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ÚVODNÍK

Milí čtenáři, milé čtenářky,

Purim je nejveselejší židovský svátek. 
V redakci jsme se snažili, aby se to 
v ak tuál ním čísle projevilo.

Titulní stránku zdobí rozverná koláž 
od uměleckého dua Aaron & Puah vytvo
řená přímo pro nás. Na straně osm najdete 
humornou povídku a na vedlejší straně 
recenzi knihy židovských vtipů s hojnou 
ochutnávkou. Doufám, že se u obou 
zasmějete.

Připravili jsme pro vás i povídání se 
známou onomastičkou Žanetou Dvořáko
vou, které je doplněné jejím osvědčeným 
receptem na Hamanovy uši. Dále si 
můžete přečíst článek o židovském komi
kovi z Glasgow Arnoldu Brownovi.

Ačkoliv má purimový příběh dobrý 
konec, antisemitismus bohužel zůstává 
problémem. Aby bylo možné pochopit 
jeho dnešní povahu, spustila Agentura 
Evropské unie pro základní práva prů
zkum, který má za cíl shromáždit údaje 
o vnímání antisemitismu a zkušenosti 
s ním. Výzkumu je možné se zúčastnit 
jen do 26. března na webové stránce www.
eujews.eu. Ráda bych na vás apelovala, 
abyste se jej zúčastnili. Více podrobností 
naleznete na straně šest.

Na závěr vám doporučuji rozhovor 
s Elise Peter Apelbaum, která přesně před 
deseti lety založila v Praze tradici žen
ského čtení knihy Ester. Při té příležitosti 
jsem s ní mluvila nejen o tomto unikátním 
počinu, ale i o jejích vazbách na Českou 
republiku, nadšení pro vzdělání i o tom, 
jak vnímá svoji roli manželky vrchního 
pražského rabína.

A ještě zmíním, že od minulého čísla 
můžete na zadní straně najít cyklus 
poezie básnířky Anny Štičkové. Doplňují 
ho fotografie její partnerky, překladatelky 
a příležitostné fotografky Sylvy Ficové.

Doufám, že se vám bude naše puri
mové číslo líbit!

RADKA LÍM LABENDZ

RABÍNSKÉ SLOVO

Purim a jeho obyčeje
Od pondělního večera 
6. března do úterního večera 
7. března slavíme PURIM neboli 
SVÁTEK LOSŮ. Je jedním ze 
svátků, který nemá svůj původ 
v Tóře, ale byl ustanoven 
učenci – chagim mid’rabanan. 

Tyto svátky, Chanuka, Purim a Den nezá-
vislosti, jsou svátky, které nám připomínají 
zázraky, které se během pokolení staly židov
skému národu. Příběh, který čteme v bib
lickém svitku (knize) Ester o záchraně Židů 
v mnohonárodnostní perské říši z rukou 
Hamana, který je chtěl vyhubit, je zasazen do 
historického pozadí vlády krále Xerxa I., sta
ropersky Chšajáršá (486–465 př. o. l.). My jej 
známe ze svitku Ester jako Achašveróše – 
ֵורֹוׁש  O králi se zmiňují též biblické .ֲאַחׁשְ
knihy Ezdráš 4,6 a Daniel 9,1.

Název svátku Purim či Svátek losů má 
svůj původ ve slově פור – פורים, což znamená 
,los, losy‘ nebo též ,osud‘. V asyrštině se 
nazývá los, osud PÛRU či hebrejsky גורל.

Jiný název svátku nalezneme ve 2. knize 
Makabejských 15,36, kde se uvádí, že židovští 
povstalci zvítězili nad armádou krále Demé
tria I. Sotéra (162–150 př. o. l.), kterou vedl jeho 
vojevůdce Nikánor. Vojevůdce sám v bitvě 
padl a tento den nazvali vítězní Makabejští 
Nikánorův den. Oslava vítězství se konala 
třináctého dne dvanáctého měsíce, který se 
syrsky jmenuje adar, jeden den před Morde-
chajovým dnem – יום מרדכי. I tento název se 
používal pro Purim v helenistické době. Také 
židovský historik Josephus Flavius ve svém 
díle Židovské starožitnosti (kniha II., kap. 6) 
uvádí, že Židé slaví dva dny Purim.

Na Purim plníme čtyři micvy, které začí
nají vždy písmenem „mem – מ“:

Čtení megily (svitku) Ester – מקרא מגילה 
V pondělí večer čteme Megilat Ester poprvé 
a podruhé v úterý při ranní bohoslužbě.

Posílání porcí jídla jeden druhému (Est 
 Vždy posíláme משלוח מנות איש לרעהו – (9,22
přátelům, známým minimálně dva druhy 
potravin (porcí). Například čokoládu 
a biskvity. Jistě je lepší posílat více druhů 
jídla včetně lahve košer vína nebo i něčeho 
ostřejšího. Tuto a následující micvu plníme 
dopoledne po ranní bohoslužbě a po čtení 
Esteřina svitku.

Dary chudým (Est 9,22) – מתנות לאביונים 
Dát alespoň dvěma chudým Židům peněžní 
dar v takové výši, aby si za něj mohli koupit 
potraviny na slavnostní purimovou hostinu, 
kterou pořádáme v poledne. Rabi Moše ben 
Majmon – Maimonides (1135–1204) uvádí ve 
svém díle Mišne Tora: „Je lepší, když člověk 
dává více darů chudým, než aby zvětšoval 
svou purimovou hostinu a posílal více porcí 
jídla.“

Purimová hostina (Est 9,22) – משתה פורים 
V poledne pořádáme purimovou hostinu, 
na níž by nemělo chybět dobré jídlo a pití. Je 
tradice, že jíme krůtí maso. Proč? Na začátku 
Esteřina svitku se uvádí, že Král Achašveróš 
panoval nad 127 krajinami od Indie až po 
Etiopii. Indie je hebrejsky הודו a תרנגול הודו 
nebo תרנגולת הודו je doslova ,indický kohout‘ 
nebo ,indická slepice‘, česky tedy krocan 
nebo krůta. Kdysi v Turecku posílali koš 
s porcemi jídla, vínem atp. a na vrchu koše 
byla přivázaná živá krůta.

Nyní se podíváme na původ některých 
obyčejů, které Purim provázejí.

V 5. Mojžíšově 31,18 se uvádí: ר  ְוָאֹנִכי ַהְסֵתּ
ַני יר ָפּ  A já zakryji svou tvář… Tato – ַאְסִתּ
Hospodinova slova se vykládají tak, že dala 
základ jménu královny Ester, ale též nám 
ukazují na skutečnost, že v Esteřině svitku 
se nikde výslovně neuvádí Hospodin jako 
tvůrce zázraku spásy židovského lidu. 
Všemohoucí je jakoby skryt za scénou a řídí 
kroky těch, kteří jsou účastni záchrany Židů 
perské říše. Podobně i Ester skrývá „svou 
pravou tvář“ a neprozradí, že je Židovka, až 
do zlomového okamžiku, kdy prosí svého 
manžela krále Achašveróše, aby jí a jejímu 
národu byl zachován život – Est 7,3–4. Tehdy 
před králem a dvořany veřejně obviní králova 
vezíra Hamana z úmyslu a přípravy genocidy 
všech Židů.

To se již dostáváme k tradici zakrývat si 
na Purim obličej maskou a převlékat se do 
různých maškarních kostýmů. Tato tradice 
má svůj původ pravděpodobně ve středověké 
Itálii, kde to bylo běžné při masopustních 
průvodech. Italský rabín Jehuda ha-Levi 
Minz (1405–1508) uvádí, že si Židé dávali na 
obličej masky a měnili si šaty – muži si oblé
kali ženské šaty a ženy mužské, a tak porušo
vali jasné zákazy Tóry. Rabín to povolil, neboť 
jak sám psal, že viděl takový zvyk u „velikánů 
a u spravedlivých světa, blahé paměti, u nichž 
jsem vyrůstal, kteří viděli své syny, dcery 
a nevěsty, že si nasazují takové masky a měnili 
si mužské šaty na ženské a naopak… Měli jistě 
pro to důvod povolit takovou věc a nebylo 
pochyb, že by takový oděv představoval nějaký 
přestupek.“ Naopak pozdější italský rabín 
Šmuel Abohab (1610–1694) zakazoval oblé
kání masek o Purimu, neboť v tom spatřoval 
napodobování zvyků jinověrců – gojů (שו“ת 
.(דבר שמואל, סעיף

Rabín Moše Isserles z Krakova (1530–1572) 
stanovil: „Co se týče zvyku dávat si na Purim 
masky a že si muž obléká ženské šaty a žena 
šaty mužské, není to věc zakázaná, neboť to 
je pouze za účelem veselí…“ (8. odst., § 696 – 
(שולחן ערוך, אורך חיים

Další důvod, proč zakrýváme na Purim 
obličej maskou, uvádí rabi Izrael zvaný Ba’al 
Šem Tov (1698–1760), zakladatel chasidského 
hnutí. Jedna ze čtyř micvot, které plníme 
na Purim, je dávat dárky chudým. Je to 
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vlastně součást micvy dávat cedaku chudým 
a potřebným. Nejlepší způsob, jak můžeme 
tuto micvu splnit, je, že dáme peníze chu
dému (chudým) tak, že on nebude vědět, 
od koho je dostal. Proto Ba’al Šem Tov říkal, 
že na Purim se převlékáme do maškarních 
kostýmů, aby chudí nepoznali ty, kteří je 
obdarovali.

Dalším zvykem je bití Hamana. Dodnes je 
zvykem, že nejen děti a mládež, ale i dospělí 
dělají hluk, například bouchají kladívky 
nebo střílejí dětskými pistolkami, řehtají 
řehtačkami – רעשנים – ve chvíli, kdy při čtení 
Esteřina svitku kantor vysloví Hamanovo 
jméno, abychom neslyšeli jméno zapřisáh
lého nepřítele Židů.

Již rabín Abraham ben Natan Ha-Jarchi 
(asi 1155–1215) z města Lunel v Provensálsku 
ve své knize ספר המנהיג uvádí, že děti ve Fran
cii a v Provensálsku mají ve zvyku napsat na 
říční oblázky Hamanovo jméno a pak jimi 
bouchat o sebe, když kantor při čtení Este
řina svitku pronáší Hamanovo jméno.

Také rabín Moše Isserles z Krakova ve 
svých poznámkách k Šulachan Aruchu uvádí 
jménem rabína Davida Abudarhama, že „děti 
měly ve zvyku nakreslit Hamana na dřevo 
a kameny nebo na ně napsat Hamanovo jméno 
a pak s nimi tlouct o sebe, aby se tak setřela 
podoba či Hamanovo jméno“. Tak plnily 
přikázání z Dt 25,19 o vymazání Amálekovy 
památky zpod nebes. Z toho vznikl obyčej, že 
při čtení Esteřina svitku v synagoze bijeme 
Hamana.

Byli však i rabíni, kteří vystupovali proti 
tomuto zvyku, například pražský rabín 
Ješaja ben Avraham ha-Levi Horowitz (asi 
1565 Praha – 1630 Tiberias) zvaný של״ה הקדוש 
ve svém díle שני לוחות הברית v části věnované 
traktátu Megila uvádí: „Viděl jsem mnoho 
lidí, kteří pochybili ve víně… a o těchto Puri
mových dnech si tropí ze všeho posměch 
a vedou si lehkovážně… křičí během mod

litby a tak ruší kantora, že není slyšet jeho 
hlas.“ Dále uvádí: „Velmi se mi tato věc nelíbí, 
protože křik lidí v synagoze je tak obrovský, že 
není vůbec možné slyšet hlas kantora.“

Do ztráty vědomí – עד דלא ידע Purim 
je jediným svátkem, kdy učenci řekli, že je 
micva se opít. V traktátu Megila 7b čteme: 
Rava řekl: „Člověk je povinen se na Purim zpít 
vínem tak, že není s to rozlišit mezi ,prokletým 
Hamanem‘ a ,požehnaným Mordechajem‘.“

Tak to také napsal Josef Karo v Šulchan 
Aruchu, Orach Chajim § 695, odst. 2.

Rabi Moše Isserles ve svých poznámkách 
k tomu však dodal: „Nemusí se člověk tak moc 
opít, ale ať pije více, než je u něj zvykem, a pak 
ať jde spát. Když totiž spí, nerozezná rozdíl 
mezi ,prokletým Hamanem‘ a ,požehnaným 
Mordechajem‘.“

Název karnevalového průvodu adlo-
jada – עדלאידע V Palestině se vytvořila nová 
tradice veselého purimového maškarního 
průvodu, později též s alegorickými vozy. 
Poprvé takový veselý karnevalový průvod 
procházel ulicemi mladého Tel Avivu roku 
1912, ještě za turecké nadvlády. Maškarní 
průvod měl původně název karneval. Od 
roku 1932 se pro purimový průvod ustálil 
název adlojada, který navrhl spisovatel 
a překladatel Izák Dov Berkowitz (1885–1967), 
zeť spisovatele Šolema Alejchema.

Všem čtenářům a příznivcům Maskilu 
přeji veselý Purim – פורים שמח!

RABÍN DANIEL MAYER

PROGRAM BEJT SIMCHA

Březen 2023
KABALAT ŠABAT
Šabatové bohoslužby se konají každý pátek, do 
17. března začínají od 17.00, od 24. 3. od 18.00.
Místo konání: Židovská obec v Praze, Maise-
lova 250, Staré Město

Registrace není nutná.

PURIM
Společná oslava svátku Purim se členy Židov-
ské obce Děčín
Datum: 5. 3. 2023, 14.00
Místo konání: Synagoga Děčín, Žižkova 663/4, 
Děčín

Registrace: zidovska.obec.decin@volny.cz

Společná oslava se Židovskou obcí v Praze
Datum: 6. 3. 2023, 19.30
Místo konání: Židovská obec v Praze, Maise-
lova 250, Staré Město

Hudba: Jana Richterová, Aliaksandr Yasinsky, 
Hana Stránská a Ella Fábry, kapela Trombenik
Klaunská podívaná: Števo Capko
Diskotéka Michala Nohejla
Moderátor večera: Jan Jiráň

Vstupné: dospělí 200 Kč, senioři a mládež 150 Kč
Vstupenky k zakoupení v pokladně ŽOP na 
sekretariátu Lauderových škol

Více informací: 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.

Zd
ro

j: 
w

ik
ip

ed
ia

Rembrandt: Achašveróš, Haman a Ester při hostině, (1660), Puškinovo muzeum Moskva
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ROZHOVOR

Elise Peter Apelbaum:
Snažím se být v komunitě 
co nejvíc aktivní
Elise Peter Apelbaum přesně 
před deseti lety začala v Praze 
tradici ženského čtení knihy 
Ester. Při té příležitosti jsem 
si s ní povídala nejen o tomto 
unikátním počinu, ale i o jejích 
vazbách na Českou republiku, 
nadšení pro vzdělání i o tom, 
jak vnímá svoji roli manželky 
vrchního pražského rabína.

Vyrostla jste ve Francii, ale už dlouho žijete 
v Čechách. Jaká je vaše vazba na Českou 
republiku a líbí se vám tu?
Ano, jsem tu moc ráda. Moje maminka se 
narodila v Československu, v Piešťanech. 
Když jí byly tři roky, přestěhovali se do Žiliny. 
Každý rok jsme tam s bratrem za babičkou 
jezdili. Z dětství mám tedy vazbu spíš na 
slovenskou část Československa. Občas jsme 
s rodiči jezdili i do Prahy. Jazyk i kultura jsou 
si podobné, bylo a je mi tu tedy dobře. Není 
tedy náhoda, že jsem tady.

Kdy jste se do Prahy přestěhovala?
Poprvé jsem tu byla v roce 2005 na stáži 
v Komerční bance, kterou koupili Francouzi. 
Jsem vystudovaná ekonomka. O dva roky 
později jsem vyhrála konkurz na zajímavé 
místo a strávila tu dalších osmnáct měsíců. 
Měla jsem tady příbuzné, což mi velmi 
pomohlo se tu aklimatizovat.

Chodila jste v té době do židovské komunity?
Ano, samozřejmě. Pravidelně jsem se účast
nila akcí Unie židovské mládeže, dokonce 
jsem byla zvolena do její rady. Martin Šmok 
mi tehdy pomáhal překládat můj proslov do 
češtiny. Zároveň jsem chodila na bohoslužby 
a měla tak možnost být součástí pobožné 
i sekulární komunity.

A svého budoucího muže, dnes vrchního 
pražského rabína Davida Petera, jste 
potkala v Praze?
Přesně tak. Pracovala jsem v centru Prahy. 
Každý den jsem chodila obědvat na obec. 
Poprvé jsem ho zahlédla právě v jídelně. 
Hned se mi líbil. Pak jsme se ještě párkrát 
při různých příležitostech náhodou potkali. 
Seznámili nás naši společní kamarádi. Vzali 

jsme se v roce 2011 a od té doby spolu žijeme 
v Praze.

Vyrůstala jste ve Francii v aktivní židovské 
komunitě? Jaké vnímáte rozdíly mezi svojí 
rodnou obcí a tou pražskou?
Vyrostla jsem v tradiční rodině, to znamená, 
že jsme dodržovali šabat, doma jedli košer 
a slavili svátky. Můj táta chodil pravidelně 
do synagogy a my s ním. Chodila jsem do 
židovské školy, z čehož tady stále čerpám. 
Největší rozdíl mezi těmito komunitami 
vidím v tom, jak je budovaná obec. Tady je 
jedna komunita, která má několik synagog. 
Někdo chodí do Staronové, někdo do Jeru
zalémské, ale patříme k sobě. Ve Francii 
se spíš hlásíme k jednotlivým synagogám. 
Je krásné, co všechno se tu děje. Obec má 
kolem 1500 členů a dokáže tolik věcí! Máme 
tu košer restauraci, školu, několik školek 
a spoustu akcí pro různé věkové kategorie. 
To je opravdu obdivuhodné.

Jak vnímáte svoji roli jako manželky vrch-
ního rabína?
Snažím se být v komunitě co nejvíc aktivní. 
Když jsme se přestěhovali do Prahy, manžel 
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Letošní čtení Knihy 
Ester ve Vysoké 
synagoze
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pracoval na obci a na šábesy v Jeruzalémské 
synagoze. Nejprve jsme tedy začali přemýš
let, co vylepšit tam. Pomohla jsem například 
založit dětský koutek, nakoupili jsme knihy, 
vymýšlela jsem program pro děti. Později 
jsem začala učit Gemaru. Poslední dva tři 
roky vedu týdenní kurzy pro ženy na zoomu. 
Při výuce vycházím z programu webové 
stránky deracheha.org On Women & Mitzvot 
(O ženách a micvot). Díváme se na hala
chická nařízení z pohledu žen. Hodiny mají 
opravdu krásnou atmosféru a jsem ráda, že je 
o naši zoom midrašu tak velký zájem. Jednou 
za měsíc také organizuji Roš chodeš party 
pro ženy, s rabinátem a TKC pořádáme šaba
tonim; když máme zahraniční hosty, děláme 
seuda šlišit, moje oblíbená je zpívající seuda 
šlišit, kterou končíme havdalou vedenou 
ženami. To je moc krásné. Dále individuálně 
připravuji dívky na bat micva, učím ženy 
před svatbou, a když je potřeba, zaskakuji 
v mikve. Spolu s manželem jsme začali velmi 
úspěšný projekt Šabat u rabína. Zapojil se 
i rabín Sidon, s kterým se po měsíci střídáme. 
Je to opravdu hezké. Chodí lidé, které známe, 
ale hlásí se i lidé, kteří se normálně našich 
aktivit neúčastní.

Před deseti lety jste začala krásnou tradici 
ženského čtení Megily Ester (Knihy Ester). 
Tento rok se ve Vysoké synagoze konalo již 
podesáté. Jaké to bylo?
Nemám slov. Za těch deset let jsou naše čtení 
čím dál krásnější a profesionálnější. Bylo to 
krásné, bylo to silné, bylo to veselé.

Jak tento nápad vznikl?
Můj prvorozený syn Ethan Šimon se narodil 
tři dny před Purimem. Ten jsem strávila 
v porodnici a poprvé od mojí bat micva jsem 
neslyšela na Purim čtení megily. A tak jsem 
si řekla, že se ji celou naučím číst. Nejen 
kvůli sobě, ale i pro ostatní, kteří třeba budou 
v nemocnici nebo nebudou moct z nějakého 
důvodu přijít do synagogy. Pro tento případ 
jsme si s manželem jeden svitek megily kou
pili domů. Do učení jsem se rozhodla zapojit 
i ostatní ženy. První rok nás myslím bylo 
osm. Postupně se přidávaly další a letos nás 
bylo už přes třicet!

Jak se na čtení připravujete?
Začínáme dva měsíce dopředu. Nejprve 
megilu rozdělíme podle počtu a schopností 
jednotlivých účastnic. Některá zvládne 
celou kapitolu, některá jenom několik veršů. 
Příprava je velká radost, protože někdy ta, 
co má jenom dva verše, pracuje víc než ta, 
co zvládne celou kapitolu, protože teprve 
začíná. Na konci jsme vždy náramně spoko
jené a pyšné na to, že jsme to zvládly. S pří
pravou nám pomáhá rabi Dushinsky, který se 
čtení účastní pro případ, že by některá žena 
nedorazila a on ji mohl nahradit. Výhledově 
bych ale chtěla dosáhnout toho, abych ji 
uměla přečíst celou sama a byla to čistě 
ženská záležitost.

Nedávno jsem dělala rozhovor s vaším 
mužem a bylo zřejmé, že i pro něj je 

vyučování velmi důležité. Oba mu věnujete 
spoustu času.
Ano, vzdělávání je pro nás pro oba moc 
důležité. V dalším studiu mě velmi podpo
ruje. Minulý rok jsem se pustila do velmi 
náročného vzdělávacího programu pro 
budoucí joatzot halacha, ženské poradkyně 
židovských zákonů. V Izraeli ten program 
funguje dvě desetiletí, v Americe kolem 
deseti let. Zatím je na světě jenom něco 
kolem 150 těchto poradkyň. Je to úžasně 
zajímavé studium. Intenzivní, ale ohromně 
přínosné. Židovské zákony studujeme 
opravdu do hloubky. Kromě toho máme ale 
i hodiny psychologie či medicíny. Výuka 
probíhá každý den od čtyř odpoledne do 
deseti. Bez pomoci manžela a rodiny bych to 
nezvládla. Doufám, že po složení závěrečné 
zkoušky budu moct pomáhat ženám v České 
republice i ve Francii.

Máte čas si přečíst i něco jiného? Máte 
svého oblíbeného autora?
Je pravda, že teď čtu méně než dřív. Ráda 
čtu francouzské romány, doporučuje mně 
je tatínek. Vždycky když narazí na něco 
opravdu výjimečného, knihu mi pošle. Teď 
čtu například zajímavou americkou knihu 
o tom, jak vytvořit židovskou komunitu, v níž 
se budou cítit všichni dobře, o tom, jak zapo
jit například asimilované rodiny, queer lidi, 
lidi s postižením. Moc se také těším na sidur 
Bejt Simcha. To je skvělý projekt. My jsme 
na obec kdysi pořídili fonetický sidur, ale je 
v angličtině a i ta fonetika vychází z anglič
tiny. Takový sidur, jako je Sulam Ja’akov, tu 
opravdu chyběl.

A na závěr, kdybyste měla shrnout esenci 
judaismu, co byste ráda předala svým 
dětem?
Hlavně si přeji, aby v židovství pokračovaly. 
Aby chodily do synagogy, modlily se a dodr
žovaly šabat. Myslím si, že vztah s Bohem 
je velmi důležitý a modlitba není jen pro 
Boha, ale i pro nás. Byla bych ráda, aby si to 
uvědomily. Šabat je krásný. Obzvlášť v dnešní 
uspěchané době, kdy trávíme tolik času 
s elektronikou, je šabat důležitý.

RADKA LÍM LABENDZ 
FOTO: archiv Elise Peter Apelbaum

Elise Peter Apelbaum 
při pečení chal v rámci 
Šabatového projektu

Elise Peter Apelbaum 
uvádí akci pro 
děti a rodiče 
z Lauderových škol
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ANTISEMITISMUS

Pomozte chránit židovský život v Evropě
Výzkum vnímání antisemitismu
Antisemitismus zůstává 
problémem, který znepokojuje 
nejen Židy, ale všechny, kteří 
se zabývají bojem proti zločinu 
z nenávisti a diskriminací. 
Aby bylo možné pochopit 
jeho dnešní povahu, spustila 
v lednu tohoto roku Agentura 
Evropské unie pro základní 
práva (FRA) průzkum, který 
má za cíl shromáždit údaje 
o vnímání antisemitismu 
a zkušenosti s ním. Výzkumu 
je možné se zúčastnit do 
26. března 2023 na webové 
stránce www.eujews.eu.
Způsob, jakým se antisemitismus projevuje, 
se liší v závislosti na čase a místě a ovlivňuje 
životy Židů různými způsoby a v různém roz
sahu. Aby bylo možné pochopit jeho dnešní 
povahu, snaží se tento průzkum získat 
informace přímo od Židů žijících v Evropě, 
a to bez ohledu na to, zda antisemitismus 
vnímají jako závažný problém, nebo zda byli 
přímými svědky antisemitského incidentu či 
jej zažili. Tímto způsobem se výzkumný tým 
snaží vytvořit podrobný a sofistikovaný por
trét současného antisemitismu v Evropě, jak 
jej vnímají a zažívají evropští Židé. Průzkum 
bude rovněž sloužit jako podklad pro veřej
nou politiku, která bude dále budovat a pod

porovat organizace občanské společnosti 
a napomáhat k vymýcení společenských sil, 
které antisemitismus udržují.

Výsledky průzkumu poskytnou důležité 
poznatky tvůrcům politik Evropské unie 
(EU) a jednotlivých států, organizacím židov
ské komunity i širší občanské společnosti 
o otázkách souvisejících se životem Židů 
v dnešní době a přispějí k zajištění práv 
židovského obyvatelstva v celé EU.

Výzkum se koná ve třinácti členských 
státech EU včetně České republiky. Je určen 
pro všechny, kteří se cítí být Židy a je jim 
více než 16 let. Čím více lidí se průzkumu 
zúčastní, tím spolehlivější budou údaje 

a tím větší dopad budou mít na úrovni EU 
a na úrovni jednotlivých států, aby ovlivnily 
tvorby politik.

Pomozte svou účastí v nejrozsáhlejším 
průzkumu o vnímání antisemitismu v EU 
chránit základní práva Židů, bojovat proti 
antisemitismu a podporovat židovský způ
sob života v Evropě! Zabere vám to přibližně 
30 minut.

PŘIPRAVILA RADKA LÍM LABENDZ 
Foto: archiv Bejt Simcha

Oslava Simchat Tóra, 
Bejt Simcha, 2019
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STALO SE

Připomínka obětí šoa
27. ledna, v Den památky obětí 
holocaustu, si připomínáme 
životy milionů lidí, kteří se stali 
obětí nacistické perzekuce 
během druhé světové války. 
Při procházení ulicemi můžeme narazit 
na stovky Kamenů zmizelých, tzv. Stolper
steine, malých mosazných památníků připo
mínajících tragické osudy konkrétních lidí, 
kteří na daném místě dříve žili a byli odtud 
odvlečeni a zavražděni. Doslovný překlad je 
označuje jako „kameny, o které je třeba klo
pýtnout“, abychom nikdy nezapomněli, aby 
se podobné zločiny nemohly opakovat.

Na řadě míst v naší zemi se tradičně 
konala pietní setkání. Velvyslanectví Státu 
Izrael iniciovalo tuto připomínku právě ve 
spojení s projektem Stolpersteine a vyzvalo 
všechny kraje, aby se zapojily a u konkrét
ních kostek se jmény zapálily svíčku a uctily 
tak památku zmizelých. Tuto pietní akci 
zahájila sama velvyslankyně Anna Azari, 
která společně s pražským primátorem 
Zdeňkem Hřibem, předsedou FŽO Petrem 
Papouškem a s ředitelem Židovského muzea 
v Praze Leo Pavlátem zapálila svíčky v Salvá
torské ulici u kamenů rodiny Pickových.

ANNA BENDOVÁ 
Foto: Prokop Laichter

Hledáme 
pracovnici/
pracovníka 
na pozici: 
FINANČNÍ 
a OFFICE 
MANAŽER/KA
Náplň práce:
• příprava podkladů pro účetnictví, 
komunikace s finančními institucemi, 
spolupráce s auditorem,
• příprava a kontrola plnění rozpočtu NFOH, 
příprava zpráv a komunikace se správní 
radou, příprava podkladů pro výroční zprávu,
• zajišťování provozních záležitostí (činnosti 
spojené s nákupy, zajišťování oprav a údržby 
technického zařízení apod.),
• spolupráce při komunikaci s dárci, při 
tvorbě žádostí o finanční podporu z dalších 
zdrojů,
• vyúčtování finančních darů a spolupráce 
při tvorbě zpráv o čerpání daru,
• vyúčtování státní dotace a veřejné sbírky,
• spolupráce na organizaci akcí NFOH,
• úzká spolupráce s grantovými pracovníky – 
koordinátory jednotlivých programů ve všech 
etapách grantového procesu.

Nabízíme:
• zajímavou a smysluplnou práci na plný 
nebo částečný úvazek v zavedené neziskové 
organizaci
• dobré finanční ohodnocení, přátelský 
kolektiv, příspěvky na jazykové kurzy 
a stravování, další odborné vzdělávání,
• 25 dní dovolené, flexibilní pracovní dobu, 
kancelář v centru Prahy.

Datum nástupu: dle dohody, nejpozději 
květen 2023

Více informací o pozici naleznete zde: 
https://fondholocaust.cz/novinky/hledame-
novou-kolegyni-kolegu/

V případě zájmu zašlete životopis  
a motivační dopis na adresu NFOH:
Marta Malá, Th.D., ředitelka, 
mala@fondholocaust.cz

Anna Azari (zleva), Petr Papoušek, Zdeněk Hřib a Leo Pavlát se společně sešli, aby uctili památku obětí

Svíčky zapálili v Salvátorské ulici u kamenů rodiny Pickových
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KULTURA

Arnold Brown: 
Král alternativní komedie

V komedii se bojují 
„kulturní bitvy“, ale otcem 
„probuzeného“ humoru je 
Arnold Brown, skvělý židovský 
komik z Glasgow.
Příznivci komedie se připravují na postcovi
dový návrat obrovského festivalu humoru, 
edinburského festivalu Edinburgh Festival 
Fringe. A zatímco se chystají, standup 
komedie bojuje tzv. kulturní válku mezi 
probuzenými, tj. „woke“ komiky (kteří věří, že 
komedie má určitou společenskopolitickou 
zodpovědnost), a zastánci tzv. antiwoke 
přístupu (kteří obecně zastávají názor, že 
pro komedii není žádné téma za hranicí 
přijatelného).

Jak nám ale říká stará dobrá kniha: „Není 
nic nového pod sluncem.“ Současná debata 
o „uvědomělosti“ je v mnoha ohledech reprí
zou bojů o „alternativní komedii“ a „politic
kou korektnost“ v 80. letech 20. století.

Alternativní komedie byla reakcí na 
pravicový humor, který tehdy převládal 
(a v němž se komici jako např. Bernard 
Manning a Jim Davidson do značné míry 
zaobírali rasismem, sexismem, homofobií 
a dalšími formami bigotnosti). Nový a pro
gresivní proud v komedii nám přinesl jména, 
jako je Alexei Sayle, Ben Elton, Dawn French 

či Jennifer Saunders, již zesnulý Rik Mayall 
a Adrian Edmondson.

Tento proud přinesl také Arnolda Browna, 
který je mnoha lidmi považován za otce alter
nativní komedie. Brown vyrůstal v židovské 
komunitě v Govanhillu na jižním okraji Glas
gow a svou kariéru standup komika zahájil 
až ve 42 letech.

Komik komiků
Proslavil se jako „komik komiků“ (ačkoliv 
se svým typickým, sebe samého shazujícím 
humorem trvá na tom, že jeho cílem vždy 
bylo stát se „šaškem manažera banky“).

Než se v 80. letech stal slavným komikem, 
pracoval jako účetní. Nejprve svůj humor 
přetvářel do komiksů a později do skečů, 
které psal pro BBC, a byly pro něj, jak sám 
říká, „protilékem“ na účetnictví.

Komiksy mladého Browna obsahují 
i komiksový strip, který v 50. letech vytvořil 
s kamarádem pro týdeník The Jewish Echo. 
Strip pojmenoaný Sammy the Shammas 
(Šámes Sammy) sledoval život stejnojmenné 
postavy.

Jeden ze stripů o Sammym Brownovi 
utkvěl v paměti: komik mi vyprávěl, že 
postava „stojí na žebříku a místo cedule 
‚východ‘ věší ceduli ‚exodus‘“.

Tento skvělý židovský vtip, který Brown 
vytvořil v pouhých dvaceti letech, byl před

zvěstí jeho chytrého, občas syrového, ale 
úžasně ostrého humoru, který se později stal 
nezbytnou součástí jeho arzenálu standup 
komika.

Brown vzpomíná na počátky v londýn
ském Comedy Store, kdy za své standup 
výstupy ještě nebyl placený.

První apanáž Brownovi zajistil až Keith 
Allen – skvělý průkopník komedie. Allen 
se později proslavil jako člen týmu, který 
vytvořil filmy Comic Strip pro televizní kanál 
Channel 4. „Keith dokopal lidi z Comic Store, 
aby mi zaplatili 10 liber,“ vypráví se smíchem 
Brown.

Browna pak pozval Peter Richardson 
(který se také stal oddaným stoupencem fil
mového seriálu na Channel 4), aby se přidal 
do skupiny komiků se sídlem v Raymond’s 
Revue Baru (kde se nacházel i notoricky 
známý striptýzový klub). Toto nové místo 
pro komedii bylo nazváno – jak jinak – Comic 
Strip.

„Na jedné straně byla pokladna pro Comic 
Strip,“ vzpomíná komik z Glasgow, „a na 
druhé straně stála fronta zákazníků jdoucích 
na striptýz.“ Taková situace byla pro komedii 
jako dělaná. A Brown nezklamal.

„Jeden z mých vtipů byl následující: 
‚Zatímco my tady sedíme a smějeme se 
mému vtipu‘ – všimněte si jednotného čísla – 
‚tak vedle v baru 192 japonských obchodníků 
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slintá nad našimi ženami a vy tu sedíte 
a nehnete brvou,‘“ vzpomíná Brown. Ucelený 
vtip, který obrací rasistickou a sexistickou 
komedii vzhůru nohama, je typický pro 
Brownovu neomylnou schopnost vytvořit 
v publiku napětí tím, že napadá očekávání.

Měl jsem to štěstí, že jsem to mohl před 
více než dvaceti lety v New Yorku zažít 
z první ruky. Brown byl jedním z účastníků 
přehlídky skotské kultury uváděné na 
Manhattanu při příležitosti pochodu na Den 
tartanů.

Z Glasgow do New Yorku
Jak měl ve zvyku, komik velmi záhy zmínil 
své židovství. „Jsem židovského přesvědčení,“ 
prohlásil a pak dodal: „Nedokážu si ale vzpo
menout, kdo mě přesvědčil, abych byl Žid.“

Ke konci svého výstupu vytvořil mezi 
publikem slušný zmatek, protože to nebylo 
zvyklé poslouchat židovského komika, který 
by jakkoliv kritizoval izraelský stát. „Díval 
jsem se na zprávy na BBC a vůbec jsem 
nechápal, proč židovští osadníci na Západ
ním břehu mluví s americkým přízvukem,“ 
prohlásil.

„Teď když jsem přijel do New Yorku, tak už 
to asi chápu,“ pokračoval. „Museli se odstěho
vat, protože nájmy na Manhattanu jsou tak 
neuvěřitelně drahé.“

Vtipy podobného ražení si Brown vyslou
žil mezi kolegy komiky značný respekt. 
V roce 2014 mu byla Scottish Comedy Awards 
udělena vůbec první cena za celoživotní 
dílo (kterou Brown samozřejmě popisuje 
jako „skotskou verzi Řádu britského impéria 
v oboru komedie“).

Brown souhlasí se svým kolegou, komi
kem Jerrym Sadowitzem, že Židé z Glasgow 
mají „dvojitou dávku šibeničního humoru“. 
Je to podle něj „otřepané klišé outsiderů vtip
kujících na svůj vlastní účet dřív, než s tím 
začne někdo jiný“.

Svému londýnskému publiku často 
opakuje: „Jsem Skot a Žid. To jsou dva rasové 
stereotypy za cenu jednoho. Možná ta nej
lepší hodnota ve West Endu, kterou tu dnes 
najdete… a možná ne.“

Nepřekvapí, že když se řeč stočí na glas
gowský humor, komik velmi vřele hovoří 
o Billym Connollym. Pokud jde o mladší 
generaci, zmiňuje svůj „obrovský obdiv ke 
Kevinu Bridgesovi“.

„Když jsem ho poprvé slyšel na vystou
pení v Edinburghu, byl jsem unesen. Byl 
strašně mladý a už to byl dokonale zformo
vaný talent,“ vysvětluje Brown.

Vzpomíná si zejména na Bridgesovu 
hlášku o vládní iniciativě, která má pomoct 
dětem ve vyloučených lokalitách, jako je 
například Castlemilk v Glasgow, prostřednic
tvím hudebního programu ve školách. Brid
ges zmínil, že si není jistý, jestli je nerovnost 
možné vyřešit tak, že dětem rozdají xylofony. 
Brown vzpomíná, že vtip byl přednesen 
„s elegancí a společenskou výstižností hod
nou Victorie Wood“.

Obdiv, který Brown chová k Bridgesovi, 
se ale nevztahuje na cíleně urážlivý humor 

rádoby „vtipu“ Jimmyho Carra o masovém 
vyvražďování Romů nacisty (které, jak Carr 
řekl, bylo jedním z „pozitiv“ holocaustu). 
Stejně tak se mu nelíbí rádoby gagy Rickyho 
Gervaise na účet utlačovaných a marginali
zovaných skupin ve společnosti.

„Přijde mi, že standup komiky, jako 
je Ricky Gervais a Jimmy Carr, nejvíc ze 
všeho zajímá vyprovokovat kontroverzi,“ 
říká Brown. „Hlavním cílem je popichovat 
zástupce ‚probuzených‘, ale ono to nakonec 
nevyznívá pravdivě.“

Brown v žertu říká, že když slyšel, co 
Carr použil o Romech, „byla moje představa 
,komické pomoci‘, že zmizí z televize“.

Brown má za to, že Carrova bezobsažná 
snaha o kontroverzi kontrastuje s adrenali
novou jízdou, kterou nabízí komedie Jerryho 
Sadowitze. Pokud jde o kontroverzní humor, 
kterému ale neschází ironie a obsah, je podle 
Browna jeho židovský a glasgowský kolega 
ten „nejlepší“.

Židovský humor
Základem Brownova humoru je samozřejmě 
židovský humor, který podle něj často odka
zuje na Talmud, základní text rabínského 
učení a zákonů v judaismu. V rámci tohoto 

přístupu je téma zkoumáno z mnoha růz
ných úhlů a perspektiv, je „téměř obráceno 
naruby“.

„Talmudský“ humor podle Browna nejlépe 
praktikuje newyorský židovský komik Jerry 
Seinfeld. Ostatně mezi hrdiny glasgowského 
komika patří hned několik newyorských 
židovských osobností, například Mel Brooks 
a největší Brownův oblíbenec Woody Allen.

Autor filmů, jako je Hana a její sestry nebo 
Manhattan, dělá „velmi tmavý humor“, říká 
Brown. Jeden z jeho oblíbených Allenových 
vtipů zní: „Tyhle hodinky jsem dostal od 
dědečka, když ležel na smrtelné posteli… 
prodal mi je.“

Mám za to, že Brown s Allenem sdílí 
schopnost vypořádat se i s velmi vážným 
tématem – nacistický holocaust nevyjímaje – 
s obrovskou samozřejmostí a lehkostí. A jako 
by chtěl dokázat, že mám pravdu, vzpomene 
si na jeden svůj vtip v tomto duchu. „Lidé se 
mě často ptají na židovský přínos civilizaci. 
Odpovídám jim: ,My už jsme přispěli.‘“

MARK BROWN 
Přeložila: Marta Darom 
 
Článek původně vyšel 3. července 2022 ve skotském 
deníku Sunday National© Mark Brown
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Z OBCÍ

Oslava Tu bi-švatu v Děčíně

V neděli 5. února dorazili 
členové Bejt Simcha do 
Děčína, aby tu společně 
s místní komunitou oslavili 
svátek Tu bi-švat.
Tu bišvat neboli Nový rok stromů je menší 
jednodenní svátek. V Izraeli touto dobou 
začínají kvést ovocné stromy a pomalu začíná 
jaro. V historii byl Tu bišvat spojen s předpisy 
o odvádění zemědělských dávek, dnes je 
v Izraeli zvykem sázet nové stromy a napomá
hat tak jeho osidlování. Na Tu bišvat je také 

zvykem uspořádat slavnostní večeři, během 
níž se pijí čtyři poháry vína a jí až patnáct 
druhů ovoce. Mezi nimi by neměly chybět 
plody, kterými podle Bible izraelská země 
oplývala – pšenice, ječmen, hroznové víno, 
fíky, granátové jablko, olivy a datle.

Svátečním setkáním, které se konalo 
v budově děčínské synagogy, všechny 
provedl kantor Ivan Kohout. Na děti čekala 
malá výtvarná dílna, kterou připravila Petra 
Frejlachová.

JANA MAJZLÍKOVÁ  
s použitím webu FŽO
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Z OBCÍ

Spáleniště v Českém Švýcarsku 
aneb první výprava přírodovědecké 
společnosti v Děčíně

V období svátku Tu bi-švat se 
pozornost spousty Židů obrací 
k tématům spjatým s péčí 
o přírodu. Členům děčínské 
židovské obce se v tomto 
směru naskytla jedinečná 
příležitost, když v době mezi 
17. Tamuzem a Tiša be-Av 
postihl část Národního parku 
České Švýcarsko velký lesní 
požár. V návaznosti na to se 
obec rozhodla založit vlastní 
přírodovědnou společnost.
Cílem této společnosti je pozorovat proces 
sukcese, tedy postupný návrat přírody do 
stavu před požárem, na vybraných místech 
vzniklého spáleniště. Nejde nám o žádnou 
velkou odbornou činnost, ale především 
o osvětu týkající se přírodních procesů, 
které v případě požáru budí strach a v pří
padě návratu života do zasažených míst 
budí naopak naději. To všechno budí touhu 
po poznání a bázeň před Hospodinem, 
což jsou v rámci judaismu velké hodnoty. 
S ohledem na to, že se to zároveň týká 
oblasti ochrany přírody, tak je aktivita spo

lečnosti spojena i s ideou tikun olam. Osvěta 
přírodovědné společnosti je z velké části 
zaměřena na děti.

Proces sukcese jsme se rozhodli pozo
rovat na třech vybraných místech ležících 

podél Mlýnské cesty, která vede z Mezné 
do Hřenska. Zde je možné spatřit partie 
zasažené přízemním požárem, dále ne 
zcela spálené stromy odumřelé již dříve 
kvůli působení kůrovce a nakonec i partie, 
které sežehl požár zcela včetně stromových 
korun.

První naučnou vycházku jsme pod
nikli 15. října 2022, v době svátku Sukot. 
Nejnápadnějším projevem vracejícího se 
života byly v té době tu a tam patrné svěže 
zelené porosty kapradiny hasivky orličí. 
Ta má výhodu v tom, že její stonky s listy 
vyrůstají z dlouhých oddenků, které jsou 
uloženy hluboko v půdě (někde až 3,5 m pod 
povrchem), takže nemohou být postiženy 
požárem. Častá byla játrovka porostnice 
mnohotvárná patřící mezi mechorosty. Na 
některých místech bylo možné spatřit znovu 
vyrůstající borůvčí a na jednom místě jsem 
spatřil několik jedinců vrbky úzkolisté, 
které se v Americe říká fireweed, tj. požárová 
bylina. Na jiném místě jsme pozorovali hustý 
výskyt semenáčků břízy bělokoré. Zcela spe
cifickým jevem pak byl výskyt hub vázaných 
na spáleniště. Nejčastěji jsme viděli houby 

z rodu spálenitka, které mají k povrchu 
přisedlé, drobné oranžové až rumělkové 
plodnice o průměru od 1 do 5 mm.

JAN DAVID REITSCHLÄGER

Hasivka orličí vyrůstající ze země pokryté uhlíky

Vřeckovýtrusná houba z rodu spálenitka
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REPORTÁŽ

Dobré město Dobruška a jeho Židé

Už v názvu má tohle město 
pozitivní charakteristiku – bylo 
dobré, tedy dostalo jméno 
Dobruška. Německy ho nazývali 
Gutenfeld. V tomto příjemném 
východočeském příhraničním 
městě v podhůří Orlických hor 
mělo usídlení Židů poměrně 
dlouhou tradici. Jakou? 
To jdeme zjistit do městského 
muzea na Šubertově náměstí. 
Najdeme ho pouhých sto metrů 
od hlavního dobrušského 
náměstí s vysokou 
radnicí uprostřed, které je 
pojmenované po zdejším 
slavném rodákovi F. L. Věkovi, 
jak si Alois Jirásek upravil 
jméno F. V. Heka pro svůj román 
z doby národního obrození.
Už v samotné budově dnešního muzea 
najdeme první židovské stopy – jeho stálá 
expozice je věnovaná historii města a ve 
třetí části poznáme „Příběh dobrušské obce 
židovské“. Dům čp. 45 sloužil nejspíš již od 
roku 1721 jako obydlí rabína, ale kromě rabi
nátu tu sídlila i židovská škola. Jednopatrová 
muzejní budova je propojená se sousedním 
domem čp. 646, zdejší synagogou, která 
byla postavena v roce 1866, kdy nahradila 
starší synagogu z roku 1722. Dnes v hlavní 
místnosti už aron hakodeš nenajdeme, 
svitek tóry je vystaven v jedné z muzejních 

vitrín, řady židlí v synagoze ale napovídají, 
že dál slouží jako kulturní prostor. A nad hla
vami návštěvníků září šest světel na lustru 
v podobě Davidovy hvězdy.

Několik vitrín mapuje historii zdejší 
židovské komunity. První vyznavači judaismu 
se v Dobrušce objevují patrně již před rokem 
1545, kdy je zmiňován jistý Jakub z Dobrušky, 
přičemž mohlo jít o lidi právě vypovězené 
z královských měst. Písemné doklady o tom 
však již nejsou k mání, vzaly za své při čet
ných požárech města. V zachovaných prame
nech jsou až v roce 1618 v Dobrušce doloženy 
čtyři židovské rodiny. Ale osídlení se mírně 
rozrůstalo, v roce 1654 zde žilo již čtrnáct osob 
ve věku přes dvacet let. V záznamech je, že 
zdejší Židé museli platit kontribuci – zvláštní 
daň ve výši čtyř rýnských zlatých. To bylo 
poměrně málo, zjevně nešlo o žádné boháče, 
těm by vyměřili daň o dost vyšší.

Jak se dávní obyvatelé jmenovali?
V roce 1702 zde anály zaznamenaly devět 
židovských rodin, roku 1757 tu žilo už zase 
jen osm rodin a roku 1783 pak šest rodin 
s patnácti dětmi. Poprvé však známe jejich 
jména a povolání – byl to například Aron 
Isac, pachtýř pánské koželužny a obchodník 
střižním zbožím, Bernard Israel – střižní 

zboží, Moyses Samuel – podomní obchodník, 
a také Estera Marcin, chudá vdova „bez jaké
hokoliv obchodu“, zato se šesti dětmi…

O deset let později už byl ve městě i kantor 
a zároveň šochet. Objevují se zde jména Frank, 
Pick, Wertheimer a Kisch, o pár let později 
Bek, Löwy, Weiss, Habermann, Fleischer, 
Thon, Bergmann, Ledeč, Kornfeld… Tyto sou
pisy již odrážejí nařízení o zavedení stálých 
osobních a rodinných jmen v roce 1787.

V roce 1718 byl vydán i tzv. translokační 
reskript zakazující židovskému obyvatelstvu 
bydlet mezi křesťany a nařizující jejich 
soustředění do ghett. V Dobrušce tehdy 
došlo i k vybudování jakési prkenné ohrady, 
která židovské domy oddělovala od ostatních 
obyvatel. Ta zmizela až po požáru města 
roku 1806. To už ale dávno platilo regulační 
opatření z let 1726–1727, jež stanovilo přísný 
„numerus clausus“ pro počet židovských 
rodin, a vydán byl i známý diskriminační 
familiantský zákon, který stanovil, že pouze 
prvorození synové familiantů mají právo 
uzavírat sňatek. Další potomci byli nuceni 
zakládat své rodiny v cizině.

Ne každý je tvůj přítel
Zajímavý je také záznam, který dokazuje, jak 
málo přátelsky se k Židům chovali někteří 
katoličtí úředníci a náboženští preláti. 
Regent panství sousedního města Opočna 
nařídil, „aby v židovských domech směrem 
ke kostelu se nacházející okna a dvířka zatlu
čena byla“. Ještě dál zašel královéhradecký 
biskup Václav František Karel z Košína, který 
navrhl dobrušské vrchnosti zrušit smlouvu 
z r. 1721 o pronájmu domu Židům a žádal, aby 
nově postavená synagoga byla odstraněna 
a Židé vypovězeni… Hrabě Rudolf Colloredo 

Před synagogou je symbolicky životodárný pramen Z expozice dobrušského muzea Tóra je ve vitríně i s pláštíkem a jadem

I Dobruška už má své Stolpersteiny
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však byl charakter a biskupovi nevyhověl.
V roce 1806, na 9. května, město vyhořelo. 

Požár zachvátil i všechny židovské domy 
včetně synagogy. Nová pak byla postavena na 
jiném místě. A o šedesát let později se požár 
opakoval, dokonce dvakrát v jednom roce – 
padlo mu za oběť 76 domů ve městě a mezi 
nimi opět synagoga.

Na začátku 20. století má Dobruška necelé 
tři tisíce obyvatel. A z toho počtu je, jak je 
v záznamech uvedeno, 69 Židů a pouze 21 
evangelíků… Těch ale rychle přibývá.

Jistou kuriozitou je židovské příjmení 
dané po městě Dobruška – což ale bylo 
v období nuceného přijímání příjmení dosti 
běžné, že se Židé jmenovali po městě, odkud 
pocházeli. V Brně žil významný rod nájemce 
zájezdního hostince – Jakoba Mosese 
Dobruschky. A brněnský dům Dobruschků 
byl koncem 18. století sídlem Jakoba Franka, 
vůdce sekty tzv. frankistů, kteří se protivili 
Talmudu i rabínským autoritám.

Tajemství v trezoru
Už od 19. století a pak silněji v průběhu 
první republiky probíhal mezi místními 
Židy postupný asimilační proces na základě 
občanských principů a s ním docházelo 
i k oslabení významu náboženství. Židé už 
mohli v rámci města žít kdekoli a vybírat si 
jakékoliv zaměstnání. Některé rodiny byly 
až transparentně ateistické, jako například 
rodina ing. Arnošta Taussiga, který se zbavil 
typicky židovského příjmení a přijal české 
jméno Tomský.

Nejhorší chvíle samozřejmě čekaly na 
dobrušské Židy za druhé světové války. 

Zdejší židovská obec přestala formálně 
existovat v roce 1941. Koncem roku 1942, 
přesně 18. prosince, odjel transport do Tere
zína – a z jednatřiceti osob se nikdo nevrátil… 
Celkem bylo během holocaustu 42 židov
ských obětí včetně šesti dětí. Útrapy věznění 
přežilo jen pět Židů z Dobrušky… Jediný, kdo 
ve městě po válce zůstal, byl Oskar Fantl. 
Vrátil se z Terezína a dožil se roku 1965. 
Židovskou obec již nešlo obnovit, minjan by 
se nikdy nesešel.

Dokumenty umožňující rekonstruovat 
osudy místních Židů měly podivuhodné 
osudy. Teprve nedávno byly objeveny listiny 
týkající se financí dobrušské židovské obce, 
když se podařilo otevřít trezor v prvním 
patře synagogy. A ještě záhadněji se objevily 
dokumenty ze 40. let o dobrušské obci. Když 
se v 50. letech likvidovaly listiny na zdejším 
národním výboru, někdo ze zaměstnanců 
složku s nápisem Židé určenou ke skartaci 
sebral a uschoval. Koncem 20. století ji po 
prostředníkovi předal muzeu v Dobrušce – 
ale pod slibem, že nikdy nebude vyzrazeno 
jeho jméno!

Dobrušská rarita – historická mikve
Jednou z rarit dobrušského rabínského 
domu je zachovalá mikve. Tato rituální 
lázeň pochází pravděpodobně už z první 
čtvrtiny 18. století a najdeme ji v bývalém 
rabínském domě na Šubertově náměstí, ve 
sklepní místnosti, která je zřejmě nejstarší 
částí domu – má také valenou klenbu. Mikve 
je vydlážděná opukou a měla kdysi dřevěný 
obklad. Vodní pramen, který ji má napájet, je 
už sotva patrný.

Mikve zřejmě přežila ničivé požáry 
domů zdejšího ghetta, byla však už dávno 
zapomenuta, nejspíš ji přestali používat již 
hluboko v 19. století. Musela být proto znovu 
objevena, což se stalo v roce 1995.

Hrdinou objevitelského příběhu je dobře 
známý historik umění PhDr. Arno Pařík, dlou
holetý pracovník Židovského muzea v Praze. 
V dubnu roku 1995 prohlížel někdejší rabínský 
dům a zašel i do sklepa. Podle svědků šel intu
itivně rovnou do pravého rohu místnosti se 
slovy „Tady by mohla být mikve“. Párkrát kopl 
do země – a opravdu tu historickou rituální 
lázeň, o níž neměli pracovníci muzea tušení, 
snadno objevil. Konzultoval jsem tenhle pří
běh nedávno přímo s Arno Paříkem a potvrdil 
mi, že to tak opravdu bylo.

Už v září onoho roku 1995 byla sklepní 
místnost s mikve zpřístupněna návštěvní
kům muzea.

A na závěr v Dobrušce zamíříme – kam 
jinam než na hřbitov. Je pochopitelně na 
okraji města, jak už tak židovské hřbitovy 
bývají, u silnice na Křovice, která už byla zru
šena. Prostě zapomenuté místo. Založen byl 
v roce 1675 a nejstarší náhrobky jsou datovány 
do roku 1688. Samotný hřbitov je překvapivě 
rozlehlý, ostatně byl několikrát rozšiřován, 
naposledy v roce 1881. Pohřbívali se zde totiž 
Židé i z okolních měst. Poslední zesnulý sem 
byl uložen v únoru 1942. Ve městě samo
zřejmě už dávno nepracuje ani Chevra kadiša, 
která mívala koncem 19. století až třicet členů. 
Dnes už sem ani není koho pohřbívat…

LUBOR FALTEISEK 
Foto: autor

Mikve byla ve sklepení objevena v roce 1995

Nejstarší náhrobky na hřbitově jsou z roku 1688
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GASTRO

Žaneta Dvořáková: 
Vždy mě oslovoval příběh 
královny Ester
Žaneta Dvořáková je přední 
česká onomastička s vášní pro 
literaturu, cestování, historii 
a gastronomii. Povídala jsem 
si s ní o tom, co ji přivedlo k její 
práci, oblíbených židovských 
svátcích i receptech. Do naší 
rubriky se s námi podělila 
o osvědčený recept na 
Hamanovy uši.

Jsi známá tím, že ráda a výborně pečeš 
a vaříš. Jakou kuchyni máš nejraději?

Já mám ráda z každé kuchyně něco, takže 
moje vaření je takové hodně mezinárodní. 
Jeden den si dáme třeba italské těstoviny, 
další den indické kari nebo něco z Mexika. 
Ráda experimentuju a zkouším nové recepty, 
ale dost limitujícím faktorem při vaření je 
můj potomek, který spoustu věcí nejí.

A co židovské recepty? Dáváš přednost 
aškenázským, nebo máš raději jinou gastro-
nomickou oblast?
Se židovskou kuchyní je to stejné jako s ostat
ními mými gastronomickými výlety. V aške
názské kuchyni jsou jídla, na která nedám 
dopustit, třeba takový husí šoulet nebo 
macesové knedlíčky (do kterých přidávám 

medvědí česnek nebo jiné bylinky). Chutná 
mi ale i moderní izraelská kuchyně a dělávám 
třeba domácí humus nebo baba ganuš.

Jsi velmi aktivní ve facebookových recep-
tových skupinách, jako jsou Purimové 
recepty, Pesachové recepty či Recepty na 
Roš hašana a Jom Kippur. Kdy a jak nápad 
vznikl?
S tím nápadem přišla Irena Němcová před 
Pesachem v roce 2020. Ta pesachová skupina 
byla první, která vznikla. Všem účastníkům 
se ta myšlenka líbila a rozhodli jsme se, že 
vytvoříme zvláštní skupinu na každý svátek, 
aby se nám ty recepty nepletly. Já jsem 
administrátorkou chanukových receptů. 
Vedle toho je pak i skupina vaření na šábes 
a s košer recepty na všední dny.

Kolik členů v tuhle chvíli skupiny mají a jak 
se k vám mohou zájemci přidat?
To je dost různé. V té pesachové skupině nás 
je 266, v chanukové jen 175. Skupiny jsou na 
Facebooku a mají nastaveno soukromí tak, 
že je většinou lze najít, ale obsah se zobrazí 
pouze členům. Jako členy přijímáme z bez
pečnostních důvodů jen lidi, které známe 
nebo které zná někdo ze skupiny a může se 
za ně zaručit.

Jaký židovský svátek máš z gastronomic-
kého hlediska nejraději?
Každý svátek má něco, na co se vždycky 
těším. Miluju koblížky na Chanuku, Hama
novy uši na Purim, cheesecaky na Šavuot. 
A každý rok si říkám, že třeba ty koblížky 
bych mohla usmažit i jindy během roku, 
ale nějak na to málokdy dojde.

A který má pro tebe největší duchovní 
význam?
Vždy mě oslovoval příběh královny Ester. 
Možná i proto, že jako jediný nezmiňuje 
Boha. Nespoléhá se v něm na jeho pomoc, ale 
je na lidech, aby si pomohli sami.

Svou profesí jsi onomastička, zabýváš se 
významem a historií jmen. Dokonce jsi jed-
nou z těch, kteří vydávají odborné posudky, 
na jejichž základě mohou rodiče dát dětem 
jména mimo oficiální seznam. Jak ses k této 
práci dostala?
To by bylo na dlouhé vyprávění, takže jen 
v kostce. Studovala jsem český jazyk a litera
turu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. Od začátku jsem se víc orientovala na 
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literaturu a byla jsem si jistá, že se chci věno
vat především jejímu výzkumu. Ale pak jsem 
se zapsala na volitelné semináře o vlastních 
jménech a ta mě naprosto okouzlila. Onomas
tika je totiž ze své podstaty interdisciplinární 
obor, takže když analyzuju vlastní jména, tak 
musím kombinovat jazykovědu, historii, geo
grafii, etnografii a spoustu dalších oblastí. Je 
to takové velké dobrodružství, protože nikdy 
předem nevím, kam mě to pátrání zavede. 
Zrovna dneska jsem si třeba zjišťovala, kdy 
se u nás začala pěstovat kukuřice, abych to 
mohla použít jako argument, proč odmítnout 
jako nesmysl výklad příjmení Maisel jako 
„kukuřička“. Právě ta pestrost mě na onomas
tice nejvíc baví.

Pro pořad Českého rozhlasu připravuješ 
podklady do pořadu O původu příjmení. 
Jak často se stává, že si se jménem nevíš 
rady? A je nějaké, které tě svým původem 
překvapilo?
Problém někdy nastává v situaci, kdy mi 
posluchači napíší jen současnou podobu 
příjmení, které je ale zjevnou zkomoleninou 
nějakého původně úplně jiného jména, což 
ale bez historických dokladů nemůžu zjistit. 
Problém také je, že lidé neznají původ své 
rodiny. Mylně si pak myslí, že když mi řeknou 
příjmení, tak já jim řeknu, odkud jsou, ale 
ta cesta by měla být opačná – potřebuju 
vědět, odkud jsou, abych jim mohla příjmení 
vyložit. Tak třeba takové příjmení Hošek. 
Jako české vzniklo jako zdrobnělina z hoch 
a bylo to pojmenování podle věku nebo 
vzhledu stejně jako třeba příjmení Kluk, 
Chlapec apod. Ale u židovských rodin vzniklo 
příjmení Hošek z rodného jména Jehošua.

A co biblická jména? Ta musejí být pro 
onomastiky úplnou studnicí dobrodružství. 
Věnuješ se i jim?
Biblická jména jsou dost specifická. Přizná
vám, že je přenechávám kompetentnějším. 
U nás se jim věnuje především Karel Komá
rek z Univerzity Palackého v Olomouci, autor 
monografie Osobní jména v českých biblích, 
a Robert Dittman z Univerzity Karlovy 
v Praze.

Svoje přátele na Facebooku bavíš zábav-
nými historkami ze své praxe. Podělíš se 
s námi o nějakou?
Podělím se o jednu, která není zábavná, ale 
je zajímavá z hlediska motivace rodičů, kteří 
takové jméno dítěti vybrali. Obrátili se na 
nás nedávno jedni žadatelé s tím, že by chtěli 
dceru pojmenovat Židovanka, což je, jak jsme 
pak zjistili, v romštině výraz pro Židovku. 
Chtěli tím vyjádřit své přesvědčení, že jsou 
Romové ztracený izraelský kmen. Není to 
ale existující rodné jméno, proto jsme jeho 
matriční zápis nemohli doporučit. Nabízeli 
jsme jim místo něj hebrejské jméno Judita, 
které se vykládá jako Židovka, ale to se jim 
nelíbilo.

PTALA SE RADKA LÍM LABENDZ 
Foto: archiv Žanety Dvořákové

Žanetiny osvědčené Hamantashen
Ingredience:
• ½ hrnku másla 
• ½ hrnku cukru 
• 1 vejce 
• 1 lžíce mléka 
• 1 lžička citronové kůry 
• 1  hrnku hladké mouky 
• ¼ lžičky kypřicího prášku 
• ¼ lžičky soli

Postup
Vše smícháme a vypracujeme těsto, které dáme chladit do ledničky minimálně na 
1  hodinu, můžeme ale nechat přes noc. Z těsta pak vyválíme tenký plát, ze kterého skle
ničkou vykrajujeme kolečka.

Kolečka plníme náplní dle chuti. Já mám nejraději podušená jablka se skořicí nebo mák.

Uši skládáme tak, že ohneme hrany do trojúhelníku. Pomažeme rozšlehaným vejcem 
a dáme na 5–10 minut do ledničky. Mám vyzkoušené, že si tak udrží tvar i pak při pečení.

Hamanovy uši pečeme přibližně 10 minut v troubě vyhřáté na 180 stupňů.



     

“A SAINT T ODAY, A SWINE T OMORROW !” 
Czechoslovak 20th Century Life Stories

   
Československé osudy ve 20. století

Vernisáž - Předsálí kina Malé pevnosti - čtvrtek 16. 3. 2023 ve 14:00 hodin
Opening on Thursday, March 16, 2023 at 2 p.m - the foyer of the cinema of the Small Fortress in Terezín

od / from 17. 3. do / till 5. 6. 2023 

„Dneska ctí tě za svatého, zítra budeš sviňák!“

16  maskil המשכיל

POVÍDKA

Zemřela Vránová!
„To si musíte rozhodnout 
v redakci,“ prohlásila 
předsedkyně obce Klímová. 
„My vám do toho nechceme 
kecat, sešli jsme se zde proto, 
že jste to chtěli, protože další 
číslo může být kolizní. Ale 
redakce má být autonomní a to 
my respektujeme,“ uzavřela.
„Kláro, víš, že když tam bude tenhle text od 
Vohryzka, tak je to třaskavé. Zase budou 
telefonáty, mejly a esemesky, jak jsme 
mohli, a proč ubližujeme Izraeli a ták,“ 
brání šéfredaktor Levý společnou schůzi 
redakce s výborem obce. „Ty budeš první, 
kdo mi bude mýt hlavu, jak jsme mohli dát 
palestinské propagandě prostor v židovském 
časáku. Ty budeš tvrdit, že to budou řešit 
i na představenstvu unie obcí a že to budeš 
muset vysvětlovat. Tak si zkus tyhle věci 
rozhodnout.“

„Hele, neházej to na mě, ježišmarja, jsme 
kolektivní orgán, tak to zkusme probrat po 
lidsku,“ čelí výpadu Klímová.

„Lidi zlatí, já tam nic proti Izraeli nečet, 
co to tu hrotíte?“ přidal se pan Bambas, člen 
výboru. „Tam se jen píše, že se nemá střílet 
do Palestinců, když nemaj zbraně, a to je 
snad v pořádku, né?“ řekl bezelstně.

„To by znělo logicky, Karle, ale Vohryzkovi 
vadí, že ho místo zadržení zastřelili,“ upozor
ňuje redaktorka Krausová.

„Tak to je jasné, když při kontrole dokladů 
začne zdrhat, tak ví, co riskuje,“ vysvětluje 
člen výboru Mikeš. „Kdo někdy sloužil na 
hranicích, ví, jak to chodí…,“ dodává zasvě
ceně. „Prásk, prásk, pošleš mu to na nohy 
a holt se blbě trefíš, někdy…“

„No ale máš tu další rozměr, Tondo, 
vyjdeme na Purim a tohle tedy moc sran
dovní není,“ objasňuje Levý, „Navíc tam 
máme text rabína Junga, kde píše o tom, jak 
Izrael vzdoruje všem Hamanům a jak je to 

jediná demokracie na Blízkým východě a jak 
se našim Palestincům žije dobře. To jde dost 
proti sobě, víš?“

„A tak když to tam nejde k sobě, tak to tam 
nezveřejněme a je to,“ opáčí Bambas.

„Ty ses zbláznil, asi, Karle,“ vyjela Klímová. 
„Purimový článek rabína vytiskneme 
kdy? Na Pesach?“ dostává se do varu. „Stačí ty 
jeho hemzy, že jsme odtržení od tradice a že 
nás zajímá na svátcích akorát to jídlo a pití.“

„Tak vono to tak nějak bude, Kláro. Vo čem 
jako ten Purim jinak je?“ chlácholí Mikeš.

„Tak snad o nějakých těch povinnostech, 
micvot a ták, né,“ vloží se členka výboru 
Süssová.

„Ale, Bóžo, nechtěj mě rozplakat. Máš se 
vožrat, až nepoznáš Hamana od Mordechaje, 
a to je to hlavní,“ reaguje Mikeš „Dobře vymy
šlenej svátek…“

„A co takhle vyslechnout čtení Megilat 
Ester, to ti nic neříká?“ šlehla po Mikešovi 
Süssová.

„Tss!“ odsekl Mikeš a mávl pohrdlivě nad 
Süssovou rukou.

„Hele, lidi, tak co neotisknout Vohryzka? 
To by nebylo řešení? Prostě ho přesunout na 
další měsíc,“ navrhl Bambas.

„To by bylo krásné, Karle, ale dyndám 
z Vohryzka text půl roku a teď ho konečně 
poslal. Víš, co to stálo nervů a lísání u slav
nýho Vohryzka? To nechceš…, ale já musím,“ 
vysvětluje Krausová. „Domluveno bylo šest 
normostran, což vyjde na naše čtyři strany, 
tedy třetinu rozsahu Šelánu. To už nestačíme 
nahradit. Nejsou texty, víš? To by snad musel 
někdo důležitej od nás umřít, abychom mohli 
vyhodit Vohryzka,“ uzavírá.

„A co ho jako zkrátit a tu část o střílení 
tam nedat?“ navrhl Bambas.

„Cože?! Krátit Vohryzka?! Tys upad! To si 
nedovolí žádná redakce, natož my v Šelánu,“ 
zhroutil se šéfredaktor Levý.

„Jak jsem ti řekla,“ odklonila předsedkyně 
Klímová hovor, „je to kompetence redakce, 
my vám do toho nebudeme kecat. Máš naši 
plnou důvěru, že?“ dodává a rozhlíží se po 

ostatních členech výboru, kteří souhlasně 
pokyvují hlavami.

„A zkusili jste to s Vohryzkem probrat? 
Třeba by mu to neva, že bude až v dalším 
čísle,“ zkouší dál Bambas.

„Karle, Karle, Karle… Ty se už prober. 
Zamyšlení nad současnou situací v Izraeli 
nemůžeš hodit na další měsíc, to je snad 
jasné, a jde o Vohryzka, nezapomeň,“ pře
chází redaktorka Krausová do sarkasmu. „To 
už bude situace třeba jiná a zastřelený bude 
někdo jiný, víš?“

„Jak na vás tady koukám, tak mi přijde, 
že Purim už začal a my tu sedíme v maskách 
našich karikatur,“ začíná filozofovat Süssová. 
„Máme tu rozhodnout o něčem, co nemá 
dobré řešení, ale to neznamená, že na sebe 
budeme zlí, přeci,“ snaží se vnést do jednání 
laskavost.

„Tak to pusťme, pusťme to, nó…“ navrhuje 
radikální řešení Mikeš. „Vono se to nepoondí. 
Za měsíc už to nikdo řešit nebude,“ dodává 
s úšklebkem.

„Ty dokážeš člověk fakt naštvat, Tondo. Ty 
víš, že kandiduji do představenstva unie, ty 
to víš a čekáš, že ti na to skočím, viď?!“ cedí 
Klímová mezi zuby. „Vždycky si šel po mně, 
viď?!“ dodává vyčítavě. „Mně bolševici budou 
vždycky vadit, i ty zkrotlí, víš?!“ začíná zvyšo
vat hlas a vstává ze židle, takže nepostřehla 
příchod místopředsedy Donatha.

„Co se tu proboha děje, lidičky?“ ptá se se 
zájmem o zjitřenou scénu Donath. „Tady to 
vypadá, jako by se schylovalo ke rvačce, a při
tom bychom měli vážně uvažovat o změně 
obsahu nového čísla Šelánu.“

„Bedřichu! Co myslíš, že tu jako řešíme?!“ 
snaží se krotit šéfredaktor Levý. „Celý to naše 
sezení je vo tom a ty přijdeš a řekneš nám 
tohle.“

„Ne, vy mi nerozumíte, ale naše členka, 
místopředsedkyně Poslanecké sněmovny 
Vránová, právě zemřela.“

„No to je skvělé!“ neudrží se Klímová.
„No tak vidíš, Klárko, konec dobrý, 

všechno dobré,“ reaguje potěšeně Mikeš.
„Baruch Dajan haEmet,“ dodává důrazně, 

ale s úlevou Süssová.
„Co? Jako co?“ ve všeobecném veselí si 

nikdo nevšiml zmateného koktání Donatha.

PRO MASKIL VOJTA KEREN 2023,  
ze sbírky SCHŮZE
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LITERATURA S DAVIDOVOU HVĚZDOU

Židé v anekdotách
Je Purim, a to je nejvhodnější 
čas se zasmát, pobavit se 
dobrou, chytrou anekdotou – 
a ty židovské jsou, jak známo, 
nejlepší. Publikaci Židia 
v anekdotách (Štúdio humoru 
a satiry, Bratislava 2021) 
sestavil vystudovaný výtvarník 
MILAN STANO, který vtipy 
miluje a sbírá. 

Autor ovšem není specialistou na židovský 
humor. Vydal už řadu různorodých souborů 
anekdot – jednou to jsou knihy Policajti 
v anekdotách, jindy Ženy a muži, potom vtipy 
o erotice, o blondýnkách, pak sesbíral vtipy 
o éře socialismu, a dokonce si troufl i na téma 
Slovenská republika v anekdotách. Počítám, 
že ty židovské budou nejvtipnější…

V brožované knížce najdeme většinu 
vtipů, které dobře známe ze souborů 
vydaných u nás, navíc jsou často uváděné 
ve zhuštěné verzi, než jaké kolují v českých 
knihách anekdot – na Slovensku ale mohou 
být neznámé. Čtenář se také může pozastavit 
nad anekdotami, v nichž vystupuje křesťan
ský Ježíš. Ty svým charakterem židovské 
nejsou, i když sama náboženská postava 
samozřejmě pochází z Izraele. Ale i u řady 
dalších vtipů může pozorný čtenář zaváhat, 
zda nejde o běžně kolující nežidovské anek
doty, kde byla pouze pozměněna jména, aby 
působily židovsky. Takových případů je třeba 
na českém internetu spousta.

V úvodu sám autor píše: „Ze Slovenska se 
mi nepodařilo sesbírat příliš mnoho vtipů, 
jako jich je v Rusku, Polsku či v Čechách.“ 
Proto sáhl v jedné kapitole po vtipech kolu
jících v jiných zemích – a v tom je tato kniha 
největším přínosem. Ruské vtipy, které tu 
najdeme na dvou desítkách stran, jsou dost 

odlišné, neotřelé, a reflektují tvrdší ruskou 
realitu – mnohé z nich Stanovi vyprávěl 
jeho přítel, ruskožidovský spisovatel 
Alexander Kanevsky. Sedm stran vtipů je 
z Izraele, čtyři stránky pak z USA. Pár stran 
je zaplněno židovskými anekdotami z Polska 
a z Německa, další jsou údajně české a slo
venské.

Kniha je rozdělena do deseti tematických 
kapitol, v závěru najdeme ještě čtyři stránky 
židovských přísloví a pořekadel. Text pub
likace bohatě prokládají vlastní karikatury 
Milana Stana a dalších kreslířů, jejichž 

jména však nejsou uvedena ani tam, kde jde 
o známý výtvarný rukopis.

POJĎME SE POBAVIT NĚKOLIKA 
ANEKDOTAMI Z KNIHY:
Kohn potká Grüna, kterého už dlouho nevi
děl: „Prý jsi byl v Pinne.“
„Byl.“
„A co je tam nového?“
„V Pinne? Ach nic. Jenom zaštěkal pes.“
„Pes zaštěkal?“
„Ano, shluk lidí ho vydráždil.“
„A proč se lidi shlukovali?“
„Ale nic, jen se strhla menší pranice.“
„Menší pranice? A kdo se pral?“
„Tvůj bratr. Totiž, přesněji řečeno, jeden 
policajt ho mlátil.“
„Mého bratra? Proč mlátil policajt mého 
bratra?“
„Protože se nechtěl nechat zatknout.“
„Mého bratra chtěli zatknout? Proč?“
„Ale nic zvláštního, falšoval směnku.“
„Falšoval směnku? Pche, to tedy u něj není 
žádná novinka!“
„Vždyť jsem ti říkal, že v Pinne není nic 
nového.“

Židovský chlapec přijde domů ze školy 
a chlubí se matce, že dostal roli v novém 
školním divadelním představení.

„No výborně, a jakou roli ti dali?“
„Budu hrát roli židovského manžela.“
Matka si svého potomka změří pohledem: 
„No to snad ne! Hned jdi zpátky a řekni panu 
učiteli, že chceš nějakou roli, kde budeš 
i mluvit!“

Šadchen popisuje nevěstu panu Steinovi, 
který by se rád oženil: „Tato mladá žena je 
krásná jako obrázek, je z velmi dobré židov
ské rodiny, a navíc dostane vysoké věno.“
„A to nemá žádnou chybu?“
„Jen jednu maličkou. Mívá těžké porody.“

K milionáři Brodskému přijde mladý Žid. 
„Pane Brodský, mám pro vás návrh na 
výhodný obchod – vy i já na tom vyděláme.“
„Zajímavé, a o co jde?“
„Vím, že vaší dceři dáváte věno 600 000.“
„No a?“
„Beru ji za polovic!“

A NA ZÁVĚR NĚKOLIK ANEKDOT 
Z RUSKÝCH ZDROJŮ:
Rabinovič cestuje se ženou v tramvaji. 
Neustále hlasitě vzdychá, až se na něj všichni 
cestující ohlížejí.
Manželka mu ustrašeně říká: „Kolikrát jsem 
ti říkala, před lidmi o politice ani slovo!“

V cele vyšetřovací vazby: „Všechno nejlepší 
k novému roku, soudruhu Rabinoviči,“ 
povídá spoluvězeň.
„Jaký nový rok? Vždyť je červenec.“
„Právě jdu z výslechu – a tobě přidali ještě 
jeden rok.“

Abraham a Sára čekají na letišti Šeremetěvo 
na odlet letadla do Tel Avivu. Vtom místní 
rozhlas oznamuje: „V souvislosti s odletem 
soudruha Brežněva do zahraničí se let do Tel 
Avivu o dvě hodiny odkládá.“
Hlášení se za chvíli opakuje a postupně z leti
ště odlétá do ciziny celá vláda.
Nakonec to Sára nevydrží: „Poslouchej, Abra
hame, když jsou už všichni pryč, tak bychom 
tu mohli zůstat…“

„Rabinoviči, stojíte za novou sovětskou 
vládou?“
„Samozřejmě. Raději za ní stát, než sedět…“

Rabinovič šel na demonstraci s transparen
tem: Díky soudruhu Stalinovi za šťastné 
dětství!
Stranický organizátor si ho zavolá: „A co vy, 
Rabinoviči, převlíkáte košili? Vždyť vy jste 
dědek! Když vy jste byl děcko, Stalin ještě 
nebyl na světě!“
„No, však právě za to mu děkuju!“

PŘIPRAVIL LUBOR FALTEISEK 
Ilustrace MILAN STANO
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KULTURA

Kulturní program březen 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

 Filmová projekce – Transport 
z ráje
Existenciální drama režiséra 
Zbyňka Brynycha z terezín

ského ghetta bylo natočeno podle povídkové 
knihy Arnošta Lustiga Noc a naděje. Úvodní 
slovo k filmu pronese historička Alice Aro
nová. Transport z ráje (Československo 1962, 
93 min) / Vstup volný

 Rudolf Jelínek a další – osudy 
palírenských podnikatelů 
z Vizovic
Historie zpracování ovoce na 

východní Moravě sahá nejméně do raného 
novověku, ale až s podnikatelským umem 
rodiny Jelínků se toto tradiční odvětví 
stávalo od konce 19. století celosvětově 
proslulým. Přednáška historika Marcela 
Sladkowského je součástí cyklu Čeští židov
ští podnikatelé přelomu 19. a 20. století. / 
Vstup volný

 Adam Hradilek: Anabáze Petra 
Artona
Přednáška historika Adama 
Hradilka představí stejnojmen

nou knihu věnovanou životnímu příběhu 
Petra Artona, uprchlíka před nacismem, letce 
RAF a poválečného agenta čs. komunistické 
rozvědky ve Velké Británii. Večer je součástí 
přednáškového cyklu pořádaného ve spo
lupráci 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 Šalomounovi 
a chrámu

Slyšeli jste o králi Šalomounovi a chrámu, 
který postavil v Jeruzalémě? Moudrost krále 
Šalomouna je dodnes proslulá. O tom všem 
si budou děti povídat se lvíčkem Arjem na 
další dílně. Vyrobí si vlastní návrh chrámu 
a dozvědí se, co znamená být moudrý.
Prohlídka: Maiselova synagoga / Vstupné: 90 Kč

MAISELOVA SYNAGOGA,  
Maiselova 10

 Milostná lyrika v barokní 
hudbě a hebrejských melodiích
Sopranistka Viktorie Kaplanová 
a cembalista Filip Dvořák 

představí písně, madrigaly a kantáty raného, 
středního a vrcholného italského baroka. 
Milostnou lyriku těchto skladeb doplňuje 
poezie George Gordona Byrona, který v roce 
1815 otextoval sbírku písní Hebrejské melo
die pro anglického židovského skladatele 
Isaaca Nathana. / Vstupné: 230 Kč

KULTURNÍ TIPY

 Památník ticha, nádraží Bubny
Vzpomínka na BIIb
Vzpomínka na největší hromad
nou vraždu československých 

občanů, vyhubení tzv. Terezínského rodin
ného tábora v Osvětimi, k níž došlo 8. 3. 1944. 
Jazzové trio Davida Dorůžky vzdá čest zesnu
lým i neznámému fotografovi unikátního, 
nedávno objeveného snímku zachycujícího 
deportaci těch, kteří se z Osvětimi nevrátili. 
Vzpomínky pamětníků přednesou studenti 
Lauderových škol.

 HYB4 Čítárna, Kampus Hybern
ská
Jidiš zpěv a vzdor – večer jidiš 
poezie

Večer poezie jidiš básníků z Litvy, Běloruska 
a z Ukrajiny. Od zasněných lyriků po židov

ské partyzány. Čte a komentuje jidišista 
a překladatel Petr Jan Vinš.

 Divadlo v Řeznické
Show Dr. Ruth
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 přežití. 
Česká režie: Radim Špaček

 Švandovo divadlo na Smíchově
Kabaret Winton
Příběh o hledání domova 
i vlastní krve navzdory dějinám 

v přitažlivém kabaretním žánru – se zpěvem, 
tancem, stepem i s podmanivou živou 
hudbou přímo na jevišti. Divadelní hra inspi
rovaná osudy dvou sester ze 669 dětí, které 
dostal během prvních osmi měsíců roku 
1939 Nicholas Winton a jeho spolupracovníci 
z pomnichovského Československa. Námět 
a první verze scénáře: Kateřina Tučková

 Studio DVA, Malá scéna
Arnošt Goldflam: Biletářka
Skvělá příležitost pro jednu 
herečku a její diváky. Jana 

Krausová ve slavné one woman show 
Arnošta Goldflama. Když se nečekaně 
v průběhu filmové projekce přetrhne páska, 
temperamentní biletářka se chopí příleži
tosti k vlastnímu vystoupení a prozradí na 
sebe víc, než se sluší… Nudit se rozhodně 
nebudete. Režie: Adam Kraus

 Roxy
Koncert Lola Marsh
Yael Shoshana Cohen a Gil Lan
dau se po čase vracejí do Prahy 

a mimo jiné s sebou vezou písně ze svého 
nového alba Shot Shot Cherry, které vzniklo 
během covidové pandemie. Hudební dvojice 
Lola Marsh v něm zůstává u originální 
směsice retro popu, orchestrálních melodií 
a dojemných balad.

 Divadlo na Fidlovačce
CoLab
Taneční projekt vytvořený 
třemi zahraničními cho

reografy z Japonska, Německa a z Izraele 
v podání českého souboru Pop Balet. Část 
s názvem Play/Ground uvede izraelský cho
reograf Vasko Nasonov spolu se svými taneč
níky. Jde o hru s gravitací a prostorem pro 11 
tanečníků, kteří hledají oporu nejen v půdě 
pod nohama, ale i v sobě navzájem. Nasonov 
zde představí vlastní pohybový slovník, 
který pracuje s kombinací contemporary, hip 
hop, house dance a floorwork.

PRAHA

ČTVRTEK

9. 3. 
18.00

ÚTERÝ

14. 3. 
18.00

ÚTERÝ

21. 3. 
18.00

NEDĚLE

12. 3. 
10.00

ČTVRTEK

23. 3. 
18.00

STŘEDA

8. 3. 
16.00

STŘEDA

8. 3. 
19.00

ČTVRTEK

9. 3. 
19.30

PÁTEK

10. 3. 
19.00

SOBOTA

18. 3. 
19.30

PONDĚLÍ

20. 3. 
19.00

PONDĚLÍ

27. 3. 
19.00

TIP MASKILU

 Jeden svět
Nevinnost (Innocence)
Podle režiséra Guye 
Davidiho Izrael není 

místem, kde by měla místo dětská 
nevinnost. Film premiérově uvedený 
na benátském festivalu odkrývá tra
gické dopady izraelského militarismu 
na životy tamní mládeže, odmala 
připravované k obraně vlasti.

Film bude uveden v rámci progra
mové sekce Nová božstva v následu
jících městech: Brno, Karlovy Vary, 
Olomouc, Opava, Plzeň, Praha, Ústí nad 
Orlicí.

Více informací: www.jedensvet.cz

22. 3. 
—

2. 4.
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 Modern Jewish History Semi
nar in Prague (online)
The Yiddish PEN Club’s Early 
Years. Formation and Self-

-Perception
V roce 1927 byl jidiš PEN klub přijat do mezi
národní spisovatelské organizace PEN. Tím 
byly jazyk jidiš a jeho literatura poprvé 
uznány a zastoupeny na mezinárodní úrovni. 
Centra jidiš PEN klubu se nacházela ve 
Varšavě, Vilniusu a v New Yorku a odrážela 
transteritorialitu jeho literatury. Přednáška 
poskytne vhled do formativních let jidiš PEN 
klubu a jeho sebepojetí. Přednáška proběhne 
v angličtině přes aplikaci Zoom na odkazu: 
https://us02web.zoom.us/j/82961863362.

 Božská Lahvice
Prezentace knihy Všechny 
řeky
V prostorách knihkupectví 

s kavárnou v Bílkově ulici na Starém Městě 
uvede překladatelka Lenka Bukovská román 
přední izraelské spisovatelky Dorit Rabinja
nové, líčící zakázaný milostný vztah Izraelky 
s Palestincem. Knihu, která se v Izraeli 
dočkala nejen literárních ocenění a nadše
ných kritik, ale také skandálu, vydalo letos 
v lednu nakladatelství Paseka. / Vstup volný

BRNO 
Židovská obec / Spolek ŠTETL

 Café Ernst, vila Stiassni, Hroz
nová 14
Purim
Nejveselejší ze židovských 

svátků připomíná, jak se den původně 
určený losem k záhubě Židů díky moudrosti 
a statečnosti královny Ester změnil v čas 
radosti. Přijďte si poslechnout příběh, který 
je i dnes více než aktuální, dozvědět se více 
o zvycích spojených s oslavou Purimu, 
ochutnat košer víno a tradiční Hamanovy 
uši a zatančit si na energickou hudbu kapely 
Hazafele. Masky vítány!

 Divadlo Husa na provázku, 
Zelný trh 9
Příběh knihy
Autorské zpracování téměř sto

leté historie rodiny Strachovy z Brna, které 
vyrůstá z příběhu knihy Machzor zabavené 
v Terezíně, znovu objevené a navrácené 
rodině. Tiché vyprávění knihy o osudech 
jejích majitelů svou dějinnou nedobrovolnou 
a tragickou jednoduchostí ohlušuje svět. 
Příběh knihy, příběh rodiny, příběh Evropy.

 sraz u modelu Brna na Morav
ském náměstí
Meziválečné obchodní portály 
židovských architektů v centru 

Brna
Na přelomu 20. a 30. let vznikala v centru 
Brna řada novostaveb s obchodním par
terem, v mnohých starších budovách pak 
procházely portály a interiéry prodejen 
razantními změnami za účelem moderni

zace. Kromě velkých skleněných výkladců 
umocňovalo velkoměstský charakter 
obchodů i jejich neonové osvětlení. Během 
procházky s historičkou architektury 
Zuzanou Ragulovou budou představeny jak 
příklady dobré praxe a citlivé rekonstrukce, 
tak portály úplně přestavěné či již zaniklé.

 sál OVK, tř. Kpt. Jaroše 3
Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Strýček Ludvík
Strýček Ludvík není jen tak 

nějaký obyčejný strýček. V příbězích oce
ňovaného izraelského spisovatele Jannece 
Leviho se tento novodobý Baron Prášil už 
setkal s kouzelníky, na chvíli se stal šaškem 
v Opačném království, kde lidé chodí po 
rukou, od jisté smrti ho zachránily jeho čtyři 
vlasy… a to není všechno! Pojďte společně se 
strýčkem Ludvíkem šplhat do oblak, kamará
dit se s obry, bojovat se strašidly a možná se 
i dozvědět pár důležitých věcí o životě.

 Nezamyslova 27, Brno – Žide
nice
Komentovaná prohlídka židov-
ského hřbitova

Od svého založení v roce 1852 až do součas
nosti slouží židovský hřbitov v Brně – Žideni
cích svému účelu. Na ploše tří hektarů je zde 
k poslednímu odpočinku uloženo přes 11 400 
lidí. Komentovaná prohlídka přiblíží nejen 
historii hřbitova a osudy zde pochovaných 
příslušníků význačných továrnických a prů
myslnických rodin, ale i tradice a zvyklosti 
židovského způsobu pohřbívání.

 Divadlo Reduta
Doktorka
Bílé pláště nepatří jen do neko
nečných seriálů! Uhájit pravdu 

v nemocnici, kde se každý okamžik hraje 
o něčí život, je obzvláště obtížné. Napětí, 
drama a překvapení, to vše v kombinaci 
s výbornými hereckými výkony, jimž domi
nuje představitelka titulní role. Hra brit
ského dramatika a režiséra Roberta Ickeho

TEREZÍN 
Památník Terezín

 Předsálí kina Muzea ghetta
Guido Oppenheim – Z Lucem-
burska do Terezína
Výtvarná výstava významného 

lucemburského malíře Guida Oppenheima 
u příležitosti 80. výročí jeho úmrtí v terezín
ském ghettu a 100. výročí navázání diplo
matických vztahů mezi Československem 
a Lucemburskem. Vernisáž proběhne ve 
středu 8. března ve 14 hod.

 Předsálí kina Malé pevnosti
Dneska ctí tě za svatého, zítra 
budeš sviňák
Dokumentární výstava Památ

níku koncentračního tábora Flossenbürg 
o osudech 15 československých vězňů 
a vězeňkyň z celkového počtu asi 4500, kteří 

byli vězněni ve Flossenbürgu. Výstava bude 
zahájena vernisáží 16. března ve 14 hod.

OSTRAVA

 Divadlo Jiřího Myrona
Ohad Naharin: Hora
Ohad Naharin patří k nej
slavnějším a nejžádanějším 

světovým choreografům. Je znám především 
jako tvůrce originálního baletního jazyka 
gaga, v němž dnes školí lektory po celém 
světě. Představení Hora je inscenací plnou 
překvapení a nečekaných situací. Známá 
témata Naharin rozehrává v nečekaných 
souvislostech a apeluje tak na naši fantazii. 
Světová premiéra inscenace Hora se odehrála 
v Jeruzalémském divadle v roce 2009.

PLZEŇ

 Dům šámese, Smetanovy sady 
80/5
Deník Věrky Kohnové – uve-
dení knihy a beseda

Kohnovi v lednu roku 1942 nastoupili do 
transportu na plzeňském nádraží a už se 
nevrátili. Do jejich bytu se nastěhovali jiní 
nájemníci, jejich věci se postupně poztrácely. 
Zmizelo vše kromě deníku, který si dvanác
tiletá Věrka Kohnová schovala u kamarádky 
své matky. Jaké rodinné tajemství k němu 
po letech přivedlo spisovatelku Janu 
Poncarovou? Jedinečná publikace vznikla 
ve spolupráci s historikem Jiřím Sankotem 
a odhaluje pohnutý příběh židovské dívky, 
jejíž život násilně ukončila druhá světová 
válka. Kniha bude v prodeji za 399 Kč.

 Rabínský dům, Palackého 442/3
Různé chutě judaismu – Moses 
Isserles
Přednáška Sylvie Wittmanové 

o slavném Mosesi Isserlesovi, polském aške
názském rabínovi, talmudistovi a poskovi 
(odborníkovi na židovské právo) / Vstup: 
30 Kč

Další tipy

Středa 8. 3. 20.00 Modrý trpaslík, 
Česká Třebová
Čtvrtek 9. 3. 20.00 Kafe v kině,  
Veselí nad Moravou
Pátek 10. 3. 18.00 Kolektivní dům,  
Zlín
Naama Guggenheim Spring Tour
Mladá izraelská soulová zpěvačka si 
postupně získává publikum po celé Evropě 
a v březnu zavítá i k nám. Naama Guggen
heim pochází z Tel Avivu, část života však 
strávila v USA i v Evropě a i díky tomu vnáší 
do své hudby prvky všech tří kontinentů 
a několika hudebních žánrů. Naama píše 
a zpívá své písně převážně anglicky a větši
nou si je produkuje sama.

ÚTERÝ

28. 3. 
17.00

ČTVRTEK

30. 3. 
18.00

NEDĚLE

5. 3. 
16.00

ÚTERÝ

7. 3. 
19.00

ČTVRTEK

9. 3. 
17.30

NEDĚLE

19. 3. 
10.00

NEDĚLE

26. 3. 
10.00

ÚTERÝ

14. 3. 
19.00

8. 3. 
—

14. 6.

16. 3. 
—

10. 6.

16., 18., 
21. 3.

18.30

STŘEDA

8. 3. 
17.00

ČTVRTEK

9. 3. 
17.00
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POEZIE

Anna Štičková:
Slova ztrácím a objevuju
Někdy se bojím že zmizí kus mě
když zaslechnu tvoje slova která říkám já
ztrácím koncovky
vypadávají mi z kapes kabátu
když spěchám na vlak do dřívějších dob
a z batohu mezi kartáčkem a pyžamem
pak vytahuju nová slova
která jinde neznají

Jsem napůl tehdy i tady
snažím se udržet slova –
lepenka a nastevřít
čemuž nerozumíš a směješ se mi
stejně tak když přijdu z města dýl
zároveň chci porozumět novým –
šalinkarta a okurek
přičemž kokino odmítám

Ve stejném časovém pásmu
kde ztrácím i potkávám
vytváříme náš vlastní jazyk
který se nenápadně objevuje
v lednici mezi labneh a džemem
a na vzkazech co si necháváme na stole

Věstník Maskil – registrace MK ČR č. E 14877. 
Vydává židovská kongregace Bejt Simcha, 
přidružený člen Federace židovských 
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redakce@maskil.cz. 
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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 antologiích 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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