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ÚVODNÍK

Milí čtenáři, milé čtenářky,

většina z nás pravděpodobně v tuto chvíli 
žije výsledkem prezidentských voleb, ke 
kterým se, doufám, v některém z příštích 
čísel ještě vrátíme. Možná jste zazname-
nali, že na první den druhého kola připadl 
Den památky obětí holocaustu a předchá-
zení zločinům proti lidskosti a právě téma 
šoa se promítlo do tohoto čísla Maskilu.

Na straně osm najdete rozhovor se spi-
sovatelkou Kateřinou Tučkovou, se kterou 
jsme si u příležitosti premiéry divadelní 
hry Kabaret Winton ve Švandově divadle 
povídaly o vzniku scénáře i o tom, co ji 
přimělo věnovat se tématu Wintonových 
dětí.

Můžete si přečíst i o Mezinárodní kon-
ferenci k Terezínské deklaraci, vzpomín-
kové akci u příležitosti výročí transportu 
jičínských Židů, několik slov ke třetí 
generaci z pera Fedora Gála i zamyšlení 
rabína Štěpána Menaše Klimenta nad 
paralelami příběhů rabi Jochanana ben 
Zakaje a poválečného vrchního zemského 
rabína Richarda Federa.

Fotografie na titulní straně a u něko-
lika článků pocházejí z připravované 
publikace Pavel Dias: Torzo – vzpomínky 
pro budoucnost, kterou vydává Památník 
ticha jako katalog ke stejnojmenné 
výstavě. Na té byl v uplynulém roce 
představen výběr z unikátního souboru 
snímků Pavla Diase z návštěv ghett 
a vyhlazovacích táborů, na kterých se mu 
během více než třiceti let podařilo zachy-
tit mnoho silných momentů i proměnu ve 
vnímání těchto míst v čase.

A nakonec nesmím zapomenout 
pogratulovat Ivanu Kohoutovi k jeho kan-
torské investituře. Nevynechte rozhovor 
o jeho studiu na Abraham Geiger College, 
plánech do budoucna i o hudbě, kterou 
rád v soukromí poslouchá. Zároveň nám 
dal Ivan k dispozici slavnostní řeč, kterou 
při této příležitosti přednesl v berlínské 
synagoze Rykestrasse. Mazal tov!

RADKA LÍM LABENDZ

RABÍNSKÉ SLOVO

Nemožné volby ve světle 
tragédií
Dvacátého sedmého ledna 
si připomínáme osvobození 
koncentračního tábora 
Osvětim. Toto datum se stalo 
významným dnem českého 
kalendáře v roce 2000, a to 
z iniciativy České rady pro 
oběti nacismu, Federace 
židovských obcí v ČR a dalších 
organizací, následně byl v roce 
2004 zákonem ustanoven 
jako „Den památky obětí 
holocaustu a předcházení 
zločinům proti lidskosti“. Na 
slavnostní událost oficiální 
připomínky tohoto dne v roce 
2004 si živě pamatuji. Bylo 
to ve Státní opeře a kromě 
mnoha významných politiků 
se tenkrát sešlo mnoho 
přeživších a dalších členů 
židovských obcí.

Jedním z přeživších, kterého jsem ovšem 
osobně nikdy nemohl potkat, byl pan rabín 
Feder. Na brněnské obci na něj mnozí 
vzpomínají a obzvlášť dojemná je fotografie 
z chanukové oslavy, kde s panem rabínem 
stojí skupina dětí. Jedním z nich je Jindra 
Bauer, což je jeden z bývalých funkcionářů 
obce, kteří mě přijímali do funkce rabína. 
Fotografie rabína Federa visí u mě v kance-
láři, na chodbě je umělecky ztvárněná bysta 
a mnoho let na obci funguje KVC – kulturně 
vzdělávací centrum – rabína Federa, pod 
které spadá například knihovna brněnské 

obce (skvělé místo, pokud byste se někdy 
chtěli zastavit).

Rabín, doktor filozofie a spisovatel 
Richard Feder se narodil ještě v Rakousku-
-Uhersku. Před válkou byl rabínem v Kolíně. 
V roce 1942 byl s rodinou a velkou většinou 
své obce deportován do Terezína. V ghettu 
dále působil jako rabín a snažil se udržovat 
židovství mezi svými spoluvězni. Během 
holocaustu zahynula celá jeho nejbližší 
rodina. Manželka v Terezíně, děti v Osvětimi. 
Po válce se rabín Feder vrátil do Kolína, ale 
již po pár letech se stal rabínem moravsko-
slezských obcí a následně vrchním zemským 
rabínem. V této pozici zůstal do své smrti 
v roce 1970. Bylo mu 95 let. Pohřben je na 
židovském hřbitově v Brně.

Jak jsem již zmínil výše, na památku na 
rabína Federa na Moravě a určitě v židov-
ském Brně narazíte poměrně často. Jeho 
odkaz je chován v úctě a mnohé, co se dnes 
v Brně děje, je nějakým pokračováním snah 
pana rabína. V naprosto tragické situaci 
a s velmi povážlivým výhledem do budoucna 
se rabín Feder nevzdal. Nejen připomínal 
minulost a zasadil se o neuvěřitelné množ-
ství památníků zavražděným po celém 
Česku, účastnil se ohromného množství 
pietních setkání a psal texty připomínající 
židovskou tragédii. Rabín Feder pokračoval 
v předávání židovství své obci a jeho obec na 
něj pamatuje i více než padesát let po jeho 
úmrtí.

Příběh rabína Federa mi připomněl 
talmudický příběh o rabínu Jochananu ben 
Zakajovi, jenž žil v době prvního židovského 
povstání proti Římu. Povstání začalo roku 
66 a po třech letech obléhání Jeruzaléma 
se situace ve městě prudce zhoršila. Mocné 
a bohaté město se utápělo ve vnitřních 
šarvátkách a kvůli sabotážím zélotů se 
obyvatelstvo dostalo do situace, kdy ve 
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Rabín Richard Feder 
během chanukové 
oslavy v roce 1957
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městě propukl hladomor. Rabi Jochanan 
ben Zakaj pochopil, že osud Jeruzaléma 
je zpečetěný, a rozhodl se město opustit. 
Nebylo to snadné. Talmud vypráví, že musel 
naplánovat celou krycí operaci. Nejdříve 
se prohlásil za nemocného a začal přijímat 
návštěvy. Postupně rozšířil zprávu, že 
umírá, a nakonec se nechal vynést z města 
v rakvi s mršinou, která okolo jeho těla šířila 
mrtvolný puch. Jeho doprovodu se podařilo 
přesvědčit stráže, aby tělo rabína ben Zakaje 
neprobodly, jak bylo zvykem u všech těl 
opouštějících město. Rabi Jochananu ben 
Zakajovi se následně podařilo dostat se na 
audienci k veliteli římské armády a budou-
címu císaři Vespasiánovi.

Rozhovor těchto dvou mužů zazna-
menává talmudický oddíl Gittin. Možná 
pobavený nebo zaujatý Vespasián svolil 
k rozhovoru a sám se rabi ben Zakaje zeptal, 
proč by ho neměl nechat zabít. Rabínovi 
se podařilo římského velmože přesvědčit 
k dalšímu hovoru, zaujal jej svou moudrostí 
a důvtipem, a nakonec dostal možnost přát 
si něco, co mu Vespasián může dát, přičemž 
mu Vespasián řekl, že osud Jeruzaléma je 
rozhodnut a bavit se o tom nebude. Rabi 
Jochanan ben Zakaj požádal, aby Římané 
nezničili město Javne, ušetřili rodinu rabana 
Gamliela a poslali doktory, kteří zachrání 
rabi Cadoka.

Jeruzalém byl skutečně dobyt, chrám zni-
čen a obyvatelstvo nemilosrdně vyhlazeno. 
Poklady z chrámu byly vyloupeny a odtaženy 
do Říma. Triumfální pochod vítězných 
Římanů je zachycen na Titově oblouku. Židy 
z Jeruzaléma potkal mimořádně krutý osud. 
Jednalo se o jednu z největších katastrof 
židovské historie a tvrdost a dopady této 
pohromy neblaze překonal právě až holo-
caust.

Rabi Jochananu ben Zakajovi se podařilo 
v Javne, místě, které už před válkou bylo 
jedním z center židovského učení, vybudovat 
zásadní místo židovské vzdělanosti a zacho-
vat či obnovit činnost důležitých vzděláva-

cích a právních institucí. V rodině rabana 
ben Gamliela byla zachována královská 
linie, a tedy i naděje na obnovení židovské 
státní suverenity. Mnohá zásadní rozhodnutí 
o budoucí podobě judaismu se odehrála 
právě v Javne a do dnešního dne ovlivňují 
každodenní praxi židovského náboženství. 
Javne bylo následně zničeno za druhé 
římsko-židovské války a stejně jako skoro 
celý zbytek Izraele na mnoho staletí zaniklo. 
Javne bylo jako město obnoveno v roce 1948 
a stalo se jedním z míst integrace Židů při-
cházejících do obnoveného židovského státu.

V samotném Talmudu se nachází určitá 
kritika rabi Jochanana ben Zakaje. Možná 
mohl udělat více, pokusit se zachránit víc lidí 
nebo udělat nějakou obecnější záchrannou 
akci. Obhájci rabi ben Zakaje říkají, že se bál, 
aby nepřestřelil a nedostal nic, a proto se 
soustředil na cíl, jenž mu přišel dosažitelný. 
Nesporné je, že záchrana Javne naprosto 
zásadním způsobem přispěla k záchraně 
judaismu. Myslím, že podobně jako v pří-
padě holocaustu je možné vést historickou 
diskuzi o tom, kdo měl co udělat a jestli to, 
co se událo, bylo to nejlepší možné řešení 
tragických situací a nemožných voleb. Rabi 
Jochanan ben Zakaj a rabín Feder určitě 
dělali to nejvíce, co dokázali. Jeden zachránil 
judaismus, druhý přispěl k zachování 
a obnově českého židovstva. Myslím na 
ně na oba. Naše situace je mnohem snazší 
než jejich a jejich odkaz nám myslím může 
dodat sílu a povzbuzení do nových začátků 
a prohlubování a zlepšování toho, co v rámci 
židovského prostředí u nás máme.

RABÍN ŠTĚPÁN MENAŠE KLIMENT 
foto: archiv ŽO Brno

PROGRAM BEJT SIMCHA

Únor 2023
KABALAT ŠABAT
Šabatové bohoslužby se konají každý pátek 
od 17.00.
Místo konání: Židovská obec v Praze, Maise-
lova 250, Staré Město

Registrace není nutná.

TU BI-ŠVAT
Společná oslava svátku Tu bi-švat se členy 
Židovské obce Děčín
Datum: 5. 2. 2023, 14.00
Místo konání: Synagoga Děčín, Žižkova 663/4, 
Děčín

Účast prosím nahlaste do 1. 2. 2023.
Všichni jsou srdečně zváni.
Ovoce všeho druhu vítáno.

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.

Pavel Dias, Osvětim-Birkenau, 1975
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ROZHOVOR

Ivan Kohout: 
Kantorský zpěv je 
kázáním pomocí not

S Ivanem Kohoutem jsme 
si u příležitosti kantorské 
investitury povídali o studiu 
na německé Abraham 
Geiger College, jeho 
působení v několika českých 
židovských obcích, podílu 
na vzniku nového siduru 
Sulam Ja’akov, plánech do 
budoucna i o hudbě, kterou rád 
v soukromí poslouchá.

Můžete prosím vás vysvětlit čtenářům, co 
kantorská investitura znamená a jak se tím 
změní vaše práce?
Investitura je slavnostní zakončení kantor-
ského studia, obdoba rabínské ordinace, tedy 
ustavení do funkce hudebně náboženské 

autority, jejímž úkolem je vést synagogální 
liturgii, uchovávat tradici synagogální hudby 
a vykonávat pro členy obce edukační a pasto-
rační péči.

Moje práce se tím nezmění, protože ve 
funkci kantora působím už mnoho let.

Jak dlouho vaše studia trvala a na jaké škole 
jste studoval?
Studoval jsem na německé Abraham Geiger 
College. Rabínský seminář liberálního 
judaismu tam pod hlavičkou Postupimské 
univerzity vznikl v roce 1999. Od roku 2006 
úspěšně zakončilo studium celkem 47 rabínů 
a kantorů. Pro zajímavost: letos byli ordino-
váni čtyři rabíni a spolu se mnou ještě jeden 
kantor – Itamar Cohen.

Ačkoliv samotné studium trvalo od roku 
2016, jednalo se o dlouhý proces, neboť mu 
předcházela pečlivá příprava. Jak jsem o tom 
mluvil v minulém rozhovoru pro Maskil, 

k této práci jsem se dostal vlastně náhodou. 
V Bejt Simcha se několikrát stalo, že se 
nikdo nechtěl ujmout vedení bohoslužby 
a já to zkusil. Moje znalosti byly tenkrát 
velmi skromné, zpočátku jsem se vzdělával 
jako samouk. Pro přijetí na studia jsem se 
musel pod vedením několika učitelů naučit 
hudební teorii, nusach pro všechny základní 
liturgické události a kantilaci. Učili jsme se 
také větší kantorské skladby. Věnovat jsem 
se samozřejmě musel také duchovnímu 
rozměru tohoto povolání. Kantorský zpěv je 
vlastně draša v hudbě, kázání v hudbě, kde 
místo slov vyjadřujeme význam notami. 
Kantor proto musí studovat i tradiční rabín-
skou literaturu a číst ji v kontextu vlastního 
života. Tak získává obsah svého hudebního 
kázání.

Dříve vás kromě Bejt Simcha mohli zájemci 
zastihnout i v děčínské a plzeňské obci. Plá-

Slavnostní kantorská investitura Ivana Kohouta (uprostřed) v synagoze Rykestrasse v Berlíně
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Slavnostní 
kantorská řeč
Kol acmotaj tomarna Adonaj mi chamo-
cha. „Každá kost ve mně řekne: Hospo-
dine, kdo je tobě roven.“ (Žalm 35,10) 
Tento verš jsem si vybral na základě 
doporučení mého učitele profesora 
kantora Eliyahu Schleifera a nyní mi 
dovolte vysvětlit, proč mě tento verš 
tolik oslovuje. V dnešní době často 
žijeme odtrženi od své osobnosti. Neži-
jeme v přítomném okamžiku. Rozhodl 
jsem se stát kantorem, abych sobě i své 
komunitě pomohl vrátit se k našemu 
autentickému já. Věřím, že zpěv je 
nejmocnějším nástrojem k dosažení 
této obnovy. Je známo, že ještě než se 
dítě naučí mluvit, zpívá a vytváří melo-
die, ohromeno zázraky tohoto světa, 
které nám dal Věčný. Slibuji, že budu 
malým dítětem. Budu zpívat v českých 
synagogách a budu učit chazanut, aby 
se v každém příchozím mohlo znovu 
probudit jeho mladé já a radost. Budu 
zpívat, protože hudba spojuje lidi a léčí 
těla. Znovu uvidíme krásu tohoto světa, 
naše písně budou vycházet přímo 
z našich kostí, budeme zpívat tech-
nicky, podporovat hlas silou celého těla 
a zpívat písně chvály ze středoevropské 
a východoevropské židovské tradice, 
která je mému srdci tak drahá. Hudební 
minulost se opět stane přítomností 
a my budeme přítomni v okamžiku tak, 
jak to jen dítě dokáže.

Siman tov u’Mazel tov – 
 סימן טוב ומזל טוב

Chceme se podělit o radost, 
kterou máme spolu s Ivanem 
Kohoutem z jeho slavnostního 
ustavení chazanem na 
Abraham Geiger College 
dne 1. prosince (7. kislevu) 
v synagoze Rykestrasse, 
Berlín.
Přejeme Ivanovi hodně zdraví, 
pevné nervy a mnoho let 
v radosti.
Nechť je posilou, poučením 
a světlem nám, v jeho 
komunitě, ale i všem Židům 
v celé naší vlasti.

Bejt Simcha

nujete svoje působení rozšířit i do ostatních 
komunit?
Ano, jako kantor stále primárně pracuji 
v pražské reformní kongregaci Bejt Simcha 
a v Židovské obci Děčín. Příležitostně také 
v Židovské obci Plzeň.

Rád bych své působení rozšířil o výuku 
chazanutu, aby byly obce samostatnější 
a měly členy, kteří jsou pro ně schopni vedení 
bohoslužeb zajistit.

V tuto chvíli vychází nový sidur Sulam 
Ja’akov, jehož vznik iniciovala právě Bejt 
Simcha. Podílel jste se na jeho vzniku?
Ano, na vzniku siduru jsem se podílel 
významně, pomáhal jsem cizelovat jeho 
koncepci, napsal jsem úvodní texty, podílel 
jsem se na korekturách textu. Sidur vznikal 
několik let. S ostatními autory, jimiž jsou Jiří 
Blažek a David Reitschläger, jsme usilovali 
hlavně o jeho srozumitelnost. Chceme, aby 
z něj mohli čerpat všichni. Předobrazem 
siduru Sulam Ja’akov je sidur Sichat Jicchak, 
který byl vydán v roce 1903 a který sloužil 
především česko-židovskému spolku Or 
Tamid. Kromě hebrejského textu a českého 
překladu v něm najdete i transliteraci heb-
rejštiny.

S výsledkem spojený jsem a věřím, že 
s ním budou spokojení i uživatelé.

A na závěr, jakou hudbu rád posloucháte 
v soukromí?
Samozřejmě poslouchám kantorskou hudbu. 
Kromě ní mám ale rád i jazz, hard rock, heavy 
metal a český i americký folk.

PTALA SE RADKA LÍM LABENDZ

Gratulanti  
z Bejt Simcha

Slavnostní kantorská řeč
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STALO SE

Mezinárodní konference  
k Terezínské deklaraci
Nejen jako připomínku 
holocaustu, ale i jako vyjádření 
k hrůzám právě probíhající 
války uspořádalo ministerstvo 
zahraničních věcí mezinárodní 
konferenci k Terezínské 
deklaraci. Konferenci 
ve dnech 2.–4. listopadu 
2022 v Černínském paláci 
za účasti zástupců 38 
signatářských zemí inicioval 
zvláštní zmocněnec pro 
holocaust, mezináboženský 
dialog a svobodu vyznání 
Robert Řehák z ministerstva 
zahraničních věcí s cílem 
přispět k boji proti nenávisti, 
xenofobii a antisemitismu, 
které se v současnosti 
projevují hlavně v online 
prostoru.

Na dotaz Maskilu zvláštní zmocněnec 
dr. Robert Řehák zmínil hlavní poslání kon-
ference: „Události holocaustu se nám vzdalují, 
ale nesmějí být zapomenuty. I v současném 
světě se žel stále odehrávají podobné hrůzy, 

o kterých se dozvídáme například v důsledku 
neospravedlnitelné ruské agrese na Ukrajině. 
I z tohoto důvodu jsme konferenci zaměřili 
hlavně na vzdělávání mladých lidí, reflexi 
a na řešení nespravedlností z dob holocaustu. 
Rádi bychom přispěli k tomu, aby se podobné 
hrůzy neodehrávaly ani za našich dnů a ani 
v budoucnosti.“

V rámci konference proběhla také soutěž 
v tvorbě krátkých videí na téma „proč a jak 
dnes připomínat holocaust“? Té se nakonec 
účastnilo několik desítek mladých lidí 
z celého světa. O tom, jak vypadá setkání pře-
živších hrůz minulých a současných, smutně 
vypovídá video, jež pro soutěž zaslala Natalya 
Lira z Ukrajiny. Dívka uprchla před ruskou 
agresí z Ukrajiny do Velké Británie, kde se 
jí ujala československá rodačka a přeživší 
holocaustu Lydia Tischlerová. Jejich sdílení 
zkušeností z války a etnické genocidy je o to 
více šokující, když si uvědomíme, že obě ženy 
dělí jen dvě generace.

V průběhu konference signatářské země 
přednesly své dobrovolné závazky na příští 
tři roky a přicházely s novými projekty 
a kroky, které by mohly být podniknuty 
v rámci naplňování Terezínské deklarace. 
Na programu byl také úžasný koncert 
Defiant Requiem některých i málo známých 
terezínských skladatelů a návštěva Terezína, 
kde účastníci konference mohli vidět žel 
i hroutící se historické budovy – mimo 
jiné i objekty, z nichž byly pořízeny slavné 

snímky fotbalového utkání v terezínském 
ghettu. Doufejme, že český stát zajistí rychlé 
a účinné řešení tohoto stavu, aby budovy 
byly zachovány jako svědectví pro příští 
generace.

Více informací je dostupných na webo-
vých stránkách www.mzv.cz/terezindecla-
ration

AUTOR: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ 
Foto: archiv autora
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NIEKOĽKO SLOV

Niekoľko slov k tretej generácii

Čítať knihu Mikolaja 
Grynberga Na vině je Osvětim 
(IRENE, Praha 2022) je pre ľudí 
oboznámených s témou iba 
potvrdením známeho. Po prvé 
ide o potvrdenie empirického 
faktu o medzigeneračnom 
prenose traumy medzi 
generáciou rodičov, detí 
a vnúčat. Po druhé ide 
o potvrdenie faktu, že 
generácia detí dostala zásah 
do svojich duší výraznejšie, 
ako ich rodičia (výsledky 
epigenetických výskumov 
tretej generácie ešte nie sú 
k dispozícii). Po tretie ide 
o potvrdenie faktu, že dopady 
na životy ľudí postihnutých 
traumou, a jej prenosom, 
sú individuálne špecifické 
a pokusy o zovšeobecnenia 
narážajú na limity 
nepochopiteľného.

Autor je Poliak a kniha obsahuje rozhovory 
s druhou generáciou v USA, Izraeli, Poľsku… 
Ako jeden z preživších som sa pristavil pri 
výrokoch, ktoré vo mne rezonovali tým, že 
ich zdieľam. Napríklad: Peter (narodený 
1962), ktorý spisoval príbehy preživších pre 
Spielbergovu nadáciu v Poľsku, na otázku, čo 
ho najviac na tých rozhovoroch prekvapilo, 
odpovedá, že 99 % tých, čo dávali rozhovory, 
na otázku „Bál si sa Nemcov?“ odpovedalo 
„Áno, ale Poliakov viac.“ Keby šlo o Slovákov… 
odpoveď by asi neznela inak.

Napísal som, že „dopady na životy ľudí 
postihnutých traumou a jej prenosom sú 
individuálne špecifické a pokusy o zovše-
obecnenia narážajú na limity nepochopi-
teľného“. Do tejto kategórie treba zahrnúť 
aj fakt, že deti preživších boli iba veľmi 
zriedka oboznámené s príbehmi svojich 
rodičov, ktorí svoju bolesť sčasti vytesnili, 
alebo chceli „iba“ ušetriť svoje deti bolesti 
a strachu. Zväčša ich ani nevychovávali ako 
Židov. Cestu k svojmu židovstvu nachádzala 
druhá generácia postupne a neraz až v stred-
nom a vyššom veku. A ešte jeden spoločný 
menovateľ – absencia „tradičnej“ rodiny. 
Hovorím o chýbajúcich, čiže vyvraždených, 
prarodičoch a iných príbuzných.

Hľadal a nachádzal som pri čítaní 
Grynbergovej knihy sám seba, svojho 

zavraždeného otca, zavraždeného dedka, 
zavraždenú babku a ďalších a ďalších príbuz-
ných, blízkych a blížnych. Hľadal som však 
aj riešenia traumy v sebe a v nás, ktorí sme 
prežili. Našiel som zase iba to, čo som vedel. 
Už citovaný Peter to povedal dosť presne:

Grynberg: Poznám ťa už nejaký čas a viem, 
že ovládaš streľbu zo samopalu.

Peter: Viem. A mám ešte niekoľko neštan-
dardných zručností. Bojové umenia som začal 
trénovať vo svojich štrnástich rokoch.

G.: Prečo?
P.: Myslím, že značná časť týchto umení 

pomáha prežiť.
G.: Kedy?
P.: Keď je potrebné prežiť.
G.: Aby si mohol prežiť v pivnici?
P.: Preto, aby som nemusel sedieť v pivnici.
A napokon: sedím za stolom a súbežne 

s písaním tohto textu čítam spravodajstvo 
o ruskej agresii na Ukrajine. Je to genocída. 
Keď existuje nejaké univerzálne posolstvo 
holocaustu, genocídy na Ukrajine a inde, tak 
to je poznanie, že – obrazne povedané – prežiť 
v pivnici nie je život.

Pôvodná verzia textu bola napísaná pre 
slovenský Denník N. Publikoval som ju aj na 
svojom blogu a komunitnom FB.

FEDOR GÁL

Pavel Dias, Osvětim-Birkenau, 1975



8  maskil המשכיל

ROZHOVOR

Kateřina Tučková: 
Záchrana dětí nebyla 
vždy happy endem jejich 
příběhu

Se spisovatelkou Kateřinou 
Tučkovou jsme si u příležitosti 
premiéry divadelní hry 
Kabaret Winton ve Švandově 
divadle povídaly o tom, co ji 
přimělo věnovat se tématu 
Wintonových dětí, proč ji to 
v její tvorbě táhne k příběhům 
bezpráví, a také o její nové 
knížce pro děti.

Čím vás zaujalo téma Wintonových dětí 
natolik, že jste se ho rozhodla divadelně 
zpracovat? A co pro vás bylo stěžejním 
motivem, který jste chtěla do hry vnést?
Příběh Wintonových dětí je nesmírně silný, 
takže když mi Martin Františák nabídl 
spolupráci, neváhala jsem. Velmi důležité pro 
mě bylo ovšem narušit mylnou představu, 
že záchrana dětí byla jakýmsi happy endem 
jejich příběhu. Proto se děj hry odehrává 
nejen v čase jejich útěku z Československa, 
ale i v roce 1988, tedy po odvysílání pořadu 
BBC, kde přeživší, už dospělé děti, povstá-
ním a potleskem děkují za svou záchranu 
Nicholasi Wintonovi. Právě tenhle moment 
přiměl hlavní protagonistku Ester vyrazit 
z Británie, kde se usadila, do Československa 

a vyrovnat se se svou ztrátou. Skrze Ester 
se pak divák může dozvědět, jak obtížně se 
některé z dětí později protloukaly. Tohle pro 
mě bylo stěžejní. A hodně důležité pro mě 
bylo také přivést na scénu další osobnosti, 
které se podílely na záchraně židovských dětí 
a o kterých se nemluví tolik jako o Nicholasi 
Wintonovi. Třeba pověřenkyni Britského 
výboru pro uprchlíky z Československa 
Doreen Warrinerovou, která k nám přijela 
pomáhat hned po mnichovské dohodě, nebo 
Marii Schmolkovou, která v Praze koordi-
novala pomoc německým uprchlíkům před 
nacistickým režimem už od chvíle, kdy se 
v roce 1933 dostal k moci Adolf Hitler. To se 
ale během debat o hře ukázalo jako nemožné. 
Na jevišti by se pohybovalo příliš mnoho 
postav se stejnou motivací. Nakonec se tam 
tedy Doreen Warrinerová pouze mihne a stě-
žejním zachráncem zůstal Nicholas Winton. 
Odtud tedy také název hry.

Vaše poslední kniha se také týká nelehkého 
období naší historie a je spjatá s nábožen-
skou komunitou. Má to nějakou souvislost, 
nebo je to jen náhoda?
Souvislost to má spíš volnou – obě ta témata 
spojuje můj zájem o perzekvované men-
šiny, o osoby, které pouhým svým rodem 
anebo příslušností (v případě Bílé Vody 
k řeholnímu řádu) musejí čelit šikaně nebo 
přímo likvidaci. Tenhle můj zájem vyvěrá 
z osobních zkušeností z raného dětství, které 
jsme s mámou a sestrou strávily s otcem 
násilníkem. Myslím, že právě kvůli této 
zkušenosti mě přirozeně oslovují případy 
bezpráví. Nesnáším totiž pohled na lidskou 
bezmoc, v dětství jsem jí byla svědkem až 
příliš intenzivně. A teď, když jsem dospělá, 
se jí můžu postavit tak, jak umím – alespoň 
slovem, popsaným příběhem.

V anotaci jste uvedena jako autorka 
námětu a jeho první verze scénáře. Jak 
přesně taková spolupráce vypadala? A jste 
s výsledkem spokojená?
Příběh, se kterým jsem přišla, jsme po celý 
čas debatovali s režisérem Martinem Fran-
tišákem a dramaturgyní Martinou Kinskou. 
Hra se tedy rodila ve spolupráci a několikrát 
jsem ji přepisovala ještě před odevzdáním 
první verze. A pak se na svět nečekaně brzy 
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Plakát k představení 
Kabaret Winton

Kateřina Tučková
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probojovala moje dcera, takže k týmu místo 
mě přibyla scenáristka Markéta Nekolová 
a čerstvý absolvent režie Vít Kořínek. Scénář 
pak doznal ještě velkých změn, proměňoval 
se i během zkoušení, takže výsledek je 
opravdu kolektivní práce. Jsem s ní ale spo-
kojená, a to hlavně proto že forma kabaretu, 
s níž přišel Martin Františák, to tísnivé téma 
nečekaně odlehčuje.

Ví se o vás, že se do témat při psaní noříte 
do hloubky, jak jste se připravovala při 
psaní Kabaretu Winton? A jak dlouho vám 
napsání hry trvalo?
Myslím, že od Martinova prvního telefonátu 
po premiéru uběhly alespoň čtyři roky, po 
které jsme se tématem v pravidelných inter-
valech zabývali. I samotné psaní probíhalo 
v cyklech, něco se zkusilo, nefungovalo to, 
tak jsme to nahlédli zase odjinud, přepiso-
valo se, cizelovalo… Vlastně to na čas ani 
neumím vyčíslit. Ale byla to hezká práce.

Měla jste možnost se s některým z Wintono-
vých dětí setkat osobně?
Ne, ale načetla a nakoukala jsem snad 
všechno, co bylo k tématu dostupné. Většina 
příprav totiž probíhala v době covidu, kdy 
bylo setkávání obzvlášť se staršími lidmi 
nebezpečné, navíc jsem v té době na svět 
přivedla krátce po sobě dvě děti, takže jsem 
nebyla úplně mobilní.

Je příběh inspirovaný nějakým konkrétním 
příběhem, nebo je to čistá fikce?
Ten příběh je fiktivní, ačkoliv inspirovaný 
skutečnými událostmi. Když jsem shroma-
žďovala materiály a hledala příběh, který by 
tu problematiku představil, všimla jsem si 
případů, kdy se museli rodiče rozhodovat, 
které z dětí do Británie pošlou. Důvody byly 
různé – sourozenců bylo více a rodina si 
nemohla dovolit vypravit je všechny, protože 
náklady na cestu byly vysoké, anebo byl 
mladší sourozenec příliš malý, aby mohl 
cestu podstoupit. A to mě právě zaujalo. 
V myšlenkách jsem se pořád vracela k před-
stavě, jaké to asi je, když se někdo celý život 
smiřuje se skutečností, že všichni jeho blízcí 
během války zahynuli, a při návštěvě Česko-
slovenska na sklonku totalitní éry zjistí, že 
tady měl celou dobu přeživšího sourozence. 
Mohou k sobě lidé, kteří většinu života pro-
žili v úplně jiném kontextu, ještě najít cestu? 
A jak hluboké musí být zklamání, když se to 
nepodaří? Takže k vaší otázce – ten příběh 
sice vychází ze skutečných událostí, ne však 
z konkrétního příběhu dvou sester. Postavy 
ve hře jsou smyšlené, protože jsem se navíc 
chtěla vyhnout tomu, že bych privátní 
prožitky některého z tzv. Wintonových dětí 
vystavila pohledům publika.

Připravujete v tuto chvíli další projekt, 
nebo si dáte po premiéře chvíli zaslouženou 
pauzu?

No, musela jsem zpomalit hlavně kvůli 
dětem. Ale i to nese plody. Právě totiž vychází 
moje první knížka pro děti. Jsou to říkadla 
pro zhruba dvouletá batolata o tom, co 
skrývá les. Když jsem se do ní pouštěla, mys-
lela jsem, že napsat něco, co nás bude spolu 
s mými dětmi bavit říkat společně, bude 
hračka, ale musím říct, že zkrotit lesní výjevy 
do veršů tak, aby byly hezky rytmizované, 
pochopitelné pro ty nejmenší a zároveň ne 
úplně infantilní, byl docela oříšek. Knížku 
vydalo nakladatelství Meander a já z ní 
mám radost nejen kvůli Albertovi a Arance, 
ale i kvůli krásným ilustracím jejich starší 
sestry Laury, která teď končí studia v ateliéru 
ilustrace a grafiky na pražské Umprum. Je to 
vlastně takový rodinný projekt, ke kterému 
nás ponoukla Iva Pecháčková z Meandru 
(děkujeme!), nicméně doufám, že přinese 
radost i do jiných domácností, nejen do té 
naší.

PTALA SE RADKA LÍM LABENDZ 
Foto: Alena Hrbková

Kabaret Winton; Matěj Anděl, Anežka Šťastná

Kabaret Winton

Kabaret Winton; Matěj Anděl, Anežka Šťastná, Petr Kult

Kabaret Winton; Tomáš Petřík, Katarína Mišejková, Bohdana Pavlíková, 
Tomáš Červinek
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VZPOMÍNKA

Vzpomínka na transport 
jičínských Židů

V neděli 15. ledna se 
v Jičíně konala vzpomínka 
na 80. výročí transportu 
Židů z Jičína a okolí do 
vyhlazovacích táborů. Ve dvou 
dnech, 10. a 13. ledna 1943, 
bylo téměř sto židovských 
občanů vlaky odvezeno 
nejprve na shromaždiště 
v Mladé Boleslavi, následně 
do Terezína a odtud většina 
z nich do Osvětimi. Vrátili se 
čtyři přeživší. Zhruba dvacet 
Židů bylo před transporty 
uchráněno díky smíšeným 
manželstvím. Jičínská 
židovská obec tak zanikla, 
po válce již obnovena nebyla. 
Synagoga po desetiletí sloužila 
jako sklad bylin podniku 
Léčiva v Pardubicích, opravena 
byla až v prvním desetiletí 
21. století.

Vzpomínkovou akci pořádala o. p. s. 
Baševi Jičín ve spolupráci s městem Jičín 
a s paní Ivanou Jindrákovou, zástupkyní 
současného správce synagogy a Židovské 
100 – bývalé židovské školy. Baševi Jičín 
bylo správcem synagogy a židovského 
hřbitova v Jičíně od svého založení v roce 
2001 do roku 2019, po rekonstrukci Židovské 
100 v rámci projektu 10 hvězd bylo i správ-
cem této jedinečné, zajímavé budovy, kde 
koncem 19. století sídlila židovská škola, 
byl tam byt rabína a zimní modlitebna 
komunity. Vzpomínková akce se každoročně 
koná u pamětní desky na vlakovém nádraží 
v Jičíně. V letošním roce nabyla s ohledem 
na kulaté výročí rozsáhlejší podobu. Byli 
pozváni vzácní hosté z města a kraje, přijel 
i pan senátor Tomáš Czernin.

Pozvání přijala vzácná návštěva, JE 
paní velvyslankyně Státu Izrael v České 
republice Anna Azari s manželem, reform-
ním rabínem Meirem Azari. Paní Azari, 
rodačka z litevského Vilniusu, má bohaté 
zkušenosti s regionem střední a východní 
Evropy: byla velvyslankyní na Ukrajině 
a v Moldavsku, Rusku a v Polsku. V Jičíně si 
prohlédla synagogu, Židovskou 100, rodný 
dům dramatika a novináře Karla Krause, 
Kameny zmizelých (Stolpersteine, připomí-

nající domy, kde před válkou a holocaustem 
žili Židé) a kostel sv. Jakuba. V následném 
programu vystoupili s důstojnými pro-
jevy pan starosta Jičína Jan Malý, paní 
náměstkyně hejtmana Martina Berdychová 
a pan předseda židovské komunity v Praze 
František Bányai. Paní velvyslankyně Azari 
přečetla svůj projev v češtině, při odpoled-
ním programu bylo vidět, že česky velmi 
dobře rozumí a v základu se i dorozumí. 
S krátkým programem hebrejských písní 
vystoupili žáci jičínské ZUŠ, koncertní pro-
gram připravila Kateryna Kolcová Tlustá, 
rodačka z Kyjeva s mimořádně působivým 
a mocným hlasem.

Účastníci poté přijali pozvání k tradiční 
procházce na vlakové nádraží, kde zapálili 
svíčky a zazpívali československou a izrael-
skou hymnu.

Jaký smysl má taková akce v době, kdy 
můžeme mít pocit, že lidstvo je zkrátka 
nepoučitelné? Na to se asi v duchu zeptal – 
s ohledem na mezinárodní i domácí 
situaci – nejeden z nás. Staré vzorce chování 
a myšlení, nezpracované emoce, nevědomé 
atavismy – to vše přece už dobře známe 
a víme, kam to může vést. Žijeme v době 
bouřlivé transformace a každá slabá stránka 
jednotlivce i kolektivu je zviditelněna a pro-

Setkání u příležitosti 
80. výročí transportu 
Židů z Jičína
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věřována. V chaosu změn se nikdo neschová 
za druhého. Učební lekce probíhá a jen na 
nás záleží, kolik obětí ještě bude mít. A právě 
to nám ukazuje historie šoa, například když 
si položíme otázku, jak mohla vypadat jinak, 
kdyby odvážných lidí, „spravedlivých mezi 
národy“, bylo více. Psycholog Philippe Zim-
bardo říká: „Dělali jsme důkladné osobnostní 
testy lidí, kteří se projevili jako hrdinové, 
a nevyšlo z nich nic. Žádný faktor, který by 
poukazoval na to, kdo bude odvážný a kdo 
poslechne rozkaz, jsme nenašli. O hrdinství 
stále zatím moc nevíme. Všichni věříme, že 
se zachováme čestně, až nastane náš čas. 
A podceňujeme drobné detaily. Že bude mno-
hem těžší svému přesvědčení dostát…“

Stále platí učení rabínů o míru – šalom, 
doslova „celistvosti a harmonii“, jako nejvyšší 
hodnotě, kterou máme kultivovat především 
v našem nitru a následně v našem okolí. 
A jeho prostřednictvím činit tikun acmi, 
tikun mišpacha, tikun kehila a tikun olam, 
tedy nápravu sebe, nápravu rodiny, nápravu 
komunity a nápravu světa. Ať se daří.

TEREZIE DUBINOVÁ,  
Baševi Jičín, Foto: archiv autorky

Velvyslankyně Státu Izrael v ČR, Její Excelence 
paní Anna Azari na setkání v Jičíně
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TRADICE

Americký rabín říká:
Psát Tóru je věda i umění!
Z Tóry, která obsahuje pět 
knih Mojžíšových, se během 
židovských bohoslužeb čte 
běžně, ale možná každý neví, 
že ten „nekonečný“ svitek 
převíjející se z jednoho 
válce na druhý je pergamen 
vyrobený z kůže košer zvířete. 
Napsat na tomto podkladu 
text tradičním brkem tak, aby 
byl ve správné velikosti, při 
zachování neměnného počtu 
řádků a odstavců i počtu slov 
v řádku, není vůbec snadné. 
Při návštěvě Prahy letos 
v listopadu to zájemcům 
v synagoze komunity Ec chajim 
v Jindřišské ulici názorně 
předvedl odborník na slovo 
vzatý, americký rabín a sofer 
KEVIN HALE.

Slovem sofer se v židovské tradici označuje 
písař, který se věnuje psaní svitků Tóry a dal-
ších textů, k nimž patří i malé svitky určené 
pro mezuzy a tefilin. Role sofera je nezastupi-
telná už proto, že Tóra má v judaismu zásadní 
a posvátné postavení. Sofer tak je vlastně 
jedním ze strážců kontinuity prastarých 
židovských tradic, kterým by bez něj hrozil 
zánik. Jde o velmi vážené povolání, k němuž 
je zapotřebí zvláštní výcvik a nemůže ho dělat 
každý. Už proto že vyžaduje pevnou, ale jemně 
vedenou ruku a maximální soustředění. A než 
začal s psaním Tóry, která přirozeně obsahuje 
Boží jména, musel se rituálně očistit ponoře-
ním do mikve. Dříve písařské povolání běžně 
přecházelo z otce na syna. Písaři psali také 
rozvodové smlouvy a působili jako zapisova-
telé u rabínského soudu – bej dinu.

Co když písař udělá chybu?
Sofer jednotlivá hebrejská písmena vlastně 
maluje. Používá k tomu seříznuté brko, 
nejčastějí z husy nebo z krocana. Ale nesmí 
se vytrhnout těm ptákům z těla za tímto 
účelem! Na pergamen, který je třeba získat 
ze zvířete, třeba krávy, jež zemře přirozenou 
smrtí – nelze jej kvůli získání kůže zabít, se 
píše speciálním černým inkoustem. Je tu 
jedna výjimka – na psaní božího jména se 
používá zvláštní inkoust.

Při psaní vychází sofer, jímž dnes může 
být už i žena, ze vzorového textu nazývaného 

tikun sofrim, vlastně jej opisuje. Nemůže si 
pochopitelně přidat ani čárku… Text se píše 
do jemných, sotva viditelných linek, které 
si dnes už na pergamen natiskneme – to je 
jediná modernizace prastarého způsobu 
zápisu. Původně byly na konci řádku malé 
dírky a linka se dělala trnem. V případě malé 
chybičky lze nepatřičné písmeno či kaňku 
vymazat a dané místo opravit, ale pouze 
jednou, aby se pergamen příliš nepoškodil. 
Kdyby v tom místě prosvítal, byl by nekošer. 
Přitom je třeba také přísně dbát, aby perga-
men neměl nějaké praskliny, také aby pís-
mena byla zřetelně čitelná a nikde se spolu 

nedotýkala. Tam, kde by chyba vyžadovala 
větší nebo opakovaný opravný zásah, nelze 
už v psaní pokračovat a onen svitek se musí, 
tak jak je – vzít a pohřbít. Nesmí se zničit 
třeba spálením.

Když je sofer levák, má výhodu
Tradičně by měl sofer psát levou rukou, aby 
si napsaný text nerozmazával. Leváci jsou 
tedy pro tuhle práci zvláště vhodní. Text se 
píše do sloupců, přičemž v každém sloupci 
může být minimálně čtyřicet, ale maximálně 
padesát řádků. Sofer Kevin Hale je zvyklý 
dělat 42 řádků. Je pravidlo, že za den může 

Americký rabín a sofer Kevin Hale
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napsat jen jeden sloupec Tóry… Sloupce 
i řádky musejí být na pohled stejné a tady už 
nastupuje umění sofera. Slova nemohou být 
rozdělována kvůli chybějící vokalizaci, každé 
slovo musí do řádku přesně zapadnout, 
a proto se občas můžeme setkat s prodlužo-
váním tvaru jednotlivých písmen, stává se to 
zpravidla na konci řádku.

Zajímavé jsou taky tvary písmen. Při 
psaní se používá starobyle vyhlížející 
hranatý druh hebrejského písma, které se 
nazývá ktav ašuri. Toto písmo má slavnostní 
charakter, některé z liter jsou proto přizdo-
beny korunkami nebo obdobnými znaky, 
které se nazývají tagin, avšak při čtení jiný 
než zdobný význam nemají. Pouze kabala jim 
dává jistý mystický význam.

Na jeden list se vejdou čtyři nebo pět 
sloupců vedle sebe. A dohromady má každý 
svitek v průměru 200 až 248 sloupců! To 
znamená, že se skládá v průměru ze čtyřiceti 
pergamenů! Je potom jasné, že tomu odpo-
vídá i velmi vysoká cena nové Tóry. Levnou 
záležitostí samozřejmě není ani restaurování 
staršího, poškozeného svitku.

Pergameny se musejí po napsání textu 
usušit a ručně k sobě stříbrnou jehlou 
drobnými souměrnými stehy přišít, protože 
žádná kůže není tak dlouhá, aby se na ni celá 
Tóra vešla. Takto dokončený svitek by měl 
vydržet minimálně dvě stě let! Oba konce 
svitku se potom navinou na dřevěné sloupce 
zvané acej chajim – stromy života. Zvláštní 
kapitolou jsou rozmanité pláštíky na Tóru, 
někdy opravdu nádherné, zdobené zlatem 
a stříbrem a cenné po historické i výtvarné 
stránce, ale to už by byla jiná kapitola.

PTAL SE LUBOR FALTEISEK 
Foto autor

Rabín Kevin Hale je velmi erudo-
vaný sofer, který pochází z West-
bury, stát New York, a žije v Nort-
hamptonu, Massachusetts. Spolu-
pracuje kromě mnoha amerických 
komunit i s Muzeem českých svitků 
v Londýně, jež pečuje o 1564 svitků 
Tóry, které patřily zaniklým českým 
a moravským židovským obcím. 
Studoval starověké civilizace 
na prestižní soukromé Yaleově 
univerzitě v New Havenu ve státě 
Connecticut, potom také v Rekon-
struktivní rabínské akademii, 
kterou absolvoval v roce 1997. Vše 
kolem psaní Tóry jej naučil rabín 
Dr. Eric Ray (1926–2004), světově 
proslulý sofer, umělec a autorita 
přes Tóry, jehož rukama prošlo přes 
dva tisíce hebrejských svitků.
Sofer Kevin Hale dnes přednáší 
o tradičním ručním způsobu psaní 
Tóry, což jsme zažili i v Praze, kde 
svou přednášku propojil s názor-
nými ukázkami. Překvapením bylo 
už jen to, kolik pomůcek sofer při 
své práci potřebuje. Vidíme je rozlo-
žené na stole. Rabi se také zabývá 
vykupováním svatých svitků, jejich 
restaurováním a potom dalším 
prodejem (na jeho stránkách se 
právě nabízí k prodeji jedna Tóra 
původem z Polska, kolem roku 
1890, je ve velmi dobrém stavu a lze 
ji koupit za 12 000 dolarů).
Kevin Hale pracuje pro různé 
typy židovských komunit, obcí 
a kongregací, ať už jde o moderní 
ortodoxii, reformní, rekonstruktivní, 
či o konzervativní komunity. Podle 
jeho názoru mají všichni Židé to 
podstatné společné, 613 micvot 
platí pro každého.

Ukázka pracovních 
nástrojů sofera Kevina 
Hale
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GASTRO

Z restaurace King Solomon se stala 
Pátá čtvrť

Aaron Günsberger, kterého 
všichni znají spíš pod 
přezdívkou Rambo, nedávno 
pod novým názvem znovu 
otevřel na Josefově svoji 
restauraci. Povídala jsem si 
s ním nejen o novém konceptu 
Páté čtvrti, ale i o jeho 
začátcích v gastronomii.

V Praze jsi konzistentně již mnoho let znám 
jako jeden z hlavních představitelů košer 
gastronomie. Co tě k ní přivedlo?
Moje matka pracovala v hotelnictví, takže 
pro mě tohle prostředí nebylo neznámé. 
Hlavním impulsem ale byla moje první cesta 
do Izraele. V devadesátých letech jsem se 
zúčastnil programu Sochnutu pro mládež, 
díky kterému jsem tam měl možnost strávit 
celý měsíc. Vrátil jsem se plný nadšení s tím, 
že jsem chtěl samozřejmě okamžitě udělat 
aliju a jít do Izraele studovat.

Krátce po svém návratu jsem byl pozván 
na šábes na obec do Staronové synagogy. 
Když pominu, že jsem ze stanice metra 
Staroměstská hledal cestu do Staronovky dvě 
hodiny, protože jsem tam předtím v životě 
nebyl, nebyl to pro mě zrovna pozitivní 
zážitek. Po několika akcích Unie židovské 
mládeže tak nebyly bohoslužby tenkrát 
v omlácené synagoze s tamním postarším 
osazenstvem něčím, co by mladého člověka 
motivovalo k další návštěvě. Zlomovým 
okamžikem, který mě na moji dráhu nasmě-
roval, byl seminář Unie židovské mládeže na 
Mikulčině vrchu.

A tam opadl tvůj zájem o stěhování do 
Izraele?
Neopadl. Nejdřív jsem v Čechách musel 
dodělat školu. Přišla ale nabídka, tuším, že od 
Michala Borgese, abych pomohl s kultivací 
okolí židovské obce. Brzy poté mě oslovil 
rabín Karol Sidon, který hledal někoho, kdo 
by byl ochotný k nám zorganizovat dovoz 
košer potravin. A v tu chvíli jsem se vrhl 
na full-time podnikání a na aliju už nezbyl 

čas. Plus to moje podnikání bylo tak spjaté 
s židovstvím, že už jsem ani neměl potřebu 
ji udělat.

No a je to taková ta klasická pohádka, jak 
když někomu podáš malíček, schramstne ti 
celou ruku. Když jsme s Martinem Šmokem 
vyjeli do Belgie, zjistili jsme, že tamní košer 
párky jsou tak drahé, že by si je u nás nikdo 
nemohl dovolit. Začali jsme se zaobírat 
myšlenkou, že místo dovozu začneme košer 
potraviny pod dozorem rabína Sidona vyrá-
bět tady u nás. O lokální košer potraviny byl 
zájem, dalším přirozeným krokem tak bylo 
v roce 1992 rozšířit naše aktivity o košer cate-
ring. A to už byl jen krůček k tomu otevřít 
restauraci.
V kterém roce jsi restauraci King Solomon 
otevřel? A jsi po celou dobu na stejném 
místě, nebo se restaurace stěhovala?
Restauraci jsem otevřel v roce 1998. Původně 
jsem díky spolupráci s provozovateli něko-
lika dalších podniků, jako byl například 
Duplex na Václavském náměstí, zvažoval 
převzetí restaurace v Michalské ulici. Uká-
zalo se ale, že to není lokace, kterou by poten-

Aaron Günsberger
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ciální návštěvníci lehce našli. Když jsem tedy 
objevil nebytový prostor přímo v Josefově, 
bylo rozhodnuto. Původně tady byl byt. Celý 
prostor jsem zrekonstruoval a začal od nuly.

Byla restaurace od počátku koncipována 
jako košer podnik? A na jakou klientelu jsi 
cílil?
Ano, hned od začátku bylo mým záměrem 
vytvořit košer restauraci. Chtěl jsem, aby pro 
mě byla takovým komunikačním kanálem se 
židovskou komunitou, místem společného 
setkávání. Původně jsem si myslel, že bude 
pro lidi z české židovské komunity. Jenže 
v řádu měsíců se ukázalo, že vzhledem 
k nákladům na provoz, které jsou u košer 
podniku ještě vyšší, není reálné udržet ceny 
pro pravidelné české návštěvníky. Brzy se tak 
restaurace stala turistickou, sice židovskou, 
ale turistickou záležitostí. Původní plán byl 
jiný, ale realita je realita.

King Solomon fungoval úspěšně mnoho let. 
Co tě vedlo ke změně konceptu?
Obecně je podnikání v košer gastronomii 
náročné. Po celou dobu provozu restaurace 
mi pomáhal můj bratr. Oběma nám bylo líto, 
že jsme po tolika letech neměli šanci Solo-
mona nějak výrazněji posunout. Bratr tedy 
nějakou představu měl, ale já jsem konzerva-
tivní a jeho návrhům jsem se dlouho bránil. 
Nakonec jsem během covidu, kdy hrozilo, 
že kvůli existenčním tlakům nebude chtít 
pokračovat, ustoupil.

A co nový název? Vysvětlíš nám ho?
Nový název vymyslel bratr. Jedním z důvodů 
bylo, že jsem nesouhlasil s tím, aby King 

Solomon byl nekošer. Pátá čtvrť odkazuje na 
dobu označení Josefova před asanací. Oblast, 
kde se náš podnik nachází, byla označována 
nejen jako Židovská čtvrť a V Židech, ale 
také jako Pátá čtvrť. V roce 1850 byl Josefov 
přičleněn k Praze a jako její pátá část získal 
i svůj současný název.

S novým názvem se srozumitelněji komu-
nikuje i s nežidovským světem. Čechy King 
Solomon často mátl – hodně kolemjdoucích 
si myslelo, že se restaurace jmenuje Král 
losos. Ačkoliv jsem se přestavbě bránil, 
musím dát bratrovi za pravdu, že je teď 
restaurace mnohem modernější, otevřenější. 
I když se nakonec bratr rozhodl odejít, jsem 
rád, že jsme tu změnu společně udělali.

To mě mrzí. Máš dojem, že se změna nějak 
promítne?
Mě samozřejmě také. Jak už jsem říkal, 
provoz košer restaurace je hodně vysilující, 
takže jeho rozhodnutí chápu. Co se týká 
restaurace, s ním současný koncept dával 
smysl a věřím, že by dokázal Pátou čtvrť 
posunout. Pro mě je ale vnitřně problém 
nemít restauraci košer. Dělal jsem to tak 
celý život. I nadále držíme všechna košer 
pravidla, díky nežidovskému investorovi ale 
máme – stejně jako košer trdelník – otevřeno 
i v sobotu. Od března se ale budeme vracet 
ke košer certifikátu. Dokud restauraci půjde 
ekonomicky uživit, chci mít díky ní možnost 
komunikovat se židovským světem.

Za sebe musím říct, že se změna povedla. 
Kdo vám design restaurace vymyslel?
Za konceptem stojí můj bratr, který sice spo-
lupracoval s architektonickým studiem, ale 

téměř veškeré změny vymyslel on. Pátá čtvrť 
je teď spíš bistrem a kavárnou. S interiérem 
si opravdu pohrál. Jedním ze zajímavých 
detailů jsou například mezuzy z 3D tiskárny 
nebo reliéf Josefova před asanací. Můžeme 
tak hostům vyprávět o historii Židovské 
čtvrti.

Jaký druh kuchyně u vás návštěvníci 
najdou?
Naše menu je založeno na tom, na čem byl 
postavený už starý Šalamoun. Podává se 
u nás rakousko-uherská a prvorepubliková 
kuchyně nově šmrncnutá izraelskou. Menu 
sezonně obměňujeme. Mění se i podle toho, 
jaké zvíře ulovíme. Nově také mícháme kok-
tejly, nabízíme čepované pivo a vybrali jsme 
i dodavatele kvalitnější kávy.

Máš nějaký oblíbený podnik, který ti slouží 
jako inspirace?
Pro mě je mezi košer restauracemi vzorem 
londýnský Tish. Je příjemný a to, že je košer, 
si běžný návštěvník ani nemusí všimnout. 
Potvrzení o košer certifikátu je uvedeno 
decentně na vstupních dveřích. Ten, kdo ho 
potřebuje, si ho všimne. Půjdeme stejnou 
cestou.

PTALA SE RADKA LÍM LABENDZ 
Foto: archiv Aarona Günsbergra

Interiér restaurace 
Pátá čtvrť
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LITERATURA S DAVIDOVOU HVĚZDOU

Od osobních 
příběhů 
k legendám – 
a zase zpátky
Příběh vlastních prarodičů, kteří se jako 
Židé po šťastně přežité válce přestěhovali 
z Prahy do Austrálie, se pokouší co nej-
pravdivěji vyprávět u nás zatím neznámý 
australský spisovatel Bram Presser v knize 
Hrst hlíny. A ačkoliv jde o román a ty bývají 
zcela smyšlené, je tato kniha založena 
na pravdivých úhelných bodech jejich 
života. Autor s českými kořeny, který měl 
už za sebou účinkování v divoké židovské 
punkové kapele Yidcore, se až po jejím 
rozpadu v roce 2009 pustil do psaní. Nejprve 
psal sloupky do The Australian Jewish 
News a literární blog vtipně pojmenovaný 
Návnada pro knihomoly. Až v roce 2011 
napsal Presser, který je ročník 1976, své 
první „zkušební“ povídky. A už ty první dvě, 
které můžeme přeložit jako Babylonský 
vězeň a Drobky, měly úspěch a autor si 
v roce 2011 odnesl hlavní cenu v povídkové 
soutěži. V interview pak Presser řekl, že jde 
o část románu, který napíše během několika 
let… A slib opravdu dodržel.

A 28. srpna 2017 vyšla Bramu Presserovi 
první kniha s tajuplným názvem The Book 
of Dirt, která se k nám dostává v českém 
překladu Olgy Bártové jako Hrst hlíny. Její 
charakteristika slibuje, že jde o román 
o lásce, rodinných tajemstvích a o židov-
ských mýtech. Kniha do roka získala tři 
literární ceny – v USA byla oceněna Národní 
židovskou knižní cenou za prvotinu. V oce-
nění padala slova, že jde o nevšední příběh 

o přeživších holocaustu, lásce a o pátrání po 
rodinných kořenech…

Zároveň má kniha zobecňující rovinu, 
když se konkrétní lidské osudy, jež by jinak 
nejspíš zmizely natrvalo v propadlišti dějin, 
zobecňují, osobní zkušenost se proměňuje 
ve vznikající legendu, která nadále funguje 
v mezigenerační rodinné „výměně infor-
mací“.

Románová prvotina Brama Pressera je 
vystavěna na bázi faktů, které se autorovi 
podařilo zjistit, i když prarodiče z matčiny 
strany o svých otřesných válečných zážitcích 
v nové australské vlasti nikdy nemluvili. 
Rodina si proto kolem jejich minulosti 
známé jen v obrysech vytvářela vlastní 
mýty – děda Rand byl prý v koncentračním 
táboře učitelem… Pocházel sice ze Zakar-
patska, ale odešel až do Prahy a stal se tam 
doopravdy učitelem, i když v židovské škole. 
Babička Roubíčková však musela v kon-
centráku tahat těžké železniční pražce… 
Oba pak prošli Osvětimí a naštěstí přežili. 
Realita jejich tradovaného osudu však tak 
jednoznačně přímočará, jak se původně 
zdálo, nebyla. V jejich předpokládaném 
životním příběhu se po smrti obou objevují 
nové informace, které do mýtů nezapadají. 
A poněkud jinou verzi starých příběhů vypo-
vídají i dopisy objevené ve staré krabici od 
bot, kterou u sebe ukrývala babiččina sestra. 
Další, prakticky až detektivní pátrání po osu-
dech předků autor provedl v jeruzalémském 
památníku Jad Vašem. Navštívil i Osvětim 
a Terezín v bývalém Československu.

Presserovo dílo můžeme nazvat doku-
-román, protože se snaží dofabulovávat jen 
ta opravdu bílá místa, o nichž toho reálného 
ví nejméně, ale i tam vše zapadá do daného 
rámce, umocněného vypravěčskou bravurou 
australského debutanta.

Nejen samouky 
potěší nová 
učebnice
S vydáváním dobře zpracovaných učebnic 
„nejen pro samouky“ má nakladatelství 
Leda bohaté zkušenosti a zřejmě se setkává 
i s kladným přijetím u zájemců o cizí jazyky, 
když portfolio svých učebnic stále rozšiřuje – 
dnes má Leda na kontě už 34 jazyků nejen 
z Evropy. Zbrusu nová Hebrejština nejen pro 
samouky, laděná přirozeně do izraelských 
barev – modré a bílé, vyšla z pera Lucie Šmej-
kalové. Na dvou stech osmdesáti pěti stra-
nách přináší pětadvacet oddílů, tedy lekcí, 
a po každé třetí z nich dojde na opakování ne 
zcela snadného učiva. Prvních sedm lekcí 
je zasvěceno hebrejskému písmu a základní 
gramatice. V těch dalších se seznámíme 
s tématy z běžného života a naučíme se jevy, 
jež tvoří podstatu hebrejské gramatiky. Vel-

kým plusem jsou pak desítky doprovodných 
ilustrací. Kdo projde všemi lekcemi, měl by 
porozumět mluvenému i psanému projevu 
a být schopen běžné komunikace. Absolvent 
si osvojí zhruba tisíc slov a běžných frází.

Prastarý semitský jazyk, byť byl zmoder-
nizován, se širšímu rozšíření brání nejen uží-
váním své vlastní, 22souhláskové „abecedy“, 
v níž jsou samohlásky jaksi odsunuty na 
druhou kolej, ale i pro nás obráceným čtením 
zprava doleva. Se špetkou nadsázky snad 
můžeme říct, že i tak ale projevuje k čím dál 
širší partě studujících přátelský vztah – tím, 
že si všichni tykají, neb ivrit vykání nezná…

Výklad se snaží postupovat přijatelným 
tempem, velkým přínosem jsou názorné 
barevné ilustrace, kterých je v učebnici 
spousta. Kniha se zaměřuje také na izraelské 
reálie, takže může být opravdu dobrou 
pomůckou při cestě do Izraele… A na místě 
pak taky může turista zjistit, že jeho přízvuk 
ještě není dokonalý, i když význam slovíček 
zná. Ony specifické „chrčivé“ zvuky, jež 
Izraelci vydávají, holt z učebnic nastudovat 
nelze, a tak je o důvod víc navštívit Zemi 
zaslíbenou…

Je velkou výhodou, že tato učebnice je 
vhodná jak pro samouky, tak pro studium 
v kursu pod vedením učitele.

LUBOR FALTEISEK



 ševat 5783 • leden/únor 2023 17



18  maskil המשכיל

KULTURA

Kulturní program únor 2023

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

 Pavel Hošek –  
Chasidské příběhy
Příběhy, které si chasidé 
vyprávěli o zázračných rabí-

nech a jejich podivuhodných skutcích, se 
staly nevyčerpatelným zdrojem literární 
inspirace. Stále znovu vydávané sbírky 
původních chasidských příběhů zachycují 
kouzlo východoevropské židovské kultury 
a zároveň v sobě nesou aktuální poselství 
židovské duchovní tradice. O bohatství lite-
rární kultury chasidského světa bude ve své 
přednášce hovořit religionista Pavel Hošek.

 David Vaughan – Zapomenutý 
příběh rodiny Welsových
Rudolf Wels byl významným 
architektem meziválečného 

Československa. Během nacistické okupace 
byl spolu se svou ženou a synem Martinem 
deportován do Osvětimi, kde všichni zahy-
nuli. Přežil pouze starší syn Tomáš, kterému 
se v roce 1939 podařilo uprchnout do Velké 
Británie. S obecně málo známým příběhem 
rodiny Welsových seznámí návštěvníky 
novinář a spisovatel David Vaughan. /Vstup 
volný

 Hebrejské vyprávění mezi 
východem a západem
Zveme vás na setkání nad 
staletí starými židovskými pří-

běhy. Východní tradici zastoupí „Kniha úlevy 
po veškerých trápeních“ rabiho Nisima ben 
Jákova ibn Šáhína (11. st.), západní tradici 
pak anonymní soubor vyprávění, sestavený 
v 15. století v Řezně. Vyprávění příběhů pro-
vází židovskou kulturu od biblických dob až 
do současnosti. Proč středověcí Židé vyprá-
vění sepisovali? Z jakých pramenů čerpali 
a jakými způsoby se vyprávěcí tradice šířily? 
Přednáška Daniela Bouška a Pavla Sládka se 
koná u příležitosti vydání českých překladů 
obou zmíněných souborů. /Vstup volný

 Filmová projekce – Amerika
Hlavní hrdina Eli pracuje 
jako trenér plavání v Chicagu 
a zpráva o smrti otce ho donutí 

vrátit se do rodného Izraele. Zde kontaktuje 
kamaráda z dětství, který vlastní se svou 
snoubenkou květinářství. Oživení starého 
přátelství spustí řadu událostí a všem zúčast-
něným změní život. Snímek napsal a režíro-
val izraelský režisér Ofir Raul Graizer, který 
natočil oceňované drama Cukrář. Úvodní 
slovo k filmu pronese historička Alice Aro-
nová. Amerika (Izrael, Německo, Česko 2022, 
127 min.) /Vstup volný

 Jan Dvořák –  
Historie jedné hereze
Přednáška historika Jana Dvo-
řáka přiblíží osudy příslušníků 

pražské židovské rodiny Freundových. Osudy 
rodiny odrážejí mocenské střety v mezivá-
lečném komunistickém hnutí a turbulentní 
vývoj československo-sovětských vztahů. 
K dovršení rodinné tragédie pak dochází za 
nacistické okupace Čech a Moravy. Večer je 
součástí přednáškového cyklu ve spolupráci 
s Ústavem pro studium totalitních režimů. /
Vstup volný

DÍLNA OVK ŽMP,  
Maiselova 15, dvůr

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Lvíček Arje vypráví 
příběh o Jonášovi a velrybě
Příběh o Jonášovi a velrybě děti 

přenese do dávných dob. Budeme si s nimi 
povídat o tom, jaké to je být prorokem a co se 
všechno může přihodit, když se prorokovi do 
prorokování zrovna moc nechce. Napínavým 
příběhem děti opět provede lvíček Arje a už 
se moc těší na velryby a jiné mořské bytosti, 
které si společně s dětmi v dílně vyrobíme.
Prohlídka: Starý židovský hřbitov /Vstupné: 
90 Kč

KULTURNÍ TIPY

 Židovská obec v Praze
Tu bi-švat na ŽOP
Oslava nového roku stromů 
na pražské židovské obci. 

Můžete se těšit na workshopy a hry pro děti 
s madrichy a tubišvatovou sederovou večeři 
pod vedením izraelského chazana Avrahama 
Taylora doprovázenou izraelskými písněmi.

 Černínský palác
Společná budoucnost: 
Benefiční společenský večer
Keren Kayemet Leisrael – 

Židovský národní fond pořádá benefiční 
večer ve prospěch Masarykova lesa v Izraeli. 
Akce se koná pod záštitou ministra zahranič-
ních věcí Jana Lipavského. Informace na tel. 
+420 602 703 653, e-mail: zosa@email.cz
Účast potvrďte na e-mail: zosa@email.cz

 Show Dr. Ruth,  
Divadlo v Řeznické
Životopisná divadelní hra 
Marka St. Germaina Becoming 

Dr. Ruth o Karole Ruth Siegel, která přežila 
holocaust a stala se nejslavnější americkou 
sexuální terapeutkou. Jedná se o pozoru-
hodný osud a příběh vůle k životu a přežít. 
Česká režie: Radim Špaček

 Židovská obec v Praze
Havlovy aktovky
Benefiční představení pro Fond 
Marty Choděrové v provedení 

Motýlí divadelní společnosti. Fond Marty 
Choděrové můžete podpořit finančním 
příspěvkem do kasičky, která bude při-
pravená před představením, nebo na účet 
1936531399/0800, VS 91106.

 Oddací list Ephraima Kishona, 
Divadlo Rokoko
Originální rodinná komedie. 
V jedné izraelské rodině se 

provdává dcera, avšak konzervativní matka 
ženicha vyžaduje oddací list rodičů nevěsty. 
Ten však kupodivu není k nalezení. Řada 
komických situací s jemnou nadsázkou 
a chytrou ironií provokuje k zamyšlení: vzali 
bychom si svého partnera i po dvaceti letech 
společného soužití?

BRNO 
Židovská obec / Spolek ŠTETL

 Skořepka 13
Komentovaná prohlídka 
synagogy Agudas Achim
Funkcionalistická synagoga 

Agudas Achim, postavená v letech 1935–1936, 
je ojedinělým příkladem moderní židovské 
sakrální architektury a zároveň v součas-

PRAHA

ÚTERÝ

7. 2. 
18.00

ČTVRTEK

16. 2. 
18.00

STŘEDA

22. 2. 
18.00

ČTVRTEK

23. 2. 
18.00

ÚTERÝ

28. 2. 
18.00

NEDĚLE

12. 2. 
10.00

5. 2. 
—

6. 2.

PONDĚLÍ

6. 2. 
19.00

9. 2. 
a 20. 2.

19.30

STŘEDA

15. 2. 
19.00

ÚTERÝ

28. 2. 
19.00

NEDĚLE

5. 2. 
10.00

PRAHA

POSLEDNÍ ŠANCE!
 Tony Kushner: Andělé 

v Americe, ABC
Poslední šance vidět 
dvoudílné epické drama 

amerického spisovatele Tonyho 
Kushnera, scenáristy Spielbergových 
filmů Mnichov a Lincoln, které 
vypráví o věcech mezi zemí a nebem, 
o životních výhrách a ztrátách, o lásce 
a zradě, o nemoci a smrti, o spravedl-
nosti a odpuštění – a hlavně o světě 
jako takovém. Dramatické osudy osmi 
postav se prolínají v kulisách New 
Yorku poloviny 80. let a splétají dohro-
mady hluboce lidský příběh, který je 
cynický i dojemný zároveň. Hra Andělé 
v Americe získala mnoho významných 
ocenění. Česká režie: Michal Dočekal.

SOBOTA

18. 2. 
17.00
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nosti jedinou synagogou na území Moravy 
a Slezska, která slouží duchovním účelům 
židovské komunity. Výklad Hany Němečkové 
ze Židovské obce Brno bude věnován nejen 
zásadním momentům brněnské židovské 
historie, hlavním tradicím a zvykům judai-
smu, ale i dramatickému životnímu příběhu 
autora stavby Otto Eislera.

 Radnická 10, Café Paměti 
národa
Chybění: vernisáž výstavy 
a promítání

Výstava Chybění sestává z fotek, které pořídili 
Šimon Dvořáček a Viktor Portel při natáčení 
filmové dokumentární série Příběhy 20. sto-
letí: Holocaust. Vernisáž výstavy se odehraje 
ve foyer staré radnice v 19 hodin – vstup 
skrz Café Paměti národa. Součástí bude také 
promítání sestřihu zmiňované dokumentární 
série za přítomnosti jednoho z autorů.
Záběry míst zobrazených na této výstavě 
sloužily v jednotlivých filmech jako inter-
mezza mezi vyprávěním pamětníků.
Výstavu bude možné navštívit zdarma od 
pondělí do soboty mezi 12.–22. hodinou 
v Radnické 10 až do konce února 2023.

 Divadlo Husa na provázku
Představení knihy:  
Tak jsme tady, Mojžíši!!!
Beseda o Izraeli, dojmech ze 

studijní cesty po zaslíbené zemi a o veselých 
historkách z přípravy komiksového průvodce 
zaslíbenou zemí s Pavlínou Šulcovou, ředitel-
kou JCC Prague, a Kakalíkem. Tak jsme tady, 
Mojžíši!!! volně navazuje na knihu a deskovou 
stolní hru Už tam budem, Mojžíši?, která 
vypráví příběh vyvedení Židů z Egypta.

 Radnická 10, Café Paměti 
národa
Židovská hudba z Balkánu 
a Čech očima Aidy Mujačić 

a Pavla Straky: Sigfried Kapper
Sigfried Kapper byl ideový zakladatel česko-
-židovského hnutí, básník, lékař a cestovatel. 
Přednáška se zaměří na jeho české překlady 
jihoslovanských písní (německé zhudebnil 
J. Brahms). Zpěvačka Aida Mujačić poté 
představí originální znění a doplní dobový 
a muzikologický kontext.

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Rabínův kocour,  
sál OVK na tř. Kpt. Jaroše 3
Rabínův kocour je členem 

rodiny alžírského rabína Joanna Sfara, 
dávného autorova předka. Získal dar řeči, 
když sežral mluvícího papouška, a od té 
doby je pěkně prostořeký, břitce glosuje dění 
kolem sebe a drze polemizuje na nejrůz-
nější témata – je to přece židovský kocour. 
S medvídkem Dubim ho doprovodíme na 
dobrodružných výpravách nejenom po stře-
chách Alžíru 20. let minulého století, ale i do 
Paříže, mezi pouštní národy anebo do nitra 
Afriky při pátrání po africkém Jeruzalémě, 
a všechno zachytíme ve vlastním komiksu.

 Hroznová 14, vila Stiassni
Havdala – ukončení šabatu
Společné ukončení šabatu, 
oddělení svatého od všedního 

dne. Požehnání nad pohárem vína, nad 
světlem, které se po šabatu znovu rozhoří. 
Společná oslava tohoto svátečního okamžiku 
a krátká přednáška o šabatu a havdale 
v podání brněnského rabína Štěpána Menaše 
Klimenta.

 Hroznová 14, vila Stiassni
Jan Fingerland: Hebrejky, 
beseda a autorské čtení
Religionista, hebraista a pub-

licista Jan Fingerland pojímá Bibli jako 
literární dílo a kulturně-historický dokument. 
V tomto duchu pojal i svou novou knihu 
Hebrejky: Biblické matky, démonky, královny 
i milenky. Zkoumá v ní, jak příběhy biblických 
hrdinek chápali v průběhu staletí nejen 
rabíni, křesťanští teologové, umělci, lingvisté 
i psychoanalytici, ale také různé sekty, jejichž 
interpretace jsou dnes již zapomenuty.

LIBEREC

 online
Židé v Liberci do roku 1938
Přednáška Ester Yael Adamové. 
Koná se online na tomto 

odkazu: https://meet.google.com/esf-hhbt-
-eoa

OLOMOUC

 Židovská obec Olomouc, 
Komenského 7
Mordechaj HaJehudi a Ester 
Hamalka

Toldot Czechoslovakia ve spolupráci s Židov-
skou obcí Olomouc pořádá vzdělávací semi-
nář na purimové téma. Na pozadí historické 
události popsané v Megilat Ester si v prů-
běhu šabatu ukážeme, jak obstát v mezních 
životních zkouškách, které jsou kladeny naší 
židovské identitě.

PLZEŇ

 Rabínský dům
Československý transfer  
a jeho zapomenutí hrdinové
Přednáška Mgr. Zbyňka 

Taranta, Ph.D., mapuje snahy o záchranu 
přibližně 2500 českých a 2000 německých 
Židů z území okupovaného Československa 
v rámci operace známé jako „Československý 
transfer“. Přednáška mapuje celý průběh 
operace v letech 1938–1940, její úlohu 
v dějinách Izraele a osudy jejích ústředních 
aktérů. /Vstupné: 30 Kč

 Rabínský dům
Židovské hřbitovy – Morava, 
4. díl
Přednáška PhDr. Václava Freda 

Chvátala pokračuje v cestě za židovskými 
hřbitovy jižní Moravy. Ve Slavkově, městě 

s dosud silnou vzpomínkou na bitvu tří 
císařů, vyvrátíme jeden dlouho tradovaný 
omyl, v Koryčanech nás na hřbitov z 18. sto-
letí doprovodí místní kočka a nakonec 
navštívíme mystický Holešov, poutní místo 
chasidů. / Vstupné: 30 Kč

 Rabínský dům
První rabínka Regina Jonasová 
a její práce v temnotě světa
Regina Jonasová byla první 

ženou v předválečném Německu, která se 
stala rabínkou. Podařilo se jí obhájit si své 
přesvědčení pomocí teologických argumentů 
a prolomit dávné tabu. Působila v židovské 
komunitě v nejtěžších letech nástupu naci-
smu, rabínskou službu konala i v koncent-
račním táboře. Byla zavražděna v Osvětimi. 
Její pozoruhodný příběh byl zapomenut až 
do 90. let, kdy památka na ni byla náhodně 
objevena ve východoněmeckém archivu. 
Od té doby je pokládána za příklad osobní 
statečnosti a oddanosti poslání. Přednáška 
Mgr. Věry Tydlitátové, Th.D. / Vstupné: 30 Kč

TEREZÍN 
Památník Terezín

 Architekti pro Muzeum ghetta 
Terezín, Památník Terezín
Dokumentární výstava 
Architekti pro Muzeum ghetta 

Terezín veřejnosti představí výsledky archi-
tektonické soutěže na rekonstrukci Muzea 
ghetta v Terezíně. Do soutěže se přihlásilo 
celkem 22 ateliérů z České republiky i ze 
zahraničí. Vítězný návrh pochází od Marcely 
Steinbachové a ateliéru Skupina & Steven 
Holl. Další čtyři návrhy, které nezávislá 
odborná porota vybrala do užšího výběru, 
předložili Žalský architekti, Loom on the 
Moon, AOC Architekti a PLURAL.

 Pocta bedrníkovi aneb modrá 
krev v protinacistickém odboji
V den 78. výročí popravy 
Zdeňka Bořka-Dohalského, 

proběhne v prostorách Památníku Terezín 
pietní akt a následně komponovaný pořad, 
který přiblíží osudy hraběte a novináře 
Bořka-Dohalského a jeho rodiny spolu 
s činností některých dalších novinářů, kteří 
byli za své přesvědčení během nacistické 
okupace perzekvováni a prošli Terezínem 
(K. H. Klíma, Karel Poláček, Ferdinand 
Peroutka…)

 kinosál Muzea ghetta
Filmový festival Za hradby: 
Daleká cesta
Film Daleká cesta natočil roku 

1948 slavný divadelní režisér Alfréd Radok. 
Filmová balada vyniká moderní střihovou 
skladbou, expresionistickým obrazovým 
pojetím kameramana Josefa Střechy 
a znepokojivou hudbou Jiřího Sternwalda. 
Mimořádně působivé drama neztratilo ani po 
letech svůj silný emotivní náboj.

ÚTERÝ

7. 2. 
19.00

NEDĚLE

12. 2. 
16.00

STŘEDA

15. 2. 
19.00

NEDĚLE

19. 2. 
10.00

SOBOTA

25. 2. 
18.00

SOBOTA

25. 2. 
18.30

STŘEDA

22. 2. 
17.00

24. 2. 
—

26. 2.

ČTVRTEK

2. 2. 
17.00

STŘEDA

8. 2. 
18.00

STŘEDA

15. 2. 
17.00

9. 2. 
—

28. 2.

ÚTERÝ

7. 2. 
15.00–17.30

ÚTERÝ

21. 2. 
17.00
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POEZIE

Anna Štičková:
Je to Loučim a zároveň kterýkoli 
židovský hřbitov
Rozpadlý náhrobky z pískovce
ležící stojící často špatným směrem
nelze poznat kde je Východ
kde je Jeruzalém
Břečťan se plazí po břečťanu
kaštany
svírám (v) ruce

Mrtvá jména mrtvých
Zemřela neznámo kdy a kde
Zemřel v Treblince neznámo kdy
neznámo kdy a kde
je jich víc
odjakživa o nich vím
ještě jsem nechápala co to znamená
A už věděla
It’s the Jews It’s the Jews It’s the Jews
vždycky i posmrtně

Možná kdybych uměla
písmena na nejstarších náhrobcích
složit do slov
mohla bych lépe porozumět
jim porozumět
naší pořád nescelené ráně
i dvěma mrtvým lidem v Bratislavě
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Anna Štičková pochází 
ze Sudet, z těch mezi 
Plzní a Rozvadovem, 
„dólu“ od Mariánek 
a „nahóru“ od Domažlic. 
Vystudovala literaturu 
a tvůrčí psaní, nyní 
studuje a učí na FF 
MU. Naposledy její texty 
vyšly v antologicích Pan-
dezie (2021) a Toto je môj 
coming out (2022).

Sylva Ficová vystudovala 
angličtinu a češtinu na 
FF MU, působí jako pře-
kladatelka a titulkářka na 
volné noze, píše recenze 
a příležitostně fotí. Na 
svém kontě má více než 
třicet knižních překladů 
do češtiny i angličtiny 
a soustavně překládá 
také poezii.
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