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Ženy u Západní zdi  
čtou z Tóry (reportáž na straně 10)
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ÚVODNÍK

Milí čtenáři,

právě čtete poslední předprázdninové 
číslo Maskilu. Skončilo nám poněkud 
smuteční období Omeru, oslavili jsme 
Šavuot – jak nám připomíná i rabínské 
slovo rabína Mayera – a teď můžeme už 
s radostí očekávat léto, prázdniny a slu-
níčko…

Toto „skoroletní“ číslo je z části 
věnováno historicko-společenským 
tématům – přečtete si tak, jak pokračuje 
příběh rozřezaných náhrobních kamenů, 
jimiž byla vydlážděna část Václavského 
náměstí, dozvíte se něco nejen o nových 
stolpersteinech, nebo si můžete připo-
menout spolu s naší redaktorkou Annou 
Bendovou v jejím historickém článku 
výročí atentátu na protektora Reinharda 
Heydricha. Obsah čísla ale zůstává pestrý, 
a tak zde najdete také tipy na návštěvu 
některých letních festivalů a dalších kul-
turních akcí nebo dokonce autentickou 
reportáž z modlitby žen u jeruzalémské 
Západní zdi a samozřejmě mnoho dalšího.

V neposlední řadě nám pro toto číslo 
poskytl rozhovor vrchní zemský rabín 
Karol Sidon, kterého jsme oslovili v rámci 
našeho seriálu jako náboženskou autoritu 
olomoucké židovské obce.

Přejeme příjemné čtení a na závěr ještě 
jedna důležitá zpráva:

Z důvodu zpoždění výplaty 
letošního příspěvku 
MK ČR jsme žel nuceni 
vydávání časopisu Maskil 
dočasně pozastavit. 
Věříme, že se situace brzy 
napraví a my výpadek do 
konce roku doženeme.

Všem čtenářům se 
omlouváme a děkujeme 
za pochopení.

REDAKCE A BEJT SIMCHA (VYDAVATEL)

RABÍNSKÉ SLOVO

Mnoho tváří svátku 
Šavuot
Letos jsme zahájili svátek 
Šavuot ihned po ukončení 
šabatu, tedy v sobotu večer 
4. června. První a druhý 
den svátku jsou 6. a 7. dne 
měsíce sivanu, tedy v neděli 
a v pondělí 5. a 6. června.

Svátek má několik názvů: חג השבועות – Svá-
tek týdnů (Exodus 34,22 a Deuteronomium 
 Svátek prvotin (Numeri – חג הביכורים ,(16,10
 .Svátek žní (Exodus 23,16) חג הקציר –,(28,26
Další názvy pak dostal svátek i od našich 
učenců חג העצרת – Svátek shromáždění a חג 
 ,Svátek (doba) darování Tóry – )זמן( מתן תורה
neboť tehdy nám Hospodin na hoře Sinaj 
daroval Tóru.

Svátek Šavuot je také jedním ze tří 
tzv. poutnických svátků – שלש רגלים, kdy 
Židé putovali do Jeruzaléma a přinášeli do 
Chrámu své dary a oběti (Pesach, Šavuot 
a Sukot).

Se svátkem Šavuot je spojeno mnoho 
obyčejů.

Například je zvykem jíst různé mléčné 
pokrmy nebo tvarohové dorty. Obyčej 
vychází ze slov Písně písní (4,11): Ze rtů ti 
kane strdí, má nevěsto, pod tvým jazykem je 
med a mléko…

ַחת ַבׁש ְוָחָלב ַתּ ה ְדּ ָלּ ְפָנה ִשְׂפתֹוַתִיְך ַכּ טֹּ  ֹנֶפת ִתּ
ְלׁשֹוֵנך…

Dalším důvodem jsou slova Numeri 28,26: 
V den prvních snopků, když o svátcích týdnů 
budete přinášet Hospodinu novou přídavnou 
oběť…

ה ַליהָוה ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָשׁ ּכּוִרים ְבּ  ּוְביֹום ַהִבּ
ֻבֹעֵתיֶכם… ָשׁ ְבּ

První písmena slov ה ַליהָוה  ִמְנָחה ֲחָדָשׁ
ֻבֹעֵתיֶכם ָשׁ  – מחלב dávají dohromady slovo ְבּ
z mléka.

Na Šavuot se pečou také zvláštní chaly 
(barchesy), například ve formě snopku, Desa-
tera, hory Sinaj nebo se peče sladká chala 
spletená ze sedmi pramenů těsta, které před-
stavují sedm nebes, jimiž sestoupil Hospodin 
na horu Sinaj, aby nám daroval Tóru.

Svátek týdnů slavíme především jako – זמן 
 čas darování Tóry Hospodinem מתן תורה
našemu národu na hoře Sinaj. Učenci se 
ptali, proč nám byla darována Tóra právě na 
Sinajské poušti. Jedním z několika důvodů 
je skutečnost, že poušť je místem, které je 
jakoby otevřeno každému člověku, ale nepa-
tří nikomu. Nemá zde úděl ten či onen kmen. 
Proto nám Hospodin daroval Tóru na poušti, 
aby nedošlo k rivalitě mezi kmeny, že Tóru 
daroval Hospodin na území toho či onoho 
kmene. Kmen, na jehož území by Hospodin 

daroval Tóru, by se mohl cítit tímto privile-
govaný.

Tóru jsme dostali na poušti také proto, 
že kdyby nám Bůh daroval Tóru až poté, kdy 
jsme přišli do zaslíbené země, tak by někteří 
mohli říci, že její přikázání – micvot – jsme 
povinni dodržovat pouze v zemi Izraele, 
a ne mimo ni. Přikázání Tóry, až na výjimky, 
například sedmý rok odpočinutí – šmita, 
jenž je spojen výlučně se zemí Izraele, jsme 
povinni plnit všude, na celém světě.

Tikun lejl šavuot
Jednou z tradic je תיקון ליל שבועות – náprava 
šavuotové noci. V noci ze 4. na 5. června až do 
svítání nejdeme spát, ale učíme se celou noc, 
případně se účastníme přednášek, jejichž 
tématy bývá svátek a Tóra. Tak napravujeme 
nedostatek našich předků, kteří málem pro-
spali darování Tóry, až je musel Všemohoucí 
probudit zapojením „pyrotechniky“ (viz Exo-
dus 19,16–19).

Druhý den Šavuot čteme také biblický 
svitek (megilat) Rút. Má to dva důvody: 
Jedním je, že Šavuot nazýváme též – חג 
 svátek žní (pšenice). Podobně, když se הקציר
ovdovělá Noemi vracela se svou snachou Rút 
z Moábských polí do Betléma, tak byly právě 
žně ječmene (Rút 1,22).

Druhým důvodem je i skutečnost, že 
moábská Rút, nepočítáme-li již Mojžíšova 
tchána Jitra, je vlastně první historickou 
konvertitkou. Pod horou Sinaj jsme na sebe 
přijali jho Tóry, podobně jako proselytka Rút 
a všichni ostatní konvertité. Tradice nás učí, 
že při darování Tóry na Sinaji byly přítomny 
též duše všech budoucích konvertitů až do 
dnešního dne. Proto též nazýváme Šavuot חג 
.svátkem proselytů – הגרים

Šavuotový příběh
Závěrem bych čtenáře rád seznámil s krás-
ným příběhem, který se odehrál v Berlíně 
v o svátku Šavuot roku 1932, sedm měsíců 
před nástupem Hitlera k moci.

Známá pekárna „Getzler“ byla nedaleko 
hlavní berlínské synagogy a měla velkou 
klientelu, kterou tvořili převážně členové 
berlínské židovské obce. Zvláště před svátky 
se objednávky na různé pečivo jen sypaly. 
Lea Getzler, „matka“ pekárny, byla zane-
prázdněna pečením chal a dortů na Šavuot. 
Pekárna dostala od rodiny Goldschmidtovy 
zvláštní objednávku – tři tvarohové dorty 
a tři velké chaly. Od rodiny Rosenzweigovy 
přišla výjimečná objednávka na obrovský 
dort určený na šavuotový sváteční kiduš 
v synagoze. Lea řekla, že Rosenzweigovi 
jsou jejich dobří zákazníci a že ten dort musí 
být něco výjimečného a nezapomenutel-
ného. Hlavní cukrář Herrmann k Leiným 
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slovům dodal: „Dort na kiduš a ještě na 
Šavuot… Mám nějaký nápad.“ Sedl si ke 
stolu vzal papír a začal kreslit skicu dortu se 
všemi ozdobami. Když ji dokončil, všichni 
v pekárně byli skicou unešení a Lea řekla: „To 
je opravdu něco,“ a schválila upéct dort, který 
byl zatím jen na papíru.

Hermann se dal do práce a za nějakou 
dobu se pod jeho rukama proměnily všechny 
komponenty, cukr, tvaroh, čokoláda, šlehač-
kový krém a všechny čokoládové ozdoby 
v nádherný obrovský tvarohový dort. Nahoře 
zelenými písmeny z krému bylo napsáno 
 svátek darování Tóry, a celý – חג מתן תורה
obrovský dort zdobily marcipánové desky 
a na nich Desatero Božích přikázání také 
vytvořené marcipánovými zlatými písmeny. 
Vynikající marcipán, který Herrmann použil, 
byl vyroben podle receptu, který pekárna 
střežila v tajnosti po mnoho generací. Poté 
dali obrovský dort, který byl vlastně umělec-
kým dílem, do krabice ozdobené modrými 
Davidovými hvězdami.

Po zakončení svátečních bohoslužeb, 
když přišel čas na kiduš, přivezli na serví-
rovacím vozíku obrovský dort a dali jej na 
svátečně prostřený kidušový stůl. Všichni 
přítomní začali spontánně tleskat a hlasitě 
projevovat své nadšení nad kidušem Rosen-
zweigovy rodiny. Děkovali za chalu a za 
víno, načež paní Rosenzweigová pronesla: 

„Já děkuji pekárně Getzler za tak nádherný 
dort! Drazí přátelé, prosím vás o trpělivost. 
Každému z nás se dostane alespoň jeden 
kousek tohoto vynikajícího dortu, ale před 
tím společně přečteme Desatero přikázání, 
které tento nádherný dort zdobí. Poté všichni 
začali číst s dojetím hebrejská slova Desa-
tera:

 "ָאֹנִכי ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך", "לֹא־ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים
ְוא", ׂא ֶאת־ֵשם־ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ַלָשּׁ  ֲאֵחִרים", "לֹא ִתָשּ
ד ֶאת־ָאִביָך ֵבּ ׁשֹו", "ַכּ ת ְלַקְדּ ָבּ  "ָזכֹור ֶאת־יֹום ַהַשּׁ

ָך", "לֹא ִתְרָצח", "לֹא ִתְנָאף", "לֹא ִתְגֹנב",  ְוֶאת־ִאֶמּ
ית ֵרֶעָך“. ֶקר", "לֹא ַתְחמֹד ֵבּ "לֹֽא־ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָשׁ

Poté paní Rosenzweigová sundala z dortu 
marcipánové Desatero a řekla:

„Desatero nebudeme jíst, jeho slova si 
však musíme zapamatovat a dodržovat je.“ 
Dort samozřejmě všem ohromně chutnal 
a zanedlouho po něm nezbyl ani drobeček. 
Jedině marcipánové Desatero zůstalo ležet 
na podnose. Poté je umístili do vitríny ve 
velké synagoze.

Jif ’at Ben Shai nakonec uvedla: „Tento 
nádherný předvečer a kiduš svátku Šavuot 
se vryl do paměti mé matky Ester Getzler, 
která též patřila k pekařské rodině Getzlerů. 
Příběh jsem slyšela od své matky až po 
mnoha letech, kdy udělala aliju z Berlína do 
země Izraele.“

RABÍN DANIEL MAYER

PROGRAM BEJT SIMCHA

Červen 2022
NÁBOŽENSKÉ AKCE – BOHOSLUŽBY

Kabalat šabat

Každý pátek od 19.00 hodin – prezenčně 
i online  
(Židovská radnice – 3. patro,  
Maiselova 18, Praha 1)

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

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?

a) v elektronické podobě na www.maskil.cz

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

V Olomouci je o šabatu 
minjan skoro vždy

Rozvoj náboženského života 
v olomoucké židovské obci 
a specifika moravského 
židovství očima vrchního 
zemského rabína Karola 
Efraima Sidona.

Na úvod bychom možná měli vysvětlit, 
jaká je vaše role v olomoucké obci a vztah 
k jejich náboženskému životu. Jakožto 
vrchní zemský rabín jste v případě potřeby 
k dispozici vlastně všem obcím, které 
nemají vlastního rabína – v tomto smyslu se 
tedy staráte i o Olomouckou obec. Je to tak?
Pro všechny tyto obce jsem vlastně oficiální 
rabínskou autoritou. Samozřejmě jsou obce, 
které navštěvuji více a které moji pomoc 
vyhledávají častěji. S nimi je spolupráce 
užší a Olomouc je potom první v řadě. Mám 
radost, když tam mohu vést šabat a snad 
ještě větší, když mohu být jen přítomen při 
něčem, co sami připraví. Co je pro mě však 
nejdůležitější, že se mohu osobně seznamo-
vat s lidmi a vážím si vztahů, které vzájemně 
budujeme – to je ostatně jádro celého nábo-
ženského života obce.

Jaké konkrétní další obce tedy pravidelně 
navštěvujete a které častěji vyhledávají 
vaše služby?
Vedle zmíněné Olomouce jsou to především 
Teplice. Dříve to byly také Karlovy Vary, ale 
nyní je tato obec se svým vlastním duchov-
ním už více saturovaná. V poslední době 
jsem také trávil intenzivnější čas s Plzeňskou 
obcí – především proto, že se tam zřizovala 
mikve – a na to pak navázaly ještě různé další 

záležitosti. V minulosti jsem pak pravidelně 
navštěvoval Liberec a Ostravu, které však 
dnes mají svého reformního rabína a rabínku 
a rozhodly se tedy jít úplně jiným směrem.

Už jsme zmínili, že v tak aktivní obci jako 
je Olomouc nejste jediný, kdo se stará 
o její duchovní život. Jak často tedy obec 
navštěvujete a kdo vede bohoslužby, když 
tam nejste?
Jsou to především tři lidé. Luboš Smělý, 
který působí jako kantor a garant v otázkách 
kašrutu, Jiří Klimeš, který se velmi stará 
o aktivity, řekněme, kulturně-náboženské, 
a zmíněný předseda Petr Papoušek, který 
skvěle koordinuje vše a zve lidi na šabat 
a k vedení bohoslužeb, takže je vždy vše 
řádně zajištěno. Mají dokonce také kontakt 
s jedním izraelským rabínem, který má k této 
obci vztah a zvlášť v době pandemie byl jeho 
kontakt přes online platformy ideální. Já 
osobně tam bývám zhruba jednou za dva 
měsíce. Olomoucká obec intenzivně spolu-
pracuje na různých vzdělávacích projektech 
s brněnskou obcí, což má vliv na šíření 
a rozvoj praktikovaného judaismu nejen na 
Moravě, ale potažmo v celé republice.

Jako zemský rabín a po svých bohatých 
zkušenostech můžete říci, zda je na olo-
moucké židovské obci něco jedinečného? 
Čím se třeba tato moravská obec odlišuje od 
Prahy?
Myslím, že společným jmenovatelem dalšího 
vývoje těch „menších“ obcí po revoluci je, 
že většinou neměli ve svých řadách mnoho 
lidí duchovně zaměřených nebo vzdělaných 
v judaismu. Za to tam byl dostatek orga-
nizačně schopných lidí – a tak to vlastně 

zůstalo dlouhou dobu, někde až do dnes. Olo-
mouc je tady (podobně jako Teplice) v něčem 
výjimkou. Už v porevoluční době tam aktivně 
působil dědeček dnešního předsedy ŽO Petra 
Papouška, Miloš Dobrý, a ačkoli vedl obec 
trochu jinak – spíše reformním způsobem, 
řídil ji s pomocí chazana Zikmunda Deutsche 
tak, že se neodcizila ortodoxnímu ritu. Když 
se pak později obce ujal současný předseda 
Petr Papoušek, byl to mladý člověk s elánem 
a zájmem, který měl za sebou studia judai-
smu. To vše myslím mělo a má pozitivní vliv 
na vztah celé komunity k náboženskému 
životu.

Olomouc je specifická tím, že zde díky 
meziuniverzitním dohodám je poměrně 
dost izraelských studentů. Přicházejí na 
obec, zapojují se do náboženského života 
a nacházejí zde to, co hledají?
Ano, tento motiv je zde patrný a hraje roli 
hlavně v rámci ochranky obce, v níž tito 
studenti pracují. Mám ale zkušenost, že když 
je potřeba, tak jsou schopni zastat leccos 
i při bohoslužbě, protože hodně věcí umí 
díky svému vzdělání v Izraeli. Takže stručně 
vzato v tomto smyslu té obci pomáhají. 
A to je myslím také rozdíl mezi takovými 
izraelskými studenty v Praze a v Olomouci. 
Praha má z pravidla tendenci si je bezděky 
držet trochu od těla. Zatímco v Olomouci cítí, 
že je vlastně potřebují, a tak obec tento vztah 
s nimi vědomě buduje a udržuje ho.

Jste ortodoxním rabínem – předpokládám 
tedy, že olomoucká obec se v tomto smyslu 
hlásí k ortodoxní tradici? Třeba při počítání 
minjanu, gijurech apod.?
Je to tak, ale olomoucká obec vytváří zároveň 
velmi otevřené a přátelské prostředí a každý 
kdo chce, může se života obce účastnit.

Jaký sidur využíváte během bohoslužeb?
Sidur Zichron David Jisrael. Je to dobrý 
sidur – jen jsem musel spolknout, že díky 
tomu nevyšel můj překlad…(smích)

Jaká bývá obyčejně účast věřících na boho-
službách ať svátečních či šabatových?
V prvé řadě se samozřejmě snaží zajistit 
minjan, a nutno říci, že se to v zásadě daří. 
V Olomouci můžete řádně prožít celý šabat 
a dodržet všechny modlitby v průběhu dne.

Jak probíhají oslavy svátků? Spolupracuje 
Olomouc třeba při tom také s brněnskou 
obcí?
Během svátků v podstatě ne, protože slaví 
podle halachy a každá z obcí si hlídá svůj 

Vrchní zemský rabín 
Karol Sidon na Havdale 
v Olomouci
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minjan… Ale určitě se zde přenášejí zkuše-
nosti a vzájemně se inspirují. Myslím, že 
i tady je nutné zdůraznit, že vždy mají zajiš-
těno, že tam bude někdo kompetentní vést 
bohoslužbu a lidé přijdou. Zní to triviálně, 
ale myslím, že centrální organizační element 
je v tomto směru pro každou obec (a pro 
ty menší a malé pak obzvlášť) základem 
možného úspěchu. Pokud se vypravím do 
Olomouce, mohu počítat s tím, že tam velmi 
pravděpodobně bude minjan, a to přinejmen-
ším při večerní a ranní bohoslužbě. Ačkoliv 
není zase vyloučeno, že se minjan sejde 
i při odpolední modlitbě, ke společnému 
studiu nebo výkladu týdenní paraši. Když to 
srovnám s Prahou, mám někdy pocit, že si tu 
lidé tolik neuvědomují, že jsou to oni, kdo tu 
synagogu tvoří, a protože to z domova mají 
dost daleko do synagogy, dají přednost domá-
címu prostředí. Jistě to souvisí i s tím, že 
předpokládají příchod turistů, kteří však po 
pandemii spíše nepřicházejí, než přicházejí. 
U menších a malých obcí pomáhá i přirozená 
vůle ke sdružování.

Myslíte, že na to mohla mít nějaký vliv, ať 
už pozitivní nebo negativní, také epidemie 
a karantény?
Upřímně řečeno nevidím tady nějakou 
zásadní změnu. Jakmile se zase všechno 
vrátilo do obvyklých kolejí, všichni zdraví 
zase přišli jako předtím.

Jak je to s košer stravováním v Olomouci?
Ani s tím není problém. Velmi brzy si uvě-
domili, že jde o zásadní složku židovského 
setkávání – že je dobré mít se setkávat „nad 
něčím“, a lidé se pak scházejí mnohem 
snadněji. Proto se o toto starají jak v Brně, tak 
v Olomouci a v Teplicích, i když poslední dvě 
obce patří k těm nejchudším.

Je v Olomouci mikve? Nebo jak řeší tyto 
potřeby?
V Olomouci mikve není a pro své potřeby 
mají k využití mikve v Brně. Uvidíme, jak to 
bude do budoucna… Teď třeba byla zřízena 
během renovace rabínského domu krásná 
nová mikve v Plzni a jsem zvědav, kdo 
z místních tam bude chodit a jak to bude 
fungovat. Vzpomínám si, že když jsem se 
vrátil z Izraele, byla mikve to první, co jsem 
chtěl v Praze zřídit, ačkoliv počet žen, které 

by to s napětím očekávaly, se dal spočítat 
na jednom prstě jedné ruky… Za ta léta se 
však situace přece jen změnila, a ačkoliv tam 
dámy sice nestojí fronty a převážně využívají 
služeb naší mikve ortodoxní židovské turis-
tky, tři balanit (lázeňské) mají co dělat.

Připravujete někoho nyní v rámci olo-
moucké obce ke gijuru?
Já osobně ne. Na Moravě se tito adepti 
a adeptky připravují obvykle u brněnského 
rabína Klimenta.

Už jsme zmínili jméno Jiřího Klimeše. 
Právě on je jeden z těch, kdo stojí za novou 
zastřešující iniciativou pro výuku judaismu 
Machon Moravia. Vy sám se nějak přímo 
či nepřímo podílíte na tomto projektu a na 
výuce v olomoucké obci?
Ano, o tom projektu vím a rozhodně ho 
podporuju. Osobně se na tom ale nepodílím – 
myslím si, že se tam pohybuje už dostatek 
jiných většinou mladších lidí. Kdybych však 
cítil, že to je zapotřebí, jsem tu od toho, abych 
vypomohl.

Má Olomouc nějaký náboženský program 
pro děti nebo mládež?
V tomto smyslu spolupracují s brněnskou 
obcí. Navštěvují se a připravují pro mládež 
vzdělávací a také atraktivní šabatony, v Brně, 
Olomouci a naposledy ve Vídni, jichž se 
účastní i teenageři z Prahy. Mimochodem, je 
možné, že právě Vídeň je těmto moravským 
obcím a jejich životu v něčem bližší než 

Praha. Je to myslím nejen geografická, ale 
snad i mentální blízkost. Díky tomu již něko-
lik let funguje v Brně Rabínský soud, v jehož 
čele sedí předseda Rakouského Bejt dinu.

Sama pocházím z Moravy, a nejen proto 
Olomouc už dlouho se zájmem sleduju. 
Troufám si tedy říct, že jsou opravdu velmi 
aktivní a náboženský život, který nabízejí, 
je dost pestrý – ať už jde o vzdělávací akti-
vity typu Evening Yeshiva, kulturně-nábo-
ženské akce nebo i magazín Chajejnu, který 
vydávají. Je něco, kde vidíte ještě rezervy?
No, možná by mohli líp umět hebrejsky… 
(smích).

Když jsme loni mluvili s panem předsedou 
Papouškem, zmínil se v rozhovoru pro 
Maskil o projektu Jarcajt, který by zajistil 
důstojnou připomínku jejich zemřelých 
příbuzných. Myšlenka byla uspořádat 
vzpomínkovou akci na obci v čase jarcajtu 
dotyčného člověka, aby lidé měli zase další 
příležitost zavzpomínat a sejít se. Víte něco 
o tom, jestli a jak tato aktivita už běží?
Slyšel jsem o tom už před časem a samo-
zřejmě to pokládám za velmi dobrý nápad. 
Jestli se nějakým způsobem pravidelně 
realizuje si nejsem jistý.

Jak byste ze svého pohledu zhodnotil 
duchovní život v Olomouci a jeho rozvoj?
Myslím, že jsou v Olomouci vytvořeny 
dobré základy k další existenci této obce. 
Specifikum takové obce jako je Olomouc 
také je, že se zde lidé k jednotlivým akcím 
sjíždějí z větší oblasti – ne všichni jsou tedy 
z Olomouce. Do velké míry je to tedy otázkou 
dobré organizace, aby olomoucká obec 
úspěšně fungovala, a přirozeně investované 
práce a nákladů s tím spojených. Jistě se tam 
dá dělat ještě mnoho, jak to ale bude vypadat 
do budoucna si netroufám odhadnout – co 
bude, nikdo z nás neví.

Myslíte si, že je v současné době v Česku 
dostatek duchovních autorit v rámci juda-
ismu? Tedy dostatek rabínů a vzdělaných 
kantorů.
Ten problém bych možná viděl především 
v tom, že se všechno a všichni točí kolem 

Modlitba na 
olomoucké židovské 
obci

Rodina J. A. Klimeše 
po oslavách šabatu na 
židovské obci
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záštitu nad festivalem převzal 
RNDr. Miloš Vystrčil
Předseda Senátu Parlamentu ČR

ZAHÁJENÍ festivalu, vystoupení souboru YOCHEVED Třebíč
Vokální trio MAKABARA Praha
STANISLAV MOTL: TROSEČNÍCI Z EVIANU aneb o jedné utajené 
židovské konferenci - přednáška s promítáním dokumentu
VLADIMÍR MERTA autorský koncert skladatele, zpěváka a spisovatele

Položení posledního KAMENE ZMIZELÝCH, 
sraz u rabínského domu, Karlovo náměstí Polná
Prezentace a prodej knihy ZMIZELÍ POLENŠTÍ SOUSEDÉ 
s autorkou Martou Vomelovou
ARNOŠT GOLDFLAM autorské čtení herce, režiséra a spisovatele 
ZUZANA WIRTHOVÁ - zpěv a percuse, JANA ŽALSKÁ - akordeon a zpěv
Koncert hebrejských a ladino písní 
ŠALOM ŠABATU - koncert sboru RIMON při ŽLU Praha
Koncert pražské akustické skupiny DER ŠENSTER GOB 
skladby židovské, romské, gypsy swing, trochu jazzu.. 

Prodej košer vín a produktů
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ROZHOVOR

Prahy. Dlouhá léta a po revoluci se lidé 
vzdělávali především v Praze, a tak i většina 
lidí, kteří by v tom mohli pomoci jsou dodnes 
soustředěni zde. Tyto obce jsou tedy závislé 
převážně na lidech z Prahy (kantorech, ale 
i rabínech, kteří do obcí dojíždějí a střídají se 
tam, ale nebydlí v ní). Olomouc má v tomto 
směru ale výhodu, že je v případě potřeby 
i soběstačná.

Rád bych viděl, kdyby si obce těch pár 
lidí z Prahy, kteří zvládnou vést bohoslužbu, 
mohly zajistit jako stálé zaměstnance. Přesto 
v tomto směru nestrádají, a pokud potřebují, 
krajánci z Prahy budou dojíždět dál.

A celkově máte dojem, že je potřeba třeba 
mladší generaci motivovat k rabínským 
studiím?

Ale určitě by to bylo fajn. Znovu však 
narážíme na stejný problém, že by takové 
studenty, a nemluvím ani tak o rabínech, 
musela na studiích třeba v Izraeli finančně 
podporovat buď jejich vlastní obec nebo 
Federace židovských obcí.
Jak vnímáte pluralitu v rámci českého 
židovství, která se odráží ve vzniku nových 
komunit a společenství? Vidíte to jako 
žádoucí pestrost a obohacení pro místní 
židovstvo, nebo spíše „tříštění sil“?
Abych byl upřímný, stýská se mi po stavu té 
původní Židovské obce pražské, kde nikdo 
nevnímal, že existují nějaké různé směry 
v rámci judaismu. Když jsem začal studovat 
v Heidelbergu, tak jsem jednou seděl na 
chodbě semináře s jednou Němkou, která se 
mně zeptala, k jakému směru vlastně patřím. 

Byl jsem nový a vůbec jsem nechápal, na co 
se ptá… V tu chvíli však kolem šla rebecin, 
která mně trochu znala a sama se hlásila 
ke konzervativní větvi judaismu. Slyšela to, 
a řekla: „Karol, ten je konzervativní.“ A takto 
jsem se v Heidelbergu seznámil s něčím, co 
na Západě bylo běžné a normální. Svým způ-
sobem to chápu a uvědomuju si, že nebylo 
možné toto pojetí, které vnímám jako import 
ze západu, na dlouho zadržet, ale neztotož-
ňuji se s tím a stýská se mi po něčem, co snad 
přijde až s příchodem Mesiáše.

PTALA SE RÁCHEL POLOHOVÁ 
foto: archiv ŽO Olomouc

ROZHOVOR

Anička a Polin
Paní Wagnerovou znám 
zhruba 10 let. Říkám jí ‚‚dupavá 
Anička‘‘, neboť ač malého 
vzrůstu, dokáže svou silnou 
personou prosadit mnoho 
skvělých věcí. Asi nejznámější 
je její Židovský festival v Polné 
a aktivity týkající se paní 
Fany Neudy z”l, v Lošticích 
u Olomouce.

Jak tě napadlo odstěhovat se z metropole 
ČR zrovna do Polné? To místo stále nese 
velké stigma antisemitismu.
Měla jsem o Polné velmi negativní představy. 
Ale chtěla jsem na důchod žít na Vysočině. 
Uviděla jsem inzerát na prodej domečku 
v bývalém ghettu Polné. Domeček hned 
naproti polenské synagogy byl v příšerném 
stavu, přesto mne naprosto uchvátil. Bývala 
v něm mikve a je jedním ze tří nejstarších 
domů v polenském ghettu. Inu, genius loci.

Jak došlo k Tvé myšlence konat v Polné 
festivaly židovské kultury?
Inspiroval mne festival v Třebíči a také 
přátelství s Dášou Juráňovou, která je duší 
třebíčského festivalu. Ovšem hlavním 
motivem byl fakt, že se v Polné židovská 
kultura nijak nepřipomínala. Založila jsem 
tedy Spolek Polin a přizvala jsem do spolku 
bývalou ředitelku Městského muzea Polná, 
paní Martu Vemelovou.

V rámci spolku vznikla také aktivita 
Zachor (Pamatuj), která pokládá kameny 
zmizelých ve spolupráci se Židovskou obcí 
Brno. Čteme veřejně jména obětí nacismu, 
pořádáme přednášky o historii i současnosti 
židovského světa. Velmi mě těší spolupráce 

s montessori školou, jejíž žáci se chopili 
údržby kamenů zmizelých. Děti této školy 
hrají divadlo na téma židovských svátků. 
Jejich aktivity trvají již dva roky.

Vím, že letos bude již pátý ročník festivalu 
Polin, kterého se zúčastní lidé z Brna, Jih-
lavy i Prahy a doposud byly všechny tvé fes-
tivaly zaštiťovány Izraelskou ambasádou.
Ano. Náš, ne můj, festival nepropaguje jen 
české židovstvo. Velmi důstojně prezentu-
jeme stát Izrael a jeho výročí. Podporujeme 
KKL, či Sochnut, učíme izraelské tance a při 
festivalech prodáváme izraelské produkty.

Jaké se vám dostává propagace?
Ač je festival Polin dobře propagován v roz-
hlase a oblastním tisku, největší ohlas sledu-
jeme na Facebooku. Zajímavé reakce se týkají 
realizace informačního panelu v bývalém 
Rabínském domě. Panel byl umístěn iniciati-
vou Zachor, za finanční podpory vzácné ženy, 
paní Blanky Dvorníkové, která již není mezi 
námi, a pana Daniho Polakoviče, pracovníka 
Židovského muzea Praha. Panel připomíná 
významné židovské osobnosti Polné a rabíny 
zde působící.

Tvůj domeček v bývalém ghettu Polné se 
stal jakýmsi centrem renesance židovského 
života v Polné. Dá se to tak říci?
Ano, jistě. Téměř po 100 letech se do tohoto 
domečku vrátil židovský život – předchozí maji-
telé nebyli Židé. Ovšem aktivity spolku Polin 
ani iniciativy Zachor by se neuskutečňovaly 
bez podpory místních lidí. Za všechny polenské 
podporovatele našich aktivit, chci jmenovat 
paní Alenu Vyskočilovou a srdečně jí poděkovat. 
Je současnou ředitelkou Muzea Polná.

Právě ona mi umožnila badatelský pří-
stup ke knižnímu fondu hebrejských tisků 
po bývalých židovských obyvatelích Polné.

Je ovšem mnoho dalších, kterým patří náš 
dík: Federaci židovských obcí Čech a Moravy, 
zastupitelům města Polná a v neposlední 
řadě všem těm, kteří se účastní pokládání 
kamenů či přijedou na festival.

Tentokrát má váš festival podporu předsedy 
Senátu, což je z mého pohledu naprosto 
skvělé.
Ano a my jsme za to velmi vděční.

Přeji Polné a jejím obyvatelům jednoduše 
skvělou budoucnost. Co bys popřála Ty?
Aby v Polné (a nejen v ní) vládla pohoda 
a porozumění a aby se v ní cítil každý tak 
dobře jako já.

PTALA SE SYLVIE WITTMANNOVÁ
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AKTUÁLNĚ

Příběh rozřezaných 
náhrobních kamenů
Židovská obec v Praze 
mnoho let upozorňovala na 
podezřelý původ dlažby v dolní 
části Václavského náměstí. 
Významné indicie naznačovaly, 
že dlažba je „vyrobena“ 
z rozřezaných hřbitovních 
náhrobků. 

Hlavní město spolu s městskou společností 
TSK koncem loňského roku 2019 podepsaly 
s Židovskou obcí v Praze memorandum, 
které umožnilo vrátit židovské obci dlažební 
kostky z centra města, na jejichž výrobu 
byly za minulého režimu použity židovské 
náhrobky. Při obnově dolní části Václavského 
náměstí se v roce 2020 rozřezané náhrobky 
skutečně našly, a ne málo. Doposud se našlo 
cca 6000 dlažebních kostek v celkové váze 
7 tun.

Židovská obec v Praze připravuje památ-
ník Návraty kamenů, který bude zhotoven 

z nalezených kamenů. Autory památníku 
jsou Lucie a Jaroslav Róna. Sestavení stabilní 
a bezpečné konstrukce bude však velice 
náročné. Celkový rozpočet na památník je 
odhadován na 750 tisíc korun. Židovská obec 
osloví individuální sponzory a současně 
formou crowdfundingové sbírky na portálu 
HitHit osloví zejména občany Prahy tak, aby 
mohli symbolicky přispět na pietní nápravu 
zločinů minulosti.

Žižkovský židovský hřbitov, z něhož 
zbyl po stavbě Žižkovské věže žalostný 
zbytek, si stále udržuje tajemnou atmosféru 
a podivuhodnost. Pro památník jsme vybrali 
travnatý palouk mezi vzrostlými stromy na 
konci pozemku. Je navržen jako horizontální 
kruhová čočka, kterou budou tvořit dlažební 
kostky se zbytky hebrejských i českých 
nápisů, jichž je teď dvě stě kusů. Od této 
čočky se budou do kruhu – jako sluneční 

paprsky – rozbíhat nízké zdi nestejné výšky 
ze zbylých kamenů, na nichž se žádné nápisy 
nenašly, tak, aby se výška od cca 110 cm 
snižovala směrem k čočce na cca 60 cm. 
Zdi budou mít tloušťku odpovídající třem 
kamenným kostkám vedle sebe. Středová 
kruhová čočka symbolizuje Boha – stvořitele, 
od jehož vůle se vše odvíjí.

Přispějte prosím na realizaci památníku 
Návratu kamenů a podpořte tento projekt 
napravující vandalismus a cynismus minu-
lého režimu, který barbarsky použil pro dláž-
dění reprezentační pěší zóny dlažební kostky 
získané rozřezáním náhrobních kamenů.

Děkujeme za jakoukoliv podporu projektu. 
Realizace památníku je naším závazkem 
a nebude-li dost dárců, projekt dofinancu-
jeme z našich finančních rezerv. Přípravné 
práce již probíhají a otevření památníku 

plánujeme na jaře příštího roku. Získáme-li 
částku vyšší, bude použita na úpravu jeho 
okolí.

Vaše dary s nadějí a s napětím očeká-
vám též na účtu Židovské obce v Praze 
č. 1936531399/0800, kde prosím uveďte 
variabilní symbol 07092022 a v textu Vaše 
jméno pro vystavení potvrzení o daru. 
Děkujeme!

FRANTIŠEK BÁNYAI,  
předseda Židovské obce v Praze 

Detail dlažebních kostek se zbytky náhrobních 
nápisů

Václavské náměstí – nalezené dlažební kostky 
z náhrobků 

7 TUN dlažebních kostek z rozřezaných náhrobků 
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HISTORIE

80 let od atentátu 
na Heydricha
27. května uplynulo 80 let 
od operace Anthropoid, 
útoku československých 
výsadkářů na zastupujícího 
říšského protektora Reinharda 
Heydricha. Muže, který se 
podílel na perzekuci Židů 
a později se stal jedním 
z hlavním spolutvůrců 
holokaustu. Tuto událost si 
Česko připomnělo mnohými 
akcemi, od vojenské přehlídky, 
rekonstrukce atentátu, 
pietami až po různé přednášky 
a výstavy. Jednu z výstav lze 
zhlédnout i v Národním muzeu. 
Výstava Nikdy se nevzdáme! 
názvem odkazuje na poslední 
slova výsadkářů obklíčených 
v kryptě pravoslavného 
kostela.

Reinhard Heydrich byl vysoce postaveným 
nacistou a 27. září 1941 přijel do Prahy, aby 
nahradil protektora von Neuratha, který se 
vedení Říše začal zdát příliš slabým. Hey-
drich byl oblíbencem Adolfa Hitlera a také 
hlavním architektem „konečného řešení 
židovské otázky“. Do protektorátu byl vyslán, 
aby nemilosrdně potlačil jakýkoliv odpor 
českých obyvatel. Vyhlásil stanné právo 
a začal se zatýkáním a popravováním. Cel-
kem bylo během tohoto období zatčeno 5000 
osob a 500 z nich popraveno. Protektorát 

Čechy a Morava se měl stát německým pro-
storem a podle nacistického plánu měli být 
Češi likvidováni, poněmčování a vysídleni.

Záhy po vyhlášení protektorátu začaly 
vznikat odbojové buňky z řad důstojníků 
československé armády a Edvard Beneš 
ustanovil exilovou vládu od července 1940 
v Londýně. Právě československá exilová 
vláda vyslala do Čech parašutistickou sku-
pinu Anthropoid složenou z vojáků Jozefa 
Gabčíka a Jana Kubiše. Ti dostali za úkol 
odstranit Heydricha. Vysazeni byli v prosinci 
1941, ale navigační chybou seskočili blízko 
u Prahy, a nikoli u Plzně, kde měli připravené 
kontakty.

Naštěstí si je vzal na starost Jan Zelenka, 
krycím jménem Hajský, který byl členem 
sokolské odbojové organizace na pražském 
Žižkově. V Biskupcově ulici si parašutisté 
vytvořili základnu. V bytě u Zelenky měli 
štáb a naproti u spřátelené rodiny Moravců 
mohli bydlet. Všichni, kdo se jim rozhodli 
pomoci, tím riskovali vlastní život.

Gabčík s Kubišem si pro svůj útok vytipo-
vali libeňskou zatáčku mezi Kirchmayerovou 
třídou a ulicí V Holešovičkách. Heydrich 
bydlel v Panenských Břežanech a každý den 
tudy projížděl na Pražský hrad. Tato zatáčka 
byla jediným místem, kde musel řidič zpoma-
lit. 27. května 1942 tedy Heydrich jel do Prahy 
dokonce v otevřeném automobilu. V rozho-
dující chvíli před ně skočil Gabčík a pokusil se 
vystřelit. Samopal mu ale selhal, a tak Kubiš 
hodil na auto granát, který následně explodo-
val. Heydrich byl zraněn a odvezen do neda-
leké nemocnice na Bulovce, kde ho operoval 
německý lékař. Ačkoli nebylo zranění příliš 
kritické, do rány se dostala infekce. Gabčík 
s Kubišem mezitím z místa činu utekli.

Po této zprávě poslal Hitler do Prahy šéfa 
Gestapa a 95 elitních detektivů, aby pacha-
tele chytili. Za dopadení nechal také vypsat 
odměnu 10 milionů korun. Bezprostředně 
po útoku začali nacisté zatýkat a popravo-
vat celé rodiny, často i jen za schvalování 
atentátu. Za čtyři dny, do konce května, šlo 
o více než 1000 lidí, a to včetně nezletilých či 
těhotných žen. Jejich jména pak dennodenně 
předčítal rozhlas a chrlily noviny.

4. června Heydrich nečekaně zemřel 
a nacisté se rozhodli k nevídanému kroku. 
Objevila se mylná informace, že obec Lidice 
na Kladensku pomáhala parašutistům. 
V reakci na to Němci srovnali celou ves 
se zemí, zastřelili na místě všechny muže 
a chlapce starší 15 let a ženy poslali do 
koncentráků. U dětí posuzovali, jestli jsou 
vhodné k poněmčení. Drtivá většina z nich 
ale vybrána nebyla a byla odeslána do 
vyhlazovacího tábora Chelmno, kde je Němci 
chladnokrevně přinutili napsat spokojené 
dopisy příbuzným a hned druhý den je výfu-
kovými plyny ze speciálního vyhlazovacího 
automobilu povraždili. Celkem takto zemřelo 
340 lidických obyvatel.

Poškozený vůz 
Reinharda Heydricha 
na místě činu

Vybraná lokace 
atentátu
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Gabčík s Kubišem byli ale stále i tři týdny 
po atentátu na svobodě. Krátce po činu je 
nechal Zelenka s dalšími pěti výsadkáři 
ukrýt v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje 
v Resslově ulici. Těžko soudit, zda by zde 
přečkali nejhorší a následně utekli ze země, 
pokud by nebyli zrazeni Karlem Čurdou.

Čurda byl parašutista z další skupiny, 
která byla v Čechách vysazena v březnu 
a měla připravit sabotáž v plzeňské ško-
dovce, která pro říši vyráběla zbraně. Tato 
skupina se však rozpadla a Čurda se ukryl 
u své matky na Benešovsku. Denně pak četl 
v novinách hrozivé seznamy popravených 
a jednoho dne v nich našel i svou snoubenku. 
Pod tlakem blízkých se rozhodl jet přímo do 
sídla Gestapa v Praze. Úkryt Gabčíka s Kubi-
šem sice neznal, ale měl kontaktní adresy 

těch, kteří jim pomáhali. Zelenka stačil těsně 
před dopadením spolknout kapsli s jedem, 
stejně jako Marie Moravcová. Její manžel 
a 19 letý syn ale byli zatčeni a čelili krutému 
mučení. Otec to vydržel a úkryt neprozradil. 
Když ale jeho synovi ukázali uříznutou hlavu 
maminky naloženou v akváriu, nevydržel to 
a prořekl se. Oba byli poté popraveni v Maut-
hausenu.

18. června pravoslavný kostel v Resslově 
ulici obklíčilo 800 příslušníků SS. Po vstupu 
dovnitř je zasypala palba. Tři výsadkáři 
v čele s Kubišem jim takto vzdorovali přes 
tři hodiny. Poslední náboj si pak nechali pro 
sebe. Poté následoval útok na kryptu, kde 
se skrýval zbytek parašutistů. Němci se ji 
rozhodli skrze úzké okno nakonec vytopit. 
Po několika hodinách došla munice i zbýva-

jící čtveřici parašutistů a také oni si nechali 
poslední náboj pro sebe.

Zrádce Karel Čurda pak žil až do konce 
války v přepychu. Dostal odměnu 5 milionů 
korun, byt na pražských Vinohradech 
a Němku za ženu. Spravedlnost ho ale 
dohnala a po válce byl při pokusu o útěk 
v květnu 1945 zatčen a o dva roky později 
popraven.

Výstava Nikdy se nevzdáme! líčí osudy 
i dalších lidí, kteří jsou s atentátem přímo 
i nepřímo spojováni. Povšimnout si zde 
můžeme také židovského narativu, který 
bývá ve výkladu českých dějin často opomí-
jen. Výstava líčí například příběh Štěpánky 
Löwingerové Mikešové, původem z rodiny 
židovského obchodníka, která ovšem z židov-
ské obce vystoupila a se svým manželem 
Františkem Mikešem se přestěhovala do 
Lidic. Několik dní před zničením Lidic byla 
udaná, že se coby Židovka nepřihlásila 
úřadům. Následně byla zatčena a zavražděna 
v koncentračním táboře v Osvětimi. Její 
jméno na seznamu obětí v lidickém památ-
níků chybí a její osud je dodnes předmětem 
politických sporů.

Příkladem dalšího z mnoha příběhů 
rasové perzekuce je také osud židovské 
dívky Alice Feinové, která se ze strachu před 
zatčením a transporty ukrývala v Bystřici 
pod Pernštejnem a v obci Domanínek. 
Gestapo se ovšem na její stopu dostalo kvůli 
udání konfidenta. V té době těhotná Alice 
se pokusila o útěk skokem z okna a těžce 
se zranila. Zatčen byl také její snoubenec 
Bohumír Běhula. Oba byli v rámci stanného 
práva v červnu 1942 popraveni. Její smrt je 
dokladem krutosti okupantů, kteří nemilo-
srdně popravovali i těhotné ženy.

ANNA BENDOVÁ 
Foto Wikimedia

Za dopadení 
parašutistů byla 
vypsaná odměna

Jan Kubiš (1913–1942) Jozef Gabčík (1912–1942) Po atentátu se výsadkáři ukrývali v pravoslavném 
chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici
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REPORTÁŽ

W.O.W.
Women of the Wall, zkráceně 
také WOW, je skupina 
židovských žen usilujících 
o stejná práva, jaká jsou 
dopřána židovským mužům 
u Západní zdi. To znamená, že 
požadují možnost svobodně 
se modlit, číst ze svitku Tóry, 
ale také oblékat talit a tefilin. 
Zároveň si přejí, aby tyto 
požadavky byly uznány jak po 
stránce právní, tak po stránce 
společenské.
Skupina žen, pravidelně se modlící 
u Západní zdi, byla založena již v roce 1988 
a jako své označení si zvolila poměrně netra-
diční tvar „nešot“, které je pozměněnou verzí 
hebrejského slova pro ženy. V hebrejštině je 
k označení slova žena použit termín „iša“, 
v množném čísle pak toto označení zní 
správně „našim“. Tento tvar však výjimečně 
nepřijímá typickou ženskou koncovku „ot“, 
jak by se očekávalo, ale nese koncovku „im“, 
která obvykle slouží k označení mužského 
rodu. To podle mnoha názorů označuje 
jazykovou závislost slova pro ženu na slově 
označujícího muže, což se pak odráží i ve 
společnosti. WOW se tedy rozhodly použít 
místo tohoto tvaru ke svému označení zcela 
neobvyklý tvar „nešot“, v čemž se nechaly 
inspirovat americkými feministkami, které 
se potýkaly s obdobným problémem.

Připomeňme, že Západní zeď je jednou 
ze čtyř zdí, které podpírají platformu, na níž 
dle přijímané tradice stával chrám postaven 
Herodem, jinak označován také jako Druhý 
chrám, dokud nebyl roku 70 o. l. zničen 
Římany. Západní zeď je však zároveň také 
zdí, která byla nejblíže umístěna k Nejsvětější 
svatyni a kam byla v dobách Prvního chrámu 
také umístěna archa s deskami zákona. 
Západní zeď byla podle WOW místem, které 
jejich předkové navštěvovali ve snaze najít 
Boha. Cílem této skupiny žen je nyní to samé.

Od roku 1967 je prostranství, které se před 
Západní zdí rozprostírá, rozděleno na dvě 
části. Na část určenou mužům a na druhou, 
mnohem menší část, jež je vyhrazena pro 
ženy. Spolu s tímto rozdělením vznikla také 
pravidla, která se týkala ženských modliteb 
u Západní zdi. Ta ustanovují, že ženy by se 
měly u Západní zdi modlit v tichosti, samo-
statně a samozřejmě bez Tóry a talitů – podle 
pravidel ortodoxního judaismu. Po mnoha 
zatčeních, napadeních a soudních řízeních, 
kterými si WOW za dobu své existence 
jako skupiny prošla, byla v roce 2016 WOW 
přislíbena speciální sekce v prostranství 
nedaleko Západní zdi. Tato část by měla být 
pod správou jiného rabína než ortodoxního, 

který nyní řídí jak mužskou, tak ženskou část 
Západní zdi. Tento nový pluralitní modlitební 
prostor by měl být stejně jako zbylé dvě části 
vybaven jako modlitební sloužící všem, kdo 
by do této části prostranství chtěli zavítat. 
Po odhlasování tohoto návrhu se však zvedla 
vlna nevole ze strany ortodoxních Židů a tento 
plán tak nebyl dodnes realizován.

Pravidelná setkání WOW se uskutečňují 
vždy na Roš chodeš. Tato setkání jsou 
obvykle spojena s napětím, přicházejícím 
ze strany ortodoxních Židů modlících 
se u Západní zdi. Slyšela jsem již mnoho 
příběhů o tom, jak ortodoxní Židé po této 
skupině žen plivou, pokřikují na ně nebo 
je i fyzicky napadají. Vyrazila jsem se tedy 
na vlastní oči podívat, jak to u Západní zdi 
v průběhu jejich modlitby vypadá.

Ženy, stoupenkyně WOW, se začaly scházet 
v sedm hodin ráno v ženské části Západní 
zdi. Už na první pohled bylo patrné, že pří-
tomnost bezpečnostních složek je zde vůči 
jiným dnům značně posilněna, a to zejména 
před vstupem do ženské části, kde již také 
postávala skupinka ortodoxních mladíků. 
Bylo jasné, na co čekají. Jakmile přišla první 
z žen, začali po ní pokřikovat. I přes to, že se 
s mladíky snažila v klidu mluvit, nenechali 
ji a dál po ní křičeli: „Nemluv na nás, vždyť 

nejsi řádně oblečená! Podívej se na svou 
sukni! Nemluv na nás!“. Zde je na místě 
poznamenat, že ženy, jež jsou členkami 
WOW, skutečně svým vzezřením vyčnívají 
mezi většinou žen, které se ke Zdi přichází 
modlit – oblékají pestré barvy, nedbají na 
délku sukně nebo rukávů. Jsou doslova 
závanem nové energie, která se pak o to více 
projevuje při jejich bohoslužbě.

Poté, co se všechny stálé členky WOW sešly 
uprostřed ženské části, kde bylo dostatek 
místa na to, aby mezi ortodoxními modlícími 
se ženami vytvořily svůj vlastní kroužek, roz-
daly se sidury a bohoslužba mohla začít. Hned 
v úvodní části se vzbudila hlasitá vlna nevole 
přicházející z mužské části – pískání, bučení, 
pokřikování. Ti stejní mladíci, kteří svůj 
nesouhlas naznačili téměř každé přicházející 
ženě, nyní spolu s dalšími zbožnými muži 
stáli za zástěnou ženské části a tento nesou-
hlas projevovali ještě s větším úsilím. Tyto 
projevy provázely celou bohoslužbu WOW, 
dokud na konci všechny ženy definitivně 
neopustily prostranství Západní zdi.

Musím přiznat, že samotná bohoslužba 
byla jednoduše krásná. Z těchto žen vyzařo-
vala naprosto odlišná energie, než na jakou 
je možné u Západní zdi běžně narazit. Byla to 
čistá radost, nadšení, uvolněnost, a nakonec 
i vytrvalost. Ženy zpívaly, usmívaly se, 

Ženy ze sdružení 
W.O.W. při modlitbě 
u Západní zdi oblékají 
talit i modlitební 
řemínky



 sivan 5782 • červen 2022 11

tleskaly a poskakovaly. Nicméně nevole, 
která byla původně pouze za zástěnou, se pak 
pozvolna začala objevovat také v samotné 
ženské části. Dívky sedící poblíž, které zprvu 
celou skupinu WOW ignorovaly, nyní začaly 
bučet a křičet. Židlemi tlačily a postrkovaly 
ženy se slovy: „Posuň se, není tady místo! 
No tak posuň se!“ i přes to, že všude bylo 
samozřejmě místa dostatek. Jedna postarší 
dáma dokonce křičela: „Ticho, buďte ticho! 
My se tady chceme modlit! No tak ticho!“. 
Jiná se zase člence WOW snažila vysvětlit, 
že sidur, který používají není tím správným 
sidurem a podložit se to snažila tvrzením, že 
její babička, dokonce i její prababička jistě 
používaly jiný sidur. Takový, jaký se nachází 
v zadní části ženské části a je možné si jej za 
účelem modlitby zapůjčit.

Kolem skupiny WOW byla po celou dobu 
bohoslužby přítomna také ženská ostraha, 
která zasahovala ve chvíli, kdy napětí 
mezi WOW a ortodoxními ženami začalo 
vzrůstat. To vyvrcholilo zejména ve chvíli, 
kdy byl vytažen malý svitek Tóry v krásném 
květinovém plášti. Přítomnost Tóry v ženské 
části ovšem není samozřejmostí. Z několika 
stovek svitků, které jsou u Západní zdi 
k dispozici, nemají dovoleno půjčit si, byť 
jen jeden jediný. Stále je totiž považováno 
za nelegální, aby žena u Západní zdi četla 

ze svitku Tóry. WOW tak musí pokaždé 
svůj malý svitek Tóry tajně pronést, aby jej 
mohly při své bohoslužbě používat. Proto 
je také každá žena před vstupem do areálu 
Západní Zdi poté, co projde bezpečnostními 
rámy, ještě prohledána ručně, zdali náhodou 
pod svým oblečením neukrývá svitek Tóry. 
Radost, která se tedy rozlila mezi WOW ve 
chvíli, kdy pozvedly svitek Tóry byla víc 
než opodstatněná – podařilo se jim pronést 
svitek Tóry přes kontroly až ke Zdi.

Po skončení bohoslužby se ženy objí-
maly a odcházely s úsměvem na tváři za 
doprovodu ochranky. Ortodoxní muži byli již 
seskupeni a připraveni u východu z ženské 
části, WOW doprovázeli pískáním a křikem 
až k bezpečnostním kontrolám a nepřestali 
ani ve chvíli, kdy ženy opustili prostranství 
Západní zdi.

Bohoslužby žen WOW jsem navštívila poprvé 
a musím říct, že se jednalo o velmi silný 
zážitek zpřítomňující nejen lásku a radost, 
ale také odhodlání a vytrvalost. Tyto ženy 
ví přesně, co chtějí a za tímto cílem si hrdě 
a nebojácně jdou. Hodina, kterou jsem strá-
vila u Západní zdi ve společnosti těchto žen, 
byla jednoduše „WOW“!

ELIŠKA SÝKOROVÁ

BEJT SIMCHA

Skromně, 
ale hezky…

Letošní svátek Šavuot byl 
plný otazníků a nečekaných 
odpovědí. Reformní židé 
slaví svátek shodně, jako je 
tomu v Erec Jisrael, jeden 
den. Ale tradiční židé se hlásí 
k tradici oslav v galutu – 
vyhnanství, tedy slaví dny 
dva. Jak ale takovou oslavu 
připravit, jestliže jsme 
hosty na pražské židovské 
obci, která je tradičnější? 
Reformní komunita Bejt 
Simcha tedy musí svoje 
plány modifikovat…

Letošní odpočítávání Omeru skončilo 
přesně na Šabat, tedy i Chag šavuot násle-
doval po šabatu. První, hlavní den oslavy 
jsme věnovali večernímu a nočnímu 
studiu Tóry od konce šabatu až do neděl-
ního rána v malých bytových skupinkách. 
Nedělní den jsme pak věnovali vyspávání 
a následně i komunitní oslavě.

Sešli jsme se v podvečer na Židovské 
radnici a v rámci bohoslužby jsme si 
vyslechli zajímavé připomenutí svátku 
Ivanem Kohoutem, našim chazanem. 
Pak jsme se střídali ve čtení knihy Rút, 
které bylo rozděleno na osm částí, přesně 
jako počet účastníků našeho komorního 
kroužku. Večer jsme pak zakončili celý 
sváteční čas slavnostní večeří v restauraci 
Šalom.

Škoda, že se nás nesešlo víc – ale 
víkendy za hezkého počasí jsou v Česku 
velkou konkurencí…

MiS

Při své zanícené 
modlitbě ženy 
přehlušují nesouhlasné 
bučení svých odpůrců, 
které se ozývá hlavně 
z mužské části
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JUDAISMUS

Židovské vzdělání „po moravsku“
Slyšeli jste už o Machon 
Moravia? Židovské obce na 
Moravě se rozhodly spojit své 
síly a zkušenosti s výukou, 
a tak vznikla tato nová 
vzdělávací organizace. Pro 
svůj název si zvolili hebrejské 
slovo označující „institut“ 
a samozřejmě odkaz na oblast, 
v níž působí – Moravu.

Moravský institut – Machon Moravia jako 
takový je sice v plenkách, ale díky bohatým 
zkušenostem a dosavadním aktivitám všech 
zúčastněných má už teď mnoho co nabíd-
nout – a to nejen těm, kdo jsou na Moravě. 
O co tedy vlastně jde, a proč byla tato vzdělá-
vací organizace vůbec založena?

Na tyto i další otázky nám odpověděl Jiří 
Arje Klimeš z olomoucké židovské obce, 
který je jedním z těch, kdo stáli už na samém 
počátku této iniciativy.

Proč jste se rozhodli založit nový vzdělávací 
institut?
Vzdělávací aktivity tu byly vlastně už před 
více lety. Např. Večerní ješiva (Evenening 
Yeshiva) Olomouc vznikla už v roce 2017 
a začalo to vlastně zcela nenápadně a při-
rozeně. Rabín Ofer Pelled navštívil rodiště 
svého otce – Prostějov – a při té příležitosti 
strávil šabat na olomoucké obci. Několik 
měsíců potom jsem se s ním začal učit sám, 
protože jsem si uvědomoval, jak málo toho 
z židovství vlastně vím. Po nějaké době 
se r. Pelled zeptal, jestli by se nechtěl učit 
ještě někdo v Olomouci. Chtěl. A postupně 
se chtělo učit víc a víc lidí, a to nejen z Olo-
mouce, a dnes se každý týden účastní výuky 
cca 50 lidí z různých koutů ČR.

Na Židovské obci Brno už probíhaly také 
různé vzdělávací aktivity, a hlavně tam 
působil rabínský soud, který je dnes ofici-
álním bejt dinem Federace židovských obcí 
v ČR a provádí i tolik diskutované konverze. 
A právě konvertité před a po gijuru byli 
a jsou významnou součástí našich studentů. 
Několik let jsme fungovali vlastně vedle sebe 
a přednášek Večerní ješivy se postupně také 
účastnilo víc a víc brněnských členů – je to 
naše sousední obec – a tak jsme se zkrátka 
rozhodli, že spojíme své síly a budeme praco-
vat společně.

Co je vlastně Machon Moravia a pro koho 
tady je?
A tím se dostávám k samotnému založení 
Machonu Moravia. Jde vlastně o servisní 
organizaci, která zastřešuje řadu vzděláva-
cích aktivit v duchu tradičního judaismus, /
šomer micvot/ s cílem prohlubovat znalosti 

v propojení s praktickým židovským živo-
tem. Jsme tady ale pro všechny, kdo se chtějí 
společně či individuálně učit a jsou schopni 
respekt a toleranci přijímat a ochotni je 
i druhým dávat. Je ale fér dodat, že někteří 
vyučující chtějí vědět koho učí, a někdy není 
snadné najít dobré řešení. Většinou se to ale 
daří.

V názvu máte Moravu, zakládajícími sub-
jekty jsou zmíněné ŽO Olomouc a ŽO Brno, 
kde bude tedy vzdělávání probíhat?
Většina aktivit zatím probíhá online! Proč 
„zatím“? Když jsme s tímto typem výuky 
začínali, online fungovaly jenom Lauderovy 
školy, později s online výukou začali další – 
např. Midraša Tiferet Uzi. Naposledy pak 
nedávno Toledot Czechoslovakia, jejíž spo-
luzakladatel Pinchas Stegura u nás předtím 
načerpal informace, inspirace a kontakty. 
Chci říct, že v pionýrských dobách online 
výuky židovství a v době covidu se online 
výuka jevila jako velmi dobré a velmi levné 
řešení. A tím pořád zůstává. Nicméně tato 
virtualita v sobě má i některá nebezpečí 
a rizika, jako např. odtržení od skutečného 
života, od reálné komunity a vytváření další, 
byť židovské, virtuální bubliny. Zkrátka, 
židovský život se neodehrává na internetu, 
ale v konkrétním vztahu, v rodině, v min-
janu, v židovské obci. Naši věrní online 
posluchači se ovšem nemusejí o osud svých 
šiurů obávat – zde budeme pokračovat. 
Nicméně – a to jste dobře vystihla – protože 
jsou zakládajícími členy dvě židovské obce, 

budeme se do budoucna snažit směřovat 
naši činnost právě do těchto konkrétních 
komunit. Anebo jinak – budeme online 
pracovat se zřetelem k reálným vztahům 
a obcím.

Spolupracujete s nějakými dalšími insti-
tucemi nebo obdobnými spolky (případně 
rabíny a jednotlivci, kteří na výuce partici-
pují)?
Mezi naše vyučující rabíny patří r. Menaše 
Kliment, r. Daniel Mayer a r. Ofer Pelled. 
Kromě jmenovaných židovských obcí 
jedinou institucí, se kterou máme přímo co 
dělat, je už zmíněný federační bejt din, jehož 
autoritě svou činnost podřazujeme. Žádné 
spolupráce se ale předem nezříkáme – nejde 
nám nicméně o spolupráci formální, ale 
věcnou. A to se děje celkem často, ale případ 
od případu jsou našimi partnery různé 
instituce.

Můžete prozradit nějaké další plány se spol-
kem do budoucna, které jsou třeba zatím 
ještě na úrovni přání či snu?
Moc si přeji, aby se nám od podzimu podařil 
rozjet projekt pro děti – program Jeladim. 
To bych moc rád. Uvidíme…

Jak je spolek sponzorován a může vaši inici-
ativu podpořit veřejnost?
Činnost našeho spolku je financována 
v zásadě ze tří zdrojů. Prvním jsou samotní 
účastníci a účastnice našich aktivit, tedy ti, 
kteří se s námi učí. Jejich příspěvky jsou ale 
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ANTISEMITISMUS

Výstava Nový světový pořádek
U příležitosti 80. výročí 
atentátu na Reinharda 
Heydricha uspořádal Památník 
ticha v prostorách Karolina 
výstavu s názvem Nový 
světový pořádek. 

Ta se ovšem nevěnuje okolnostem samot-
ného atentátu, nýbrž technokratické vizi 

spojené s novým uspořádáním evropského 
jihovýchodu. Audiovizuální projekce, které 
výstavu spoluutvářejí, přibližují návštěvní-
kům vizi prostoru vystavěného na rasové 
kvalitě obyvatel. Jedná se o nepříliš známý 
obraz Heydricha obklopeného pseudovědec-
kými rasovými specialisty.

Výstava si mimo jiné klade za cíl otevřít 
dialog s mladou generací a doprovází ji 
vzdělávací program pro 2. stupeň základních 
škol a střední školy, který je založen na 

práci s prameny. Žáci pracují za pomoci 
lektora s historickými materiály a společně 
se pokouší pochopit ideologii nacistického 
plánování budoucnosti. Společně posléze 
diskutují o etických otázkách spojených se 
zneužitím vědy pro politické cíle.

Výstava je v prostorách Karolina pří-
stupná do 12. července.

E. P.

Co momentálně nabízí 
Machon Moravia?
Výukový program
Tradiční výuka Večerní ješivy Olomouc pokračuje 
do prázdnin v této podobě:
• D. Mayer: Židovské svátky
• J. Blažek: Midraš k aktuální paraše,
• J. Smělý: Šabat ha-malka,
• T. Pelled: Šiur pro ženy a dívky (AJ),
• O. Pelled: Paraša ha-šavua (AJ)
• M. Kliment: Chasidut
• Chtěli bychom obnovit populární nedělní před-
nášky pro širší veřejnost – ty plánujeme zahájit 
v novém židovském roce. FB pořád funguje!

Tzeirim
Mládež: V současné době se tohoto projektu 
účastní 18 mladých mužů a žen z olomoucké, 
brněnské, plzeňské a pražské obce. Máme za 
sebou dvě víkendová setkání a vícedenní návštěvu 
Vídně. O tento program se stará tříčlenný tým: 
rabín Menaše Kliment, Jiří A. Klimeš a rebecin 
Jona Sidonová. Tento projekt je plánovaný jako 

dvouletý. V průběhu tohoto času chceme účastní-
kům nabídnout pestrý zážitkový program spojený 
s poznáváním evropského židovství a setkávání 
s autentickým židovským životem v různých 
evropských zemích (do budoucna Berlín, Brusel…) 
Jakousi cílovou prémií pak má být návštěva Izra-
ele. Střídá se online setkávání s osobním.

Chevruta rabiho Taama
Chevruta rabína Barucha Taama si klade za cíl 
podporovat a rozvíjet tradiční židovský život 
v České republice pomocí vzdělávání jednotlivců 
a celých rodin v Tóře. A to formou individuálních 
výukových hodin – chevrutot – kdy je vždy jeden 
vyučující na jednoho studujícího, popř. na jednu 
rodinu. Témata výuky jsou po dohodě vždy perso-
nalizovaná, tedy šitá na míru.

Připravujeme
Chevra kadiša: školení v tahaře
Jeladim: program pro děti

dobrovolné, tzn. nemáme žádné pevně stano-
vené školné. Důvěřujeme našim studujícím, 
že chápou, že je třeba odměňovat vyučující 
a že něco je také potřeba na administraci. 
Zároveň však také sami víme, že ne všichni si 
mohou dovolit platit za své studium a že např. 
ne všichni rodiče si mohou dovolit zaplatit 
jednorázově 7000 Kč za edukační návštěvu 
Vídně svých dětí. Proto se průběžně snažíme 
o fundraising a získávání darů na naši čin-
nost. To se např. v případě zmíněné Vídně 
podařilo a účastníci si hradili jen cca 20 % 
reálné ceny. To je tedy ten druhý zdroj: granty 
a individuální účelové dary. Třetím zdrojem 
financování jsou pak židovské obce, které 
nám občas přispívají na aktivity, kterých se 
jejich členové zúčastňují. Takže ano, naši 
činnost může veřejnost podpořit a může si 
také rozhodnout, kterou z našich aktivit chce 
konkrétně podpořit.

Můžeme někde najít víc informací k vašemu 
projektu a aktivitám?
Webové stránky Machon Moravia jsou stále 
ve vývoji a připravují se ještě v hebrejštině 
a češtině, ale už teď je můžete navštívit na 
adrese www.machonmoravia.org

PTALA SE RÁCHEL POLOHOVÁ
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ROZHOVOR

Hilel Kieval: Pro společnost bylo 
jednodušší obvinit Žida z rituální vraždy, 
než přiznat vlastní vinu
Hilel Kieval je celosvětově uznávaným 
profesorem židovských dějin, který 
působí na Washingtonově univerzitě 
v St. Louis. V sedmdesátých letech 
studoval v Praze, kde se zabýval otázkou 
národnostního konfliktu a jeho vlivu 
na židovské obyvatele českých zemí. 
Jeho disertační práce vyšla knižně pod 
názvem: Formování českého židovstva: 
Národnostní konflikt a židovská 
společnost v Čechách 1870–1918. Tento 
akademický semestr strávil profesor 
Kieval na Karlově univerzitě, kde vedl 
kurz o rituálních vraždách.

Ve svém výzkumu se zabýváte velmi 
konkrétním úsekem českých židovských 
dějin, a to konkrétně obdobím od roku 1870 
do roku 1918. Kudy vedla vaše badatelská 
cesta? Jak jste se k tomuto tématu dostal?
O židovskou historii jsem se zajímal od 
začátku svých studií na Harvardu. Studoval 
jsem historii a literaturu se zaměřením na 
moderní evropskou literaturu. Podařilo se 
mi propojit svůj program s přednáškami 
o dějinách Židů. V magisterské práci jsem se 
zabýval obdobím šoa ve Francii. Podařilo se 
mi vyjet na studijní pobyt do Paříže, kde jsem 
pracoval na výzkumu ilegální sítě pomoci 
židovským uprchlíkům z nacisty okupované 
Francie. Psal jsem o podzemní organizaci, 
která se snažila z Francie dostat do bezpečí 
židovské děti. Díky propojení se sirotčinci, 
paděláním dokladů a riskantním přesunům 
byly děti posílány přes hranice do Švýcarska 
a dál do bezpečí. Téma šoa však není možné 
studovat dlouhodobě. Je to téma velmi skli-
čující a omezené. Věděl jsem, že se jím nechci 
zabývat dlouhodobě. Můj roční studijní 
pobyt v Basileji ovlivnil můj další badatel-
ský zájem, zaměřený na střední Evropu. 
Věděl jsem, že se chci zabývat moderními 
dějinami Židů v této oblasti a zároveň pro 
mě byl zajímavý přelom 19. a 20. století, kdy 
se formuloval nový pohled na židovskou 
identitu a myšlení. Vznikaly nové politické 
hnutí a ideologie, včetně sionismu. Také mě 
ovlivnil komentář mého profesora Yosefa 
Yerushalmiho, abych také studoval, jak 
Židé žili, a ne pouze jak umírali. Kombinace 
těchto faktorů a můj zájem o národnostní 
konflikt mě přivedl do Prahy.

Věděl jsem tedy že se chci zabývat 
moderními dějinami Židů v českých zemích. 
Zároveň jsem ale již nechtěl zacházet do 
tématu německo-židovské Prahy. O tom 
již bylo napsán spoustu studií. Badatelé 
předpokládali, že k zachycení historie Židů 

v českých zemích stačí němčina. Chtěl jsem 
zachytit nový úhel pohledu, a tak jsem se 
dostal k tématu česko-židovské integrace. 
Začal jsem tedy studovat český jazyk a zapsal 
jsem se do letní školy slovanských studii. To 
bylo v roce 1975. Můj letošní rok v Praze je 
vlastně výročím 45 let od mé první návštěvy.

Zaměřil jsem se na otázku, jak se národ-
nostní konflikt mezi Němci a Čechy otiskl na 
vývoji židovských dějin, na formování čes-
kého židovstva. To byla má disertační práce, 
která byla později vydána jako kniha.

Je zajímavé, že v západní světě je židov-
ská historie v Praze spojována pouze 
s německým narativem. V českých zemích 
se naopak o židovské historii hovoří spíše 
z českého úhlu pohledu. Pražská komunita 
se ke své německé historii příliš neodka-
zuje. Všiml jste si tohoto trendu? A jak 
probíhalo vaše studium politicky choulosti-
vého tématu?
Ano, tento trend byl velmi očividný. Všiml 
jsem si například, že v Jeruzalémské syna-
goze byly začerněny německé nápisy na 
vitrážích oken. V 70. letech nebylo vhodné 
mluvit o židovském nacionalismu a identitě 
vůbec. Věděl jsem, že můj výzkum zahrnuje 
téma politických hnutí a ideologií, která 
nebyla v období 70. let vítaná, a to včetně 
sionismu. Oficiálně jsem zpracovával téma 
židovské integrace, ale samozřejmě jsem 
narážel na problematická témata. Pamatuji 
si například, když jsem při bádání v Židov-
ském muzeu potřeboval vyhotovit kopie 
českojazyčného tisku, jako Rozvoj či Českoži-
dovské listy, to nebyl problém. Když jsem ale 
chtěl dělat kopie z německojazyčných tisků, 
například Selbstwehr, nebylo mi to umož-

něno. Doporučili mi tenkrát požádat o kopie 
raději v Národní knihovně v Klementinu.

Samozřejmě to má souvislost s rozhodnu-
tím exilové vlády transformovat poválečné 
Československo v český stát. Bylo to 
učiněno odsunem německého obyvatelstva 
a vyzdvihováním pouze české historie 
a narativu. Proto asi badatelé, kteří studují 
dějiny Židů v Čechách, mají opačný pohled. 
Je jim předkládaná židovská historie jako 
„spíše česká?“
Jako příklad se dá použít Franz Kafka, který 
byl českým čtenářům až do roku 1989 téměř 
neznámý. Jelikož byl součástí německé 
kultury a komunisty navíc vnímám jako 
buržoazie, byl veřejnosti režimem zatajen. 
Situace se změnila až s revolucí. Nyní je 
z Franze Kafky sice turistická atrakce, ale asi 
je to stále lepší, než aby byl v české kultuře 
persona non-grata.

Problém vnímám v polarizaci společnosti 
v moderních českých dějinách, kdy je člověk 
nucen vybrat si, zda bude patřit do skupiny 
Čechů či Němců a zabývat se německou či 
českou kulturou. Pravdou je, že většina obyva-
tel českých zemí byla bilingvní a interagovala 
s oběma světy. I Palacký napsal svou knihu 
napřed v češtině, Tomáš Masaryk se musel 
učit česky, aby mohl učit na české univerzitě.

Říkáte, že bilingvnost a národností nevy-
hraněnost byla v českých zemích běžná. 
Ale Židé byli často některými nacionalis-
tickými politiky antisemitským způsobem 
označováni jako nepřátelé českého národa. 
Proč byli kvůli své nevyhraněnosti lynčo-
váni zejména Židé, pokud to nebylo chování 
typické pouze pro Židy?
Židé byli trnem v oku nacionalistům 
zejména proto, že pro ně bylo těžké odhad-
nout národnostní cítění Židů a jeho budoucí 
vývoj. Nacionalisty indiferentnost rozči-
lovala, chtěli, aby si člověk vybral stranu. 
Například považovali za zradu, pokud člověk 
poslal děti do německé školy.

Židé se nechovali jinak než většina obyva-
tel Čech, ale zvláště oni byli pro nacionalisty 
podezřelí. Jejich národnostní loajalita bylo 
zpochybňována. V době národnostních 
bojů vyvstal na povrch problém centrali-
zace vlády a modernizace, kterou započal 
Josef II. Tento projekt vedený německojazyč-
ným vládcem měl Židy začlenit do státního 
aparátů – v té době německého. Zakládali se 
německožidovské školy, Židé museli přijmou 
německá jména, učit se německy atd. Měli 
se stát plnohodnotnými členy moderního 
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státu prostřednictvím německé akulturace. 
Modernizace byla v očích Židů vítána, pokud 
by znamenala volnost pohybu, vzdělání 
a kariérní možnosti. Vládní projekt eman-
cipace, začal Josefem II. v roce 1780 ale trval 
celá desetiletí. V Čechách se ale mohli Židé 
volně usazovat až po roce 1848 a na Moravě 
existovala židovská osídlení s židovským 
politickým systémem až do 20. století.

Spojení Židů s němectvím v očích českých 
nacionalistů se snažil zbořit August Stein, 
zakládající člen Spolku českých akademiků 
židů v roce 1876. Snažil se Židy vytrhnout ze 
starého německého systému. Chtěl, aby se 
modlili česky, chodili do českých škol. Věřil, 
že pokud se Židé postaví na stranu českého 
národa, budou moci žít v Českých zemích 
v míru. Jak vnímáte jeho snahy?
Já osobně se snahami Augusta Steina souhla-
sím. Není důvod, proč by měli Židé v českých 
zemích být vnímáni jako Němci. Spojitost 
mezi Židy a Němci zapříčinil sto let starý 
projekt habsburské monarchie.

Jedním z bodů, které chci obhájit v mé 
příští knize, je argument, že česko-židovské 
hnutí a sionismus se v hlavních myšlenkách 
velmi podobají. Jsou to dvě strany téže 
mince. Obě hnutí se shodují v tom, že eman-
cipace – židovská modernizace – byla umělý 
projekt, který sice přinesl výhody, ale záro-
veň naprosto změnil dosavadní vývoj židov-
ských dějin. Zatímco August Stein bojoval za 
integraci Židů k českému národu, společně 
s Bohumilem Bondym překládali modlitby 
a vedli bohoslužby ve Vinohradské synagoze 
v češtině, sionisté naopak byli proti tomu, 
aby se Židé museli identifikovat s tím či oním 
národem, chtěli být uznáni jako samostatná 
entita. Oba směry tedy protestovali proti 
josefínskému projektu modernizace.

Pražský sionismus se snažil propagovat 
bilingvismus. Publikovali jak ve Selbswehru 
tak i v Židovských zprávách. Někdy šlo 
o doslovné překlady těch samých článků. 
Mělo to ale jasně symbolizovat obojetnost, 
neochotu se vyhraňovat. Chtěli, aby židovská 
kultura nebyla spojována s jedním či druhým 
národem.

To byl podle mě záblesk slibné budouc-
nosti pro Židy v Evropě. Kdo ví, jak by se 
tento trend vyvíjel, kdyby nepřišla hrůza 
druhé světové války. V meziválečném Česko-
slovensku slavila sionistická strana mnoho 
úspěchů. Beneš i Masaryk se o sionismus 
aktivně zajímali. Benešova vláda povolila 
Židům oficiálně udávat svou národnost 
jako izraelitskou. Masaryk osobně navštívil 
Palestinu a zajímavá je také jeho intervence 
v procesu s Leopoldem Hilsnerem. Masaryk 
byl hrdinou pro Židy v Československu ze 
všech politických skupin.

Zmínil jste postoj Masaryka k procesu 
s Hilsnerem. Hrála v této souvislosti 
nějakou roli národnostní otázka? Víme, že 
Hilsner žil se svou matkou v bytě německé 
školy, kterou se místní úřady snažily opako-
vaně zrušit.

Je pravda, že Hilsner s matkou žil v bytě 
německé školy, která ale skomírala a neměla 
mnoho studentů. Polenští Židé naopak 
uváděli češtinu jako obcovací jazyk poměrně 
brzy, oproti jiným židovským komunitám. 
Dle mého názoru šlo zejména o to, že k tak 
hrůznému činu, který šokoval společnost, 
bylo potřeba vysvětlení.

Věřili tedy skutečně všichni zúčastnění 
v motiv rituální vraždy, nebo mohly být 
za domnělým vysvětlením jiné pohnutky? 
Například Karel Baxa, jenž zastupoval 
rodinu oběti a obvinil Hilsnera z rituální 
vraždy, se později v kariéře stýkal s Židy 
a podporoval židovská hnutí.
Jistě že zde figuruje jistý oportunismus, 
ovšem věřím, že většinová společnost 
tomuto motivu upřímně věřila. Bylo to jaksi 
zakořeněné v lidové tradici. Po tři sta let bylo 
v Evropě, alespoň na vládní úrovni, obvinění 
z rituální vraždy považováno za nepřijatelné 
a ostudné. I přesto se však v moderním státě 
na přelomu 19. a 20. století toto obvinění 
znovu objevilo a bylo bráno seriózně. A to 
v době racionálního myšlení, po technolo-
gické a vědecké revoluci.

Strávil jsem mnoho času zkoumáním kaž-
dodenních styků křesťanu a židů v Evropě 
kolem roku 1900. Vztahy byli úzké, poměrně 
intimní, rodiny a sousedé spolu vycházeli. 
I přesto ale v lidové vědomosti zkrátka exis-
tovaly staré pověry. I Masaryk sám uváděl, 
že jako malý chlapec přecházel na druhou 
stranu ulice, když naproti němu šel Žid. 
Činil tak ovlivněn matčiným vyprávěním. 
Na základě pověr se ale samozřejmě nemohl 
vést soudní proces. K tomu bylo potřeba mít 
důkazy, vědecké poznatky, stabilní pilíře pro 
obžalobu.

Žalující pěti případů obvinění z rituálních 
vražd v Evropě, které se odehrály v přibližně 
stejnou dobu, byli schopni tyto pilíře nabíd-
nout a přesvědčit autority o legitimnosti 
tohoto obvinění na základě vědeckých 
poznatků moderní vědy. Baxa opravdu pro-
pagoval obvinění z rituální vraždy a snažil 
se vést šetření případu tímto směrem. Zda 
tak učinil z národnostních důvodů, z důvodů 
vlastní popularity či z osobního přesvědčení, 
že mezi Židy byli fanatici, se můžeme jen 
domnívat. Baxa se později stal starostou 
Prahy. Podobné případy máme i jinde. Napří-
klad vídeňský starosta se stal populárním 
díky svému vyhraněnému antisemitismu, 
a to ve městě, které tvořili z 20 % Židé. Později 
spolupracoval s židovskými skupinami a byl 
ostře kritizován a označován za pokrytce. 
Jeho reakcí byl slavný výrok: „Já rozhoduji, 
kdo je Žid.“

Masaryk, jak říkáte, byl pro Židy hrdinou. 
Za svůj zásah do případu Leopolda Hilsnera 
byl Čechy ostře kritizován a vystavil svou 
rodinu velkému nebezpečí.
Ano, Masarykovo rozhodnutí vstoupit do 
případu Hilsnera bylo velmi nepopulární 
a Masaryk tím riskoval svou reputaci i bez-
pečnost rodiny. Podařilo se mu znehodnotit 

první rozsudek z Kutné Hory, ale přes velké 
obtíže. Rakouské úřady dokonce zprvu 
odmítaly distribuovat Masarykovu publi-
kaci Nutnost revidovati proces Polenský. 
Ohlas veřejnosti byl velmi silný. Masaryk 
musel poslat ženu s dcerou do bezpečí do 
Anglie a sám v Čechách čelil výhružkám 
smrti. Dokonce i studenti demonstrovali 
při jeho přednáškách. Když žádal vedení 
univerzity o podporu, bylo mu doporučeno, 
aby raději odstoupil. Dokonce i univerzita 
jeho krok odsuzovala. Mainstreamová média 
v Čechách odsuzovala Dreyfusovu aféru, 
která se odehrávala ve stejnou dobu. To 
samozřejmě utvrzovalo pohled na Židy jako 
zrádce a viníky. Je také potřeba si uvědomit, 
že smrt Anežky Hrůzové doslova otřásla 
společností. Tělo bylo odhaleno skupinou 
pátrajících, bylo rozříznuto na půl a na místě 
nebyla nalezena krev. Pro společnost bylo 
jednodušší obvinit skupinu cizinců – Židů, 
než přiznat vinu násilí na ženách a perverz-
nosti ve vlastních řadách.

Je zajímavé, že dnes má česká společnost 
k Židům velmi dobrý vztah a o své antise-
mitské minulosti příliš neví. Kladný vztah 
České republiky ke Státu Izrael je pověstný. 
Co se změnilo?
První dekády sovětského režimu byl antise-
mitismus trestným činem. I po roce 1945 byl 
silně odsuzován až kriminalizován. Odsu-
nem Němců byl ukončen národnostní souboj 
a Židé tedy už nemuseli bojovat o svou pozici 
mezi dvěma stranami. Na druhou stranu 
byl po roce 1950 Izrael nepřátelským státem 
pro sovětský režim a jakákoliv podpora 
sionismu byla trestná. Na jedné straně tedy 
byl antisemitismus odsuzován, na druhou 
stranu ale panoval silný antisionismus. 
Když jsem zde byl v 70. letech, konaly se 
sice bohoslužby, ale pokud se jich člověk 
zúčastňoval, obětoval tím svou budoucnost. 
Židé tedy stáli před těžkým rozhodnutím 
mezi identitou a budoucností. Pak samo-
zřejmě Slánského proces byl antisemitský. 
V mediích se otevřeně hovořilo o židovském 
původu obžalovaných, což mělo evokovat 
pravděpodobnou vinu. Slánský byl vlastně 
obviněn ze sionismu, který bytostně souvisel 
s jeho židovským původem.

Po roce 1989 přišla velká změna, zejména 
co se týče přístupu státu. Perzekuce Židů 
za komunismu zabránila tomu, aby Češi 
spojovali Židy s komunistickým režimem 
jako je to například v Polsku. Po roce 1989 
padlo rozhodnutí české vlády mezinárodně 
podporovat a obhajovat stát Izrael, což je 
dnes v evropském měřítku spíše ojedinělý 
jev. Samozřejmě pro Židy je mnohem jedno-
dušší žít v zemi, která sympatizuje se Státem 
Izrael. Například dnes v USA Židé zažívají 
opak. Nejsem expert na toto téma, říkám to 
pouze jako pozorovatel. Fakt, že český stát je 
proizraelský velmi usnadňuje život Židům 
v Čechách.

PTALA SE YVONNE WEISGRAB PĚNKAVOVÁ 
Foto autorka
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Kameny oživlých vzpomínek…
Ve východočeském městě 
Rychnově nad Kněžnou, které 
proslavil ve svých knihách už 
zdejší rodák Karel Poláček, 
bylo koncem dubna odhaleno 
prvních patnáct stolpersteinů, 
které česky nazýváme kameny 
zmizelých. Jsou instalovány 
u zdi domů, kde naposledy 
bydleli Židé, kteří skončili svůj 
život za okupace tragicky, 
zpravidla ve válečných lágrech. 
A co je nejsmutnější, mezi 
oběťmi holokaustu jsou i děti.

Myšlenka připomínat si občany zahynuvší 
v době šoa tímto způsobem vznikla 
v Německu. Vůbec první památečný kámen 
byl zabudován v Kolíně nad Rýnem před 
radnicí v prosinci 1992 a šlo o projekt Gun-
tera Demniga. Od roku 1995 mají kameny 
současnou podobu a rozšířily se už skoro po 
celé Evropě. U nás byl první zabudován do 

dlažby roku 2008. Od té doby stolpersteiny, 
česky nazývané kameny zmizelých, už 
dobře známe, v Praze jich bylo instalováno 
již 373!

Tyto speciální kamenné krychle o hraně 
10 cm s mosazným povrchem nacházíme 
zabudované v dlažbě chodníku poblíž 
domu, kde oběť holokaustu naposledy žila. 
Ve vzdálenosti kamenů od zdi ale existují 
značné rozdíly. Ty rychnovské jsou skoro až 
u ní. Myšlenka, že by o ně lidé měli – ať už 
skutečně, nebo pomyslně – zakopávat, má 
svůj účel: lidé si jich tak všimnou a připome-
nou si jejich nositele. Vzhledem k době, která 
uplynula od šoa – téměř osmdesát let – si je 
však v tomto městě budou připomínat jen 

obrazně, konkrétní lidské tváře si patrně 
už nikdo nevybaví. To však nic neubírá na 
šlechetném úmyslu.

Rychnovští Židé nejsou zapomenuti
V tomto bývalém okresním městě pod 
Orlickými horami žili Židé pravděpodobně 
po dobu tří století – byla zde totiž nejstarší 
židovská obec v Královéhradeckém kraji. 
Židovská ulice, kde podle tradice občané 
stejné víry sídlili, vedla od náměstí směrem 
k nádraží. Dodnes je zde funkční historická 
synagoga s rozlehlým rabínským domem 
v sousedství, ale židovská obec po válce 
zanikla. Město postihl v roce 1830 velký 
požár, který zasáhl i synagogu, a tak se 
původní listiny, které by nám přinesly 
přesnější informace o zdejší komunitě, neza-
chovaly. Pozdější údaje už jsou opět přesné – 
v roce 1893 zde žilo 216 občanů hlásících se 
k židovství, od té doby jich však zvolna ubý-
valo, až tento trend vyvrcholil v tragickém 
válečném období v letech 1939–1945.

Toto východočeské město nedaleko pol-
ských hranic má docela bohatou židovskou 
historii. Jména jako Abeles, Deutschmann, 
Fischer, Fleischer, Goldmann, Kohn, 

Ledeč, Löwenbach, Löwy, Thorsch, Weiner, 
Weisbach… a také Poláček zde do druhé 
světové války byla běžná. Na většinu z nich 
zbyly po roce 1945 už jenom vzpomínky. 
Jména zahynulých najdeme na umělecky 
zpracované pamětní desce před synagogou. 
Ve městě v průběhu historie působila řada 
učených rabínů a kantorů, ať už to byl třeba 
Šalamoun Lengsfelder, který ve zdejší židov-
ské obci zastával funkci rabína po dobu tři-
ceti let, po něm pak nastoupil rabín Heřman 
Kohn. Stanovy zdejšího bratrstva Chevra 
kadiša pocházejí z roku 1790(!) a v té době 
byl logicky zřízen i zdejší hřbitov. Židé na 
něj dostali vymezený prostor samozřejmě za 
městem v kopcovitém terénu, který zřejmě 

nikdo nechtěl, jak bývalo tehdy křesťanským 
zvykem. V roce 1869 byly pak potvrzeny sta-
novy zdejšího spolku židovských žen.

Prvních, ale nikoliv posledních patnáct
Svůj kámen zmizelých tu dnes má nyní 
prvních patnáct občanů, oběti šoa. Další 
kameny budou následovat, jak slibuje 
zástupkyně ředitele Muzea a galerie Orlic-
kých hor Irena Krejčí, která je iniciátorkou 
celé vzpomínkové akce ukládání kamenů 
zmizelých. Na slavnostní odhalení přijeli 
také zástupci Federace židovských obcí 
a pražského Židovského muzea Jiří Daníček 
a Arno Pařík.

Svůj stolperstein tu má teď známý spiso-
vatel a zdejší rodák Karel Poláček – tady jde 
ovšem tak trochu o výjimku z pravidla, pro-
tože v době odjezdu do Terezína už žil řadu 
let v Praze. Město však jeho památku pečlivě 
uctívá, zejména pravidelnými festivaly 
Poláčkovo léto.

Poláčkův kámen najdeme snadno, je hned 
za rohem náměstí, na začátku Palackého, 
někdejší Židovské ulici. Byl zabudován u zdi 
vedle tří kamenů jeho dalších příbuzných 
před rohovým domem, v němž všichni 

strávili kus svého života. Ze strany náměstí 
měli Poláčkovi obchod, koloniál. Rodný dům 
budoucího novináře a prozaika bychom 
museli hledat asi o dvě stě metrů dál v téže 
ulici směrem dolů z mírného kopečka, ale 
chátrající stavba, kterou ještě pamatujeme 
obydlenou chudobnou paní Ankou Kucha-
řovou a jejími dětmi, byla bohužel namísto 
opravy a umístění pamětní tabule prostě 
zbořena. Na jejím místě dnes najdeme 
panelák.

Poláček se od počátku války, kdy byl 
pro svůj původ vyhozen z Lidových novin, 
zaměstnal u Židovské rady starších – dnes 
bychom řekli u vedení Federace židovských 
obcí. Jezdil po protektorátu a sepisoval 
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knižní fondy jednotlivých židovských obcí. 
Docela přijatelné zaměstnání, řekl bych. A to, 
že v mládí, v roce 1919, po deziluzi, kterou si 
přinesl z 1. světové války, ze židovské nábo-
ženské obce vystoupil, rada starších zřejmě 
velkoryse pominula.

Smutek může mít zlatou barvu
Karel Poláček (1892–1945) se svou životní 
družkou, právničkou Dorou Vaňákovou 
rozenou Weiszovou (1907–1944), musel odjet 
v roce 1943 nejdříve do Terezína, tak jako vět-
šina českých Židů. Další stanicí byla ovšem 
Osvětim, kde byla smrt už na dosah ruky. 
Naštěstí tam Poláček nezůstal, smrt zatím 
přešlapovala, vyčkávala… Na kost vyhublý 
Poláček ji však stejně potkal, velmi prav-
děpodobně k tomu došlo 21. ledna 1945, což 
odpovídá datu selekce v Gleiwitz (Gliwicích). 
Naštěstí svou dceru Jiřinu, ještě ne osm-
náctiletou, poslal včas do Anglie, kde válku 
přežila, i když i pro ni to bylo těžké. Zpočátku 
například neměla kde bydlet. Jiřina se poz-
ději provdala a nesla pak manželovo jméno 
Jelinowicz. Válku přežila a z jejích dvou synů 
se po emigraci v Kanadě jeden, Martin, vrátil 
do České republiky, kde už zůstal.

Šoa vystavilo definitivu 56 rychnovským 
občanům. Je to smutná procházka po 
místech, kde jsou umístěny zlatavé kameny. 
Smutná, ale přesto nadějeplná. Město na ně 
nezapomnělo, téměř po osmdesáti letech 

si je připomíná. Z patnácti kamenů jich 
celá třetina, pět, oživuje památku těch, co 
tragicky zahynuli v dětském věku.

Kroniky říkají, že ze všech židovských dětí 
z celého okresu Rychnov nad Kněžnou se 
z lágru vrátilo pouze jedno – Tomáš Lederer 
z nedalekých Kvasin. S matkou, ale bez otce. 
A provázely je až neuvěřitelné problémy – po 
návratu jim nechtěli vrátit dům, kterým jim 
původně patřil. Někdo jej prý mezitím už 
koupil, což by ale nemělo platit, protože byl 
Ledererovým nacisty ukraden. Není divu, že 
zklamaní Ledererovi skončili po pár letech 
v emigraci. Z necelých 300 deportovaných 
lidí z okresu přežilo jen dvacet.

Kameny 
zmizelých 
v Rychnově n. Kn.
Palackého ulice čp. 47
– Milan Poláček (nar. 18. 10. 1907)
– Karel Poláček (nar. 22. 3. 1892)
– Kamil Šťastný (nar. 8. 4. 1894)
– Berta Šťastná (nar. 13. 9. 1901)

Palackého ulice čp. 696
– Jan Thorsch (nar. 25. 2. 1902)
– Anna Thorschová (nar. 2. 2. 1911)
– Helena Thorschová (nar. 14. 3. 1937)
– Rodina včetně šestileté Helenky skon-

čila v roce 1943 v Osvětimi.

Poláčkovo náměstí čp. 86/87
– Theodor Deutschmann (nar. 17. 4. 1865)
– Otto Deutschmann (nar. 3. 2. 1899)
– Ella Deutschmannová (nar. 20. 6. 1908)
– František Deutschmann (nar. 17. 9. 1931)
– Jan Deutschmann (nar. 18. 7. 1935)
– Františka Deutschmannová (nar. 

25. 2. 1907)
– Josef Deutschmann (nar. 25. 6. 1931)
– Pavel Deutschmann (nar. 11. 5. 1934)

Datum 27. dubna pro pomyslné odhalení 
zdejších kamenů zmizelých, stolpersteinů, 
nebylo vybráno náhodně. „Akce se konala 
v předvečer významného dne Jom ha-šoa, 
tedy Dne památky na šoa a na hrdinství, který 
připomíná šest milionů Židů zavražděných 
během 2. světové války,“ uvedla zástupkyně 
ředitele a knihovnice rychnovského muzea – 
hlavní organizátorka celé akce Irena Krejčí.

Zdejší muzeum má vizi, že by každý rok 
uctilo památku několika dalších obětí holo-
kaustu položením dalších kamenů, záleží 
to ovšem na jeho finančních možnostech. 
„Letošní výběr byl proveden tak trochu 
náhodně,“ říká Irena Krejčí. „Letos uplynulo 
130 let od narození Karla Poláčka, a i když je 
zvykem pokládat kameny u posledního byd-
liště před transportem, v tomto případě jsme 
jej chtěli připomenout i v Rychnově. Vedle 
spisovatele tu má svůj kámen i Milan a Berta 
Šťastná s manželem. Dále byla vybrána 
rodina Tchorschova, protože jsme chtěli 
připomenout tragické dětské oběti (Helena 
Thorschová, nar. 13. 9. 1937). Muzeum má 
totiž edukační program pro žáky 7. až 9. tříd, 
Synagoga promlouvá – Památník Karla 
Poláčka. Druhá světová válka přinesla 
mnoho smutných tragédií. Tou největší 
je osud židovského obyvatelstva. Během 
programu si skrze příběhy vybraných 
židovských dětí z našeho okresu ukážeme 
události v jejich chronologickém sledu a při-

pomeneme si, jak důležité je na tyto skutky 
nezapomenout.

A jedním dítětem v programu je i Honzík 
Deutschmann (nar. 18. 7. 1935), „jeho“ kámen 
je na Poláčkově náměstí. Vzhledem k tomu, 
že nebylo jisté, kdy dojde k předláždění celého 
náměstí, tak byla vybrána Helenka Tchor-
schová. K položení nové dlažby došlo nakonec 
v dubnu, takže se odhalovaly kameny i za rodinu 
Deutschmannů. Teď jsou trochu špinavé a náš 
pan konzervátor je bude muset trochu vyčistit,“ 
končí Irena Krejčí, dobrá duše a spiritus agens 
této pro město významné události.

LUBOR FALTEISEK 
Foto autor a Muzeum a galerie Orlických hor
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KULTURA

Kulturní program červen–červenec 2022
ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

 Oddělení pro vzdělávání 
a kulturu, Maiselova 15, 
Praha 1, tel.: 222 325 172,  

education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

AUDITORIUM OVK ŽMP,  
Maiselova 15, 3. patro

 Život není to, co chceme, ale to, 
co máme: Restituce ze sbírek 
Židovského muzea v Praze
Výzkum provenience předmětů 

soustředěných ve sbírkách vizuálního 
umění ŽMP je často spojen s osudy jejich 
majitelů, kteří se mnohdy spletitými cestami 
snažili od roku 1945 po dnešek o spravedli-
vou nápravu křivd. O příbězích vybraných 
uměleckých děl promluví kurátorka ŽMP 
Michaela Sidenberg. / Vstup volný

DÍLNA OVK ŽMP, MAISELOVA 15, DVŮR

 Nedělní dílna pro rodiče a děti: 
Lvíček Arje letí do Izraele
Tentokrát se společně se 
lvíčkem Arjem děti symbolicky 

vypraví do Izraele, prohlédnou si některé 
významné památky a oslaví Den nezávislosti 
Státu Izrael neboli Jom ha-Acmaut. Děti se 
naučí izraelský tanec, hymnu, a nakonec 
ochutnají oblíbený izraelský pokrm – falafel.
Vstupné: 70 Kč

MAISELOVA SYNAGOGA, MAISELOVA 10

 Mišpacha 5: Tanach
Pěvecký soubor Mišpacha pod 
vedením Heleny-Ester Divecké 
pro své posluchače připravil 

další dílek z mozaiky volných cyklů židov-
ských písní, tentokrát poskládaný z citátů 
z hebrejské bible, Tanachu. / Vstup volný

 Poslední svědectví šoa: filmové 
Příběhy 20. století III.
Koncem roku 2021 měla premi-
éru třetí řada dokumentárního 

filmového cyklu Příběhy 20. století. Tato 
poslední řada se uceleně věnuje období 
holocaustu v podmínkách někdejšího Čes-
koslovenska a opírá se o unikátní výpovědi 
posledních pamětníků, jež jsou součástí 
sbírky organizace Paměť národa. O tom, jak 
tento unikátní dokumentární cyklus vznikal, 
si bude povídat dokumentarista Martin 
Šmok s jeho tvůrci, Adamem Drdou a Vikto-
rem Portelem. / Vstup volný

 Max Zweig: Dramatické století
Letos si připomínáme dvojí 
kulaté výročí Maxe Zweiga 
(1892–1992). Přednáška Ivany 

Cahové z Centra judaistických studií UP 
Olomouc přiblíží život a dílo tohoto dnes 
pozapomenutého autora. Historik Filip 
Gregor následně představí část pozůstalosti 
Maxe Zweiga, která byla v roce 2021 předána 
Muzeu a galerii Prostějov spolkem Hanácký 
Jeruzalém.
/Vstup volný

IZRAELSKÁ KULTURA V ČR

 Lola Marsh na festivalu Metro-
nome
Výstaviště Holešovice / Praha
Metronome je multižánrový 

hudební festival a izraelské zastoupení zde 
bude reprezentovat Lola Marsh, indiepopové 
duo, jemuž dominuje zajímavý hlas zpěvačky 
Jael Shoshana Coel. Chytrá a emocionálně 
silná muzika s originální instrumentací.

 Etgar Keret na festivalu Svět 
knihy
10. 6. 2022 / 16:00 / Velký sál – 
Setkání s autorem Etgarem 

Keretem
11. 6. 2022 / 17.00 / Velký sál – Píši knihy, píši 
seriály
Etgar Keret, jeden z nejvlivnějších izrael-
ských autorů, přijal pozvání na letošní Svět 
knihy. V programu má dvě debaty a natáčení 
pořadu Na Plovárně s Markem Ebenem.

KULTURA V OBCÍCH

ŽIDOVSKÁ OBEC BRNO

SYNAGOGA AGUDAS ACHIM, 
SKOŘEPKA 13

 Brno a jeho chrámy: komento-
vaná prohlídka brněnské syna-
gogy
Komentovaná prohlídka funk-

cionalistické stavby architekta Otto Eislera 
bude pro veřejnost připravena v rámci festi-
valu Brno a jeho chrámy. Synagoga Agudas 
Achim je v současnosti jedinou synagogou 
na území Moravy a Slezska, která slouží 
duchovním účelům židovské komunity. 
Výklad bude věnován zásadním momentům 
brněnské židovské historie, hlavním tradi-
cím a zvykům judaismu, ale i dramatickému 
životnímu příběhu autora stavby. Program 
se koná ve spolupráci s Turistickým a infor-
mačním centrem Brno.
Rezervace na www.ticbrno.cz.

ŽIDOVSKÁ OBEC LIBEREC

 Přednáška Ester Yael Adamové 
na téma „Židé na Liberecku 
v 19. století“
Přednáška se koná online na 

odkazu: https://meet.google.com/hcw-szsa-
aeg

 Online přednáška Karla 
Hrdličky na téma „Židé 
v Boskovicích“
Přednáška probíhá prostřed-

nictvím Skype. Kontaktní údaje na Karla 
Hrdličku – Skype: live:hrdlickarel; e-mail: 
hrdlickarel@seznam.cz

PRAHA

ČTVRTEK

16. 6. 
18.00

NEDĚLE

12. 6. 
10.00

ÚTERÝ

14. 6. 
19.00

PONDĚLÍ

20. 6. 
19.00

ČTVRTEK

23. 6. 
19.00

PÁTEK

24. 6. 
19.30

10. 6. 
—

11. 6.

ČTVRTEK

1. 7. 
17.00

STŘEDA

15. 6. 
17.00

ÚTERÝ

21. 6. 
17.00
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PÍSNIČKA

Chofeš kajic

Už se nezadržitelně blíží začátek léta a s ním 
i prázdniny. Proto jsme vybrali tentokrát 
letní prázdninovou písničku Levina Kipnise 
(1890–1990), izraelského písničkáře a spiso-
vatele původem z Ruska, který má na svém 
kontě nespočet písní a básní určených přede-
vším dětem. Písnička má několik textových 

verzí – respektive další sloky. Ty vyprávějí 
o koupání v bazéně, typickém kibucnickém 
klobouku proti sluníčku, letních výletech 
nebo lovení ryb. Nejznámější je však právě 
uvedená jedna sloka.

Neobyčejně zajímavý je původ melodie, 
kterou si Kipnis pro svůj text zvolil. Jde totiž 

o variaci na chasidský nigun, známý často 
jako „Mipnej ma“ (podle textu, s nímž je 
obvykle zpíván). O původním nigunu a jeho 
vzniku ale něco víc zase příště… Krásné léto 
a prázdniny!

Tento den – dobrý den, poslední den

přichází, jsou tu letní prázdniny.

Kamarádi, tak se připravte,

je čas vyrazit na prázdniny!

La, la… přichází, jsou tu letní prázdniny.

La, la… je čas vyrazit na prázdniny!
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יֹום ֶזה – יֹום טֹוב, יֹום ִסּיּום

יַע ֹחֶפׁש ַקִיץ. א, ִהּגִ ּבָ

ֲחֵבִרים, ִהּכֹונּו ָנא,

ִיט! ֵעת ָלֵצאת ַלּקַ

יַע ֹחֶפׁש ַקִיץ. א, ִהּגִ ַל ַל ַל ַל ַלה! ּבָ

ִיט! ַל ַל ַל ַל ַלה! ֵעת ָלֵצאת ַלּקַ


