
a chasidské texty jsou mnohem náročnější). 
Tohle jsme měli tedy na mysli a při tom jsme 
vytvořili mnohem tradičnější sidur, než jaké 
v posledních desetiletích vznikají v rámci 
reformního judaismu.

Mimochodem, zařadili jsme sem třeba 
i tzv. Šir šel jom – tedy žalmy, které podle 
Mišny zněly v Chrámu. Nesnažím se tím 
o obnovu Chrámu, ale prostě si myslím, že to 
patří k naší tradici a vzdělání.

Moje kolegyně a koeditorka Elona Lisica 
náš sidur ráda nazývá „kreativní“, já mám ale 
raději slovo „radikální“.

Mě osobně zaujala Vaše verze Amidy, která 
je výrazně zkrácena na dvojstranu. Co Vás 
k tomu konkrétně vedlo?
Původní Amida má v siduru mnoho stran 
textu… Jsou ale chvíle, kdy by se člověku 
hodilo něco jiného, víc soustředěného 
a úspornějšího, co vyjadřuje tytéž myšlenky 
a zachycuje esenci modlitby. Zvolili jsme 
tedy zkrácený text, který jsme našli ve stře-
dověkém italském manuskriptu. Obsahuje 
všech 19 požehnání ve velice zkrácené formě 
a současný reformní rabín Jehoram Mazor 
změnil citlivě jen několik detailů tohoto 
textu, které se týkaly třeba obnovy Chrámu 
apod.

Tato Amida je hezkým obrazným pří-
kladem toho, o co nám v siduru šlo. Zkrátit, 
zpřístupnit, ale zachovat podstatu. Ve 
skutečnosti je to ale vlastně velice tradiční 
způsob úpravy.

Dovolím si malou odbočku – jak mnozí asi 
vědí, máme v historii judaismu dva právní 
proudy – babylónský a jeruzalémský. To, že 
nyní drtivě převažuje v židovském světě ten 
babylónský, vyplývá z mnohých historic-
kých událostí. Nicméně, když se podíváme 
na téměř zapomenuté a málo využívané 
jeruzalémské právo, zjistíme, že je mnohem 
kreativnější a otevřenější vývoji a případným 
změnám. Mou motivací je pokračování v tra-
dici a snaha udržet strukturu a význam – ale 
to ostatní se může měnit a vyvíjet.

Jak jste vybírala zmíněné alternativní 
texty k modlitbám v siduru? Napadá mě, že 
to musela být náročná, dlouhá práce, a že 
těch potenciálních textů mohlo být velké 
množství.
Vlastně se nakonec ukázalo, že vhodných 
textů je méně, než bych si myslela. Pro výběr 
jsem měla tři základní kritéria: 1) měly by 
být excelentní a krásné po literární stránce, 
2) musí mít odpovídající teologické a ideolo-
gické poselství, 3) zvažovali jsme jaké místo 
daný text má, případně by mohl mít v rámci 
izraelské společnosti – a tedy vlastně otázku 
toho, jak vzniká kánon. Je tady třeba text 
současného slavného zpěváka Jišaje Ribo 
nebo báseň Avrahama Šlonskeho a vedle 

toho píseň kterou složila jedna z mých stu-
dentek rabi Rinat Cfania, kterou mnoho lidí 
nezná (i když je to škoda…).

Tradiční ale kreativní

Jak vlastně sidur vznikal a kdo byl součástí 
týmu?
Celý proces byl náročný. Před dvaceti lety 
jsem vytvořila modlitební knihu pro mlá-
dež. Byla jsem to jen já a moje klávesnice 
a zabralo mi to zhruba 2−3 týdny. Sestavit 
sidur Tfilat ha-adam trvalo 6 let. Vznikal 
úplně jiným způsobem. Diskutovala jsem 
o mnoha otázkách s mnoha lidmi z množství 
kongregací, které se do vzniku zapojily, ale 
také s lidmi mimo reformní proud, a dokonce 
jsem měla spoustu podnětných rozhovorů 
třeba s protestantskými faráři, kteří mě 
v mnohém inspirovali.

V Izraeli je řekněme několik desítek 
reformních kongregací a samozřejmě každá 
z nich ví stoprocentně, o čem reformní judai-

smus je (a každá z nich říká samozřejmě něco 
jiného). Takže nakonec je jasné, že nemůžete 
zohlednit všechno. Ale takhle věci vznikají. 
Potřebujete znát různé názory a vidět, co lidi 
potřebují, a inspirovat se.

Na siduru jsem pracovala s koeditorkou 
rabínkou Elonou Lisica a sestavily jsme 
výbor, který se pravidelně scházel (pokud 
to dovolovala epidemiologická situace) 
a diskutoval spoustu otázek ohledně siduru. 
Neustále jsme zjišťovali také zpětnou vazbu 
z jednotlivých kongregací.

Ještě před tím, než sidur vyšel, využívala 
jste už sama osobně nebo během boho-
služby nějaký z uvedených alternativních 
textů?
Ano. Rozhodně. Třeba písně, které jsme 
vybrali jako alternativu ke kapitolám z knihy 
Píseň písní, které bývá zvykem předčítat na 
kabalat šabat.

Jak byl Váš nový sidur přijat veřejností?
Samozřejmě, že i v reformních kruzích se 
najdou tací, kteří pohoršeně říkají: ‚‚Jak 
můžete cokoliv měnit? Vždyť toto vše bylo 
s Tórou přijato na Sinaji!‘‘ Ale vesměs jsou 
ohlasy pozitivní. První náklad byl vyprodán 
překvapivě rychle. Jednotlivé kongregace se 
podílely už na přípravě, takže pro ně bylo při-
rozené sidur přijmout a začít používat. Je tu 
jedno společenství, které se rozhodlo zůstat 
u starého siduru a nepodílelo se nijak ani 
na vzniku Tfilat ha-adam. A teď, po vydání, 
se najednou ozývají s dotazy a námitkami… 
Nicméně poznámek a oprav mám už celou 
sbírku. Nějaké změny jsme stihli udělat 
už před druhým vydáním a připomínek na 
případné třetí vydání je mnoho.

Proč myslíte, že alternativa je v tomto 
směru důležitá?
Jednak je pro mě důležitá alternativa a mož-
nost výběru, jednak ale také nutnost ukázat 

Struktura siduru (černou barvou je hlavní text 
moditeb, modrou barvou jsou alternativní 
doplňkové texty a pijuty, šedou barvou jsou 
doplněna slova, která mají teologický význam)

Příklad alternativního textu od izraelského 
zpěváka Idana Raichela k citaci z knihy Píseň písní
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hierarchii – a proto vždy zahrnout i původní 
texty. Možná, že v příštím století bude tato 
část (ukazuje na modře tištěný alternativní 
text) součástí tradičního textu. Kdo ví…

To mě přivádí k další otázce. Myslíte, že to 
někde končí? A měla by tato kreativita mít 
hranice?
Doufám, že ne. Vím, co možná někoho 
napadá: „Teď změníte toto, zítra změníte 
toto… A co nakonec zůstane?“ Ale tady nejde 
vůbec o tento případ. Znovu opakuji, že Tfilat 
ha-adam je zdaleka nejtradičnější text, který 
kdy vzniknul v rámci reformního judaismu, 
ať už v Izraeli, Evropě nebo USA.

Dokud víte, co děláte, a jdete rovně, nemů-
žete sejít z cesty. Problém nastává tehdy, když 
lidé nejsou dostatečně vzděláni v dědictví 
judaismu, v jeho tradici a zvycích a pak 
vznikají opravdu bláznivé věci… Někdy jsem 
třeba zažila, že požehnání „Ahava“, které se 
pronáší před Šema bývá nahrazeno nějakou 
milostnou písní – ale to opravdu nedává 
žádný smysl.

Poté co jsem četla některé texty v siduru, 
musím se zeptat, jak podstatná je pro Vás 
otázka feministické teologie v judaismu?
Myslím, že je to důležitá otázka. Někdy se lidé 
diví, proč se tolik starám o to, v jakém rodě se 
pronáší modlitba nebo jak oslovujeme Boha – 
že to přece mohu vnímat neutrálně. Ale 
myslím, že to není tak jednoduché. Všechny 
tyto věci ovlivňují naše myšlení a vnímání.

V siduru tuto otázku reflektujeme na 
několika úrovních. V první řadě je to přítom-
nost ženského rodu v osobě mluvčího, který 
Boha oslovuje (to je ale mimochodem něco, 
co najdete i ve starších tradičních textech). 
Dále pak jde o zmínění židovských osobností 
a postav z dějin (jako třeba pramatky vedle 
praotců). Zároveň jsem měla potřebu reflek-
tovat více ženský život a životní cyklus ženy. 
Také jsem považovala za důležité bohaté 
zastoupení ženských autorek textů – máme 
přece tolik zajímavých a nadaných umělkyň! 
A nakonec nejzávažnější věc, a sice oslovení 
Boha samotného. Bůh nemá fyzické tělo 
a nemůžeme ho genderově někam zařadit. 
Přesto o něm neustále mluvíme v mužských 
atributech – jako o králi, soudci, pastýři. 
K těmto atributům jsme tedy navrhli třeba 
alternativu matka nebo duch (slovo ruach, 
tj. duch, má v hebrejštině ženský rod, pozn. 
red.). Pro někoho je to moc, pro někoho 
málo… Uvidíme. Jak říkám, každý nový sidur 
je předstupněm k tomu dalšímu.

V textu siduru je spousta izraelských 
soudobých autorů a umělců a odráží tak 
izraelskou kulturu. Sama jste zmínila, že 
sidur reflektuje potřeby místní reformní 
komunity. Chystáte přesto překlad Vašeho 
siduru třeba do angličtiny?

Nevím, jestli celý text, ale část pro svátky 
a šabaty se už překládá do angličtiny a při-
pravuje pro vydání, které by mělo být dvoj-
jazyčné – hebrejsko-anglické – což je další 
výzva. Já jsem tomu každopádně otevřená. 
Nebyl to sice můj záměr a při sestavování 
siduru jsem na to nemyslela, ale kdyby chtěl 
kdokoliv celou knihu nebo jen část přeložit 
do jakéhokoliv jazyka a používat ji, nabízím 
ráda své dílo jako zdroj.

PTALA SE RÁCHEL POLOHOVÁ 
Foto autorka

Rabínka prof. Dalja Marx se narodila a vyrostla 
v Jeruzalémě, vystudovala Hebrejskou univer-
situ a vedle toho také jeruzalémskou školu pro 
rabínská studia Hebrew Union College. Roku 
2003 byla ordinována jako rabínka a od té doby 
aktivně působí v rámci reformního judaismu.
Od roku 2011 vyučuje rabínské studenty progre-
sivního a reformního judaismu liturgii a midraš, 
a to jak v její domovské instituci Hebrew Union 
College, tak i v dalších vzdělávacích institucích 
v Evropě.
Prof. Marx je autorkou několika publikací 
a textů s tematikou liturgie a modlitby v rámci 
reformního judaismu – mezi nimi např. Ba-zman 
(Jeruzalém, 2018).
Dalja Marx je vdaná, má tři děti a žije v Jeruzalémě.

Poznámka u Amidy: 
„A je možné doplnit 

také jména pramatek 
Bilhy a Zilpy“

„Moše obdržel Tóru ze Sinaje…“ x „Sára obdržela 
Tóru ze Sinaje…“
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Jew’s News v novém kabátě
Nejen časy, ale i Jew’s News 
se mění, a proto nadešel 
čas posunout se opět 
o kousek dál. Po třech letech 
svědomité práce nás opouští 
šéfredaktorka Albertina 
Čížková. 

Přišel proto čas se rozloučit se starým 
vedením a připomenout si příběh magazínu, 
který vám už šest let přináší glosy, fotoga-
lerie a rozhovory a všemožně se vás snaží 
bavit. Protože i nadále chceme vydávat další 
články, interview a fotografie a nemíníme ve 
své práci přestat, chceme rozšířit naše řady 
o nové členy redakce. Obracíme se proto i na 
vás s následující nabídkou:

Staňte se členy naší redakce!
– Jste student? Baví vás psaní a chcete se 

v něm zlepšovat? Potřebujete někoho, 
kdo by vás vedl a poradil vám, jak své 
texty dovést k dokonalosti? Přejete si své 
články, básně, povídky nebo foto-příběhy 
zveřejnit, ale nemáte zatím mnoho 
zkušeností? Jew’s News jsou ideální 
platformou, kde můžete začít publikovat 
své texty.

– Píšete rádi, ale potřebujete vnést do svého 
psaní pravidelnost a konzultovat své texty 
se zkušenými odborníky? Dostane se vám 
dobrého vedení a naučíte se zdokonalit 
svůj styl díky našim zkušeným členům. 
Vždy si na vás najdou čas a poradí vám, jak 
psát profesionálně.

– Zajímá vás žurnalistika, ale potřebujete 
se odněkud odrazit? Plánujete tento obor 
studovat, věnovat se mu a hledáte místo, 
kde publikovat své prvotiny a načerpat 
zkušenosti pro svou další práci? Naučíme 
vás psát eseje, články, fejetony. Dozvíte se, 
jak udělat dobré interview, zájemci se také 
mohou naučit základy fotografování.

– Zajímají vás Lauderovy školy? Chcete se 
seznámit s dalšími studenty a dozvědět se 
o „Lauderkách“ víc? Podívejte se na naše 
stránky a zkontaktujte nás. Určitě vám 
budeme moct poradit.

Náš příběh
Připomeňme si nyní začátky naší redakce 
a její největší úspěchy. Redakce Jew’s News 
vznikla na jaře roku 2016 jako experimen-
tální podnik. Šlo už o několikátý studentský 
magazín Lauderových škol, nikdo však 
nečekal, že bude nakonec vycházet již téměř 
šest let. Studenti pod vedením prvního šéfre-
daktora a zakladatele Jakuba Kuthana začali 

psát o architektuře, komentáře k politickému 
dění a vydávat své povídky. Mezi první úspě-
chy patřily rozhovory s vrchním zemským 
rabínem Karolem Efraimem Sidonem nebo 
s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo 
Pavlátem. Jew’s News pokračovaly ve své 
tvorbě dál a účastnily se mnoha veletrhů 
v Lauderových školách a mohli jste se s nimi 
setkat i na každoročním Judafestu, který 
organizuje Česká unie židovské mládeže.

V roce 2018 se s námi rozloučil Jakub 
Kuthan, který ve spolupráci s Eliášem 
Gaydečkou a Petrem Janem Vinšem vydal 
zrestaurovanou a přeloženou knihu komik-
sových příběhů jidiš dohazovače Gimpla 
Bejmiše od Samuela Zagata.

Čas šel dál a Jew’s News sbíraly další roz-
hovory a další zkušenosti. Díky spolupráci 
s časopisem Maskil vám naše redakce mohla 
každý měsíc přinášet seriály o židovských 
památkách a architektech. Nedílnou 
součástí studentské konference In medias 
res v Lauderových školách byly i rozhovory 
s přednášejícími – z těch nejznámějších 
můžeme jmenovat Michaela Žantovského 
nebo Danu Drábovou.

K našemu velkému překvapení přestála 
naše redakce i několik lockdownů, aniž by 
se většina jejích členů nervově zhroutila 
a musela požádat o přeložení do sanatoria 
pro duševně choré.

Velkou oporou pro nás byly, a i nadále 
zůstávají Lauderovy školy v Praze. Chceme 
poděkovat především panu řediteli Petru 
Karasovi za jeho dlouholetou pomoc 
a trpělivost a za to, že za námi vždy stál 
a podporoval nás v naší práci.

Nyní nadešel čas předat žezlo dál, a proto 
vám s radostí oznamujeme, že novou šéf-
redaktorkou našich novin se stává Aneta 
Payne a jejími zástupci Filip Meszáros 
a Anežka Janáková z Lauderových škol. 
Můžete se těšit na příliv nových článků a na 
nové, dosud neznámé redaktory. Pokud se 
i vy chcete stát součástí příběhu naší redakce 
a utvářet s námi její historii, obraťte se přímo 
na nás na emailové adrese

redakce.jn@seznam.cz
Děkujeme všem čtenářům za dosavadní 

zájem a podporu a doufáme, že se s vámi již 
brzy setkáme na našich stránkách:

https://jews-news.webnode.cz
Doufáme, že vás i nadále budeme bavit 

a rozšiřovat vaše kulturní obzory.
S přáním všeho dobrého

VAŠE REDAKCE JEW’S NEWS

Jew’s News je magazín studentů gymnázia Lauderových škol v Praze. 
Tato dvoustrana vychází jako příloha měsíčníku Maskil laskavou péčí 
Bejt Simcha. Redakce: Albertina Čížková – šéfredaktorka, Filip Mészáros – 
zástupce šéfredaktorky a fotograf, Marta Šišková, Viktorie Křístková, 
Lída Dočekalová, Kosma Vačkář, Tamir Yaffe, Sebastián Jirkal, 
Hana Dymešová, Julie Gaydečková – redaktoři.  
Kontakt: www.lauderky.cz, e-mail: redakce@lauder.cz
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LITERATURA S DAVIDOVOU HVĚZDOU

Události, na které nelze zapomenout

Poměrně tenká, ale svým významem 
důležitá publikace z nakladatelství P3K 
nese název JUDAISMUS V TEREZÍNSKÉM 
GHETTU. A to je téma, jímž se autorka Marta 
Malá, ředitelka Nadačního fondu obětí holo-
caustu, intenzivně zabývala již v době svých 
studií judaistiky. Svou diplomovou práci 
na Husitské teologické fakultě Univerzity 
Karlovy věnovala náboženskému životu 
v terezínském ghettu, stejně tak pozdější 
práci disertační. Tu nyní přepracovala pro 
širší veřejnost, doplnila originálními ilust-
racemi – jsou zde fotografie, dětské kresby 
a dokonce několik v hebrejštině psaných 
svatebních smluv! Tak vznikla útlá, ale obsa-
hem hutná knížka, která přináší v mnohém 
úhlu nový pohled na praktikování judaismu 
v terezínském ghettu a jeho významu 
v kontextu extrémních životních podmínek 
ve válečném období. Kniha je o to význam-
nější, že toto historické téma nebylo dosud 
komplexněji probádané. Cílem publikace je 
objasnit otázku významu židovských tradic 
pro přežití vězeňské židovské komunity, 
a k tomu autorka využila často neznámé či 
málo známé prameny, jako jsou vzpomínky 
přeživších terezínských vězňů, jež mají 
nenahraditelnou výpovědní hodnotu.

Trochu již pozapomínané dílo Františka 
Roberta Krause svým novým pečlivým vydá-
ním v nakladatelství Cattacan prokazuje, 
že patří do zlatého fondu autentické české 
literatury o holocaustu. A PŘIVEĎ ZPĚT 
NAŠE ROZTROUŠENÉ…, jak zní název knihy, 
je začátkem modlitby Avinu Malkeinu (Otče 
náš, Králi náš), jež předpovídá, že poté, co byl 
národ rozprášen do všech koutů světa, Hos-
podin jej opět shromáždí v Zemi zaslíbené. 
Novinář a spisovatel František R. Kraus si 

úvodní verš zvolil jako souhrnný název pro 
soubor svých autobiografických reportáží 
o době holocaustu. Prošel po terezínském 
ghettu koncentračními tábory Osvětim, 
Glivice a Blechhammer. Popisuje i pochod 
smrti, útěk a návrat domů přes již osvobo-
zenou Budapešť. Dílo je jedním z prvních 
zveřejněných (1946) svědectví o tragickém 
osudu (nejen) českých Židů v letech nacis-
tické okupace. Text psal záhy po válce, proto 
měl ještě v dobré paměti všechny události. 
Cenný a autentický je i terminologický slov-
ník a slovníček koncentráčnického slangu. 
Kniha vyšla jako druhý svazek souborného 
díla Františka R. Krause. Těšíme se na třetí.

Téměř sedmisetstránková kniha velkého 
formátu z pera Luise Ginzberga LEGENDY 
ŽIDŮ slibuje čtenářský zážitek, i když jeho 
dosažení nemusí být tak docela snadné. 
Legendy, jež lze výstižně charakterizovat 
jako „příběhy, které v Bibli nenajdete“, jsou 
průběžně doplňovány odborným poznámko-
vým aparátem, a ten je na mnoha stránkách 
delší než samotný text literární. Poznámky 
však často přinášejí nové detailní informace 
o dobových okolnostech děje a pozoruhod-
nou analýzu textu, která je nesmírně cenná 
a přináší i překvapení. Tak třeba v kapitole 
29. Smrt a pohřbení Sáry se v poznámce 
dozvíme, že ohledně chvály, kterou Abraham 
pronesl na Sářinu adresu, je ve slově „opla-
kávat ji“ použito v masoretském textu malé 
písmeno kaf, což podle autora naznačuje, že 
Abraham Sářinu smrt ve skutečnosti příliš 
neoplakával…

Autor, který se narodil jako Levy Ginzburg 
roku 1873 v hlavním městě Litvy Kaunasu 
(jméno si upravil poté, co r. 1899 emigroval 
do USA, zemřel v roce 1953 v New Yorku), 
byl potomkem několika význačných rabínů 
a sám měl pověst zázračného dítěte s feno-
menální pamětí. Dokázal vstřebávat stovky 
příběhů v různých verzích a v původních 
jazycích, přitom si všímal rozdílů naznaču-
jících, který příběh je původní a který odvo-
zený. Jak se praví v knize, „toto Ginzbergovo 
dílo dodnes představuje odrazový můstek 
pro studium biblických legend obecně 
a autorovy závěry nebyly pozdějšími objevy 
tzv. svitků od Mrtvého moře a gnostických 

rukopisů z Nag Hammádí vyvráceny, nýbrž 
vesměs potvrzeny.“ Český čtenář může tak 
poprvé nahlédnout do textů, jež se formovaly 
tisíce let a úzce souvisejí s pojmem „ústní 
Tóra“. K jejímu písemnému zaznamenání byl 
důvod teprve po zničení Chrámu v roce 70 o. 
l. (po tzv. churbanu), tedy po skončení období 
druhého chrámu.

Židovské legendy patří do pokladnice svě-
tové literatury. Zatím vyšel první díl, druhý 
se už v nakladatelství Triton připravuje. 
Václav Petr jej přeložil z amerického vydání.

Postupujeme vlastně od tenčích knih k sil-
nějším. Tím největším a nejtlustším svaz-
kem je na této stránce poslední z děl Jiřího 
Padevěta zabývajících se druhou světovou 
válkou – nese lapidární název KRONIKA 
PROTEKTORÁTU. Jejím obsahem je, tak 
jako v každé správné kronice, soupis událostí 
den po dni – počínaje 14. březnem 1939, kdy 
se Slovensko odtrhlo a vytvořilo samostatný 
Slovenský stát, ovšem klerofašisticky ori-
entovaný. Ve stejný den Maďarsko přepadlo 
sousední území tehdy československé 
Zakarpatské Ukrajiny, kterou bránily naše 
jednotky. Už v noci začaly skupiny místních 
Němců přepadávat správní budovy v tehdy 
z velké části německém Brně. A druhý den 
obsadila německá armáda postupně celé 
území Čech a Moravy. V Praze se objevila 
v osm ráno a v poledne už ovládla celé 
město…

Kronika se dá číst na přeskáčku, čtenář 
si může vybrat třeba datum narození svých 
předků a podívat se, co se událo v den, když 
jim bylo jenom pár let. A co se událo třeba 
17. listopadu 1939 kromě přepadení a uza-
vření českých vysokých škol? V Sudetech od 
toho dne museli Židé používat v dokladech 
a při služebním styku další „křestní“ jména, 
muži Israel a ženy Sára! Najdeme tu dobové 
fotografie i portréty významných osob, děje-
pis se tak učí docela zábavnou formou. Snad 
jen by mohla být tato obří tříkilová kniha 
při příštím vydání rozdělena do dvou dílů, 
s nimiž by se lépe manipulovalo.

LUBOR FALTEISEK
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Požehnání dvanácté
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi 
všehomíra, jenž opásáváš Izrael silou.

Když se Jitka vrátila domů, byly dvě hodiny 
v noci. Sepnul jí automatický zvyk z dob, kdy 
ještě její syn Jáchym chodil na první stupeň, 
a šla se podívat do jeho pokoje, jestli spí. Její 
zrak okamžitě padl na Jáchymovo čerstvé 
dílo zobrazující muže a ženu, jak tančí 
tango, tvářemi jsou obráceni k sobě a jejich 
zrak sklouzává k malému chlapci, který se 
na ně dívá. Podlomila se jí kolena. Zavřela 
rychle dveře, jak nejtišeji to šlo, a kvapem se 
odebrala do obývacího pokoje osvíceného 
jen vzdálenými světly z ulice, kde padla na 
pohovku a propukla v pláč, který se vzhle-
dem k pozdní hodině snažila co nejvíc tlumit.

Před očima měla Jáchymův obraz a záro-
veň se jí v uších ozývala slova postaršího 
malíře, ke kterému ji toho večera zavedl bratr 
na nečekanou návštěvu.

„Madam, přinesla jste s sebou krásné 
světlo, i když ho možná skrz tu temnotu, 
která ve vás dosud je, zatím nevidíte. Dobře 
mi svítíte na obraz.“

Její rozum to sotva pobíral a říkal jí: Co to 
ten starej dědek mele? Avšak něco v ní to do 
sebe vsávalo jako mech vláhu z deště. Celé jí 
to připadalo surreálně neskutečné. Něco v ní 
bylo napjatě ztuhlé, ale přitom se rozesmála: 
„Rozume, posílám tě na dovolenou do Kari-
biku!“

„Madam, tleskám vám – musíte si od něj 
na chvíli odpočinout,“ přisvědčil jí malíř.

A pak se všichni smáli a malíř přidal do 
svého obrazu postavu amazonky s ohnivými 
vlasy.

Teď seděla u sebe doma, z očí se jí draly 
slzy, ničemu nerozuměla – ani tomu, co 

zažila u malíře, ani tomu, co spatřila v Jáchy-
mově pokoji. Zároveň byla zmatená a záro-
veň někde v hloubi cítila, že je to tak dobře.

Po chvíli zaslechla šramot. Do obývacího 
pokoje se nejistými kroky tápajícími ve tmě 
přikradl její muž Jirka.

„Nějak se mi nedaří spát. V kolik jsi přišla?“
Jitka nebyla schopná odpovědět. Teprve 

teď, když si Jirkovy rozespalé oči přivykly 
tmě, zaznamenal na její tváři slzy. Nesměle 
ji pohladil, což byla další z věcí, které dlouho 
neučinil, a řekl jen:

„Já vím, je to teď těžký.“
„Nic nevíš, jestli jsi neviděl Jáchymův 

pokoj.“
Ačkoliv Jirka nechtěl být dalším narušite-

lem synova spaní, přeci jen se tam vypravil. 
I jeho samého obraz zasáhl.

„Vypadá to, že máme před sebou jasný 
úkol,“ konstatoval, když se vrátil k Jitce.

„Jenže jsme oba založení racionálně, a ne 
emocionálně, čímž jsme to Jáchymovi celý 
podělali,“ poznamenala k tomu. Vzápětí si 
připomněla, že před třemi hodinami vypra-
vila svůj rozum na exotickou dovolenou. „Ale 
třeba to nemusí být navždy,“ dodala.

„Právě,“ doplnil ji Jirka. „Ještě před pár 
týdny jsme si to nedovedli představit, ale 
mezitím jsme si uvědomili pár dost pod-
statných věcí. Být racionální je tak krásně 
bezpečné.“

„A někdy tak zoufale nudné… Kdybys tak 
věděl, co jsem zažila se svým bratrem…“

Když mu vylíčila svůj zážitek z hradčan-
ského Nového Světa, Jirka poznamenal:

„Začínám v tobě vidět něco z té Jáchy-
movy tanečnice.“

V temném šeru pokoje nebylo vidět, jak se 
Jitka zarděla.

„Jaké to vůbec bylo s Milošem?“ zeptala 
se.

„Dobré, hodně dobré. To ti je zvláštní, co 
jsem o sobě dlouhou dobu nevěděl, ačkoliv 
jsem to někde uvnitř v sobě věděl. Stačilo 
jenom, aby mě Miloš trochu popostrčil. 
Správný člověk ve správnou chvíli je nad 
zlato.“

„A co to bylo, co jsi nevěděl, že jsi věděl?“
„Je toho nějak všeho hodně…“
Rozpačitě si poposedl blíž k Jitce. Ta část 

Jirky, která se právě probouzela po dlouhé 
době k novému životu, zápasila s tou dobře 
známou. Jako by zároveň věděl a zároveň 
nevěděl, co udělat. Nakonec Jitku zezadu 
objal – nesměle, poněkud nejistě, jako mla-
dík, který teprve začíná objevovat ženskou 
intimitu. Pomalu se před nimi začínal 
objevovat nový svět, a i když si v něm nebyli 
jistí, cítili, že je v tom něco příjemného, něco, 
co ve svých dosavadních životech docela dost 
postrádali. A z toho se rodila jejich nová síla 
a nová zdatnost.

„Promiň, ještě mi moc nejde mluvit 
o svých pocitech,“ ozval se Jirka po chvíli.

„Ani já na to nejsem vůbec zvyklá.“
„Miluju tě, Jitko.“
Následovalo dlouhé ticho. Jako by těch 

nenadálých překvapení nebylo za dnešní 
noc dost. Tohle, tohle znělo Jitce hodně 
vzdáleně. Když spolu začali s Jirkou chodit, 
dělali si legraci z lidí, kteří si něžně sdělovali 
slůvka lásky. Shodovali se na tom, že tahle 
sentimentálnost není pro ně. Věděli, že jsou 
tu jeden pro druhého. Věděli to na věcné 
rovině a měli dojem, že takhle to stačí. Teď jí 
Jirka poprvé opravdu vyznal lásku. Jitku to 
zasáhlo. Zároveň ji to zahřálo, dodalo pocit 
větší síly a bezpečí a zároveň tak nějak nevě-
děla, co s tím.

„Promiň, asi jsem to neměl říkat. Nejspíš 
to zní ode mě nepatřičně. Já … já se omlou-
vám.“

„Ty promiň, že jsem mlčela. Nejsem na to 
zvyklá a zaskočilo mě to.“

„Asi máš pravdu, že se to k nám nehodí.“
„Jenom jsem řekla, že nejsem zvyklá. Ale 

zvyky přece můžeme změnit. Promiň, jsem 
celá vykolejená 
a tvoje vyznání jsem čekala ze všeho nejmíň. 
Prosím, řekni to znovu.“

Znovu bylo ticho. Jirka se bál, že zažije 
druhý nezdar a zklamání.

„Asi jsem se tě dotkla, viď… Možná to 
zkusím teď já: Jirko, já tě miluju.“

Teď byl zaskočen Jirka. Bál se, že v Jitčině 
hlasu uslyší strojenost, ale pocítil v něm 
něhu. Něhu, na kterou nebyl zvyklý a které 
přesto dokázal uvěřit. I on se nyní cítil být 
silnějším.

„Taky tě miluju, Jitko.“

JAN DAVID REITSCHLÄGER
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KULTURA

Kulturní program listopad a prosinec 2021
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

 Životní příběh Artura Radvan-
ského
V listopadu tohoto roku by 
se sta let dožil výrazný člen 

pražské židovské obce Artur Radvanský 
(1921−2009). Už jako osmnáctiletý byl roku 
1939 zatčen za pomoc uprchlíkům do Polska 
a poté prošel šesti koncentračními tábory. 
Jako jediný z početné rodiny přežil a vrátil 
se do Československa. Po válce vystudoval 
vysokou školu a vedle své práce a rodiny se 
aktivně podílel na životě pražské židovské 
obce, kde se věnoval zejména dětem a mlá-
deži. Na osobnost Artura Radvanského bude 
vzpomínat jeho dlouholetá spolupracovnice 
Michaela Vidláková. / Vstup volný

 Evangelium v kontextu součas-
ného výzkumu judaismu 
období druhého chrámu
Cílem přednášky Františka 

Ábela z Evangelické bohoslovecké fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislavě je 
představit současný stav bádaní v oblasti 
judaismu období druhého chrámu, primárně 
v kontextu výzkumu života a zvěstí Pavla 
z Tarzu. Interpretace myšlenek tohoto 
židovského myslitele, který nikdy neopustil 
judaismus, ani nezavrhl Tóru, jsou jedním 
z důležitých kroků ke vzájemnému dialogu 
současných kulturních a náboženských tra-
dic. Historicko-kritický přístup lze současně 
využít v boji s různými projevy náboženské 
a kulturní intolerance, xenofobie a antisemi-
tismu. / Vstup volný

 Současný izraelský film: 
Tel Aviv v plamenech
V poslední části cyklu filmové 
historičky Alice Aronové bude 

ke zhlédnutí mistrná sonda do života Pales-
tinců a Židů od izraelského režiséra Sameha 
Zoabiho. Komedie Tel Aviv v plamenech 
(Izrael, Lucembursko, Německo, Francie 
2018, 97 min) vypráví o Salamovi, který každý 
den musí do práce přes izraelskou kontrolu. 
Když se kontrolující voják dozví, že Salam je 
scenáristou populárního televizního seriálu, 
rozhodne se zasahovat do děje a pomáhat 
utvářet příběh této telenovely. Atraktivní 
filmařské prostředí, skvělé herecké výkony, 
chytrý humor, to vše nabízí komedie z regi-
onu plného napětí. V originále s českými 
titulky. / Vstup volný

 Karel Ančerl v neznámých 
dokumentech
Při práci na novém dokumen-
tárním filmu o dirigentu Karlu 

Ančerlovi (1908−1973), který připravuje 
společnost Mimesis Film, se podařilo objevit 
mnoho nových unikátních audiovizuálních 
záznamů a ukázek z rodinné či pracovní 
korespondence. Stopy zavedly badatele 
z batelovského ghetta až do Izraelské filhar-
monie. Osobnost Karla Ančerla a osudy jeho 
rodiny přiblíží hudebník a producent filmu 
Ivan Bierhanzl a dirigentova vnučka Maximi-
liane Ančerlová. / Vstup volný

 Dostavte se v pondělí 
24. 11. 1941 nejpozději 
v 5:00 hod. ráno…Zřízení ghe-
tta Terezín

Před 80 lety, na podzim roku 1941, došlo 
k několika přelomovým událostem, které 
ovlivnily dění v Protektorátu Čechy Morava 
na mnoho dalších let. Přednáškový cyklus 
historiček Židovského muzea v Praze Radany 
Rutové a Jany Šplíchalové tyto, nejen pro 
židovské obyvatele tragické, milníky připo-
mene. Přednáška je součástí cyklu Události 
roku 1941 ve vzpomínkách pamětníků a doku-
mentech ŽMP. / Vstup volný

 Judaismus druhého chrámu: 
definice oboru a jeho dějiny 
v kritické reflexi
Smyslem přednášky Davida 

Cielontka z Kabinetu pro klasická studia 
Filosofického ústavu AV ČR bude podívat se 
na proměny zájmu o tento obor, jaké termíny 
bádání používalo a jaké předporozumění se 
s těmito termíny – například raný, střední 
či pozdní judaismus, judaismus mezi biblí 
a mišnou aj. – pojí. / Vstup volný

 Ať žije Mordechaj! aneb Veselé 
putování židovskou historií
Jak se rodila kniha Cha cha 
chá, zasmál se Mordechaj (Argo, 

2020) i výstava, která seznamuje malé i velké 
čtenáře s dějinami Židů na našem území for-
mou dobrodružného příběhu? U příležitosti 
stejnojmenné výstavy, která je od listopadu 
do konce prosince ke zhlédnutí v prostorách 
OVK ŽMP se uskuteční beseda s autory textů 
Klárou Smolíkovou, Tobiášem Smolíkem 
a ilustrátorem Vojtěchem Šedou. / Vstup volný

DÍLNA OVK ŽMP 
Maiselova 15, dvůr

 Nedělní dílna pro rodiče a děti: 
Lvíček Arje slaví Chanuku
Proč má chanukový svícen osm 
ramen? A proč se o Chanuce jí 

koblížky a bramboráky? Kdo jsou to vlastně 
Makabejci? Děti společně se lvíčkem Arje 

zapálí chanukiji, zahrají si drejdl, ochutnají 
koblížky a naučí se písničku. 
Prohlídka: Španělská synagoga 
/ Vstupné 70 Kč

MAISELOVA SYNAGOGA,  
MAISELOVA 10

 Hebrejské meditace – violonce-
llo a akordeon / Dominika 
Weiss Hošková a Jana Bezpal-
cová

Koncert kompozice violoncella a akordeonu 
s hebrejskými motivy v podání přední 
české violoncellistky Dominiky Weiss 
Hoškové a uznávané akordeonistky Jany 
Bezpalcové. Vstupenky na koncert možno 
zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, 
v Informačním a rezervačním centru muzea 
(Maiselova 15, Praha 1), v síti Prague Ticket 
Office – Via Musica a na webových stránkách 
Židovského muzea v Praze. / Vstupné: 230 Kč

Kultura obce

ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE

 Španělská synagoga 
Koncert Věčné naděje
Program k 80. výročí zahájení 
deportací českých a morav-

ských Židů z protektorátu Čechy a Morava. 
Bente Kahan, Ronen Nissan a NFM Leo-
poldinum Orchestra uvedou ve Španělské 
synagoze skladby terezínských skladatelů.
Vstupenky: www.vecnanadeje.org

 Památník Terezín
Pochod živých se svíčkami
Symbolická pouť k výročí 
příchodu prvního transportu 

do Terezína v roce 1941 z Bohušovic nad Ohří 
do Terezína.

 Zapálení prvního chanuko-
vého světla před nádražím 
Bubny
Zapálení prvního chanukového 

světla před nádražím Bubny zahájí osmi-
denní cyklus svátku světel.

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ 
Dům šámese, Smetanovy sady 80/5, 
301 00 Plzeň

 Dva stromy v zahradě Eden
Přednáší: Mgr. et Mgr. Zdeňka 
Špiclová
Předdějiny, jinak též příběhy 

počátků neboli prvních jedenáct kapitol 
knihy Genesis, patří mezi nejslavnější 
biblické texty, které po staletí formovaly 

PONDĚLÍ

15. 11. 
18.00

STŘEDA

24. 11. 
18.00

ČTVRTEK

25. 11. 
18.00

STŘEDA

1. 12. 
18.00

STŘEDA

8. 12. 
18.00

PONDĚLÍ

13. 12. 
18.00

STŘEDA

15. 12. 
18.00

NEDĚLE

12. 12. 
10.00

ČTVRTEK

9. 12. 
19.00

ÚTERÝ

23. 11. 
19.30

STŘEDA

24. 11. 
16.00

NEDĚLE

28. 11. 
18.00

PONDĚLÍ

15. 11. 
17.00
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 Praha – Jeruzalém v obrazech
Izraelská grafička a malířka 
Hana Alisa Omer se narodila 
jako Alžběta Loewyová v roce 

1947 v Dunajské Stredě na jižním Slovensku 
v židovské rodině. Vystudovala v Bratislavě 
střední Školu umeleckého priemyslu. V roce 
1967 odjela s matkou navštívit tety do Izraele 
a už se nevrátila. V Izraeli získala stipendium 
na výtvarné Akademii Bezalel v Jeruzalémě, 
kde studovala grafiku. Později pracovala jako 
grafička v nakladatelství a zároveň se věno-
vala vlastní volné tvorbě. V posledních letech 
žije pravidelně střídavě v České republice 
a v Izraeli. Její výstava „Spojení Praha – Jeru-
zalém“ bude k vidění v Klubu Samaří.
Klub Samaří – Soukenická 1, Praha

 Festival Teplický cimes
Dny židovské kultury v Tep-
licích každý rok v listopadu 
přinášejí zajímavou židov-

skou a izraelskou kulturu. Letošní rok se 
opět můžeme těšit na kulinářský zážitek 
s kuchařem Noamem Daromem nebo na 
představení izraelské autorky Hadar Galron, 
které napsala pro liberecké divadlo F.X.Šaldy 
Moje první židovské Vánoce. Určitě je tedy 
na co se těšit, Teplický Cimes slaví 10 let své 
existence, tak to oslavme s ním.
Více informací a vstupenky najdete 
na www.teplickycimes.cz

4. 11. –
30. 11. 

7. 11. –
29. 11. 

židovskou i křesťanskou tradici. Jsou to typo-
logické vyprávění, stojící mimo čas a prostor, 
určující vztahy mezi Bohem, světem a člově-
kem. Známým textům se ale často stává, že 
tradice a naše představy zamlží, co je v nich 
opravdu obsaženo. Přednáška se zastaví 
u několika zásadních momentů, představí 
jejich výklad a zasadí je do historických 
i literárních souvislostí.

 Různé chutě judaismu – 
Moudré ženy Talmudu – Ima 
Šalom
Přednáška Sylvie Wittmannové 

z cyklu Různé chuti judaismu. Přijďte se 
dozvědět více o mudrcích talmudu.

 Online cyklus Toulky Izrae-
lem – Negevská poušť
Přednáší: Mgr. Karel Hrdlička
Přednáška představí Negevskou 

poušť, která je nejrozsáhlejší pouštní oblasti 
Izraele a pokrývá celou jižní polovinu státu. 
V přednášce si představíme nejzajímavější 
místa Negevu s ohledem na jejich přírodní 
krásy a na jejich historické a náboženské 
souvislosti. Ukážeme si také, proč tuto neprá-
vem opomíjenou oblast stojí za to navštívit.
Pro odkaz napište na adresu zoom@zoplzen.cz
Zoom místnost se otevírá patnáct minut 
předem.

 Land of Promise
Promítání snímku Land of 
promise (historický sionistický 
snímek v anglickém jazyce) 

s komentářem Mgr. Zbyňka Taranta, Ph.D.
Historicky první sionistický zvukový film 
byl natočen roku 1935. Snímek má česko-
-židovskou stopu v osobě produkčního Leo 
Hermanna a je známý pod dvěma názvy: 
„Land of Promise“ (Země zaslíbená), nebo 
„Le-chajim chadašim“ (Vstříc novému 
životu). Na svou dobu revoluční dílo bylo 
v prvních řadách propagační materiál sio-
nistické rozvojové agentury Keren ha-jesod. 
Jeho styl, který našinci neomylně připomí-
nají dobové filmové týdeníky, je jedinečný 
dokladem doby, která ještě neznala rozdíl 
mezi dokumentem a propagandou. Přibližně 
hodinový snímek, uvolněný pod svobodnou 
licenční archiv Stevena Spielberga, obsahuje 
nejen jedinečné staré záběry izraelských 
měst a kibuců, ale je především jedinečným 
dokladem dobového sionistického myšlení, 
ve kterém zaznívají témata jako kolonizace, 
orientalismus, utopismus, technooptimis-
mus, negace diaspory nebo étos soběstač-
nosti. Projekcí vás provede Zbyněk Tarant 
z Katedry blízkovýchodních studií FF ZČU 
v Plzni. Před filmem proběhne krátké uve-
dení do historického kontextu a technických 
aspektů filmu. Po filmu bude následovat dis-
kuse – ať už o snímku samotném, nebo jeho 

širších souvislostech. Film je v angličtině 
s hebrejskými titulky.

 Výstava Osm světel
Ve dnech 28. listopadu až 6. pro-
since se rozzáří Stará synagoga 
i prostor okolo ní. Unikátní 

světelná instalace bude netradiční oslavou 
židovského svátku Chanuka.
Ateliér multimediální tvorby FDULS – Sut-
narka pod vedením MgA. Jana Morávka při-
pravila tuto příležitost světelnou instalaci.
Podobně jako se po osm dní postupně zapa-
lují svíčky na chanukiji, tak i tato akce bude 
každým dnem gradovat.
Slavnostní zahájení a zapálení první chanu-
kové svíčky realizují za přítomnost vážených 
hostů a zazní tradiční chanukové písně 
v nastudování Plzeňské konzervatoře.
Závěrečný koncert pod taktovkou Václava 
Benjamina Špírala představila „orchestrální 
impresi“ ve spojení hudby a světla.

ČTVRTEK

25. 11. 
17.00

PONDĚLÍ

22. 11. 
17.00

ČTVRTEK

25. 11. 
18.00

28. 11. –
6. 12. 

Šana tova!
Nevíte, co na Chanuku? Co třeba nový sváteční zpěvník?
Knížka každou chvíli vyjde z tiskárny a poputuje rovnou k těm, kdo si ji už 
objednali a podpořili její vznik.
Ti, kdo s nákupem dosud váhali, a nechtějí už čekat na následnou distribuci, 
mohou stále zpěvník objednávat třeba přímo na webové adrese  
www.sanatova.cz a zazpívat si na Chanuku nové písničky



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. 
Uzávěrka tohoto čísla 5. 11. 2021. 
Uzávěrka příštího čísla 28. 11. 2021. 

Redakce: Ráchel Polohová , Anna Bendová.
Redakční Rada: Pavlína Schultz, Tomáš 
Novotný, Fedor Gál, Věra Razáková, Jiří 
Blažek. 
koRektuRy: Tereza Macigová. 
GRafická úpRaVa a sazba: Studio Designiq.
tisk: GRafotecHna plus, s. r. o.
issn: 2570-6373

maskil

MODLITBA

Amida
1. Otcové a matky
Bože našich otců a našich matek, pomoz nám 
a zachraň nás.
Požehnán jsi Ty, Hospodine, štíte Abraha-
mův, který ses rozpomněl na Sáru.

2. Mocné činy
Od Šmini aceret: V hrdinských činech deště 
je náš život Od Pesachu: V hrdinských činech 
rosy je náš život.
Požehnán jsi Ty, Hospodine, vše přivádějící 
k životu.

3. Posvěcení Jména
Tvá velikost se posvětí v nás,
požehnán jsi Ty, Hospodine, Svatý Bože.

4. Znalost
Uč nás vědění a moudrosti.
Požehnán jsi Ty, Hospodine, dávající znalost.

5. Tšuva (navrácení)
Obrať nás, Bože, k sobě a navrať nás.
Požehnán jsi Ty, Hospodine, chtějící návrat.

6. Odpuštění
A rozežeň jako mračna naše zločiny.
Požehnán jsi Ty, Hospodine, který rozhojňu-
ješ odpuštění.

7. Vykoupení
Urychli čas našeho vykoupení
Požehnán jsi Ty, Hospodine, vykupiteli 
Izraele.

8. Uzdravení
Obvaž rány našeho těla i naší duše.
Požehnán jsi Ty, Hospodine, uzdravující 
nemocné.

9. Roky
Od 7. (mar)chešvanu: Dobrotou svých dešťů 
nás potěš a budou požehnány naše roky
od Pesachu: Dobrotou své rosy nás potěš 
a budou požehnány naše roky.
Požehnán jsi Ty, Hospodine, žehnající 
rokům.

10. Diaspory
Navrátí se naši roztroušení a naši rozptýlení 
ze vzdálených konců země.
Požehnán jsi Ty Hospodine, shromažďující 
vzdálené lidu Izraele.

11. Právo
Jako soudce urči naši spravedlnost.
Požehnán jsi Ty, Hospodine, králi milující 
spravedlnost a právo.

12. O svévolnosti
Pro své jméno dej zeslábnout našim nepřáte-
lům a těm, kdo nás sužují.
Požehnán jsi Ty, Hospodine, který lámeš zlo 
a porážíš zlomyslnost.

13. O spravedlivých
Nechť máme štít a pevnost.
Požehnán jsi Ty, Hospodine, který jsi podpo-
rou a zabezpečením pro spravedlivé.

14. Budování Jeruzaléma
Budeme se radovat v dokončení budování 
Tvého svatého města.
Požehnán jsi Ty, Hospodine, budující Jeru-
zalém.

15. Spása
Tajemství našeho vykoupení a naší spásy 
odhal.
Požehnán jsi Ty, Hospodine, dávající vyrůst 
rohu spásy.

16. Slyšící modlitbu
Jako tehdejší oběti ať slouží promluva našich 
rtů.
Požehnán jsi Ty, Hospodine, který slyšíš 
modlitbu.

17. Služba
Rozpomeň se na svůj lid Izrael a přijmi jejich 
modlitby.
Požehnán jsi Ty, Hospodine, který navracíš 
svého ducha (šechinu) a svůj lid na Sijón.

18. Díky
Skálo našich životů, pochváleno budiž Tvé 
jméno.
Požehnán jsi Ty, Hospodine, Tvé jméno je 
dobré a Tobě se sluší děkovat.

19. Mír
Naše svatosti, náš Bože, množstvím pokoje 
nás ozdob.
Požehnán jsi Ty, Hospodine, který činíš 
pokoj.

(Rabi Jehoram Mazor podle středověkého 
italského Seder chibur brachot
Převzato ze siduru Tfilat ha-adam)


