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Biblické příběhy předávají 
vzkaz o své době (rozhovor s Janem Fingerlandem na straně 8–9)
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ÚVODNÍK

Milí čtenáři, milé čtenářky,

motiv, který se prolíná aktuálním číslem 
Maskilu, jsou ženy. Inspirovala mě k tomu 
mimo jiné kniha Jana Fingerlanda Heb-
rejky – Biblické matky, démonky, královny 
i milenky, která minulý měsíc vyšla 
v nakladatelství Pražské příběhy. S jejím 
autorem si můžete přečíst rozhovor, o čem 
biblické příběhy vypovídaly v době, kdy 
vznikly, i jak se jejich interpretace v růz-
ných dobách proměňovala.

Tentokrát nevynechejte ani rabínské 
slovo, ve kterém brněnský rabín Štěpán 
Menaše Kliment mrazivě propojuje tal-
mudský příběh snad o nejznámější ženské 
postavě rabínské literatury Brurie, její ses-
tře a manželovi rabimu Meirovi s dnešní 
situací (nejen) na Ukrajině.

Další zajímavou ženou, kterou vám na 
stránkách Maskilu představíme, je Karola 
Ruth Westheimerová, v severoamerickém 
prostředí známější jako Dr. Ruth. U nás 
je tato německo-americká sexuální 
terapeutka, moderátorka a přeživší 
holocaustu téměř neznámá, což je velká 
škoda. V pražském Divadle v Řeznické o ní 
vznikla adaptace hry Marka St. Germaina, 
kterou režíroval Radim Špaček. Mluvila 
jsem s ním nejen o ní, ale i jeho vztahu 
k židovské tématice a návštěvě Izraele.

Rozhovorem s Andreou Ernyeiovou, 
vedoucí restaurace Šalom a košer obchodu 
na Židovské obci v Praze, vykopáváme 
novou gastro rubriku. Vyzpovídáme pro 
vás vždy nějakou zajímavou osobnost, 
která se věnuje židovskému jídlu, inter-
view doplníme o její oblíbený recept.

Mám také velkou radost, že se nám 
podařilo do tohoto čísla vyzpovídat 
vrchního pražského rabína Davida Petera. 
A i on ve svém rozhovoru neopomněl zmí-
nit svoji ženu Elise, která je pro něj (nejen 
ve výchově jejich dětí) skvělá partnerka.

Doufám, že vám naše číslo zpříjemní 
měsíc chešvan, který je jinak v židovské 
tradici považován za hořký.

Hezké počtení!

RADKA LÍM LABENDZ

RABÍNSKÉ SLOVO

Rabi Meir a Bruria –  
příběh superhrdinů
V Talmudu je ohromné 
množství příběhů o rabínech, 
učitelích, žácích, prorocích 
a o mnohých dalších 
postavách. V talmudických 
příbězích se také často 
objevují ženy a snad 
nejznámější ženskou postavou 
rabínské literatury je Bruria, 
žena rabiho Meira. Bruria 
byla dcerou rabiho Chananji 
Ben Teradjona, významného 
učence prvního století 
občanského letopočtu. 

Její rodiče byli popraveni Římem za trest, 
že vyučovali Tóru. Bruria pokračovala 
v jejich odkazu a i v neskutečně těžké době 
římského útlaku, židovsko-římských válek 
a zpochybnění samotných základů židovské 
kulturní samostatnosti se stala významnou 
postavou rabínské učenosti. Její současníci 
ji považovali za jednu z nejvýznamnějších 
rabínských autorit a rabíni její doby se od 
ní učili. Podle příběhů Talmudu byla Bruria 
svérázná a sebevědomá osoba. Bruria byla 
také ženou s nesmírnou vnitřní silou. Její 
život byl poznamenán tragédiemi, osobními 
ztrátami, životem ve válečné době a bru-
tálním pronásledováním velmocenského 
Říma, který používal ty nejhorší metody, aby 
si podrobil židy nejen fyzicky, ale i kulturně 
a duchovně. Její otec byl upálen, ale aby 
se více trápil, tak byl obalen do namočené 
vlny, ve které se pomalu škvařil. Náhle jí 
zemřeli dva synové, její bratr se ze závisti 
k její moudrosti a úspěchu vydal na dráhu 
zločinu a její sestra byla odvlečena do Říma 
do sexuálního otroctví.

Když se Bruria dozvěděla o osudu své 
sestry, tak řekla svému muži rabimu Meirovi, 
aby vzal peníze (podle Rašiho výkladu šlo 
o skutečný zlatý poklad) a vydal se její sestru 
zachránit. Rabi Meir se převlékl do zbroje 
římského rytíře a podařilo se mu – tvářeje se 
jako zájemce o služby toho místa – dostat se 
do domu, kde byly drženy sexuální otrokyně. 
Dům byl střežen strážemi, ale rabi Meir se 
dostal k jednomu ze strážných a nabídl mu 
peníze, které s sebou přinesl, pokud onu 
dívku propustí. Strážný se ošíval, protože mu 
bylo jasné, že až se to dozví jeho nadřízení, 
tak se mu zle povede. Rabi Meir mu navrhl, 
ať polovinu peněz, které takto získá, dá na 
úplatky autoritám. Voják si ale nebyl jistý 
a argumentoval tím, že i kdyby to přežil, tak 
mu peníze jednou dojdou a z čeho bude žít 

potom. Rabi Meir mu řekl, že stačí pronést 
větu ‚‚Bože rabiho Meira pomoz mi” a vše 
dobře dopadne. Tomuto se samozřejmě voják 
zdráhal věřit a přišlo mu, že si rabi Meir 
prostě jen vymýšlí, aby dosáhl svého. Rabi 
Meir se rozhodl, že svá slova musí dokázat. 
Ukázal na psy, kteří byli Římany vycvičeni 
k roztrhání lidí, a řekl vojákovi, ať sleduje, 
co se stane. Vzal hrst hlíny a hodil je po zuři-
vých psech. Ti se bez váhání vrhli na rabiho 
Meira, aby ho rozsápali. Ten pronesl ‚‚Bože 
rabiho Meira pomoz mi” a neúprosné bestie 
ho nechaly být. Voják nic takového v životě 
neviděl a rozhodl se tedy rabi Meirovi uvěřit, 
a tak sestru Brurie pustil.

Ve chvíli, kdy se o úspěšném útěku dívky 
dozvěděli velitelé toho místa, zmocnili se 
strážného a rozhodli se ho oběsit, protože 
selhal ve svém úkolu. Nedařilo se jim vojáka 
zabít, sejmuli ho ze šibenice a ptali, se v čem 
spočívá jeho zázračné přežívání. Voják 
jim popsal, co všechno zažil s rabi Meirem 
a sílu jeho slibu, která ho proti veškeré 
pravděpodobnosti drží naživu. Velitelé se 
rozhodli jednat. Nechali vyrýt podobu rabiho 
Meira a vyvěsit ji na všechna veřejná místa 
s výzvou, ať každý, kdo ho uvidí, má ho nahlá-
sit nebo dovést. Netrvalo dlouho a rabi Meir 
byl objeven a pronásledován. Na útěku před 
strážemi podle jedné verze vběhl do nějaké 
restaurace nebo prodejny jídla, ponořil prst 
do pokrmu a prst si olízl – tím se mu podařilo 
pronásledovatele zmást. Ve skutečnosti 
podle Gemary rabi Meir vnořil jeden prst 
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a olízl si jiný, takže to pouze vypadalo, že 
ochutnal nekošer stravu. Pronásledovatelé si 
nicméně byli jisti, že tak významný učenec 
by se nekošer jídla ani nedotkl. Podle jiné 
verze vběhl rabi Meir do nevěstince, kde se 
mu zjevil prorok Eliáš v podobě nevěstky 
a přivinul ho k sobě. Pronásledovatelé 
i podle této verze byli oklamáni, protože si 
byli jisti, že rabi Meir by se k prostitutce ani 
nepřiblížil.

Na chvíli zde přeruším vyprávění talmu-
dického příběhu, abychom se mohli zastavit 
nad realitou, kterou nám příběh vypráví. 
Talmudické příběhy někdy znějí jako pohád-
kové příběhy z antických dob. Skutečnost, 
jež prostupuje příběhem, je ovšem děsivá. 
Dozvídáme se o brutální vojenské porážce 
židů, krutých popravách a syrové svévoli, 
s kterou okupanti zacházeli s lidmi. Odvá-
žení žen do sexuálního otroctví očividně 
nebyla nějaká výjimečná událost. Tyto 
nebohé ženy byly soustředěny v domech, 
které byly střeženy vojáky a v jejichž okolí se 
mimo jiné pohybovali psi vycvičení k trhání 
lidí. Podobně strašlivá místa se nacházela 
v některých koncentračních táborech 
během holocaustu. Unášení lidí, mučení 
prominentní inteligence, vraždy za trvání 
na vlastní kulturní identitě jsou bohužel 
fenomény stále se opakující od starověku 
až po dnešní Ukrajinu, kde se ruská armáda 
dopouští právě takových zločinů. Odvážný, 
hrdinský odboj rabiho Meira a Brurie tak 
myslím dostává rozměr, kterému můžeme 
mnohem lépe rozumět.

Rabi Meir získal přízvisko ‚‚pán zázraku‘‘, 
ale celý příběh končí v Talmudu zvláštně. 
Místo nějaké velké oslavné písně se píše, že 
poté rabi Meir utekl do Babylónie a někteří 
tvrdí, že utekl kvůli tomuto incidentu, ale 
jiní tvrdí, že utekl kvůli tomu, co se stalo 
s Bruriou.

Jenže, co se vlastně stalo s Bruriou? Podle 
Gemary oddílu Kedušin chtěl rabi Meir doká-
zat Brurie neomylnost rabínů a lehkovážnost 
žen. Bruriu tento výrok pobouřil a měla za to, 
nejen že rabíni se mýlí, ale nemístně se vyja-
dřují o ženách. Mimochodem tento výrok 
z traktátu Kidušin měl historicky velký 
dopad na postavení ženy v judaismu, někteří 
rabíni jej využili k obhajování omezeného 
přístupu žen ke vzdělání. Výrok totiž může 
znamenat lehkovážnost, ale také mentální 
nedostatečnost. Není divu, že se Bruria tvrdě 
ohradila. Rabi Meir ve snaze prosadit svou 
poslal podle jedné verze jednoho ze svých 
studentů, aby ji svedl a dokázal jí tak, že i ona 
je ve skutečnosti lehkovážná. Podle Rašiho 
Bruria podlehla svádění švarného mladého 
učence a toužebně na něj pohlédla. Rabi Meir 
zvítězil, ale Bruria neunesla svou ostudu 
a uškrtila se. Ostatní komentátoři s tímto 
výkladem nesouhlasí a předkládají verzi, že 
ve skutečnosti nastrčený svůdce byl eunuch, 
na kterém nebylo jasně poznat, že je muž. 
Tento kleštěnec ani nemohl s Bruriou zhře-
šit, ale podařilo se mu vylákat ji ke společné 
koupeli. Ve chvíli, kdy si Bruria uvědomila, 
o co jde, tak se i podle této verze uškrtila.

Rabi Meir se podle této verze potrestal 
vyhnanstvím. Utekl sám před sebou a svou 
pošetilostí. Nedokázal lehkomyslnost žen, 
ale svou vlastní lehkovážnost. Oceňuji také 
upřímnost židovských textů, které se nebojí 
i na své vlastní superhrdiny pamatovat 
jako na osobnosti někdy ohromné a někdy 
selhávající. A také mě dojímá oddanost 
a síla tohoto páru, jejich nekonečná snaha 
o pravdu a o zachování hodnot, jejich silný 
vztah a jejich tragika. Dojímá mě jejich 
lidství.

RABÍN ŠTĚPÁN MENAŠE KLIMENT

PROGRAM BEJT SIMCHA

Říjen– Listopad 
2022
KABALAT ŠABAT
každý pátek od 17:00 hod. prezenčně (Židovská 
radnice – 3. patro, Maiselova 18, Praha 1) nebo 
online přes platformu Skype

Více informací na kehila@bejtsimcha.cz

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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Bruria, mozaika ve 
starověké synagoze 
v severním Izraeli.
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ROZHOVOR

Judaismus nelze praktikovat osamoceně
S vrchním pražským rabínem 
Davidem Peterem jsem si 
povídala o halaše, roli rabína 
v moderním světě i o jeho lásce 
k učení.

Na úvod bych se ráda zeptala, čtete Maskil?
Ano, obzvlášť rozhovory s duchovními 
z ostatních českých komunit si se ženou rádi 
čteme. Ale i jiné články. Nedávno jsem u vás 
našel reportáž o židovské komunitě v por-
tugalském Portu, kterou vede otec mého 
kamaráda. To bylo milé.

Kdy ve vás dozrálo rozhodnutí stát se 
rabínem?
V devatenácti letech. Moje představa byla 
značně zromantizovaná, nevěděl jsem úplně 
do čeho jdu. Můj prastrýc byl před válkou 
rabínem v Michli se sídlem v Nuslích, takže 
v rodině jistá rabínská tradice byla. V době, 
ve které jsem se rozhodoval, v Čechách bylo 
málo pestrobarevného duchovního života.

Kde jste se na práci rabína připravoval?
Studoval jsem na několika školách a jedna 
z nich je ješiva Merkaz HaRav, která patří 
mezi deset nejvýznamnějších škol v židov-
ském světě. Někomu se to sice nemusí líbit, 
protože je moc politická. Jde o národně-
-náboženskou školu, kterou ve dvacátých 
letech minulého století založil rav Abraham 
Isaac Kook, jehož přístup k judaismu se tam 
stále odráží.

V čem pro vás spočívá podstata být rabí-
nem?
To je opravdu na delší rozpravu. Historicky je 
nejjednodušší odpověď, že rabín má okolním 
lidem připomínat, že jsou Židé a vést je k úctě 
k Tóře, zbytek už je jen vývoj daný děním 
v komunitách. Ve své podstatě by měl rabín 
pomoci každému židovskému člověku, aby měl 
vztah ke kulturně-historickému odkazu judai-
smu. Jak chce tento odkaz pojmout nechávám 
na každém jednotlivci, já můžu jen nabídnout 
pomocnou ruku. Přiznám se, že nejsem pro 
velkou medializaci, neboť duchovní život a víra 
je intimní a soukromá věc.

Je dobré si také připomenout to, že 
rabín je jen jeden článek v živé a fungující 
komunitě. Moji učitelé humorně nazývali 
rabína jako „vedlejší produkt náboženských 
škol“. Neboť podstatné a důležité je duchovní 
obroda a poznání každého židovského 
člověka jako takového, aniž by musel být 
rabínem.
Co všechno obnáší práce vrchního praž-
ského rabína a co z toho je vám nejbližší?
Nejhlavnější bylo a je předávat duchovně-
národní hodnoty. To je podle mne jeden 
z mých hlavních úkolů. Jak už jsem zmínil, 

jeden z pilířů judaismu je úcta k Tóře, úcta ke 
kulturně-historickému odkazu a ty se musí 
poznávat – ideálně v náležité šíři a hloubce. 
Já mám rád halachu, která vůbec není sta-
tická, jak se často prezentuje. Samozřejmě 
některé „základní kameny“ jsou dané – šabat 
je šabat, kašrut je kašrut, ale jsou oblasti, kde 
záleží na dané situaci, názoru, vývoji. Je to 
daleko složitější, než jak se na první pohled 
zdá. Moderní doba přináší nové výzvy a pak 
záleží na erudici daného rabína a také na 
tradici jeho učitele, jak rozhodne. A třeba 
i okrajovým názorem. Tradičně halacha 
statická nikdy nebyla.

A co dalšího tedy ještě děláte?
Učení je velmi důležité, ale samozřejmě 
dělám i mnoho dalších věcí. Například 
administrativu, která zrovna nepatří k mým 
oblíbeným činnostem, je ale nutná. Na 
obci dělám i kašrut, snažíme se poskytovat 
základní duchovně-náboženské potřeby. 
Poradenství. Rabinát není velký, ale snažíme 

se obsáhnout mnoho úkolů židovského 
života. Setkávám se s lidmi, naslouchám 
jejich problémům. Sice nejsem psychote-
rapeut, ale při řešení problémů je někdy 
pro ty, kteří mají problém, potřeba slyšet 
i duchovně-náboženský pohled.

S vývojem technologií vyvstávají nové 
otázky, například uměle vytvořené maso, 
jak potom probíhá proces vývoje halachy 
v těchto případech? A vyvstala v Čechách 
někdy taková zdánlivě halachicky neošet-
řená otázka?
Ne, v Čechách jsem se s tím ještě nesetkal. Vět-
šina situací, se kterými se na mě lidé obrací, 
jsou v halaše přesně popsané. Velké moderní 
věci jsou opravdu na velká rabínská esa. 
A kdo to je? Na to nejsou volby. To jsou rabíni 

„machři“, kteří mají opravdu počítač v hlavě. 
Mají obrovské znalosti. Ty ale samozřejmě 
nestačí. Responsoriální literatura je při-
bližně tisíc let stará. Už v době gaonské jsou 
response, které původně nebyly podřízeny 
Talmudu, jednalo se vlastně o samostatnou 
literaturu, která se mnohdy Talmudem inspi-
rovala, někdy ale také ne. Až později se situace 
změnila. Tradičně je to ale tak, že každý daný 
rabín „tady a teď“ rozhoduje v danou chvíli, 
jak nejlépe umí. A daný člověk, který přichází 
se složitou životní situací či otázkou se musí 
modlit, že najde toho správného rabína. 
A každý rabín se zase musí modlit, že se roz-
hodne správně. Taková vzájemná modlitba.

A s jakými nejpalčivějšími otázkami se ve 
své praxi setkáváte?
Jak už jsem řekl, většina problémů se opa-
kuje po několik století a odpověď je známá. 
Nejčastější nepopsané otázky se týkají 
umělého oplodnění. To je oblast, do které 
jsem měl šanci jenom nahlédnout. To jsou 

opravdu velká bezprecedentní rozhodnutí, 
která nemají přesnou oporu v halaše, protože 
se v historii tato situace nikdy řešit nemu-
sela. Existuje jen jistá podobnost s jedním 
midrašem a dělat v této otázce rozhodnutí je 
opravdu velká odpovědnost. Pro zajímavost 
před covidem jezdilo do Čech, hlavně do 
Brna, až 400 párů z Izraele ročně. Čechy byli 
jejich poslední naděje. A samozřejmě s nimi 
z Izraele jezdili i rabíni, kteří jim pomáhali 
otázky kolem umělého oplodnění a halachy 
řešit. Na mojí škole vznikl medicínsko-hala-
chický institut PUAH, který založil rabín 
Menachem Burstein.

Další zajímavá otázka, se kterou jsem se 
setkal, byla problém s darováním orgánů. 
Protože, jak identifikujeme smrt? Je to konec 
mozkové činnosti? Jsou ale případy, že se 
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člověk ještě probudil. A i když se to stalo 
jen jednou nebo dvakrát, ta šance tady je. 
A potom ten, kdo odebere orgány od takového 
člověka, se podle halachy stává vrahem. To je 
také veliké morální dilema. Protože nemůže 
zachránit člověku život na úkor života někoho 
jiného. Lidi nejsou čísla. Mám někdy pocit, 
že dnešní společnost pomalu začíná lidi jako 
čísla vnímat. V Izraeli se z toho důvodu zkouší 
naklonovat orgány z matečních buněk. Židov-
ská etika tak ovlivňuje vědce.

Jaká je situace v českých nemocnicích? 
Může se na vás pacient obrátit? A funguje 
u nás ve zdravotnictví instituce kaplanství?
Pravidla kaplanství v rámci judaismu 
nejsou v České republice jasně nastavená. 
Jistá snaha o to byla, ale nepodařilo se ji 
prosadit. Je vždy jen na vůli dané nemocnice 
či věznice, kde kaplané také působí, zda mě 
k pacientům či vězňům umožní přístup.

A když se vrátím ke vzdělávacím aktivitám, 
co všechno na obci zájemcům o studium 
nabízíte?
Učím každý den od neděle do pátku. Vyučuji 
mišny, vyučování směřuji do halachy, dělám 
biblistiku (výběr z Tanachu). Střídám mezi 

biblickou literaturou a rabínskou literaturou. 
Hodně času mi zabere příprava učebních 
materiálů. Nepřekládám, to jsem dřív dělal, 
ale věřím, že člověk by se měl vrátit k původ-
nímu textu. Ten připravuji a upravuji podle 
toho, jestli je určen pro děti nebo pro dospělé. 
Nově zkouším pracovat s jednadvacítkou 
(Bible21 – překlad 21. století, poznámka 
autorky), přesto, že je to nepřesný překlad, 
chci poukázat na objem informací, ne na 
konkrétní přesnost překladu. Nejlepší český 
překlad je podle mě Bible kralická, ta je skoro 
skvěle přeložená, má správný slovosled. 
Je zajímavé, že některá stará česká slova, 
kterým už dneska nerozumíme, přesněji 
odpovídají hebrejštině. Dříve jsem se věnoval 
i porovnávání několika překladů, to je ale 
časově náročné. Principiálně vyučuji na 

základě své vlastní zkušenosti. Za posledních 
deset let, během kterých se vyučování věnuji, 
jsem vyzkoušel různé přístupy. Dnes skoro 
vždycky začínám mišnou a pak hlavní učivo 
daného dne. Učím žalmy, které představují 
velkou studnici duchovní tradice modlitby 
člověka. Dále vyučuji přísloví, etiku, kašrut,… 
Vedu také nedělní školu pro děti.

Učím hodně a rád. Nedávno jsem slyšel 
záznam o mém již zmiňovaném prastrýci, 
který se jednou omluvil z výročního zasedání 
chevra kadiša, tedy setkání v den úmrtí Moj-
žíše, z důvodu výuky. To mě pobavilo.

Připravujete chlapce na bar micva?
Ano, ale záleží na rodičích, co si přejí 
a vyberou. Já nevyučuji čtení Tóry, tomu 
se věnují v Praze jiní a mnohem více eru-
dovaní, než jsem já, díky Bohu. V Šulchan 
aruchu se dokonce na jednom místě řeší 
zajímavá otázka, komu má chudá obec dát 
přednost, jestli rabínovi nebo chazanovi. 
Kdo má přednost, když nemůže zaplatit 
oběma? Nakonec se Šulchan aruch rozhodl 
pro chazana. Otázka zní, proč by nemohl 
být rabín chazanem? V dnešní době vidíme 
často, že rabín na sebe přebírá různé role, je 
poskytovatelem náboženských úkonů, v tom 

můžeme vidět patrný vliv křesťanství. Rabín 
většinou nemůže být chazanem a chazan 
rabínem. Z povahy jsou obě role značně 
rozdílné a přitahují jiné typy lidí. Židovství je 
o společenství. Čím víc lidí je do dění v syna-
goze vtaženo a zapojeno, tím lépe. Rabín 
tradičně nevede bohoslužbu, je bohoslužbě 
přítomný a je jistým „garantem“, je symbolem 
duchovních hodnot. Vypadá to pasivně, ale 
přítomnost rabína vytváří klid. Pro mě bylo 
toto poznání zajímavá zkušenost.

A vy? Máte vlastní studijní partnery?
Ano, měl jsem po světě několik lidí, se kte-
rými jsem se studijně setkával. Bohužel jsem 
o několik z nich během covidu přišel. I když 
samozřejmě nějaké možnosti stále mám 
a vzdělávám se neustále.

Jaká je pro vás esence judaismu, co předá-
váte svým dětem?
Každé dítě je jiné, ale všechny se snažíme 
s manželkou aktivně do židovského života 
zapojit, brát je na šábes, na svátky do syna-
gogy. Mám v ní skvělého parťáka. Výhodou 
mojí ženy je, že má vazbu na Francii, a tak 
máme širší možnosti. Český pohled na 
židovství je velmi endemický a je vzdálený od 
světového židovství. Doma se děti snažíme 
co nejvíce vzdělávat. Na starších dětech 
zkouším Tanach, mišnu. Písničky a melodie 
jsou také důležité. Na Lauderových školách 
se je děti učí s paní učitelkou Diveckou, se 
kterou mají hezký vztah. Několik let chodím 
v pátek do Bejachadu, tam jsem se naučil 
s dětmi improvizovat.

Souhlasím, že aktivní zapojení děti do jaké-
koliv činnosti je pro ně nejlepší způsob, jak 
si danou věc osvojit.
Přesně tak. V Německu je taková zajímavá 
stará tradice. Kluci se po třetím roce života, 
pokaždé v den výročí svojí obřízky, uvedli do 
synagogy a s pomocí otce svázali po skončení 
čtení svitek Tóry. Ve Staronové synagoze se 
jeden takový wimpel, tedy povijan k ovinutí 
sefer Tóra, zachoval. Je to vlastně pás tka-
niny, dlouhý až několik metrů, který vznikl 
rozstříháním a vhodným sešitím pleny, do 
níž byl chlapec zabalen při obřízce. Obvykle 
se na něj zaznamenaly i matriční informace 
daného chlapce. Ženy byly do obřadu zapo-
jeny tím, že potom ten wimpel správně zamo-
taly, protože to je veliké umění. To je něco, co 
si nejspíš chlapci celý život připomínají.

Jak vnímáte pluralitu a rozdílné přístupy 
k judaismu, vidíte je jako přínos?
I v tradičním judaismu je pluralita. Zakladatel 
mojí školy rav Kook tvrdil, že i na liberálních, 
reformních směrech můžeme vidět něco 
pozitivního. Říká, že šli ve svém učení do uni-
verzálna. Ale je to podle mě tak trochu na úkor 
židovské identity, toho svébytna. Na druhé 
straně ortodoxní svět je někdy zahleděn sám 
do sebe a na to univerzálno zapomněl. Podle 
mého názoru musíme usilovat o rovnováhu.

A řekl byste, že existují nějaká specifika 
Prahy?
Každé místo má svá specifika. Odnábo-
ženštění, odduchovnění je podle mě pro 
českou společnost typické. Papírově jsme 
ateistická země. Zdůrazňuji, že jen papírově. 
Protože, když nastane nějaký problém, tak 
se v lidech často něco probudí. V Čechách je 
větší nebezpečí osamění, protože tady není 
duchovní základ společnosti, v lidech kolem 
nás. Pokud má najednou člověk duchovní 
potřebu, je v tom často moc sám. Cítit se 
osamocený je velmi těžké. Obzvlášť ve 
větších městech, jako je Praha, je odcizenost 
a vytržení z kořenů patrná. A to se odráží i ve 
vnímání judaismu. Ten ale nelze praktikovat 
osamoceně.

PTALA SE RADKA LÍM LABENDZ 
Foto: archiv rabína Davida Petera
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TÉMA

Širší mosty
 כל העולם כולו גשר צר מאוד והעיקר
לא לפחד כלל
[Kol haolam kulo gešer car 
meod vehaikar lo lefached klal]

‚‚Celý svět je příliš úzký most 
a hlavní je se vůbec nebát.‘‘

Bratislava, Slovensko, 
říjen 1940… Tak nějak by 
asi začínal dobový článek 
o hrůzách fašistického 
režimu, maskovaný státní 
propagandou jako „zasloužená 
odplata židovskému živlu“, 
vyzdvižení zásluh vraha – 
národního hrdiny za čistou 
slovenskou rasu.

B-hužel si nepouštíme dobový dokument ani 
nečteme zažloutlé stránky starých deníků 
někde v muzeu. Jsme přímými svědky 
zločinu z nenávisti, zločinu, který slovenská 
policie vyšetřuje jako teroristický čin. Terori-
smus podnícený nenávistí.

Tak jako tehdy, i dnes z přesvědčení o nad-
řazenosti – nad Židy, nad LGBT+ komunitou, 
nad vůbec každým, kdo neodpovídá domně-
lému vzoru. Vrahem byl vysoce inteligentní 
mladík, formovaný domácím prostředím 
k tomu, aby nenáviděl. Zase se dozvídáme, že 
Židé můžou za veškeré problémy doby, že stojí 
za „spiknutím“, tedy za „stvořením homose-
xuality“, se záměrem, aby LGBT+ lidé zničili 
‚‚tradiční‘‘ prostředí nejen na Slovensku.

Po této tragédii, popravě z nenávist 
vyšinutými antisemitským a homofobním 
individuem, se vzedmula vlna nevídané 
solidarity nejen na Slovensku, ale i v dalších 
zemích střední a východní Evropy. Tato 

vražda se totiž netýká jen jedné minority, 
nemůžeme si říct „moje komunita to není, 
mně se nemůže nic stát“. Naopak, kdokoliv je 
dnes potenciálním cílem.

Mnohdy říkáme, že mosty pálíme, když se 
chceme odříznout od nepříjemných situací, 
lidí a míst. Málokdy si však dáváme za cíl 
mosty budovat, případně ty stávající rozšiřo-
vat. Úzký most sice také spojuje, ale nechává 
přecházet na strany pouze hrstku lidí. Mnozí 
zůstávají na březích, právě proto, že mají 
obavy, nejsou dostatečně průbojní, případně 
rezignují na změnu a porozumění, které je 
‚‚u těch druhých‘‘ mohou čekat.

Z úcty k Jurajovi a Matúšovi, klukům, kteří 
zbytečně zemřeli rukou blázna, bychom se 
měli všichni zamyslet nad mosty v našem 
okolí. Spojují všechny pouze a výlučně jen 
určité komunity? Nepřekrývají se? Kde 
bereme jistotu, že kupříkladu rabín, cadik, 
který nám pomáhá porozumět Halaše a život-
ním situacím, není náhodou ‚‚členem‘‘ jiné 
komunity, kterou má stále více lidí ve svém 
hledáčku, a má potřebu ji zesměšňovat, vybít 

si na ní svůj vztek, frustraci? To co mnohdy 
začíná vtipem, a obligátní ‚‚svobodou slova‘‘ 
se pak může stát zbraní. Ano, i slova mohou 
zabíjet a svoboda slova není bezmezná.

Nikdy nelze být zadobře se všemi, musíme 
se však snažit, aby hlas dobrých lidí byl slyšet 
více, než hlas těch, co nenávidí. Pojďme si 
své mosty hýčkat, rozšiřovat a nenechejme 
zlo převládnout – ať nemusíme příště mluvit 
o dalších Jurajích a Matúších.

DAVID JIŘÍ PERES

Juraj a Matúš

Bejt Simcha, jako komunita sdružující Židy vírou 
či původem, je velmi znepokojena tragickou udá-
lostí, ke které v Bratislavě došlo. V době tohoto 
činu věřící Židé celého světa slavili svátek Sukot, 
který připomínají sobě i všem národům strasti 
pronásledovaných a ponižovaných. Mějme tedy 
tento odkaz vždy na paměti, kdykoli víme o poni-
žování, utlačování jakýchkoli menšin. Tím spíše, 
pokud se stávají obětí brutálního fyzického násilí.  
(zkráceno z Facebooku Bejt Simcha)
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ROZHOVOR

Kdo je nová šéfredaktorka  
Radka Lím Labendz?
Minulým číslem se s Maskilem 
rozloučila dosavadní 
šéfredaktorka Ráchel 
Polohová. Štafetu jsem po 
ní převzala já. Bývá zvykem 
nového šéfredaktora na 
stránkách Maskilu představit 
krátkým rozhovorem. My 
jsme se nakonec s Ráchel 
rozpovídaly obě.

Rachel, jak dlouho jsi vlastně v Maskilu 
působila a jak ses k té práci dostala?
Rachel: V Maskilu jsem začala pracovat 
před pěti lety. Tehdy jsem si přečetla někde 
inzerát, že Maskil hledá novou redakci. Tento 
časopis se mi vždy líbil, psaní mě bavilo a už 
dříve jsem dokonce vyhrála studentskou 
soutěž Maskilu o nejlepší článek. V té době 
jsem studovala judaistiku a celé mi to tak 
nějak dávalo smysl – měla jsem dojem, že své 
vědomosti mohu někde smysluplně uplatnit. 
Tak jsem se přihlásila a vyšlo to. Čtyři roky 
jsem pak pracovala jako redaktorka se šéfre-
daktorkou Katkou Mikulcovou, poslední roč-
ník jsem vedla už sama jako šéfredaktorka.

A co ty, jaké kroky k Maskilu přivedly tebe?
Radka: Podobné jako tebe. Maskil odebírám 
už několik let a vždycky jsem ho s chutí četla. 
Mám jich doma na různých místech poscho-
vávaných určitě několik kilogramů. Kdysi 
jsem do něj už i několika články přispěla. 
Když jsem tedy viděla u Katky Mikulcové na 
Facebooku, že se hledá někdo, kdo by Maskil 
vedl, hned mě to zaujalo. Píšu ráda. Po naro-
zení prvního dítka jsem si založila blog, který 
měl být původně jen takový mateřský deník, 
nakonec se ale rozrostl o další témata včetně 
článků o judaismu, které měly překvapivě 
docela velký ohlas. V Čechách je hodně lidí, 
kteří buď mají židovství v rodině, nebo je 
zajímá a fascinuje. Po několika letech se ale 
vyčerpal a i vzhledem k soukromí dětí jsem 
už nechtěla o svojí rodině psát. Díky svojí 
nové pozici bych se opět ráda aktivně nořila 
do zajímavých témat a zprostředkovávala 
je ostatním. Moje děti chodí na Lauderky, 
tak jsem v jednom z epicenter pražského 
židovského dění a mám díky tomu i pravi-
delný kontakt s mnoha zajímavými lidmi 
z židovské komunity. Na práci šéfredaktorky 
se moc těším.

Byl tvůj dětský sen být někdy novinářkou, 
redaktorkou nebo dokonce spisovatelkou?
Radka: Jsem z novinářské rodiny – maminka 
je redaktorka, tatínek byl fotoreportér, 

dědeček kromě novinařiny psal básně. 
Vyrůstala jsem tedy s představou, že bych 
také jednou mohla psát. Jako malá jsem si 
dokonce chvilku vyráběla vlastní časopis. 
Kromě toho jsem ale samozřejmě chtěla být 
učitelkou, zpěvačkou a princeznou. Nakonec 
jsem zakotvila v kultuře a jsem ráda, že mi 
život splnil i ten sen o psaní. Zpíváním, uči-
telováním ani princeznováním bych se totiž 
nejspíš neuživila…

Snila si někdy o dráze novinářky?
Rachel: Psaní mě baví. Mám ráda zpětnou 
vazbu čtenářů – líbí se mi, že člověk při této 
práci vnímá hned výsledky a reakce okolí. 
Ta práce má podle mě smysl a psala jsem 
o tématech, která mě zajímala. Než jsem se 
dostala k Maskilu, tak mě ale nikdy nena-
padlo, že bych mohla něco podobného dělat 
profesionálně.

Během vedení Maskilu jsi stihla i dokončit 
školu. Co jsi studovala a kde se teď chystáš 
pracovně zakotvit?
Rachel: Studovala jsem judaistiku a religio-
nistiku na Karlově univerzitě. Ještě vlastně 
stále studuju – protože jsem se odvážně roz-
hodla pokračovat v doktorském studiu a nyní 
mi ještě zbývá dokončit disertační práci, 
která se věnuje chasidské hudbě. Současně 
s tím se ale budu v rámci své nové práce dále 
věnovat izraelské kultuře.

A jaká je tvoje profese?
Radka: Jak už jsem zmínila, vyrůstala jsem 
s tím, že by ze mě mohla být novinářka, 
nakonec jsem se ale ve svém pracovním 
životě orientovala spíš na kulturu. Téměř 
patnáct let jsem pracovala pro Česká centra, 
v tuto chvíli pracuji pro PerformCzech, který 
funguje pod hlavičkou Institutu umění – 
Divadelního ústavu. Kromě vymýšlení 
a realizací kulturních akcí se věnuju PR 
a marketingu, při kterých jsem psaní sice 
hojně využívala, ale spíš takové to utilitární – 
umím za pár minut vyseknout tiskovou 
zprávu nebo post na Instagram. Ještě jsem se 
neodvážila k jiným útvarům, ale sním o tom, 
že jednou napíšu knížku povídek.

Co bys jako nová redaktorka chtěla Maskilu 
dát? Máš už třeba nápady na nějakou novou 
rubriku?
Radka: Můj život významně formovalo 
cestování. Kromě kratších cest jsem několik 
let žila v Americe, v Izraeli a ve Španělsku. To 
ovlivnilo i můj judaismus – jsem kosmopo-
litní liberální židovská žena a to bych chtěla 
do Maskilu obtisknout. Kromě lokálních 
kontaktů mám i mnoho známých, kteří 
působí jako profesionálové v židovských 

komunitách v zahraničí. Určitě se v Maskilu 
promítne i můj zájem o kulturu.

Co na práci v Maskilu nejvíc bavilo tebe?
Rachel: Užívala jsem si to, judaismus a židov-
ství je vlastně nesmírně široké téma a oblast, 
která zahrnuje historii, jazyk, kulturu, 
náboženství, politiku, Izrael a mnoho dal-
šího. Samozřejmě jsou témata, která jsou mi 
bližší. Záměrně jsem však do Maskilu často 
vybírala ta, která jsou mi vzdálenější. Zajímá 
mě totiž spousta věcí!

Doufám, že budeš mít čas nám občas ještě 
nějakým článkem přispět.
Rachel: Čtenáři si asi všimli, že zatím jsme se 
dohodly na spolupráci v pokračování písni-
ček zpracovaných na zadní straně časopisu. 
Ještě uvidíme, zda s nimi budeme pokračo-
vat i v nadcházejícím roce. Ale i kdyby ne, 
občasné spolupráci se samozřejmě nebráním 
a bude mi to milé.

Doporučíš nám vzhledem k tvému novému 
působení nějakou izraelskou akci, která se 
v Čechách do konce roku chystá?
Rachel: Ve chvíli, kdy čtenáři dostanou Mas-
kil do ruky, bude už po festivalu izraelského 
filmu Kolnoa. To byla asi největší akce do 
konce roku. Ale milovníci izraelské kultury 
si samozřejmě přijdou na své i v rámci 
jiných festivalů nebo jednotlivých akcích, na 
nichž vystoupí izraelští umělci. Pokud bych 
měla teď vybrat jednu věc, asi bych zmínila 
reprízu autorského představení Moje první 
židovské Vánoce izraelské herečky, režisérky 
a scénáristky Hadar Galron, kterou už 
české publikum dobře zná. Vydat se na něj 
můžete 11. listopadu do libereckého divadla 
F. X. Šaldy.

A ty nám na oplátku také doporučíš nějaké 
zajímavé divadlo?
Radka: Ráda. Tento rok jsem měla šanci 
sledovat vznik tanečního představení Abso-
lutně nepřijatelné II, které vzniklo v rámci 
festivalu Prague Pride. Je o identitě a (sebe)
přijetí. Každý si do něj může promítnout 
svoje vnitřní témata. Nedávno mě také 
nadchla hra Show Dr. Ruth o americké 
terapeutce, sexuoložce a autorce Karole 
Ruth Westheimer, která je v Čechách téměř 
neznámá. V tomto čísle si ostatně můžete 
přečíst rozhovor s jejím režisérem Radimem 
Špačkem. A všem rodičům malých dětí teď 
doporučuji kladenské divadlo pro děti Lam-
pion, které jsem teprve nedávno objevila.

HOVOŘILY SPOLU RADKA LÍM LABENDZ 
A RÁCHEL POLOHOVÁ
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ROZHOVOR

Jan Fingerland: Biblické příběhy 
předávají vzkaz o své době

Hebrejky. Biblické matky, 
démonky, královny i milenky. 
Tak se jmenuje kniha 
komentátora, biblisty 
a hebraisty Jana Fingerlanda. 
Autor v ní zkoumá, jak příběhy 
biblických hrdinek chápali 
v průběhu staletí rabíni, 
křesťanští teologové, umělci, 
lingvisté a psychoanalytici, 
ale také různé sekty, jejichž 
interpretace jsou dnes 
zapomenuty.

Starý zákon je často velmi krutým a krva-
vým čtením. Proč tomu tak podle vás je?
Myslím, že tomu tak ve skutečnosti není. 
Krutý je život, zejména ten, který je popsán 
v bibli. Když si budete číst například české 
středověké dějiny, dočtete se o mnohem 

větších ukrutnostech, páchaných s mnohem 
větší frekvencí. Navíc bible, respektive bib-
ličtí autoři, se v líčení hrůz moc nevyžívali, 
prostě vždy jen konstatovali, že se něco 
hrozného stalo a šli od toho. Když si vezmete 
do ruky třeba Homéra, kde se vraždění a zabí-
jení popisuje dopodrobna, dokonce s určitým 
zaujetím, vyvstane ten rozdíl dost jasně.

Do jaké míry lze Starý zákon vnímat jako 
historický pramen?
Jen velmi omezeně. Nejstarší události jsou 
zcela nehistorické. Ty pozdější, třeba pano-
vání královny Jezábel, jsou už sice reálné, je 
ale otázka, zda máme brát vážně vše, co se 
o této panovnici v bibli dočteme. Text totiž 
často vypovídá více o pisateli, než o tom, co 
popisuje.

Jak to myslíte?
Každý z biblických autorů píše ze své his-
torické a sociální pozice, hájí nějaké zájmy, 
nebo nemá všechny informace. Současně 
ale platí, že řada nedávných archeologických 

průzkumů dokládá zpětně to, co se v bibli 
dočteme. Třeba když se objeví pečeť se jmé-
nem osoby, která je v bibli jmenovaná jako 
královský úředník v dané době.

Znamená to, že postavy, jako je královna ze 
Sáby nebo Salomé, mohly skutečně žít?
Co se Salomé týče, je to novozákonní 
postava, a Nový zákon patří k nejmladší části 
bible. Řada postav, jež v něm vystupují, je 
zcela reálných. Skutečně žily. Třeba právě 
Salomé, jejíž existence je doložena i z jiných 
pramenů. U královny ze Sáby, která měla 
být o tisíc let starší, je to trochu složitější. 
Vždyť toho moc nevíme ani o jejím hostiteli, 
králi Šalomounovi, tedy kromě toho, co nám 
o něm říkají biblické texty.

Není tedy jisté, že Šalamoun žil?
Král toho jména pravděpodobně žil, ale 
pokud bychom se přesunuli do jeho doby, 
podali bychom o jeho panování nejspíš tro-
chu jinou zprávu než biblická Kniha Samu-
elova nebo Kniha Letopisů. Takže královna 

Majitelé nakladatelství Pražské příběhy Daniel Hrubý a Helena H. Zahrádecká a autor knihy Jan Fingerland (uprostřed)
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ze Sáby je spíš literární postava. Království, 
kterému měla vládnout, existovalo, ale 
z pramenů, jež jsou k dispozici, nevíme nic 
o tom, že by mu před třemi tisíci lety vládla 
žena. Sama bible se ovšem nesnaží být „his-
torickou knihou“ v novověkém slova smyslu. 
Její autoři spíš předávají nějaký vzkaz, 
který považují za důležitější, než je faktická 
správnost.

Můžete to vysvětlit?
Dám vám příklad. Příběh Adama a Evy 
nemusíme chápat jako historický záznam 
o prvních příslušnících Homo sapiens, ale 
jako „vysvětlující příběh“ o tom, kdo je muž 
a kdo žena, na čem je založen jejich vztah, 
a podobně.

Často citujete rabínské komentáře, čerpáte 
z nich. Můžete je nějak charakterizovat?
Biblický text, jeho čtení a neustálé rozebí-
rání, a vznik rozsáhlé ústní tradice kolem 
něho, to je vlastně jádro židovství. Je to 
náboženství četby. Do určité míry to samo-
zřejmě platí i pro křesťanství, které tyto texty 
převzalo, a částečně i pro islám, protože řada 
biblických motivů se objevila i v koránu 
a následné muslimské tradici. Co se židov-
ských komentářů týče, ty vznikaly často ve 
snaze různě domyslet motivy, které jsou 
v bibli jen nakousnuty, nebo nějak přemostit 
rozpory, které se v biblickém textu objevují. 
Někdy jsou to celkem divoké věci, jindy je 
znát značný fabulační talent, a samozřejmě 
zaznamenáme i pokusy o obranu nějakého 
názoru proti jinému.

Ve své knize upozorňujete také na případy, 
kdy se vyznění určitých pasáží změnilo 
kvůli nepřesnému překladu do moderních 
jazyků. Myslíte, že šlo o záměrnou cenzuru?
Někdy se asi opravdu dá mluvit o cenzuře, 
nebo přinejmenším o snaze překladatelů 
vyznění některých pasáží a událostí trochu 
zmírnit. Vezměte si například známou scénu 
označovanou obvykle jako Šalomounův 
soud. Moudrý král má rozhodnout, které ze 
dvou žen patří dítě, a protože nemá žádné 

indicie, podle nichž by to bezpečně zjistil, 
prohlásí, že dítě je nutné rozpůlit. V tu chvíli 
podle reakce pozná, která z žen je skutečnou 
matkou. Tyto ženy, které měl Šalomoun 
soudit, jsou zřetelně prostitutky, což má pro 
příběh svůj význam, ale v mnoha překladech 
nebo dalších přepracováních se to nezmi-
ňuje.

Proč vlastně?
Nejspíš proto, aby věřící nebyli pohoršeni. 
Přitom nejde o to, že by bible byla vulgární. 
Spíš chápe sexualitu jinak, nesnižuje její 
význam, ale také kolem ní nevyvolává 
takové napětí, jaké vznikalo v pozdějších 
staletích. Prostě ji bere jako součást lidské 
přirozenosti – lidé přece kdysi pojedli ze 
stromu poznání a od té doby jsou si vědomi 
rozdílu mezi nahotou a jejím opakem. Bible 
má vůbec skeptičtější, možná realističtější 
pohled na lidi. Ani ta nejvýznamnější 
postava z toho nevychází skvěle, včetně 
Mojžíše nebo Abraháma a Sáry.

Zaujal mě příběh Marie Magdaleny. Popi-
sujete, jak došlo po smrti Ježíše k jejímu 
upozadění. Mám tomu rozumět tak, že její 
skutečný význam byl mnohem větší, než 
dnes církev připouští?
Co se týče Marie Magdaleny, nejen můj pocit, 
ale i mnoha odborníků je, že tato žena hrála 
asi silnější úlohu, než jakou jí přiznávají 
evangelia. I ta totiž vznikala z určitých pozic, 
třeba už trochu nedůvěřivých k veřejné úloze 
žen. Nicméně i samy novozákonní texty 
naznačují, že Marie Magdalena byla pravdě-
podobně ekonomicky nezávislá a Ježíšovu 
skupinu při cestě po krajině nejspíš nějak 
materiálně podporovala. Objevuje se také 
v důležitých okamžicích Ježíšova života 
i smrti, ale pak při zakládání církve jako by 
její význam vyvanul. Z dalších textů je znát, 
že zatímco Ježíš měl vůči ženám dost ote-
vřený přístup, jeho následovníci, často prostí 
muži, byli mnohem tradičnější lidé, a to i ve 
srovnání s tehdejší společenskou elitou.

Naopak čtenáře až zarazí, jak málo se toho 
v bibli píše o Panně Marii. Přitom ta je dnes 
ústřední postavou křesťanské víry…
Skutečně se v biblických textech objevuje jen 
párkrát a nedozvídáme se nic o jejích názo-
rech nebo vlivu na jejího syna. V počátcích 
křesťanské církve, možná ještě během Ježí-
šova kazatelského působení, zřejmě žádný 
kult „Matky Boží“, jak ho známe dnes, neexis-
toval, a proto se i novozákonní texty o Panně 
Marii moc nezmiňují. Dokonce se zdá, že 
to vypovídá o určitém napětí mezi Ježíšem 
a jeho biologickou rodinou. Podobně jako 
v případě Máří Magdaleny platí, že v chápání 
těchto postav, v literárním zpracování jejich 
příběhu a v jejich pozdějších interpretacích, 
se odehrála během staletí řada složitých 
procesů, někdy vzájemně rozporných. Také 
to se snažím v Hebrejkách popsat.

DAN HRUBÝ

Jan Fingerland (1972) studoval politologii, filo-
zofii a židovská studia v Praze, anglickém Yorku, 
ve Stockholmu a v Jeruzalémě. V současné době 
působí jako komentátor Českého rozhlasu Plus. 
Zabývá se kulturou, náboženstvím a politikou 
Blízkého východu – a také biblí, kterou pojímá 
jako literární dílo či kulturně-historický doku-
ment. Je autorem populárního podcastu Před-
vařená bible, jenž vzniká ve spolupráci s Jewish 
Community Center Prague a nabízí čtení posvát-
ných příběhů nenáboženským způsobem.

• Kniha Jana Fingerlanda není jen dalším 
vyprávěním o osudech biblických žen. 
Usiluje o něco jiného. Zkoumá, jak tyto 
příběhy v průběhu staletí chápali rabíni, 
křesťanští teologové nebo různé sekty, jejichž 
interpretace byly časem potlačeny nebo 
zapomenuty.
• Autor knihy se ptá, co mohou dodat 
novodobé obory, jako antropologie, lingvistika 
nebo psychoanalýza. Co z původního obsahu 
skrývají, nebo přinejmenším rozmělňují 
novodobé překlady. A jak příběhy biblických 
žen interpretovali umělci, ať už malíři, 
filmaři, nebo spisovatelé. Dochází přitom 
k překvapivým závěrům, které se v mnohém 
stavějí proti obecně tradovaným výkladům.
Text knihy dokumentuje rozsáhlý obrazový 
materiál.
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ROZHOVOR

Show Dr. Ruth: Příběh malé velké ženy

V říjnu měla v pražském 
Divadle v Řeznické premiéru 
životopisná hra Marka St. 
Germaina Show Dr. Ruth 
o pozoruhodném osudu 
nejslavnější americké 
sexuální terapeutky Ruth 
K. Westheimerové. Je to 
příběh o odvaze, vůli přežít 
a o převzetí odpovědnosti 
za svět a lidi kolem nás. 
V americké verzi hraje hlavní 
roli famózní Debra Jo Rupp. 
V české verzi ji ztvárnila 
Kateřina Macháčková, režie se 
ujal Radim Špaček, se kterým 
jsem si o hře povídala.

Radime, jak vlastně vznikl nápad hru Show 
Dr. Ruth v Čechách uvést? Přece jenom 
je u nás Ruth K. Westheimerová téměř 
neznámá.
Hru vybrala do repertoáru Divadla v Řez-
nické dramaturgyně Yvetta Srbová, kterou 
její životní příběh a vůle přežít zaujaly. Ruth 

K. Westheimerová je „malá velká žena, ikona 
a guru“ několika generací v celé severní 
Americe. Svojí přirozenou bezprostředností, 
empatií a smyslem pro humor si získala sym-
patie napříč sociálními skupinami a mino-
ritami i lidí s odlišnou sexuální orientací. 
Zaujalo ji i celoživotní krédo Dr. Ruth, které 
vychází z citátu filozofky Hanny Arendt: 
„Vzdělání je ten bod, ve kterém se rozhod-
neme, že máme svět rádi do té míry, že za něj 
převezmeme odpovědnost. Je to na nás, na 
nás všech. Převezměme spolu odpovědnost.“

Čím nejvíc zaujala hra tebe?
To má trochu souvislost s předchozím 
představením Jeden německý život, které 
jsme s Kateřinou Macháčkovou nazkoušeli 
pro stejné divadlo. Je založeno na skutečném 
osudu Goebbelsovy sekretářky, tedy Němky 
v obdobném časovém úseku. Vstoupil jsem 
díky této hře z úplně jiného úhlu do stejného 
tématu. Jeden německý život je takový 
protipól tohoto představení, absolutní 
minimalismus. Kateřina ve hře sedí a ani se 
nepohne. Hry mají opačnou energii, jinou 
katarzi. Show Dr. Ruth je optimistická. Přes 
všechno, čím si prošla, si dokázala zachovat 
pozitivní přístup.

Oba nás také s Yvettou fascinovalo, že se 
ve svých čtyřiadevadesáti letech protago-

nistka hry ještě pořád neúnavně angažuje ve 
všech společenských oblastech a může být 
pro nás všechny inspirací a vzorem, jak přes 
ztráty, nepřízeň osudu a útrapy, kterými za 
druhé světové války celá její rodina prošla, 
prožít bohatý, kvalitní a nevšední život. Jak 
neztratit vůli k životu, laskavost, nesobec-
kost a smysl pro humor.

Jsi s představením spokojený?
Ano, na premiéře poprvé rozkvetlo v plné 
síle, publikum na něj reagovalo. Jsem spoko-
jený, podařilo se nám namíchat tu správnou 
emocionální směs – divák se v jednu chvíli 
plácá smíchy do stehen a záhy se má chuť 
rozplakat. Na mě ta hra takhle taky funguje.

Znal jsi Dr. Ruth před tím?
Neznal. Když jsme o hře poprvé začali 
mluvit, našel jsem si její show a narazil i na 
dokument Ask Dr. Ruth (Zeptejte se doktorky 
Ruth) z roku 2019. Ten mě nasměroval 
nejvíc. Je z něj zřejmý ten druh energie, 
který z ní srší, střídání poloh, kdy je nejprve 
ultra zábavná, umí si ze sebe udělat legraci 
a najednou, když dojde na její život, přejde 
do vážné polohy. Její vzpomínky na pobyt 
ve Švýcarsku, kde byla poprvé zamilovaná, 
a snaha později v Osvětimi zjistit, jak skončili 
její rodiče, jsou velmi dojemné. V tu chvíli 
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je z ní zase – ta ve hře zmiňovaná – jecke, 
německá židovka, která umí dokonale skrý-
vat svoje pocity. Je zřejmé, jak těžce to nese, 
ale nedokáže to dát najevo.

Co bylo pro vás při zkoušení hry největší 
výzvou?
Hodně jsme řešili, jak ji znázornit, jak moc 
akcentovat její vzhled a typický německý 
přízvuk. Báli jsme se, abychom nesklouzli 
k její karikatuře. Nakonec jsme se rozhodli 
nelámat to přes koleno. V Americe, kde ji 
každý zná, to měli těžší. My jsme ji mohli 
pojmout volněji. Myslím, že se nám ji nako-
nec podařilo vystihnout správně.

Také jsem řešil samotné scénické zpraco-
vání, zda použít projekce či ne. Jelikož se to 
ode mě jako od režiséra trochu čeká, musím 
nad tím pokaždé přemýšlet. Trochu nás 
potrápila i hudba, která je částečně přede-
psaná. Například najít správnou a autentic-
kou verzi Ešet chajil bylo docela těžké.

Pro Kateřinu byla hra náročná fyzicky, 
několikrát ji potrápil covid, šetřila síly. Hra 
v ní vyvolávala vzpomínky na mládí, na 
tátu – herce a divadelního režiséra Miroslava 
Macháčka. Z jeho autentických zápisků 
z pozůstalosti zpracovala před několika lety 
knihu Zápisky z blázince. Připomínala jí její 
vazbu na rodinu, na děti, neuměla si předsta-
vit, že by byla takhle vykořeněná. Díky hře 
také objevovala židovský svět, kterým byla 
do té doby nepoznamenaná.

Pro tebe to ale první setkání se židovskou 
tématikou nebylo, že?
Ne nebylo. V roce 2004 jsem pro MeetFactory 
připravil hru Milenec. Byl to můj první diva-
delní počin. Původně jsem studoval herectví, 
k divadlu jsem měl tedy blízko, do té doby 
mě ale žádná hra neoslovila natolik, abych 
se do ní pustil. Můj kamarád, dramaturg 
Matěj Samec, mi tenkrát dal na cestu do Indie 
stejnojmennou knížku od izraelského autora 
Avrahama B. Jehošuy. Přečetl jsem ji na jeden 
zátah a rozhodl se ji pro divadlo zpracovat. 
Musel jsem si díky tomu ale spoustu věcí 
nastudovat – dobové reálie, Jomkipurskou 
válku, židovské zvyky. Na to jsem pečlivý, vše 
si ověřuji, protože bych nerad udělal nějakou 
chybu. Na jednu z repríz se tenkrát přišel 
podívat i izraelský velvyslanec a myslím, že 

byl spokojený. Věřím, že jsem toto téma ještě 
nevyčerpal a ještě se k němu budu mít šanci 
vrátit.

Je vtipné, že my dva jsme se poprvé potkali 
v roce 2001 na projekci dokumentu o orto-
doxních Židech, kteří se bojí odhalit svou 
queer orientaci Strach před B-hem (Tremb-
ling Before G-d). Kruh se tedy uzavírá…
Ano, to je pravda. Točil jsem tenkrát doku-
ment o rabínovi, který po projekci vedl 
debatu. Když jsme připravovali hru Show 
Dr. Ruth, zaujal nás přístup k sexu v židovské 
tradici, kde nikdy nebyl považován za něco 
hříšného, ale byl brán spíš jako oslava lásky. 
Rezonovala v nás i část hry, v níž Dr. Ruth 
vysvětluje židovský koncept tikun olam, ke 
kterému ve hře Dr. Ruth říká: „Nikdy jsem si 
nemyslela, že to bude skrze sexuální terapii, 
ale je to moje cesta. Je to můj závazek, pro-
tože jsem přežila a jeden milion pět set tisíc 
jiných dětí ne.“ Ve svém životě odvedla zábav-
nou a přístupnou formou úžasnou osvětovou 
práci v oblasti sexuální výchovy a prevence. 
Bourala díky tomu tabu a předsudky. A my 
doufáme, že toto naše inscenace také splní 
a přinese.

A co Izrael, navštívil jsi ho někdy?
Ano. Byl jsem tam v roce 2017 a byl to pro 
mě silný zážitek. Tel Aviv mě uchvátil. Na 
Českém centru tenkrát působil Lukáš Přibyl, 
který nás vodil a ukazoval nám bauhausovou 
architekturu, ukazoval tamější skvosty, 
vyprávěl, jak se Izraelce snaží přilákat na čes-
kou kulturu. Mrtvé moře, Jeruzalém, tamní 
Filmotéka, Haifa, šakšuka… Splnil jsem si 
tenkrát velký sen.

Nezbývá tedy než diváky do Divadla v Řez-
nické pozvat. Kdy se mohou přijít na hru 
Show Dr. Ruth v nejbližší době podívat?
Reprízy hry se tento rok chystají na 26. listo-
padu a 14. prosince. Budu moc rád, když vaši 
čtenáři dorazí a doufám, že se jim bude hra 
líbit.

PTALA SE RADKA LÍM LABENDZ 
Foto: archiv Radima Špačka

Karola Ruth Westheimerová, známější jako 
Dr. Ruth, je německo-americká sexuální tera-
peutka, moderátorka, autorka, profesorka, přeži-
vší holocaust a bývalá odstřelovačka Hagany.
Dr. Ruth se narodila v roce 1928 v německé 
ortodoxní rodině. Když jí bylo deset let, byla 
poslána Kindertransportem do Švýcarska, což 
jí zachránilo život. Její rodiče zahynuli v kon-
centračním táboře v Osvětimi a ani nikdo jiný 
z rodiny se nezachránil. Jak sama poznamenala, 
od posledního objetí s rodinou na nádraží už ji 
nikdo jako dítě neobjal.
Po válce odjela do Palestiny. Přestože měřila 
necelých 140 cm a bylo jí 17 let, nastoupila do 
Hagany, kde byla vycvičená jako odstřelovačka. 
V den svých dvacátých narozenin málem přišla 
o nohy, když byla vážně zraněna vybuchlým 
granátem při minometném útoku na Jeruzalém 
během první arabsko-izraelské války. O dva roky 
později se přestěhovala do Paříže, kde vystudo-
vala psychologii na Sorbonně. Od roku 1956 žila 
v USA, v roce 1965 dostala americké občanství. 
Po třech letech strávených v Americe získala 
titul M.A. v oboru sociologie na The New School, 
v roce 1970 pak ve svých 42 letech dokončila 
doktorandská studia na Teachers College, která 
je součástí Kolumbijské univerzity. V následují-
cím desetiletí vyučovala na řadě univerzit a měla 
soukromou sexuologickou praxi. Pracovala také 
pro organizaci Planned Parenthood a postupně 
se stala populární poradkyní v otázkách sexu-
ality. Její mediální kariéra začala v roce 1980 
rozhlasovým pořadem Sexually Speaking, který 
se vysílal až do roku 1990. Nejvíc ji proslavil 
televizní pořad Dr. Ruth Show, hostovala však 
i u slavných kolegů, například v The Tonight 
Show Johnnyho Carsona nebo v Late Night 
Davida Lettermana. Proslula drobnou postavou, 
svérázným humorem a německým přízvukem. 
Stala se pojmem a významnou kulturní 
osobností, objevila se v několika televizních 
pořadech, hrála ve filmu s Gérardem Depardieu 
Jedna nebo dvě ženy, objevila se na obálce časo-
pisu People, zpívala na albu Toma Chapina, účin-
kovala v několika reklamách a uváděla videa pro 
Playboy. Je autorkou 45 knih o sexu a sexualitě. 
Za svou práci obdržela řadu významných cen.

Mark St. Germain je uznávaný a mnohokrát 
oceněný americký prozaik (Outer Critics 
Circle Award Off Broadway), dramatik, filmový 
a televizní scénárista. Ve svém díle se nechává 
inspirovat literaturou faktu a soustředí se 
především na historické události a osobnosti. 
Vytváří historické fikce a setkání postav, které 
v imaginárních strhujících dialozích s prvky 
dokumentárního dramatu vystaví detailní fresku 
své doby a všech konotací i souvislostí. V jeho 
dramatických textech ovšem nechybí sarkas-
tický a suchý humor, nelítostná kritika i palčivé 
otázky s vykřičníky.

Radim Špaček 
s protagonistkou 
hry Show Dr. Ruth 
Kateřinou 
Macháčkovou



12  maskil המשכיל

GASTRO

Andrea Ernyeiová:  
Chci, aby byl Šalom otevřeným  
místem pro všechny

Povíš mi něco o sobě? Jak jsi se dostala ke 
gastronomii?
Jídlo je moje vášeň. Miluju chutě, vůně i tu 
technickou část. Jídlo je pro mě zážitek, spo-
jený s časem s blízkými. Moji rodiče nějakou 
dobu žili v Anglii a přivezli si odtamtud zvyk 
čajů o páté. Tatínek byl hudebník, takže večer 
nebýval doma. Než odešel hrát, celá rodina se 
společně sešla nad čajem s mlékem a oblože-
nými chleby a povídala si o uplynulém dni. 
Mám díky tomu v sobě zakódováno, že člověk 
má jíst s ostatními, stolování to tak posouvá 
na další rovinu. I moje cesta k judaismu 
vedla přes jídlo, podstatu židovských svátků 
jsme objevovali přes vaření. Navštěvovali 
jsme třeba jednu starší paní, která se s námi 
podělila o svoje rodinné recepty. Pořádala 
jsem u sebe doma šabatové a sváteční večeře, 
které jsme připravovali s kamarády. Vařila 
jsem i pro svoje rodiče, kteří vlastně židovská 
sváteční jídla moc neznali. To bylo pro tu 
dobu typické. Rodiče často objevovali svoje 
židovské kořeny přes děti.

Chodila jsi i na židovskou obec?
Vyrostla jsem tady! Jsem jedno z těch dětí, 
které na obec chodilo v osmdesátkách. 
Samotné místo bylo tenkrát oáza klidu a svo-
body. To si už dneska málokdo, kdo to neza-

žil, umí představit – tenkrát bylo všechno 
šedivé a zavřené. Když člověk přišel na obec, 
vešel do jiného světa, do domácího hezkého 
prostředí, které bylo něčím tak trochu exklu-
zivní. V tom jsme tenkrát spatřovali svobodu. 
Později jsme sem chodili na šábesové večeře 
a obědy – třeba na gefilte fiš z plechovky 
a šoulet. Mám to tu tak spojené i se starší 
generací lidí, která sem také chodila. Být tady 
je tak trochu návrat do dětství.

Kam směřovaly tvoje další kroky?
Žila jsem několik let v zahraničí – ve Francii, 
v Číně, v Izraeli. Viděla jsem tam rozdílné 
pojetí kuchyně, hlavně servis spojený 
s jídlem, vrstvilo se to ve mně. První dítě 
jsem měla ve Francii, druhé v Čechách. Pak 
mi umřel táta a my jsme po něm se sestrou 
převzaly fungující hudební agenturu. Zjistily 
jsme, že se nám spolu pracuje dobře a roz-
hodly se zkusit něco s jídlem. Tak vznikla 
Palačinkárna Galetka. Ze začátku to bylo dost 
divoké, neměly jsme žádné kulinární vzdě-
lání, obě jsme měly malé děti, jen velké nad-
šení. Měly jsme ale štěstí, chytly jsme první 
vlnu obliby farmářských trhů, doba nám 
přála. Byl to dost kočovnej život. Navíc jsme 
všechno dělaly doma, časem se ale z Galetek 
stala fungující firma. Hodně jsem se na tom 

vycvičila. Získala jsem profesionální přístup, 
naučil se postupy, technologie, legislativu, 
práci s lidmi. Bavilo mě to a nakonec jsem 
vystudovala i kuchařskou školu.

A jak vaše podnikání ovlivnil covid?
Covid byl pro nás samozřejmě náročný. Malá 
firma bývá s životem majitelů hodně spjatá, 
k tomu péče o děti. Firmu jsme naštěstí 
včas uspaly a začaly se připravovat na to, že 
situace nejen v gastronomii už nikdy nebude 
stejná. Hodně jsem přemýšlela i o tom, jak 
se můžu posunout já sama. V tu chvíli mě 
oslovili Lauderky a já pro ně udělala několik 
zoomů o vaření, což vedlo k nabídce vytvo-
ření série videí pro JCC. Pavlínu Šulcovou, 
která JCC vede, pak napadlo vydat kuchařku 
a vznikla Nebojte se gefilte fiš. Aniž bych si to 
naplánovala, začal se můj život ubírat tímto 
směrem. Jako by to byl zásah shůry. Moc si 
ten návrat na obec užívám.

Všimla jsem si, že restauraci víc propaguješ 
na sociálních sítích, jaké další změny 
chystáš?
Moc ráda bych restauraci ještě trochu víc 
otevřela. Jednou ze změn v tomto směru 
je zrušení nutnosti objednání oběda den 
dopředu, a zavedení možnosti platby kartou 

Andrea Ernyeiová, 
Pavlína Šulcová, 
autorky knihy Nebojte 
se gefilte fiš
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nebo stravenkami. Kdokoliv z širší komunity 
k nám může kdykoliv mezi 12:00 a 14:00 přijít. 
Byla bych moc ráda, kdyby se u nás lidé zase 
začali přirozeně sdružovat, chodit sem na 
jídlo, oslavit sváty, setkat se s přáteli, popoví-
dat si. Nově také pečeme vlastní chaly – nabí-
zíme slanější a sladší variantu v několika 
velikostech, kterou si u nás mohou zájemci 
koupit. Zároveň bych ráda dostala restauraci 
Šalom na místní gastro mapu.

Jakou gastronomii máš ráda a odráží se to 
v místním jídelníčku?
Mám respekt k francouzské kuchyni. Tak 
jsou u pokrmů jasně dané techniky. Židovská 
kuchyně nemá přísné parametry, leccos se 
v ní při vaření schová a omluví. V Šalomu 
pracuji se zkušeným týmem, někteří pra-
cují na obci už dvacet let a mají zaběhané 
postupy.

Vaříš doma?
Když mám čas tak ano, ráda se na to připra-
vuju, promýšlím, co uvařím. Koupím třeba 
celé kuře a uvařím z něj několik jídel – udě-
lám vývar, který zčásti využiju do omáčky, 
třeba uvařím kuře na paprice, kuře na 
kari, rizoto. Stejně tak s rybou. Když můžu, 
koupím ji celou a pak si ji sama opracuju. 
Čerstvost je pro mě stěžejní. A když se mi to 
podaří, ráda chodím do restaurací a ochut-
návám nové pokrmy, objevuju nové trendy. 
Ráda takhle chodím i sama, užívám si to.

Podělíš se s námi o svůj oblíbený podzimní 
recept?
Samozřejmě! Dám vás svůj oblíbený recept 
na šoulet, který najdete i v knize Nebojte se 
gefilte fiš. Myslím, že se k tomuto období, kdy 
máme potřebu svoje tělo pořádně nasytit, 
krásně hodí.

PTALA SE RADKA LÍM LABENDZ 
Foto: Vojtěch Brtnický

Šoulet
Horké a pomalu dušené maso, fazole a kroupy
Šoulet patří k neznámějším pokrmům židovské kuchyně. Jedná se o tzv. eintopf – pokrm 
z jednoho hrnce. Existují různé varianty receptu, co kdo do šouletu dává. Šoulet může 
být s hovězím nebo kuřecím masem, ale klidné vegetariánský. Někdo přidává cizrnu 
a natvrdo uvařená vejce. Dělá se na plotně, na platě nebo v troubě. Praktický je také 
pomalý elektrický hrnec. Vaří se pomalu a dlouho a jí se horký k sobotnímu obědu. Po 
řádné porci šouletu totiž už nemůžete dělat nic jiného než odpočívat. A to se na šabat má.

Ingredience
8–10 porcí
• 1kg prorostlého hovězího masa vhodného na pečení, žebro s kostí, hrudí
• 1morková kost (nemusí být)
• 250 g fazolí(bílé, barevné, adzuki, pinto) namočených 1–2 hodiny ve studené vodě
• 80 g ječných krup
• 1kg oloupaných celých brambor
• 2 cibule, nakrájené na plátky
• 3 stroužky česneku
• bobkový list
• 6 kuliček celého pepře
• 1lžíce sladké papriky
• ½ lžíce pálivé papriky
• ¼ lžíce mletého zázvoru (můžete použít čerstvý)
• 2–4 lžíce rajského protlaku
• ½ litru hovězího vývaru (nemusí být)
• 1 až 2 litry vody

Postup
Maso nakrájejte na větší kusy, osolte a na pánvi osmažte do zlatova na oleji. Dejte stranou 
a do stejné pánve vložte nakrájenou cibuli, lehce osmahněte a přidejte nakrájený česnek. 
Přidejte obě papriky a zázvor a krátce orestujte a přidejte rajský protlak.

Cibuli a česnek přesuňte do zapékací mísy nebo do těžkého pekáče s víkem. Nápek roz-
pusťte s trochou vody nebo vývaru a přelijte do pekáče.

Maso a morkové kosti přidejte k základu, obložte bramborami, vsypejte fazole a kroupy, 
osolte, přidejte kuličky pepře a bobkový list, přilejte vývar a zalijte vodou tak, aby vše 
bylo ponořené.

Zapékací mísu nebo pekáč přiklopte a dejte péct na 8 až 12hodin do trouby vyhřáté na 
110–130 °C. Můžete použít také pomalý elektrický hrnec. Po šesti hodinách šoulet zkont-
rolujte, můžete dle potřeby zvýšit teplotu na 150–170 °C. Šoulet je hotový, když jsou fazole 
i maso úplně měkké a omáčka hustá.
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LITERATURA S DAVIDOVOU HVĚZDOU

Ve slovenském 
povstání bojovali 
i Židé
Svým způsobem unikátní, protože ve svém 
oboru patrně první s tímto zaměřením 
a navíc psaná půl slovensky a půl česky, je 
nová, dokonce dvojjazyčná kniha Zlatice 
Zudové-Leškové (a kolektivu) Židia v Slo-
venskom národnom povstaní/Židé v Slo-
venském národním povstání, kterou vydalo 
Múzeum Slovenského národného povstania 
Banská Bystrica ve spolupráci s Historickým 
ústavem AV ČR Praha a Spolkem akademiků 
Židů v Praze. Jde o společné dílo slovenských 
a českých historiků zabývajících se tématem 
SNP.

Kniha přináší řadu překvapujících faktů, 
včetně velmi početného seznamu židov-
ských účastníků SNP v závěru publikace. 
Přeci jen však ve sborníku nenajdeme tema-
ticky ucelený výklad. Pod taktovkou editorky 
Zudové-Leškové, vedoucí Oddělení 20. století 
Historického ústavu AV ČR, se v sedmnácti 
kapitolách knihy vystřídá patnáct autorů, 
přičemž v medailoncích na závěr jsou uve-
deni jen odborní pracovníci, kteří přicházejí 
s dílčími pohledy na některý z úseků daného 
tématu. Každý z nich přitom píše ve svém 
vlastním jazyce, což může být možná trochu 
náročnější pro mladší čtenáře, kteří se v běž-
ném životě už skoro třicet let se slovenštinou 
nesetkávají.

Čtení je to velmi zajímavé, objevné. Sem 
tam najdeme i tvrzení, o které by bylo zají-
mavé vést diskusi. Třeba taková nenápadná 
věta: „Postoje Židů ke vzniku samostatného 
Slovenského štátu 14. března 1939 pod zášti-
tou Třetí říše byly obezřetné, ale i akceptující 
novou státoprávní situaci.“ No, hádám, že ty 
Židy, kteří onu změnu přijali kladně či s jáso-

tem, bychom asi spočítali na prstech jedné 
ruky… A i ti optimisté si názor na Tisův štát 
jistě záhy opravili. Vždyť následoval masivní 
útěk Židů do zahraničí.

V této souvislosti je výmluvná stať 
mladého českého historika Milana Hese 
v 5. kapitole: „Ukrývaní Židé během a po 
Slovenském národním povstání. Dny stra-
chu“, kde autor zdůrazňuje permanentní 
obavy o život zdecimovaného židovského 
společenství.

Zajímavá fakta se dozvíme i ve III. části 
knihy nazvané Důkazy. Přímí účastníci 
povstání či jejich potomci podávají ve svých 
vzpomínkách autentické svědectví o pro-
běhu akce a o své účasti v ní, ale i o pobytu 
v koncentračním táboře Mauthausen či 
Nováky. Jedna dílčí vzpomínka za všechny 
z epilogu Petra Weisse: „(Otec, lékárník)… 
po celou válku schovával na půdě budovy 
lékárny ve vybudovaném bunkru po potla-
čení povstání s nimi musel odejít k party-
zánům do hor nad městem.“ Osud podobný 
s Annou Frankovou…

Vzhledem k tomu, že v minulém režimu 
i při mohutném oslavování SNP se na účast 
Židů záměrně zapomínalo, jde o novum, 
které by si zasloužilo i literární zpracování 
spisovatelů. Pokud by se ovšem mezi nimi 
našel nějaký nový Laco Mňačko…

Největší rakouský 
koncentrák pod 
drobnohledem
Opravdu rozsáhlá, důkladně zpracovaná 
publikace Historie koncentračního tábora 
Mauthausen, kterou vydalo nakladatelství 
Academia, pochází z pera „domácího“, tedy 
rakouského autora. Nenechme se zmást tím, 

že Hans Maršálek má české příjmení, odka-
zující k jeho kořenům.

Mauthausen, to je až příliš známé jméno 
otřesného koncentračního lágru v Horním 
Rakousku, kde186 schodů rozhodovalo 
o životě a smrti vězňů. Schody vedly z kame-
nolomu, kde vyhublí a podvyživení vězni 
těžce pracovali – a museli pak vynášet ty 
těžké kameny nahoru! Fyzicky zničení vězni, 
kteří pod tíhou kamenů padli, byli rovnou 
ze schodů shazováni dolů do kamenolomu, 
kde dopadali do jezírka na úpatí skalní zdi. 
Strážní jim cynicky říkali „parašutisti.“ I to 
byl jeden ze způsobů nelidského týrání 
nespravedlivě internovaných vězňů míst-
ními nácky…

V předmluvě knihy, která v Rakousku 
vyšla už ve čtvrtém vydání, z něhož vychází 
i česká verze, hodnotí onu doby jednoznačně 
a výstižně sám rakouský spolkový prezident 
Heinz Fischer: „Jak se jen mohli lidé, mezi 
nimi i Rakušané, takto chovat ke svým bliž-
ním? … O tom, co se stalo, je možné hovořit 
jen se studem. Přesto nesmíme o hrůzách 
a nelidskosti té doby … nic zamlčet a nic 
přikrášlit.“

Kniha je ucelenou historickou studií 
o tomto největším koncentračním táboře 
na území Rakouska, jimž prošlo přes dvě stě 
tisíc lidí. Více než sto tisíc z nich zde bylo 
zavražděno, ať už udušeno, nebo podlehlo 
nelidskému zacházení.

Kniha je velice pečlivě a podrobně zpraco-
vána, autor vycházel z archivních pramenů, 
ze sekundární literatury, ale i z vlastních 
vzpomínek autora, který byl od roku 1942 až 
do osvobození v květnu 1945 mauthausen-
ským vězněm! Hans Maršálek totiž pocházel 
z české rodiny žijící ve Vídni a po anšlusu 
Rakouska 11. března 1938 emigroval do Prahy. 
Moc si však nepomohl. Poté, co se zapojil 
do odboje, byl v roce 1941 zatčen gestapem, 
prošel řadou věznic a rok poté skončil 
v Mauthausenu. Se štěstím přežil, podílel 
se pak na vybudování zdejšího archivu, 
i jako penzista vedl Památník a muzeum 
Mauthausen. Tento statečný vídeňský Čech, 
levicově orientovaný, se dožil vysokého věku 
(1914–2011) a celý svůj poválečný život zasvě-
til odhalování válečných zločinů.

Možná každý neví, že po osvobození 
koncentračního tábora Američany se 
Mauthausen stal až do jara 1946 ubytovnou 
(!) pro sovětské vojáky. Dodnes se lágr, 
jehož výstavba začala v roce 1941, zachoval 
dalším generacím jako varovný památník 
zla zásluhou dvou spolků, které se o něj 
starají. Navštívil jsem Mauthausen osobně 
a dodnes vzpomínám nejen na docela ostrý 
výstup po kamenných schodech, ale nikdy 
nezapomenu ani na Karla Hašlera, slavného 
českého písničkáře, herce, skladatele a spiso-
vatele, který zde ukončil svůj život, když byl 
krutými žalářníky vystaven venku na placu 
uprostřed zimy a poléván studenou vodou… 
Bylo to 22. prosince roku 1941.

LUBOR FALTEISEK



Spolek ULPAN TEPLICE
pořádá 

pod záštitou 
Velvyslanectví Státu Izrael

Dny židovské kultury 
listopad 2022

Na všech akcích se můžete těšit na malé 
tradiční pohoštění. 

Prodej a rezervace vstupenek 
na tel: 724 219 200

          Teplický CIMES - Dny židovské kultury

www.teplickycimes.cz

www.ulpanteplice.cz

02.11. středa 
19.00 Velký sál Krušnohorského divadla 
v Teplicích  

NEPERTE SE, 
PROSÍM 
VÁS! 
Divadlo Palace
 Vstupné: 360,- / 440,- / 500,-
 Předprodej na pokladnách DK Teplice

05.11. sobota 
15.00 Tělocvična Gymnázia Teplice

    BESAMIM 
Výuka izraelských tanců 

pod vedením Ondřeje Nováka

06.11. neděle
17.00 Hotel U Kozičky, konferenční místnost

IZRAELSKÁ 
KUCHYNĚ
Šéfkuchař Noam Darom 
Nutná rezervace na tel: 724 219 200  Vstupné: 250,-

10.11. čtvrtek
18.00 Beuronská kaple Gymnázia Teplice                                                                                 

HUDBA 
NA TALÍŘI 
Nevšední spojení hudby 
a gastronomie

12.11. sobota
20.00 Beuronská kaple Gymnázia Teplice
                                                                                                  

NANI
(IZRAEL)   
Koncert
Vstupné:  100,-

13.11. neděle
14.00  Dubská 3106 (Louda Auto)

ARCHITEKTURA 
A OSUD 
TEPLICKÝCH 
ŽIDŮ IV. 

15.11. úterý 
17.30. Přednášková místnost Beuronské kaple 
Gymnázia Teplice   

FRANZ KAFKA
Přednáška, Mgr. Martin Rak

19.11. sobota
20.00 Divadelní bar
Předprodej na pokladnách DK Teplice Vstupné: 100,-

PROFESIONÁLNY ŽID 
Stand-up comedy, 
Michael Szatmary

22.11. úterý
17.30 Regionální knihovna Teplice                                                                                                      

IZRAEL - 
UPLYNULÝCH 25 LET 
Přednáška, Zbyněk Petráček

26.11. sobota
20.00 KNAK Teplice

KOMMUNA 
LUX

(ODĚSA)
Koncert 

Vstupné: 150,-

  Záštita:

Hlavní partner:                                                                               

Za fi nanční podpory:

Ve spolupráci: 

Divadlo Palace
 Vstupné: 360,- / 440,- / 500,-
 Předprodej na pokladnách DK Teplice

    BESAMIM 

pod vedením Ondřeje Nováka

06.11. neděle
17.00 Hotel U Kozičky, konferenční místnost

IZRAELSKÁ 
KUCHYNĚ
Šéfkuchař Noam Darom 
Nutná rezervace na tel: 724 219 200  Vstupné: 250,-

CIMES
TEPLICKÝ

11. ROČNÍK FESTIVALU

17.30 Regionální knihovna Teplice                                                                                                      

Nadace Židovské 
obce Praha

Slavnostní 
zahájení!

                                                                                                  

18.00 Beuronská kaple Gymnázia Teplice                                                                                 

(ODĚSA)

Střed města Teplice
Komentovaná procházka 
městem Teplice, 
Mgr. Pavlína Boušková, 
Ing. arch. Jan Hanzlík

Šéfkuchař Noam Darom 
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KULTURA

Kulturní program listopad 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

 Unikátní sbírka Rozhovory 
s pamětníky
Letos v červenci uplynulo 32 let 
od natočení prvního rozhovoru 

do sbírky Rozhovory s pamětníky ŽMP. Za tu 
dobu se podařilo zaznamenat více než 1800 
rozhovorů se zástupci první a druhé gene-
race přeživších šoa. Přijďte si poslechnout 
přednášku správce fondu orální historie 
„Vzpomínky pamětníků“ Antonína Kurovce, 
jak se sbírka vyvíjela a jak pokračuje nahrá-
vání rozhovorů v posledních letech. / Vstup 
volný

 Filmový cyklus Válka očima 
dětí: Z Paříže do Paříže
Filmový cyklus filmové histo-
ričky Alice Aronové představí 

filmy, jež nahlížejí válku a perzekuci dět-
skýma očima. Listopadový snímek Z Paříže 
do Paříže (Francie, Kanada, Česko 2017, 110 
min) vypráví příběh dvou bratrů. Desetiletý 
Joseph a dvanáctiletý Maurice zažívají běžné 
lumpárny v Paříži a netuší, že opravdové 
dobrodružství je teprve čeká. Silný a dojemný 
příběh od režiséra Christiana Duguaye byl 
natočen podle populárního stejnojmenného 
románu Josepha Joffa. / Vstup volný

 Myšlení kresbou: Friedl 
Dicker-Brandeis a kreativní 
základ „terezínské školy
Přednáška kurátorky ŽMP 

Michaely Sidenberg představí osobnost, dílo 
a pedagogický odkaz přední představitelky 
středoevropské meziválečné avantgardy, 
absolventky Státního Bauhausu ve Výmaru 
Friedl Dicker-Brandeis (1898–1944), která se 
do povědomí veřejnosti zapsala především 
jako pedagožka a organizátorka hodin 
kreslení v terezínském ghettu. Návštěvníci 
se seznámí s obsahem unikátní sbírky, jež 
se jako největší kolekce dětských kreseb 
z období šoa na světě nachází od léta 1945 
v péči ŽMP. / Vstup volný

 Masakr na Červené hoře: 
Zapomenutá vražda 
skrývaných Židů v Nízkých 
Tatrách

Přednáška historika ÚSTR Adama Hradilka 
představí tragický osud deseti civilistů – 
odbojářů a Židů, kteří byli přepadeni 

a povražděni partyzány, když se na konci 
války schovávali v horách před nacisty. 
Popíše také životní dráhu posledního 
pachatele zločinu žijícího v Kanadě. Během 
přednášky bude prezentována rozsáhlá foto-
galerie z vyšetřování v 60. letech, terénního 
výzkumu v roce 2021 i z pietní vzpomínky 
na masakr v roce 2022, které se zúčastnili 
i pozůstalí obětí. / Vstup volný

 Životní příběh zakladatele 
ČKD Emila Kolbena a jeho 
rodiny
Přednáška je součástí cyklu 

Čeští židovští podnikatelé přelomu 19. 
a 20. století.

Při příležitosti 160. výroční narození 
Emila Kolbena (1862–1943) představí historik 
Martin Hemelík, autor knihy Příběh rodiny 
Kolbenů ze Strančic, historii a fenomén 
spojený se jménem vizionáře své doby. 
Přednáška posluchače seznámí s životem 
a pohnutými osudy nejen Emila Kolbena, ale 
také členů jeho rodiny. / Vstup volný

MAISELOVA SYNAGOGA,  
Maiselova 10

 Helga Hošková-Weissová: 
Nikdo nás nečekal
Slavnostní prezentace knižní 
autobiografie akademické 

malířky, přeživší holocaustu, Helgy Hoš-
kové-Weissové, která 10. listopadu oslaví 
93. narozeniny. Pro své děti, vnuky, pravnuky 
a všechny ty, kdo chtějí naslouchat, vypráví 
svůj výjimečný životní příběh. Komponova-
ným večerem s hudebním vystoupením vio-
loncellistů Dominiky Weiss Hoškové a Jiřího 
Hoška a četbou úryvků z knihy provede 
autorčin syn Jiří Hošek. / Vstup volný

 Pavel Bořkovec Quartet / 
Hudba svobody
Koncert jednoho z nepře-
hlédnutelných souborů české 

hudební scény, který v letošním roce slaví 
deset let své existence. Během koncertu 
zazní skladby české meziválečné i poválečné 
avantgardy. Vstupenky na koncert možno 
zakoupit v předprodeji v Informačním 
a rezervačním centru muzea (Maiselova 
15, Praha 1), v síti Prague Ticket Office a na 
webových stránkách Židovského muzea 
v Praze. / Vstupné: 230 Kč

DÍLNA OVK ŽMP,  
Maiselova 15, dvůr

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Marc Chagall 
a hra barev
Lvíček Arje se vydá po stopách 

Marca Chagalla (1987–1985) a po jeho vzoru 

přinese do listopadové šedi záplavu barev. 
Děti se seznámí s tvorbou tohoto slavného 
umělce a na způsob vitráží, které vytvořil 
pro jeruzalémskou synagogu při nemocnici 
Hadassah Ein Kerem, si vyrobí vlastní papí-
rové vitráže. 

Prohlídka: Španělská synagoga / Vstupné: 
70 Kč

BOŽSKÁ LAHVICE,  
Bílkova 122/6, Praha 1 – Josefov

 Večer Bruna Schultze / Kniha 
dopisů a kletzmer
Před osmdesáti lety 19. listo-
padu 1942 byl v drohobyčském 

ghettu zabit talentovaný polsko-židovský 
spisovatel a malíř Bruno Schulz. Letos si při-
pomínáme také 130. výročí narození tohoto 
autora fantaskních próz a oceňovaných gra-
fik a obrazů. Schulzovu korespondenci, jejíž 
část se po válce podařilo zachránit, vydanou 
pod názvem Kniha dopisů (2021) představí její 
překladatelka Hanele Palková a redaktor Jan 
Jeništa. Ukázky přečte Libor Vacek z Českého 
rozhlasu. Součástí večera bude komorní 
koncert klezmer hudby v podání akordeo-
nistky Anežky Gebauerové a houslisty Jiřího 
Macháčka, šéfredaktora nakladatelstí Proti-
mluv a vydavatele knihy. / Vstup volný

KULTURNÍ TIPY

BRNO

Mezipatra
 kino Scala, Slušný občan

Queer festival Mezipatra před-
staví v rámci svého programu 
oceňovaný izraelský film 

mladého režiséra Idana Haguela „Slušný 
občan“. Společný život Bena a Raze vypadá 
jako z katalogu. Harmonický vztah s plány 
na založení rodiny, krásný byt v rozvíjející 
se čtvrti Tel Avivu, každé ráno smoothie ke 
snídani. Jenže realita kolem nich vůbec není 
tak růžová, jak se z balkónu může zdát.

Music Lab
 Noam Vazanna

Koncert známé izraelské 
hudebnice, zpěvačky a trombo-
nistky Noam Vazanny

Brněnská filharmonie
 Série koncertů u příležitosti 

šedesátin Benjamina Jusupova
Benjamin Jusupov se narodil 
v Tádžikistánu, studoval 

v Moskvě a Izraeli, kde získal titul PhD na 
Univerzitě Bar Ilan. V jeho tvorbě můžeme 
slyšet prvky středoasijské hudby, tanga 
a často i použití méně obvyklých nástrojů. 
Filharmonie Brno si tohoto respektovaného 

PRAHA

STŘEDA

2. 11. 
18.00

ČTVRTEK

10. 11. 
18.00

ÚTERÝ

15. 11. 
18.00

PONDĚLÍ

21. 11. 
18.00

ÚTERÝ

29. 11. 
18.00

ÚTERÝ

8. 11. 
19.00

ČTVRTEK

24. 11. 
19.00

NEDĚLE

13. 11. 
10.00–12.00

STŘEDA

23. 11. 
18.00

PÁTEK

11. 11. 
19.00

PÁTEK

11. 11. 
19.00

23. 11. 
—

25. 11.
19.00



PROGRAM n n n n n

n���ČTVRTEK 10. LISTOPADU 2022   
 
17:00 Společné pečení chaly s Oshrou Yesharim 
	 Dobrovolný	příspěvek	na	pomoc	židovským	uprchlíkům	z	Ukrajiny 
 Lauderovy školy, Belgická 25, Praha 2

 

n���PÁTEK 11. LISTOPADU 2022 
 
16:05 Kabalat šabat– společné přivítání šabatu  
 pod vedením rabína Yehudy Yesharima 
 Jeruzalémská synagoga  

17:45 Šabatová večeře a šabatové písně s Mišpachou 
 restaurace Šalom

n���SOBOTA 12. LISTOPADU 2022 
 
9:00–11:30 Šacharit, Staronová synagoga 
10:00–11:00 Modlitba a program s madrichy pro děti od 3 do 12 let,  
 Vysoká synagoga a následně 3. patro  
11:30 Kiduš a šabatový oběd v restauraci Šalom 
13:00 Mincha a přednáška rabína Yesharima, Vysoká synagoga 
18:30 Havdalový workshop pro děti v režii spolku Chinuch, Klub Gešer 
19:00 Havdala se Sborem Lauderových škol, restaurace Šalom  

Na celý program nebo jeho části je třeba 
se předem registrovat do 7. 11. 2022 ZDE

Hosty pražského Šabatu společně jsou  
Yehuda a Oshra Yesharimovi!

Těšíme se na vás!

Pozor, kapacita na jednotlivých akcích je omezená! 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na: sabatspolecne@seznam.cz

10.–12. listopadu 2022

Parašat Va-jera
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izraelského skladatele, dirigenta a klavíristu 
pozvala ke spolupráci u příležitosti jeho 
60. narozenin.

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Jihočeská filharmonie
 Noam Vazanna

Koncert známé izraelské 
hudebnice, zpěvačky a trombo-
nistky Noam Vazanny

LIBEREC

Divadlo F. X. Šaldy
 Moje první židovské Vánoce

Hru moje první židovské 
Vánoce napsala známá izra-
elská režisérka, scénáristka 

a herečka Hadar Galron na míru libereckému 
divadlu. Její premiéra se nakonec kvůli pan-
demii odehrála až loni v říjnu. Během roku 
liberečtí herci připravují několik repríz – 
jednu z nich můžete vidět i 10. listopadu. 
Přijďte se podívat jaké to může být, když 
najednou objevíte své kořeny a zjistíte, že jste 
někdo jiný. Hlavním tématem hry je hledání 
identity v rodinách s židovskou tradicí.

PRAHA

Divadlo v Řeznické
 Dr. Ruth

Životopisná divadelní hra 
Marka St. Germaina Becoming 
Dr. Ruth (průkopnice sexuální 

 terapie), která přežila holocaust 
a stala se nejslavnější americ-
kou sexuální terapeutkou. 
Jedná se o pozoruhodný osud 

a příběh vůle k životu a přežít.

Chodovská tvrz
 Noam Vazanna

Koncert známé izraelské 
hudebnice, zpěvačky a trombo-
nistky Noam Vazanny

Krajinou přílivu, Libeňská synagoga
 Koncert: Beracha

Scénický koncert v Libeňské 
synagoze by měl být večerem 
zastavení se. Večerem, kdy se 

zamyslíme nad svou přítomností, nad sebou, 
nad naším vztahem k času, věčnosti, k B-hu 
a k modlitbám. Proč se i v té nejtěžší chvíli 
v životě obracíme právě k B-hu, i když v něj 
třeba nevěříme?

 Koncert: Shum Davar a hosté
SHUM DAVAR se vrací do 
libeňské Synagogy na Palmovce 
v nové sestavě, opět s hosty. 

Kapela se drží svého směru a fúzuje lidovky, 
zlidovělé písně a nově odehraje set autorských 
písní A. Yasinského. Hostující zpěvačka 
ILÆY, narozená v Turecku a usazená v Praze, 
spojuje ve vlastní tvorbě různé kulturní vlivy, 
a spolupracuje mj. také s Ochepovsky Project. 
Turecké lidovky, které připravila se Shum 
Davar jsou vlastně vzpomínkou na její dětství. 
Erik Kadlíček (housle), je skvělý folklorista 
a předvede jako další host.

 Vernisáž: Chybění
Otevírací doba výstavy 8.–24. 11. 
14:00–20:00

V noci mizí současný rozměr 
turistické zastávky, na povrch vystupují 
obrysy. Středobodem obrazu se stává 
světelný symbol. Není jen připomínkou 
a pomníkem, ale také průhledem, výsekem, 
stále živou ranou, kterou holokaust v české 
a slovenské společnosti způsobil, i když si to 
v plném světle běžných dnů jen málo uvědo-
mujeme. Fotografie vznikly při natáčení fil-
mové dokumentární série Příběhy 20. století, 
Holocaust (režie Adam Drda a Viktor Portel).

Výstava je spoluprací spolku Krajinou 
přílivu a organizace Post Bellum.

ČTVRTEK

10. 11. 
19.00

ČTVRTEK

10. 11. 
19.00

ČTVRTEK

3. 11. 
19.30

SOBOTA

26. 11. 
19.30

ÚTERÝ

8. 11. 
19.30

ÚTERÝ

1. 11. 
20.00

SOBOTA

5. 11. 
19.00

PONDĚLÍ

7. 11. 
15.00
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Památník Ticha / nádraží Bubny
 Album G.T.

První představení kolekce 
fotografií z ghetta Terezín, 
nalezených v pozůstalosti 

novináře Milana Weinera, proběhne na 
místě paměti – nádraží Bubny, odkud bylo 
během druhé světové války deportováno 
na pět desítek tisíc obyvatel Prahy 
židovského původu do ghett, koncentračních 
a vyhlazovacích táborů.

Mezipatra
 kino Lucerna, Slušný občan

Queer festival Mezipatra před-
staví v rámci svého programu 
oceňovaný izraelský film 

mladého režiséra Idana Haguela „Slušný 
občan“. Společný život Bena a Raze vypadá 
jako z katalogu. Harmonický vztah s plány 
na založení rodiny, krásný byt v rozvíjející 
se čtvrti Tel Avivu, každé ráno smoothie ke 
snídani. Jenže realita kolem nich vůbec není 
tak růžová, jak se z balkónu může zdát.

Švandovo divadlo
 Kabaret Winton

Příběh o hledání domova 
i vlastní krve navzdory dějinám 
v přitažlivém kabaretním 

žánru – se zpěvem, tancem, stepem i podma-
nivou živou hudbou přímo na jevišti.

PROSTĚJOV

 Záhadné pouto
Výstava Záhadné pouto stále 
putuje. Až do konce roku 
bude k vidění v Prostějově 

v prostorách městské knihovny v Galerii na 
půdě.

TEPLICE

Teplický cimes 2022
 NEPERTE SE, PROSÍM VÁS! – 

Gur Koren, Divadlo Palace, 
Krušnohorské divadlo 
v Teplicích, velký sál

Tři sourozenci se sešli v advokátní 
kanceláři, aby si vyslechli otcovu poslední 
vůli. Hvězda dětských show o bezpečnosti 
silničního provozu, ztahaná pracující matka 
samoživitelka a poněkud přestárlý, věčně 
zadlužený, leč stále vysmátý hipík. Jejich 
setkání ale není výrazem sourozenecké 
harmonie. Proto asi nepřekvapí, že 
důrazným přáním zesnulého v poslední vůli 
je, aby se jeho děti měly rády a nepraly se 
mezi sebou. Co ale překvapivé je, že největší 
díl dědictví má získat jakási tajemná Nina 
Yablonsky. Kdo to je? A proč k ní byl otec 
tak štědrý na úkor svých dětí? Podaří se 
ji vypátrat a přesvědčit, aby se své části 
dědictví vzdala? A není to celé jen velký 
podvod otcova advokáta?

Česká premiéra brilantní izraelské kome-
die, plné překvapivých zvratů a především 

břitkého židovského humoru, který má tolik 
společného s tím českým.

Možnost rezervace a koupě vstupenky 
u spolku na tel: 724 219 200.

 Výuka izraelských lidových 
tanců BESAMIM, Gymnázium 
Teplice, tělocvična budovy A
Izraelské lidové tance jsou 

kruhové tance na moderní izraelskou hudbu. 
Poznejte tance s námi pod vedením Ondřeje 
Nováka.

 Izraelská kuchyně 50. let, 
Hotel U Kozičky, konferenční 
místnost
Šéfkuchař Noam Darom

 Hudba na talíři, Gymnázium 
Teplice, Beuronská kaple
Jak chutná hudba a jak zní 
dobré jídlo? Nevšední spojení 

hudby a gastronomie.
Česko-slovenské kvarteto Lucia Tužinská, 

Mária Volárová, Tamara Císařová, Ivan 
Kudrna.

 Nani (Izrael), Gymnázium 
Teplice, Beuronská kaple
Noam „Nani“ Vazana je jedním 
z mála umělců na světě, kteří 

píší a skládají nové písně v ohroženém jazyce 
ladino. Na svém novém albu „Ke Haber“ 
(Co je nového) zachycuje ducha starobylého 
matriarchálního jazyka a kultury a posouvá 
ho do 21. století pomocí sociálně relevantních 
textů. Překlenuje tradici a moderní život, 
zachycuje zvuky a vůně tržiště a spojuje je 
se syrovým, flamencu podobným vokálem 
a překvapivými instrumentacemi. Nani 
se umístila v Top 20 World Music Charts 
Europe (#13 Ke Haber). Nani je profesorkou 
na London Performing Academy of Music 
a Jerusalem Music Academy.

 Architektura a osud teplických 
židů IV (střed města), 
Dubská 3106 (Louda Auto)
Komentovaná procházka 

městem Teplice, Mgr. Pavlína Boušková, 
Ing. arch. Jan Hanzlík.

 Franz Kafka, Gymnázium 
Teplice, přednášková místnost 
Beuronské kaple
Přednáška Mgr. Martina Raka. 

Franz Kafka pohledem učitele Gymnázia 
Teplice.

 Profesionálny Žid, 
Krušnohorské divadlo 
v Teplicích, divadelní bar
Stand-up comedy, Michael 

Szatmary.
Michael Szatmary, jedno z největších 

a nejzářivějších jmen slovenské stand-up 
comedy scény představuje svůj více než 
hodinový speciál, který dostal název 

Profesionálny žid. Ve své show vás Michael 
nešetří a pobaví vás svými historkami ze 
života komika, partnera, otce, syna a Žida. 
A jak Michael hodnotil Profesionálního 
Žida? Skromně, jak to ví jen on: „V životě jsem 
nic lepšího neviděl a neslyšel.“

 Izrael – uplynulých 25 let, 
Regionální knihovna Teplice
Izrael – uplynulých 25 let pohle-
dem novináře Zbyňka Petráčka 

a jeho článků pro ROŠ CHODEŠ.

 Kommuna Lux (Oděsa), KNAK 
Teplice
Známý gang oděských 
hudebníků, světových vývozců 

chuligánského folklóru. Nezávislý duch 
týmu a jevištní vynalézavost ukrajinské 
scény. Oděské záhady, okořeněné jemným 
humorem, značkovými „triky“ a nezvanými 
hosty – učinily z Kommuny charakteristický 
znak samotné Oděsy.

TRUTNOV

 Festival Devět bran, Koncertní 
síň Bohuslava Martinů
S výročím Křišťálové noci 
přichází znovu se svými 

pořady festival Devět bran. Festival je nejen 
vzpomínkou na doby minulé, ale v dnešní 
rozrušené době, kdy tak nesnadno hledáme 
rozumný, spravedlivý a spojující pohled na 
dění ve společnosti a světě, chce být vodít-
kem, rádcem či podnětem.

Sobota 5. 11. 19.00 hod. Holinky – jidiš písně
Neděle 6. 11. 12.00 hod. tryzna na místě zni-
čené synagogy
Neděle 6. 11. 19.00 hod. Vagantés – hebrejské 
žalmy sefardských židů
Pondělí 7. 11. 19.00 hod. Zuzana Dostálová – 
autorské čtení s hudebním doprovodem
Úterý 8. 11. 19.00 hod. Chorea Bohemica – jidiš 
písně v podání předního českého souboru
Středa 9. 11. 19.00 hod. Tomáš Kraus – beseda 
s tajemníkem Federace ŽNO, doprovodí sku-
pina MRTVEJ – starozákonní písně českého 
protestantismu

Po celý festival malá výstava fotografií 
Jindřicha Buxbauma: Židé v diaspoře. Vstup 
na všechny pořady je volný, příspěvek dob-
rovolný.

KULTURA V OBCÍCH

ŽIDOVSKÁ OBEC BRNO

ŠTETL

 Koncert: Liron Meyuhas trio & 
Eniesa
Divadlo Husa na provázku, 
Zelný trh 9

Liron Meyuhas se narodila a vyrůstala 
v Jeruzalémě. Jako multiinstrumentalistka, 

5. 10. 
—

6. 11.

ČTVRTEK

3. 11. 
19.00

4., 12. 
a 19. 11.

19.00

31. 10. 
—

31. 12.

STŘEDA

2. 11. 
19.00

SOBOTA

5. 11. 
15.00

NEDĚLE

6. 11. 
17.00

ČTVRTEK

10. 11. 
18.00

SOBOTA

12. 11. 
20.00

NEDĚLE

13. 11. 
14.00

ÚTERÝ

15. 11. 
17.30

SOBOTA

19. 11. 
20.00

ÚTERÝ

22. 11. 
17.30

SOBOTA

26. 11. 
20.00

5. 9. 
—

9. 11.

ČTVRTEK

10. 11. 
19.00

KULTURA
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která skládá a hraje vlastní hudbu, vkládá do 
svých skladeb vlivy mnoha světových kultur.

Její obrovský hudební rozhled se proje-
vuje v celém jejím vystoupení v několika 
polohách: Liron používá různé rytmy, exo-
tické hudební nástroje (Hang drum, cajón, 
kalabas, latinské perkuse aj.), různé jazyky 
a okouzlující melodie a spojuje např. seve-
roafrickou hudbu s jazzem nebo s motivy 
židovké kultury.

“La Gitana” je jeden z jejích posledních 
projektů. Je to fascinující fúze hudebních 
prvků, pocházejících z velmi odlišných zemí 
a kultur, jako jsou africké rytmy a arabské 
melodie, evropské hudební nástroje a indické 
stupnice.

 Stanislav Motl: Česká stopa 
Adolfa Eichmanna
Divadlo Feste, Nová Zbrojovka

Co vlastně způsobilo, že 
elitní izraelská zpravodajská služba Mossad 
nemohla dlouho najít stopu architekta holo-
kaustu Adolfa Eichmanna? Jak to, že i lovec 
nacistů Simon Wiesenthal žil ještě několik 
let po válce v domnění, že Adolf Eichmann 
zahynul na konci druhé světové války při 
pouličních bojích v Praze?

Postarali se o to čeští příbuzní Adolfa 
Eichmannna. Mimo jiné i jeho švagr, elitní 
důstojník Československé armády. Doku-
ment seznamuje veřejnost s jihočeskými 
kořeny rodiny Adolfa Eichmanna. Přichází 
s novými a unikátními dokumenty. Autoři 
dokumentu hovořili rovněž – anonymně – 
s českými příbuznými Adolfa Eichmanna, 
kteří dodnes žijí v České republice.

Následná přednáška Stanislava Motla 
osvětlí na základě v ČR neznámých doku-
mentů, že ještě v létě 1938 bylo možné 
holokaust, a tedy i vražedné působení Adolfa 
Eichmanna, odvrátit. Proč se tak nestalo? 
A proč v tomto ohledu selhala i řada předních 
evropských politiků?

 Divadlo Feste: Eichmann 
v Jeruzalémě
Divadlo Feste, Nová Zbrojovka

Inscenace vycházející 
z knihy filozofky Hannah Arendtové, která 
v ní zpracovala poznatky ze soudu s nacis-
tickým zločincem Adolfem Eichmannem 
(uneseným z Argentiny agenty izraelské 
tajné služby), jemuž byla v roce 1961 v Jeru-
zalémě osobně přítomna. Do jaké míry jsme 
schopni používat racionální uvažování 
v kritických situacích, kdy je celá společnost 
a s ní celé státy vystaveny nebezpečí života 
a katastrofě? Do jaké míry umíme reflektovat 
vlastní jednání na škále od tupé poslušnosti 
vůdců k individuálnímu jednání a odpověd-
nosti…?

 Vilové stavby brněnských 
židovských průmyslníků
Hroznová 14

Mezi řadou brněnských vilo-
vých staveb najdeme ty, které si v meziváleč-
ném období stavěli průmyslníci židovského 

SOBOTA

12. 11. 
17.00

SOBOTA

12. 11. 
20.00

NEDĚLE

13. 11. 
10.00

původu. Jejich názvy jako vila Haas, Bass, 
Wittal nebo Engelsmann odkazují k původ-
ním vlastníkům. Procházka s archeologem 
a etnografem Michalem Doleželem povede 
Masarykovou čtvrtí a skončí na ulici Hlinky 
prohlídkou interiéru jedné z vil. Sraz před 
vilou Stiassni na Hroznové ulici.

ŽIDOVSKÁ OBEC  PLZEŇ

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

 Fascinující svět hudby
Nové kvartety Jaroslava Krčka 
a Karla Šimandla. Účinkuje 
Pikap Quartet.

Vstupné: 180 Kč / 140 Kč
Vstupenky na místě půl hodiny před 

koncertem a v předprodeji na www.plzens-
kavstupenka.cz

 Příběhy hudby v synagoze
Skvosty mistrů baroka Händela 
a Vivaldiho. Účinkuje komorní 
smyčcový orchestr L’estro arco.

Vstupné: 180 Kč / 140 Kč
Vstupenky na místě půl hodiny před 

koncertem a v předprodeji na www.plzens-
kavstupenka.cz

RABÍNSKÝ DŮM,  
Palackého 442/3, Plzeň

 William z Norwiche a statečný 
šerif
Přednáška Věry Tydlitátové.

V roce 1144 byl anglický chla-
pec William z Norwiche nalezen brutálně 
zavražděný s podivnými ranami na hlavě, 
pažích a trupu. Jeho strýc, kněz Godwin Stu-
art, obvinil místní Židy a rozšířila se fáma, že 
Židé ukřižovali křesťanské dítě jako tak měli 
činit každý rok na Pesach. Proti této pověře 
se postavil normanský šerif John de Chesney 
a držel nad norwichskými židovskými 
poddanými krále Štěpána ochrannou ruku. 
Navzdory tomu se mezi lidem začal šířit kult 
malého mučedníka Viléma. Vstupné: 30 Kč

 Různé chutě judaismu – MaHa-
RaL 3. díl, Mordechaj Maisel 
a David Ganz
Přednáška Sylvie Wittmannové 

z cyklu Různé chutě judaismu. Vstupné: 30 Kč

ONLINE

 Toulky Izraelem – Pohoří Gali-
lea a jeho nejkrásnější místa
Přednáška Karla Hrdličky 
z cyklu Toulky Izraelem. Pro 

link pište na adresu: zoom@zoplzen.cz

NEDĚLE

6. 11. 
17.00

ÚTERÝ

22. 11. 
19.00

PONDĚLÍ

7. 11. 
18.00

ČTVRTEK

10. 11. 
17.00

ÚTERÝ

8. 11. 
17.00

Tak jsme tady, Mojžíši!
Kniha Tak jsme tady, Mojžíši! volně navazuje na 
úspěšný projekt Už tam budem, Mojžíši? s podti-
tulem Trochu jiná pesachová hagada (nejen) pro 
děti. Reakce na tento projekt autory povzbudila 
k dalšímu činu a sice vytvořit komiksového prů-
vodce zaslíbenou zemí, resp. moderním Izraelem. 
Naši hrdinové Zdenda a Ráchel dostojí svého 
předsevzetí, které se na Pesach říká – tedy „Příští 
rok v Jeruzalémě“ – a vypraví se s dědou Hugem 
do Izraele. Kromě Jeruzaléma navštíví také Tel 
Aviv, kibuc u Galilejského jezera, Golanské výšiny, 
Negevskou poušť, pevnost Masada a Mrtvé moře.
O památky není v Izraeli nouze, tato kniha ale 

nechce být jen historickým nebo místopisným 
průvodcem. Naopak, chce čtenářům přiblížit 
současnou izraelskou společnost a pokusit se 
rozklíčovat například i izraelsko-palestinský 
konflikt. Autoři jsou si vědomi, že to je nelehký 
úkol, ale věří (si), že znalosti Pavlína Šulcové, která 
v zemi deset let žila, a Kakalíkův smysl pro humor 
a zkratku, mohou být cestou správným směrem.
Na pomoc jim přijde sám Mojžíš, který spatřil do 
té doby zaslíbenou zemi pouze z dáli a zemřel 
těsně před tím, než Židé do Izraele doputovali. Jak 
je to možné? To se dozvíte v naší knize Tak jsme 
tady, Mojžíši! Průvodce zaslíbenou zemí i pro ty 
největší neznabohy.
Vznik knihy můžete podpořit zde:  
https://www.donio.cz/takjsmetadymojzisi
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Lecha dodi

Slavný šabatový pijut Lecha dodi není 
potřeba asi více představovat. Připomeňme 
jen, že text napsal v 16. století Šlomo Ha-Levi 
Alkabec pocházející z Řecka, který se později 
usadil v Safedu, kde také vniknul onen pijut. 
Své autorství Šlomo ha-Levi netajil – počá-
teční písmena prvních slov slok celé básně 
tvoří jeho jméno.

Tento pijut byl postupem času zhudeb-
něn už nesčetněkrát a melodie užívané 
v různých komunitách zpravidla odráží 
tradici (nusach) daného místa. Přesně před 
sedmdesáti lety vznikla na motivy úvodní 
fráze pijutu stejnojmenná píseň a tato 
melodie je v Izraeli dnes jednou z daleka 
nejoblíbenějších. Napsal ji slavný skladatel 

a hudebník Mordechaj Zeira, který je už 
znám i čtenářům Maskilu. Zeirova píseň je 
dnes známá po celém světě a může případně 
sloužit i jako zjednodušená verze oblíbeného 
pijutu nejen pro děti.

Pojď, můj milý, vstříc nevěstě, vstříc nevěstě,
šabat přivítejme.

Pokojný šabat (šabat šalom), pokojný šabat,
pokojný a požehnaný šabat.
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