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Uběhlo 30 let od 
17. listopadu 1989 a pádu 
komunismu. Co znamenal 
konec komunistického 
režimu pro československou 
židovskou komunitu? 
Co se za 30 let změnilo?
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Úvodník

Vítejte v novém roce, který se rychle plní 
mnoha událostmi. 16. října se konalo již 
téměř tradiční Bubnování pro Bubny. 
Na tento den připadl také jarcait rabína 
Gustav Sichera, který se v roce 1928 stal 
rabínem na pražských Královských Vino-
hradech, což byla jedna z nejpočetnějších 
židovských obcí v republice. Počátkem 
30. let se stal vrchním pražským rabínem. 
Po nástupu nacismu se mu podařilo emi-
grovat do Palestiny. Zpět do vlasti se vrátil 
až v roce 1947. Jako nejvyšší představitel 
pražského a zemského rabinátu se pokou-
šel oživit náboženský život židovských 
obcí.

Vrchní zemský rabín Karol Sidon 
získal Státní cenu za literaturu, rozhovor 
s panem rabínem nejen o literatuře při-
neseme v některém z příštích čísel. Gra-
tulujeme k ocenění a vzpomínky rabína 
Sidona spojené s rokem 1989 si můžete 
přečíst již v tomto čísle.

V rubrice Aktuality se dozvíte o situaci 
kolem (ne)zdanění církevních restitucí 
a výročí transportu do Niska, prvního 
transportu z Československa.

Bejt Simcha stejně jako jiné židovské 
komunity oslavila Sukot, Šmini aceret 
i Simchat Tóra, a tak čteme Tóru zase 
pěkně od první kapitoly. Fotografie 
z uplynulého měsíce, nabitého svátečními 
událostmi, najdete v rubrice Dění v Bejt 
Simcha.

Toto číslo je věnováno z velké části 
výročí 30 let od pádu totality. Co znamenal 
pád komunismu a následné rozdělení 
Československa pro židovskou komunitu? 
Jak probíhala obnova židovského života ve 
svobodném státě, jak se život posunul od 
tragédie šoa k návaznosti dalších generací, 
jak se změnila péče o přeživší a židovské 
seniory, ale také o mládež, jak postupně 
vznikly tři židovské školky a škola, jak se 
vyvíjela mezinárodní spolupráce, pluralita 
názorů a mnoho dalšího najdete v tomto 
čísle.

Hezký a barevný podzim a příjemné čtení.

vaše redakce

rabínské slovo

Čemu se učíme v paraše 
Chajej Sara
o šabatu, který připadá 
na 23. listopad, čteme 
v synagogách parašu Chajej 
Sara (1. Mojžíšova 23‚1–25‚18).

Paraša začíná slovy …י ָשָׂרה ְהיּו ַחֵיּ  [Doba] – ַוִיּ
života Sáry byla… Paraša tedy začíná slovem 
život, ale ve skutečnosti začíná úmrtím Sáry, 
která zemřela v Hebronu ve věku 127 let. 
Těsně před koncem paraši čteme slova 
י ַאְבָרָהם… ֵני־ַחֵיּ ה ְיֵמי ְשׁ  Toto jsou dny let – ְוֵאֶלּ
Abrahamova života…, ale dovídáme se tu 
o Abrahamově smrti ve 175 letech a o jeho 
pohřbu v hebronské jeskyni Machpela, 
kde již odpočívala jeho milovaná žena Sára 
(1. Mojžíšova 25‚7–10). Dvakrát je uvedeno 
slovo život, ale hovoří se zde vlastně o smrti. 
Když se člověk narodí, má již v prvních 
vteřinách života zakódován i svůj pozemský 
konec. Někteří lidé se ptají, proč jsou vlastně 
na světě, proč se narodili, když je jim souzeno 
zemřít. Také se ptají: „Proč jsem na světě, 
čeká-li mne temný hrob. Nebylo by lépe se 
vůbec nenarodit?“

V Pirkej avot III‚1 čteme: Akavja ben 
Mahalal’el řekl: Měj na zřeteli tři věci, a tak 
neupadneš do hříchu: věz, z čeho pocházíš, 
kam se ubíráš a komu budeš skládat účty. 
Z čeho pocházíš – z páchnoucí kapky. Kam 
se ubíráš – na místo, kde je prach, hniloba 
a červi. A komu budeš skládat účty – králi, 
jenž je Král králů, Svatému, budiž veleben. 
Každý člověk má však na této planetě své 
nezastupitelné místo a důležité poslání, 
které by během svého života měl splnit, 
aby mohl složit Hospodinu účty ze svého 
pozemského bytí. Neméně důležité je, aby na 
člověka, který odešel na věčnost, vzpomínali 
ostatní lidé v dobrém, připomínali si jeho 
vynikající vlastnosti a též hodnoty, které po 
sobě zanechal, jak duchovní, tak hmotné.

Co se stalo, že Sára tak náhle zemřela? 
Odpověď nám dává 32. kapitola midraše 
Pirkej d’Rabi Eliezer: A když přišel Avraham 
z hory Morija, hněval se Samael (anděl smrti, 
satan), poněvadž se mu nepodařilo ukojit 
svou žádost znemožnit Avrahamovu oběť. 
Co učinil? Šel a řekl Sáře: „Zdalipak jsi, Sáro, 
slyšela, co se stalo ve světě?“ Řekla mu: „Ne.“ 
A on jí řekl: „Tvůj starý muž vzal chlapce 
Jicchaka a chce ho obětovat jako celooběť! 
A ten chlapec pláče a kvílí, že není, kdo by 
ho zachránil.“ Ihned začala plakat a kvílet. 
Třikrát zaplakala oproti třem tekiot a třikrát 
zakvílela oproti třem jevavot (zvukům šofaru 
o svátku Roš ha-šana) a její duše vylétla a ona 
zemřela. Náš otec Avraham pak přišel a nalezl 
ji mrtvou, poněvadž je řečeno (1. Mojžíšova 
23‚2): Avraham přišel, aby jí želel a oplakal ji. 
(Překlad: r. K. E. Sidon)

V paraše se dosti podrobně popisuje jed-
nání mezi Abrahamem a Chetejci a později 
mezi Abrahamem a Efronem chetejským 
o koupi důstojného místa k pořbení Sáry. 
Chetejci mu chtějí místo k pohřbu darovat, 
ale Abraham odmítá přijmout hrobové místo 
darem. Nakonec kupuje od Efrona jeskyni 
Machpelu s bezprostředním okolím za 400 
šekelů stříbra a poté tam pohřbil svou milo-
vanou ženu. Díky Abrahamově neústupnosti 
a ochotě zaplatit za jeskyni Machpelu plnou 
cenu, stala se tato hrobka prvním dědičným 
vlastnictvím židovského národa v kena‘án-
ské zemi, v Eretz Jisrael.

Židovský hrob
Jeskyně Machpela v Hebronu, která se 
stala hrobkou našich praotců a pramatek, 
nás přivádí k termínu קבר ישראל – židovský 
hrob. Tento termín má obrovský, přímo 
posvátný význam v životě židovské pospo-
litosti. Kdekoli se Židé usadili, jejich první 
starostí bylo vybudovat rituální očistnou 
lázeň – mikve a založit hřbitov – bejt almin 
či bejt ha‘kvarot. Žid nebo Židovka, kteří 
jsou mnohdy vzdáleni zbožnému způsobu 
života a nedodržují prakticky žádné micvot, 
přece jen chtějí spočinout na židovském 
hřbitově v židovském hrobě. Taktéž jednou 
z nejdůležitějších náboženských povinností 
nás živých je, nejen doprovodit zesnulého na 
jeho poslední cestě, ale každému ze souvěrců 
zajistit důstojný židovský pohřeb. Dodnes 
jsme svědky nezměrného úsilí Státu Izrael 
a židovské pospolitosti zajistit padlým či 
zahynuvším Židům židovský pohřeb a hrob. 
Již více než pět desetiletí se Izrael snaží 
dosáhnout navrácení ostatků svého rozvěd-
číka Eli Kohena popraveného roku 1965 v syr-
ském Damašku. Podobně je tomu s ostatky 
leteckého navigátora Rona Arada, který byl 
roku 1986 zajat v jižním Libanonu šíitskou 
milicí Amal, poté předán Hizballáhu, a nako-
nec se asi dostal do vězení Revolučních gard 
v Teheránu, jimiž byl pravděpodobně zavraž-
děn. Podobně se snaží Izrael o to, aby Hamás 
vrátil ostatky několika padlých vojáků IDF, 
kteří bojovali v Pásmu Gazy.

„nespřízníš se s nimi…“
Zmíněná paraša se též dotýká velmi důležité 
zásady, která stmeluje a udržuje jedineč-
nost židovského národa. Starý Abraham 
zapřísahá svého služebníka, damašského 
Eliezera, aby nebral pro jeho syna Izáka ženu 
z místních dívek, z dcer Kena‘ánců, mezi 
nimiž sídlí, ale aby šel do Mezopotámie, 
odkud Abraham pochází, a odtamtud, 
z kruhu rodiny jeho bratra Náchora, přivedl 
nevěstu pro Izáka (1. Mojžíšova 24‚1–9). To 
činí Abraham proto, že velmi dobře zná nábo-
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ženské zvyklosti a praktiky Kena‘ánců, které 
bytostně protiřečí Abrahamovu pojetí světa.

Abraham žije uprostřed Kena‘ánců, 
s nimiž udržuje velmi dobré sousedské 
vztahy. Podobně je v přátelských vztazích 
s hebronskými Chetejci, kteří o něm říkají, 
že je kníže Boží, a jedná s nimi s patřičným 
respektem.

Je správné, že Židé žijící uprostřed jiných 
národů, žijí s nimi v přátelských vztazích 
a harmonii. Avšak tyto vztahy by neměly 
přerůst ve vzájemné sňatky Židů a jinověrců. 
V 5. Mojžíšově 7‚3–4 se uvádí:

ן ִלְבנֹו ּוִבּתֹו לֹא־ ָך לֹא־ִתֵתּ ְתּ ם ִבּ ן ָבּ ְולֹא ִתְתַחֵתּ
ְנָך ֵמַאֲחַרי ְוָעְבדּו ֱאלִֹהים י־ָיִסיר ֶאת־ִבּ ח ִלְבֶנָך. ִכּ  ִתַקּ

ֲאֵחִרים…
Nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš 

za syna někoho z nich ani jeho dceru nevezmeš 
pro svého syna. To by odvrátilo tvého syna ode 
mne, takže by sloužili jiným bohům…

Objasnění výše uvedených slov Tóry 
v talmudickém traktátu Jevamot 23a se stalo 
základem dodnes platného halachického 
ustanovení a v zásadě dalo jednoznačnou 
odpověď na neustále se opakující otázku: 
„Kdo je Žid?“.

 אמר ר׳ יוחנן משום ר׳ שמעון בן יוחי אמר קרא
(דברים ז, ד(: "כי יסיר את בנך מאחרי" בנך מישרא־
 לית קרוי בנך ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי

בנך אלא בנה.
Řekl rabi Jochanan jménem rabiho Šimona 

ben Jochaje, verš (5. Mojžíšova 7‚4) uvádí: To 
by odvrátilo tvého syna ode mne. Tvůj syn 
porozený Židovkou se nazývá tvým synem. 
Avšak tvým synem se nenazývá ten, který 
pochází od pohanky (jinověrkyně), ten se 
nazývá jejím synem.

Pokud tedy je matkou Židovka, její 
dítě je považováno za Žida. Je-li však jeho 
matkou jinověrkyně, nelze podle halachy 
její dítě považovat za Žida. Tato talmudická 
zásada má jistě své opodstatnění. Například 
dosud nenarozené dítě v útrobách matky je 
nedílnou součástí jejího těla jak z fyzické, 
tak duchovní stránky. Po narození dítěte je 
matka první, která mu vštěpuje základy své 
víry, svého světonázoru. Matka je též první, 
která seznamuje své dítě s tradicí, v níž sama 
vyrostla a byla vychována.

Vraťme se však do nedávné doby. Minis-
tryně a poté i předsedkyně izraelské vlády 
Golda Meirová (1898–1978), o níž nelze říci, že 
by byla zbožnou Židovkou, měla říci svému 
synovi Menachemovi, který se chystal na 
studia v USA toto: „Budu ochotna ti promi-
nout všechna pochybení, která v budoucnu 
učiníš a prominu ti všechna provinění, 
kterými se vůči mně proviníš. Vezmeš-li 
si však za ženu nežidovskou dívku – to ti 

nikdy neprominu.“ Toto Goldino varování lze 
pochopit. Postupem času chce každá židov-
ská matka mít židovské vnuky.

Jistě, pokud byl smíšený sňatek již uza-
vřen, není to „konec světa“. V tomto případě 
halacha umožňuje třeba konverzi – giur. 
Pokud se jeden z partnerů seriózně rozhodl 
pro konverzi, vyžaduje to od obou manželů 
jistě velmi dalekosáhlou změnu v jejich 
duchovním životě a současně převratnou 
změnu životního stylu celé rodiny. Nebývá to 
lehká cesta, ale pokud se někdo pro konverzi 
vážně rozhodl a úspěšně ji završil, stává 
se nejen Židem nebo Židovkou, ale přímo 
synem či dcerou našeho otce Abrahama, 
pokoj jeho duši – בן או בת אברהם אבינו, עליו 
 Může některý rodilý souvěrec říci .השלום
o sobě to co konvertita, že je přímo synem 
nebo dcerou našeho biblického praotce 
Abrahama?

Abrahamův služebník se vydává s deseti 
velbloudy a bohatými dary na cestu do 
aramského Dvojříčí s jasným cílem – najít 
vhodnou nevěstu pro Izáka. Ke konci své 
cesty, v podvečer, Eliezer dorazil před Nácho-
rovo město ke studni, k níž přicházely ženy 
čerpad vodu. Tam velbloudy zastavil, aby je 
napojil. Současně prosil Hospodina, aby mu 
dal poznat pravou nevěstu pro Izáka. Dívka, 
která mu dá napít a napojí jeho velbloudy, ta 
bude tou pravou. Tu přišla ke studni hezká 
a milá dívka, která mu ochotně dala napít 
ze svého džbánu a napojila i jeho velbloudy. 
Když mu též řekla, že je dcerou Betúele, 
vnučkou Náchora, Abrahamova bratra, 
poznal, že Bůh s ním učinil milosrdenství. 
Rivka, Abrahamova praneteř, jej pozvala do 
domu svého otce a tam pak Eliezer vyprávěl 
Betúelovi a Rivčinu bratru Lábanovi o svém 
úkolu, který dostal od Abrahama. Rivka sou-
hlasila stát se Izákovou ženou a před odjez-
dem do kena’ánské země ji otec s bratrem 
žehnají slovy (24‚60): ֲאֹחֵתנּו ַאְתּ ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה 
ַער שְֹׂנָאיו  Sestro naše, buď – ְוִייַרׁש ַזְרֵעְך ֵאת ַשׁ
matkou nesčíslných tisíců, tvé potomstvo ať 
obsadí bránu těch, kteří je nenávidí! Dodnes 
je zvykem, že první částí tohoto požehnání 
žehnáme nevěstu v okamžiku, kdy ji ženich 
zahaluje obličej závojem předtím, než ona 
dojde pod chupu.

Když dorazila Rivka s Eliezerem do Kena-
‘ánu, spatřila v dálce jakéhosi muže. Sesedla 
z velblouda a zeptala se Eliezera, kdo je ten 
muž, který jim jde naproti, a on odvětil, že to 
je Izák, její budoucí muž. Tak se uprostřed 
pole porvé setkávají Rivka s Izákem. Izák 
poté uvedl Rivku do stanu své matky Sáry, 
čímž jí „předal žezlo“ pramatek židovského 
národa.

Jak jsme na počátku uvedli – paraša sice 
začíná smrtí Sáry a končí smrtí Abrahama, 
ale na jejím konci začíná životní příběh plný 
lásky mezi Rivkou a Izákem, který však není 
prost dramatických momentů. O tom nám 
však bude vyprávět až paraša následující…

rabín daniel Mayer 
Foto: Stříbrná mince 2 nIS s vyobrazením Izáka 
a rebeky ze série „Obrazy z bible“ (2018)

bejt simcha
Maiselova 4, 110 00 Praha 1
telefon: 603 393 558
e-mail: kehila@bejtsimcha.cz
web: www.bejtsimcha.cz

Jak ZískÁvaT Maskil?

a) v elektronické podobě na www.maskil.cz

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

PrograM beJT siMcha

listopad 2019
náboženské akce – bohoslužby:

kabalat šabat

každý pátek od 18.30

rodinná bohoslužba:  
kabalat šabat 29. listopadu

V pátek 29. 11. od 18.30 v Bejt Simcha 
(Maiselova 4, Praha 1). Bude připravena 
zkrácená bohoslužba pro všechny gene-
race, následný program a pohoštění.

vzdělávací akce a kurzy:

ivrit – hodiny hebrejštiny pro začátečníky 
každé úterý od 18.00, pro pokročilé ve 
čtvrtek od 18.00 a pro středně pokročilé 
od 19.30

Úvod do judaismu každé úterý od 19.45
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následoval sukot, který jsme tentokrát slavili 
na zahradě u sylvie Wittmannové. suka byla 
malá, ale milá, zahrada velká a účast hojná. 
klimatické změny pokračují, což je v globálním 
pohledu negativní jev, ale s ohledem na oslavu 
svátku sukot ve střední evropě, nám změna 
počasí pomohla. bylo hezky teplo, slunečno, 
a tak si všichni zájemci mohli tradičně zatřást 
lulavem a vyslechnout sukotové povídání. 
domů se všichni rozešli, když už na nebi svítily 
hvězdy.

simchat Tóra jsme letos poprvé slavili 
dohromady s členy Pražské židovské obce. Tóra 
z bejt simcha tedy byla slavnostně přenesena 
až ke staronové synagoze, kde oslava 
pokračovala.

18. října se konal další gut 
šábes. Toto posezení se 
zajímavým hostem navazuje 
vždy jednou za měsíc na 
šabatovou bohoslužbu. 
Tentokrát do bejt simcha 
přišla eva dudová, 
zakladatelka projektu 
Přestupní stanice, který 
vytváří bezpečná pracovní 
místa pro lidi bez domova 
a poskytuje jim podporu. 
Téma bezdomovectví se tak 
vztahovalo ke svátku sukot, 
kdy i naši předci putovali jako 
bezdomovci pouští.

každý poslední pátek 
v měsíci patří šabat 
rodinám a dětem. 
bohoslužba je 
zkrácená a následuje 
pak program pro děti 
a občerstvení. Příští 
rodinná bohoslužba 
bude 29. listopadu. 
Pokud máte děti 
jakéhokoliv věku, rádi 
vás všechny přivítáme, 
i s dortem.

dění v beJT siMcha

Uplynulý měsíc 
byl nabitý 
svátky, sešlostmi 
a událostmi nejen 
v Bejt Simcha

Jom kipur se stejně jako roš ha-šana slavil v Pinkasově synagoze. slavnostní zakončení půstu 
probíhalo v prostorách bejt simcha, kde již na všechny vyhladovělé čekalo vegetariánské občerstvení, 
jak vidno na fotografii, téměř se nevešlo na stůl.

kaTeřina MikulcovÁ
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ankeTa

Anketa Maskilu k 30. výročí pádu 
komunismu v České republice

1. Tomáš kraus, tajemník Federace 
židovských obcí v České republice

Jaký byl podle vás život židovské komunity 
v České republice před rokem 1989? Na co 
nejvíce vzpomínáte?

Období před rokem 1989 je široký pojem. 
Úplně jiná byla situace v šedesátých letech, 
kdy se na obci pořádaly legendární před-
nášky, a osmdesátá léta tuhé normalizace, 
kdy byla obec pod drobnohledem režimu. 
Osobně nejraději vzpomínám na chanukové 
a purimové večírky, kdy se v Maislovce – 
natruc politické situaci – sešli lidé, kteří by 
se tam jinak nikdy neobjevili.

Co přinesl 17. listopad 1989? Jak probíhaly 
změny režimu v rámci komunity?

To je na historickou studii. Stručně jde 
říci, že to skutečně byl – tak jako ve všech 
jiných oblastech – naprostý přelom. To, o čem 
jsme do té doby jen snili, bylo ihned možné, 
třeba odjet do Izraele. Co se komunity týče, 
klíčovou roli tady sehrál pan doktor Galský, 
kterého komunistický režim dost proná-
sledoval a ihned po listopadu byl zvolen do 
funkce předsedy tehdejší Rady ŽNO.

Jak hodnotíte židovskou komunitu teď – 
30 let od pádu komunismu?

Podařilo se nám vybudovat systém 
institucí a obnovit tak židovský život. Jsme 
bez nadsázky v jedné z nejlepších situací na 
světě, díky mnoha faktorům, mj. nízké míře 
antisemitismu. Jediným naším nepřítelem 
je demografie. Pokud neuděláme víc pro to, 
abychom získali další generaci, naše třiceti-
letá práce byla k ničemu.

2. karol efraim sidon, vrchní zemský 
rabín České republiky

Jaký byl podle vás život židovské komunity 
v České republice před rokem 1989? Na co 
nejvíce vzpomínáte?

Nejvíce, a nejen já sám, vzpomínám na 
minjan Staronové synagogy, počínaje pány 
Viktorem Feuerlichtem, vrchním kantorem 
(a jeho manželkou), Miki Rothem, naším prv-
ním učitelem hebrejštiny, panem Starkem, 
který si žil v komunistické Praze jako kdyby 
komunistů nebylo, MUDr. Meszárosem, inže-
nýrem Szálayem, který si denně vázal tefilin, 
poněvadž to před smrtí slíbil otci, šámesem 
panem Neumannem (a jeho manželkou), 
panem Gubim, který se před válkou dobře 
znal s mým tatínkem a strýcem Karolem), 
panem inženýrem Grünbergem, později 
vynikajícím učitelem náboženství, který měl 
tehdy k náboženství a obzvláště ke chasidi-
smu velmi kritický odstup a tak trochu se 
styděl za to, že umí číst z Tóry, a konče třeba 
panem magistrem Wassermannem, poz-
dějším předsedou pražské obce, který si při 
bohoslužbě čítal v novinách a obdivuhodně 
se vyznal v literatuře. Byla to bohatá škála 
osobností pocházejících většinou z Podkar-
patské Rusi nebo ze Slovenska, kde se asimi-
lace, oproti Praze, o jednu, dvě až tři generace 
opozdila. Pro nás pár, o generaci mladších, 
kteří jsme se teprve židovství učili, to byla 
i škola života, protože jsme byli přirozeně 
zvědaví na jejich životní osudy, byli nuceni 
poznávat jejich povahy a vzájemné vztahy, 
které nebyly vždycky harmonické, a přesto 
jsme byli při tom, když se všechna ta lidská 
různorodost zázračně slila v modlitbě.

Co přinesl 17. listopad 1989? Jak probíhaly 
změny režimu v rámci komunity?

V té době jsem byl v exilu, ale měl jsem 
obrovskou radost, když jsem se dozvěděl, že 
k obdobě sametové revoluce došlo na židov-
ské obci v Praze ještě dříve, než nastala ta 
velká, na kterou se muselo čekat, a že jejími 
iniciátory byli mí přátelé Leo Pavlát a Jiří 
Daníček ze Staronové a Saša Putík z Jeruza-
lémské synagogy.

Jak hodnotíte židovskou komunitu teď – 
30 let od pádu komunismu?

Podle mého měla pražská židovská obec, 
kromě toho, že tu sehrála roli Praha jako 
hlavní město, oproti menším komunitám 
v Čechách a na Moravě, obrovskou výhodu 
právě v tom, že disponovala několika mlad-
šími lidmi, pro které nebyl judaismus španěl-
skou vesnicí a měli vcelku jasnou představu, 
co je třeba dělat, aby se obec začlenila do 
rodiny židovských komunit ve světě nejen 
z hlediska správy získaného majetku, ale i po 
stránce intelektuální, morální a duchovní. 
Za velký úspěch proto pokládám i fakt, že 
vedení pražské obce, právě proto, že dispo-
novala navráceným majetkem, zabránilo 
jeho „tunelování“ v době, kdy se v celém 
Československu přirozeně zhaslo. Důležitým 
aspektem přitom však bylo, že obec postupně 
ztrácela předtím rozšířený pocit, že „jsme 
poslední Židé a s námi židovství končí,“ když 
viděla jinou perspektivu. Díky tomu všemu 
se pražská židovská obec za třicet let mohla, 
jak dovnitř, tak navenek, proměnit v respek-
tovanou komunitu, byť tím nechci říci, že 
bez problémů do budoucnosti. Nepokládám 
je však za smrtelnou hrozbu, protože si přes 
různé postoje k židovství našla cestu porozu-
mění jednoho vůči druhému. 

slavnostní inaugurace 
rabína karola sidona 
a karol sidon s Jiřím 
daníčkem, václavem 
havlem po uvedení do 
funkce. Fotografie archiv 
Paměť národa
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rok 1989

JDC a nástup demokracie 
v Československu
vzpomínka yechiela bar 
chaima, který působil po roce 
1989 jako zástupce JoinTu pro 
Československo.

JOINT tedy JDC tedy Americký židovský dis-
tribuční fond byl na seznamu nežádoucích 
organizací v Československu od roku 1950. 
Ovšem problémy začaly ihned po převzetí 
moci komunisty v roce 1948. V roce 1950 
v době zahájení procesu s Rudolfem Slán-
ským uzavřela režim pražskou kancelář JDC 
a zabavil všechny spisy. Vláda démonizovala 
přítomnost společnosti JOINT a místní 
partnery, ať už židovské obce, spolky nebo 
jednotlivce, perzekuovala, o čemž svědčí 
mnoho záznamů dodnes uchovaných 
v Archivu bezpečnostních složek. Z nějakého 
důvodu bylo spojení JDC s Židy v Čechách 
a na Slovensku přerušeno až v roce 1953.

Přestože výkonný místopředseda Společ-
ného výboru Charles Jordan přišel o život při 
návštěvě Prahy v srpnu 1967, oficiální pro-
pojení mezi československými židovskými 
komunitami bylo obnoveno až v roce 1981. 
Ovšem pouze distančně. Do roku 1989 bylo 
zástupcům JDC režimem odmítáno vydání 
vstupních víz.

Komunistický režim se po desetiletí 
zaměřoval na místní židovské komunity. 
Zatímco JOINT a další mezinárodní židovské 
organizace byly drženy na uzdě, totalitní 
vláda bránila místním Židům v přístupu 
k židovskému učení, zbavila je jejich majetku 
a důkladně rozdělila komunity prostřednic-
tvím sítě policejních informátorů.

Přestože se v roce 1988 objevilo nové 
vedení Svazu slovenských židovských 
náboženských obcí, pokračoval v roce 1989 
v Čechách a na Moravě boj mezi starou 
gardou a skupinou mladších disidentů 
shromážděných kolem postavy Dr. Desidera 
Galského. Souběžně se sametovou revolucí 
v národním měřítku Galsky a jeho tým 
nakonec na konci roku 1989 převzali Radu 
židovských obcí (později přejmenovanou na 
Federaci židovských obcí).

Když jsem v lednu 1990 poprvé přišel 
do Prahy a Bratislavy jako nový ředitel JDC 
pro Československo, viděl jsem, že židovské 
vedení v obou hlavních městech touží znovu 
rozvíjet své komunity a obnovit židovský 
život v atmosféře svobody.

Generace, která v době útlaku udržovala 
s vypětím sil jen minimum židovského 
života, chtěla chránit a pokud možno zlep-
šovat ty programy, které tvořily jádro jejich 

činnosti: pomoc chudým a starším, péče 
o synagogy a hřbitovy.

Po sametové revoluci se k židovství 
přihlásili i další lidé, ale tito nováčci, kteří 
byli starými členy mnohdy považováni za 
jakési přivandrovalce, toužili po jiném druhu 
židovských společenských a vzdělávacích 
aktivit, které nebyly během komunismu 
možné. Pomáhalo také mnoho zahraničních 
židovských organizací.

JOINT vstoupil na scénu jako jakýsi dál-
kový manažer a donor toho, co už existovalo, 
ale fungovalo s různými problémy, tedy 
programu pro slabé a izolované. JOINT byl 
a zůstal přísně nepolitickým.

Mezi signatáři Charty 77 byli také židovští 
disidenti jako Karel Sidon, který se později 
stal vrchním rabínem, a Jiří Daníček, který 
nahradil Dr. Galského jako předsedu, když 
zemřel při automobilové nehodě v roce 1991.

Co se dělo v tomto horečnatém období? 
Podporoval by JOINT nezávislou místní 
iniciativu a sebeprosazení, nebo by se stal 
novým a stejně dominujícím „komisařem“ 
nahrazujícím ty z bývalého režimu, který 
nyní zmizel?

Tento nevyslovený princip apolitické 
pomoci se ukázal být zvláště významný 
v době demokratického přechodu. Když 

Zakládání Československé unie židovské 
mládeže. P. Zavarský a T. Jelínek. Foto M. šmok
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V období komunistické vlády 
byli Židé navštěvující 
synagogu pod stálým 
dohledem a sociálními 
a ekonomickými tlaky ze 
strany státu.

padla železná opona, židovské komunity ve 
střední a východní Evropě byly náhle vysta-
veny působení různých organizací a jednot-
livců, kteří v některých případech ohrožovali 
jak jejich nezávislost, tak jejich důstojnost.

Často se jednalo o různé „drsné chlapy“, 
mnohdy zapojené v mezinárodní židovské 
komunitě. V podstatě se řídili známým 
imperialistickým modelem. Podle této 
logiky byli nově osvobození Židé ze střední 
a východní Evropy – a někdy i jejich národní 
vlády – dobří především k tomu, aby sloužili 
veřejným a soukromým zájmům těchto 
jednotlivců a organizací. Byl jsem svědkem 
několika takových scén, tlaků a podivných 
nabídek. Postkomunistické státy včetně 
místních židovských komunity se stávali 
lovištěm všemožných dobrodruhů a zlato-
kopů.

Když jsem v lednu 1990 poprvé přijel 
do Prahy, zjistil jsem, že program peněžní 
pomoci poskytované chudým Židům v Praze 
sponzorovaný JDC byl dost neprůhledný. 
Nikdo netušil, proč osoba X obdržela něco 
a osoba Y něco zcela jiného.

Rychle jsme zavedli objektivní standardy 
způsobilosti pro poskytování takové pomoci, 
která umožnila sociálním pracovníkům 
Židovské obce zhruba vyrovnat individuální 
disponibilní příjem, jakmile byly zohledněny 
všechny povinné výdaje na nájem, služby 
a zdravotní péči. Díky tomu se také výrazně 
zvýšila úroveň finanční pomoci a počet 
příjemců.

Postupně získala Židovská obec zpět dříve 
znárodněné budovy a začala je pronajímat. 
Díky tomu se ustálil příjem do obecní 
pokladny. JDC tedy přerušila svou dotaci 
košer kuchyně. Prostředky JDC tak mohly 
být využity pro jiné účely a současně obec 

získala větší pravomoc řídit své vlastní 
záležitosti.

V té době (počátek 90.let) bylo nejna-
léhavější výzvou v očích vedení židovské 
komunity zajištění kvalitní péče přeživším 
šoa. Mnozí již byli ve věku, kdy již nezvládali 
bydlet sami a děti žily mnohdy v zahraničí. 
JOINT pomohl zajistit, aby pražská židovská 
komunita obdržela granty z Claims Confe-
rence, nejprve na vytvoření chráněné bytové 
jednotky v pražských Holešovicích a poté 
na Penzion Charlese Jordana, předchůdce 
dnešního Hagiboru. V Izraeli vyvinul JOINT 
soubor špičkových odborných znalostí 
v oblasti ústavní péče o seniory. Cítil jsem 
povinnost nabídnout komunitě přístup 
k takovým odborným znalostem, které byly 
velmi potřebné.

Tato spolupráce však byla provázena 
řadou vyjednávání a složitých vztahů pře-
devším s tehdejším předsedou obce panem 
Wassermanem, který si však po několika 
jednáních uvědomil, že odborníci nechtějí 
nijak ohrozit jeho autoritu, ale jen předat 
znalosti a pomoc.

Vždy a všude, kde JOINT působil, jsme se 
snažili vyhnout věčné otázce „Kdo je Žid?“. 
Snažili jsme se vytvářet příležitosti pro 
všechny, kteří se považovali za Židy, ať už 
uvnitř nebo mimo zavedenou komunitu.

V roce 1990 nebyli členové pražské židov-
ské komunity nijak zvlášť nábožensky zamě-
ření, ale akceptovaní byli pouze ortodoxní 
rabíni. Brzy se přihlásili různí neortodoxní 
jednotlivci, aby požádali o finanční podporu 
JOINT za účelem založení nebo posílení 
jejich alternativních náboženských organi-
zací.

Přispěli jsme tedy k rozmachu Bejt Sim-
cha (reformní judaismus) a k založení Bejt 
Praha (konzervativní judaismus). Podporou 
místních neortodoxních partnerů v Praze 
pomohl JOINT otevřít cestu židovskému 
pluralismu v celé střední a východní Evropě, 
což umožnilo většímu počtu Židům najít své 
místo v širší komunitě.

V období komunistické vlády byli Židé 
navštěvující synagogu pod stálým dohledem 
a sociálními a ekonomickými tlaky ze strany 
státu. JDC platilo určitou částku těmto 
odvážlivcům, kteří navštěvovali synagogu 
v období totality.

Dr. Leo Pavlát, současný ředitel Židov-
ského muzea v Praze, mi vyprávěl o stálém 
návštěvníkovi Staronové synagogy, který, 
oblečený v obyčejných šatech, týden po 
týdnu sledoval, kdo synagogu navštěvoval.

Zástupce STB se samozřejmě účastnil 
také páteční bohoslužby večer 17. listopadu 
1989. „Věděli jsme, že hra skončila,“ řekl Leo, 
„když ten chlap následující šábes zmizel.“

Jakmile byla zajištěna svoboda nábo-
ženského vyznání, dospěl jsem k závěru, 
že finanční pobídka k účasti na službách 
již není zapotřebí. Přijít nebo nepřijít do 
synagogy už bylo čistě soukromou záležitostí 
a svobodným rozhodnutím. Zrušení „place-
ného“ minjanu se samozřejmě neobešlo bez 
jistého zklamání zúčastněných.

A přicházeli další lidé, kteří chtěli rozvíjet 
vzdělávací a kulturní aktivity, které zatím 
na obci nefungovaly. JOINT podpořil vznik 
první židovské mateřské školky vedené Kate-
řinou Bíglovou, vznik dětského divadla vede-
ného Vidou Neuwirthovou a také židovskou 
odpolední školu Bejt Elend nebo program pro 
mládež pořádaný Bejt Simcha.

Kromě toho financoval JOINT spolu se 
Židovskou agenturou v těchto prvních letech 
také aktivity židovských studentů – dnes 
České unie židovské mládeže. Martin Šmok 
mi připomněl, že uplynulo sedm let, než 
pražská židovská komunita konečně souhla-
sila s oficiální podporou programů pro svou 
vlastní mládež.

Za komunistické vlády byla veškerá 
diskuse a připomínka nacistického útlaku 
v Terezíně (Theresienstadt) zaměřena na 
Malou pevnost. Tam byli vězněni a mučeni 
političtí odpůrci nacistů. Pronásledování 
Židů a existence celého terezínského ghetta 
bylo mlčky přecházeno.

Úzce jsme spolupracovali s dr. Janem 
Munkem, tehdejším ředitelem Terezínského 
památníku, a podařilo se nám získat pro-
středky Claims Conference a postupně situ-
aci změnit. První grant financoval obnovu 
hlavní expozice v Muzeu ghetta, zatímco 
druhý grant později proměnil Magdeburské 
kasárny ve fascinující expozici zaměřenou 
na kulturní život v táboře.

yechiel bar-chaiM

klíČ k řešení kurZu 
hebreJšTiny
Obrázky: 
(před) לפני (1
(pod) תחת (2
(vedle) ליד (3
(na) על (4

Překlad:
1. דוד יושב על המיטה.

2. אני עובדת בבית.
3. בית הספר הוא ליד בית החולים.

4. אני הולכת אליך.
5. יום רביעי לפני יום חמישי.

Jdc – Jewish distribution committee – 
Židovský distribuční fond

Nezisková humanitární organizace JDC (někdy 
též zkratka JOINT) byla založena během první 
světové války v roce 1914. Zakladateli byli ame-
rický velvyslanec v Turecku Henry Morgenthau 
a neworský filantrop Jacob Schiff, kteří se 
rozhodli pomoci Židům trpícím v Palestině 
v rámci Otomanské říše. Byla to první židovská 
organizace, která v USA organizovala rozsáhlou 
mezinárodní pomoc.

Po skončení 1. světové války pomáhalo JDC 
obětem pogromů, epidemií, následných revolucí 
ve východní Evropě a dále pomáhalo Židům 
v Palestině.

Během 2. světové války se JDC snažilo 
pomáhat emigrantům i protinacistickému 
odboji. JDC sehrálo klíčovou roli pro židovské 
přeživší po 2. světové válce. Zajišťovalo napří-
klad přechod více než 120 000 přeživších emi-
grantů z Polska a východní Evropy přes české 
území do nového státu Izrael v roce 1948 (viz 
film Toman). Organizace zajišťovala humanitární 
pomoc přeživším, dotovala obnovu židovských 
komunit a pomáhala při budování státu Izrael. 
Na významu nabyly nové mise JDC v severní 
Africe a muslimském světě.

Po pádu železné opony obnovuje JDC 
židovský život ve východní Evropě a bývalém 
SSSR. Vznikají projekty na pomoc přeživším, 
ale též pro vzdělávání dětí a mládeže, podporu 
kulturních projektů i židovské identity různých 
směrů. Dnes působí JDC ve více než 70 zemích 
světa.
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roZhovor

„Podepsat Chartu 77 
mi připadalo rozumné“
S Janem Schneiderem nejen o Sametové revoluci

Kde jsi byl a co jsi dělal před podpisem 
Charty 77?
Střídal jsem různé dělnické profese. Neměl 
jsem vypořádanou povinnou vojenskou 
službu, takže jsem nebyl moc perspektivním 
pracovníkem. Hodlal jsem to vyřídit jediným 
způsobem – získáním „modré knížky“. To 
byl tzv. Blue Effect, tak se jmenovala i naše 
slavná rocková kapela… Šlo i o odmítnutí 
přísahy – nechtěli jsme si dělat z huby kanál.

Já byl tehdy, bohudík, mladý a zdravý, 
a tak jsem se učil příznaky různých dušev-
ních nemocí. Tento proces byl velmi rozšířen 
a do historie ho vepsal Pavel Zajíček, když 
svou kapelu, undergroundové dvojče Plas-
tiků, nazval prostě DG 307 (už nevím, co to je 
za diagnózu, ale pro odvodové komise byla 
přesvědčivá, protože jak byla těžko dokaza-
telná, tak byla i těžko vyvratitelná). Byli ale 
i jiní frajeři, kteří „nešvejkovali“ a odmítli 
nastoupit povinnou vojenskou službu 
a nechali se za to zavřít. Za všechny s úctou 
jmenuji Aleše Březinu a Jana Hrabinu.

Proč ses rozhodl Chartu 77 podepsat?
Charta 77 vznikla v době těsně po procesu 
s Plastiky. V té době bylo sepsáno mnoho 
protestů proti jejich uvěznění. Když jsem 
před Silvestrem 1976 navštívil Věru Jirouso-
vou, nabídla mi k podpisu dokument, který 
„pouze“ apelovala na stát, aby dodržoval své 
vlastní zákony. Já jsem neváhal, protože mi 
to nepřipadalo nijak provokativní, ale velmi 
rozumné. Skoro jsem na to zapomněl, ale 
hysterická reakce režimu mi to připomněla 
dost důrazně. Byli totálně hloupí, protože 
kdyby tím strašidelným záchvatem, který 
je ovládl, neudělali Chartě 77 celosvětovou 
reklamu, téměř nikdo by o ní dodnes nevě-
děl.

Volal jsem tehdy tátovi, zda četl noviny. 
Odvětil, že ano. A tak jsem se přiznal, že jsem 
v tom taky. Otec na to řekl větu, která pro 
mne i pro náš vztah (byl jsem do té doby dost 
vzpurný), znamenala mnoho. Řekl: „Já jsem 
si to myslel.“ Bylo to krásné vysvědčení od 
politického vězně (otec Jana Schneidera byl 
odsouzen za maření dozoru nad církvemi 
a po třech letech propuštěn v rámci amnes-
tie, pozn. red.). Bál se o mne, ale byl rád.

Změnil se ti nějak život po podpisu 
Charty 77?
Mimo jiné jsem se poznal s lidmi, se kterými 
bych jako vlasatý dělník neměl nikdy šanci 
se sejít. Už předtím jsem díky svému studiu 
na průmyslovce v Mladé Boleslavi znal 
evangelickou Novou orientaci – tátův známý 

Alfred Kocáb byl jedním z jejích významných 
představitelů. Seznámil jsem se tak se Sváťou 
Karáskem, Milošem Rejchrtem, Zdeňkem 
Bártou, Janem Kozlíkem, Petrem Krejčím, 
Jakubem Trojanem, Janem Dusem a mnoha 
dalšími. Ti pak tvořili velevýznamnou část 
chartistického prostředí, v němž jsem dále 
poznal třeba Ladislava Hejdánka, Milana 
Balabána, Egona Bondyho, Milana Machovce, 
Václava Havla, Františka Kriegla, Petra 
Uhla a Haničku Šabatovou, Jiřího a Danu 
Němcovy, Ivana a Věru Jirousovy a mnoho 
dalších.

Jak jsi se setkal se skupinou Plastic People 
of the Universe a jaké bylo hraní s nimi?
Bydlel jsem v Horních Počernicích, kde byd-
lel též Vráťa Brabenec, saxofonista Plastiků. 
Setkání s ním, člověkem s úžasným hudeb-
ním, básnickým, teologickým a ekologickým 
citem, bylo pro mne jedním z životních 
mezníků. Vráťa pak byl brutálně přinucen 
k emigraci a já jsem myslel, že už se nikdy 
neuvidíme.

Naštěstí to dopadlo jinak, a v posledních 
deseti letech spolu občas muzicírujeme 
ve freejazzové skupině Jazz Khonspiracy 
(název je z latinského con spiro, a to „kh-“, 
je jen názvuk židovských vtipů, které oba 
milujeme).

Když se někteří členové Plastiků začali 
vracet z vězení, bylo nutno, aby kapela 
pokračovala. Tehdejší bubeník se rozhodl 
toho nechat, což bylo v jeho situaci rozumné, 
a já jsem „dostal lano“ jít hrát s kapelou, která 

se právě kvůli hraní dostala do průšvihu. 
Celé mi to připomíná onen slavný skeč ze 
Sedmi statečných, kdy jeden chlápek vypráví 
o jiném, že se svlékl a skočil mezi kaktusy. 
Druhého zajímá: „Proč?“ „Zřejmě mu to 
připadlo v tu chvíli jako dobrý nápad“, zní ta 
slavná pointa.

To mně taky… A nikdy jsem toho nelitoval. 
Mé působení bylo krátké, byl jsem mladý 
a moc jsem toho neuměl a spíše jsem tíhnul 
k jazzovému hraní, takže mě nahradil 
geniální Honza Brabec, jeden z nejlepších 
bubeníků, co kdy v této zemi vyrostl. Já jsem 
se pak ještě do kapely vrátil jako perkusista 
v roce 1978 na „Pašijové hry“, které jsme na 
Hrádečku provedli živě a nahráli, a v roce 
1986 na nahrávku Hlavsovy hudby k Havlově 
divadelní hře „Pokoušení“.

V 70. letech jsi tajně studoval teologii a heb-
rejštinu. Můžeš k tomu povědět něco víc?
V Horních Počernicích byla evangelickou 
farářkou Marie Linnemannová (později si 
vzala malíře Michala Matzenauera), dobrá 
známá Vráti Brabence, který též studoval 
bohosloví. U ní na faře se scházely všelijaké 
„protistátní živly“ a jednoho krásného 
dne jsem tam dostal od Milana Balabána 
nabídku účastnit se jeho bytového semináře 
„Hebrejské myšlení“. To bylo v roce 1978. 
Scházeli jsme se porůznu, než nás vyhodila 
Milanova manželka, tak u něj, potom dlouhé 
roky v mém sklepním privátu. Tam jsme nej-
dříve začínali hebrejštinou, pak byl vlastní 
seminář, a když všichni odešli, hráli jsme 
s Milanem dlouho do noci šachy, pili lahváče 
a mocně dýmali. Nezapomenutelné.

A jak ses dostal k religionistice?
Koncem 80. let díky britské Husově nadaci 
zaštítila Milanův seminář Univerzita Cam-
bridge. Přijížděli přenášející (až později jsme 
zjistili, že jejich jména byla světově proslulá), 
a my jsme pak psali práce, které obětavý 
Miloš Calda překládal do angličtiny, a ty byly 
tajně odesílány do Cambridge k hodnocení. 
Stali jsme se jednoduše účastníky dálkového 
kurzu religionistiky, s tím, že jsme zkoušky 
skládali česky a doma (poprvé tajně v létě 
1989). Řádní účastníci kurzu si mohli vybrat 
z 16 témat, z nichž museli v Cambridge složit 
postupně šest zkoušek. Nám vyšli vstříc, 
a tak nám na druhou stranu omezili výběr 
a určili šest témat z oblastí; starozákonní 
a novozákonní pozadí, teologie, judaismus 
a raná církev do 4. stol.

Dokončilo nás to tuším sedm. Já jsem 
udělal poslední zkoušky v roce 1993 a o jeden 

Jan schneider (*1955, karlovy vary)
Do roku 1990 pracoval v dělnických profesích a poté 
do roku 2005 ve službách zpravodajských, vládních 
a policejních (mimo jiné jako ředitel Kanceláře Rady 
vlády pro zpravodajskou činnost). Od té doby působí 
jako bezpečnostní analytik a publicista na volné noze 
a věnuje se svému koníčku – hudbě. S manželkou
vychovali čtyři děti.
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Zdanění 
církevních 
restitucí
Ústavní soud 15. října zveřejnil své konečné 
rozhodnutí zrušit zdanění církevních resti-
tucí. Zákon, který prosadila současná vláda 
a podepsal prezident Miloš Zeman, označil 
Ústavní soud v daném znění za protiústavní 
a zrušil jeho kontroverzní část. 

Společné prohlášení Ekumenické rady 
církví, Federace židovských obcí a České 
biskupské konference k tomuto tématu:

Ekumenická rada církví, Česká biskupská 
konference a Federace židovských obcí vítají 
rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil 
změnu zákona, která měla zavést „zdanění“ 
církevních náhrad vyplácených církvím 
a náboženským společnostem v souvislosti 
s majetkovým vypořádáním.

Ústavní soud potvrdil, že údajné „zdanění“ 
bylo ve skutečnosti zakrytým způsobem, 
jakým měla být dodatečně snížena dohodnutá 
a smluvně zakotvená výše náhrad. Takové 
zneužití legislativní moci státu proti jinému 
subjektu považujeme za velmi nebezpečné 
a do budoucna varujeme před podobnými 
populistickými pokusy, byť by se třeba netý-
kaly církví.

Vyjadřujeme vděčnost všem, kteří v této 
kauze stáli na straně právního řádu, zejména 

senátorům a poslancům, kteří podali podnět 
k Ústavnímu soudu.

Praha, 16. října 2019

Kardinál Dominik Duka,  
předseda České biskupské konference 
Daniel Ženatý,  
předseda Ekumenické rady církví 
Petr Papoušek,  
předseda Federace židovských obcí

Odsouzení 
antisemitismu
Poslanecká sněmovna v úterý 22. října přijala 
rezoluci, v níž se mimo jiné postavila proti 
projevům antisemitismu a proti jakýmkoli 
podobám bojkotu Státu Izrael. Rezoluce 
například vyzývá vládu, aby aktivně vystu-
povala proti všem projevům ve světě nyní 
sílícího antisemitismu nebo aby odmítala 
finanční podporu takovým hnutím, jež 
nabádají k bojkotu izraelského státu nebo 
zpochybňují jeho právo na obranu.
Iniciátorem debaty byl místopředseda KDU-
-ČSL Jan Bartošek, podle něhož tímto Česká 
republika dává najevo, že stojí na straně 
svých dlouholetých spojenců.

Izraelský ministr zahraničí Jisrael Katz 
následně vyjádřil na Twitteru poděkování 
„českým přátelům“ za „projev skutečného 
přátelství mezi oběma zeměmi“ a vyzval 

ostatní státy, aby následovaly postup 
Česka.

Stanovisko Poslanecké sněmovny k sílí-
címu antisemitismu:

Poslanecká sněmovna
1. důrazně odsuzuje všechny projevy 

antisemitismu směřující proti jednotlivcům, 
náboženským institucím, organizacím, jakož 
i Státu Izrael, včetně popírání holocaustu;

2. odmítá jakékoliv zpochybňování práva 
Státu Izrael na existenci a obranu;

3. odsuzuje veškeré aktivity a prohlášení 
skupin, které vyzývají k bojkotu Státu Izrael, 
jeho zboží, služeb či občanů, ať již na území 
České republiky, či na mezinárodních fórech;

4. vyzývá vládu, aby jak doma, tak i v mezi-
národních vztazích rozhodně vystupovala 
proti všem formám antisemitismu;

5. žádá vládu, aby na půdě Evropské unie, 
Organizace spojených národů a dalších mezi-
národních institucí odmítala finanční pod-
poru ze zdrojů těchto organizací pro taková 
hnutí, organizace a spolky, které vyzývají 
k bojkotu Státu Izrael;

6. doporučuje vládě, aby jak doma, tak 
v rámci Evropské unie zintenzivnila aktivity 
v oblasti prevence antisemitismu a zasazo-
vala se o zajištění větší bezpečnosti pro jednot-
livé osoby, organizace a instituce, které by se 
mohly stát terčem antisemitských útoků.

rÁchel PolohovÁ

bod jsem minul hodnocení „Diploma“. Mám 
jenom „Certificate“, což mi na Univerzitě Kar-
lově nostrifikovali na studium religionistiky 
na bakalářské úrovni.

Jaké jsou tvé vzpomínky na Sametovou revo-
luci? Byla pro tebe překvapením?
Magor Jirous píše ve své Zprávě o třetím 
českém hudebním obrození, že 70. léta byla 
„obdobím, kdy nám všem začalo docházet, že 
to, v čem žijeme, není provizorium, že je to na 
dlouhou dobu, nejspíš navždycky. Bylo třeba, 
aby se lidé přestali spoléhat na to, že se stane 
něco, co znovu umožní hudebníkům veřejně 
hrát, básníkům publikovat, malířům vystavo-
vat. Spoléhání na zázraky ochromuje tvůrčí 
práci, a hlavně kolektivní činnost: nic nestojí 
za to dělat, dokud to nebude možné. Ale jak-
mile jednou člověk uvědoměle pochopí, nebo 
podvědomě pocítí, že je něco navždy, musí ho 
nutně zaplavit pocit osvobození. jestliže svět 
už nikdy nebude vypadat jinak, není třeba se 
rozptylovat čekáním na záchranu. Musíme 
se zabydlit v existujícím světě tak, abychom 
v něm žili vesele a důstojně.“

Opisoval jsem tu Zprávu na stroji pro 
přátele celkem třikrát, a tak mi ta slova uvízla 
v duši. Proto jsem studoval, až do roku 1982 
někde pokoutně hrál, s manželkou jsme na 

stroji opisovali „samizdaty“ (celkem asi 40 
knih) a kromě toho jsme vychovávali čtyři 
děti. Chci tím naznačit, že jsem byl vytížen, 
a nějakými vyhlídkami na změnu režimu 
jsem se moc nezaobíral.

Po zprávě o mrtvém studentovi však 
šlo všechno stranou. Události se rozběhly 
strašně rychle, a já pendloval mezi Prahou 
a Havlíčkovým Brodem a snažil jsem se být 
trochu prospěšný. Nicméně revoluční vír 
mě nepohltil, na Václavském náměstí jsem 
byl, ale necinkal jsem. Pamatuju, jak jsem se 
kolem sebe rozhlížel a říkal jsem si: několik 
z vás bude lítat vlastním tryskáčem, ale 
mnohem víc z vás skončí pod mostem. Ruský 
disident Vladimír Bukovskij to řekl pregnant-
něji: „Revoluce zdvihá kal ode dna.“

Nastoupil jsem sice do státní správy, ale 
postupoval jsem úplně zdola. Opět ke svému 
prospěchu.

Jaký máš dojem z toho, jak vypadá naše 
společnost dnes, 30 let od revoluce?
Ivan Hoffman to kdesi napsal hezky: „Lidé se 
nezměnili, jen ztratili iluze, které si dělali“. 
Kdyby bývali pozorně poslouchali, všimli by 
si rozdílu mezi americkým snem (každý z vás 
může být bohatý) a iluzí (všichni můžete 
být bohatí). Poznání tohoto rozdílu mnohé 

roztrpčuje, a svou frustraci si vybíjejí na 
druhých. Proto je tu ta blbá nálada, na níž 
žehral Václav Havel. Třicet let se tu lustru-
jeme a nadáváme si, a co hůř, jako obušek se 
tu používají otřepané fráze o pravdě a lásce. 
Zatím se tu množí nesnášenlivost a opět 
vzlíná antisemitismus. Manipulují se dějiny, 
Hitler už není takové zlo, v Pobaltí se konají 
vzpomínkové pochody příslušníků SS, ale EU 
na to nic. Bagatelizuje se oslavování „Ban-
derovců“ na Ukrajině. Pozvolna se vyviňuje 
nacismus a staví se na roveň komunismu. 
Tím se podle mého soudu popírá holokaust, 
protože v komunismu – ať byl, jaký byl – se 
nikdy nekonalo nic ani vzdáleně podobného 
konferenci ve Wannsee (20. 1. 1942), kdy bylo 
rozhodnuto o průmyslovém vraždění Židů 
a dalších nepohodlných lidí.

Dvacet let po „Vítězném únoru“ (1948) 
bylo Pražské jaro, období, o němž se hovoří 
po celém světě, které bylo významné tím, 
že jsme se k němu propracovali vlastním 
přičiněním. Proto se snažím přispět k tomu, 
aby po třiceti letech skončila tato studená 
občanská válka.

PTaLa SE rÁchel PolohovÁ
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Děti hebrejština baví
alžběta glancová je spolu 
s ilustrátorkou lucií 
lučanskou autorkou 
hebrejského slabikáře 
alef bet teď!, který vyšel 
v nakladatelství Xao, a také 
novou vedoucí Programu 
lauderovy školky ve Fakultní 
mateřské škole na výšinách, 
kde učí děti hebrejštinu.

Mohou s knihou pracovat třeba i rodiče 
nebo učitelé, kteří neumí hebrejsky?

Kniha je určena dětem i dospělým, ale 
tím, že je hodně ilustrovaná, svádí k předpo-
kladu, že je jen pro děti. Ale není tomu tak. 
Každý, kdo se začíná učit hebrejštinu, ať už 
biblickou nebo moderní, začíná abecedou. 
Knížka je tedy užitečná i pro dospělé čtenáře. 
Pro rodiče, kteří neumí hebrejsky, je ke sta-
žení takový manuál na stránkách naklada-
telství. Pojmenovali jsme ho Ocar milim, což 
znamená hebrejsky něco jako slovní bohat-
ství – slovíčka. Tam je ve zkratce vysvětleno, 
jak funguje hebrejská abeceda, a ke každému 
slovu obsaženému v knize je připojené 
krátké povídání, malý příběh, dokonce 
i jeden recept. Knížka záměrně obsahuje také 
méně používaná slova a měla by zpřístupnit 
hebrejskou abecedu širokému publiku. Třeba 
i někomu, komu přijde hebrejská abeceda 
zajímavá, ale podobně by ho zaujal i stejný 
formát knihy například o čínštině.

Existují v České republice jiné česko-hebrej-
ské učebnice?

Když jsem knížku připravovala, hledala 
jsem s pomocí skvělé knihovnice v knihovně 
ŽMP informace v Archivu Národní knihovny 
o jiných česko-hebrejských učebnicích. 
Podle všeho vyšla naposledy meziválečná 
učebnice Haleluja, hebrejská řeč od rabiho 
Federa, která je pořád oblíbená a používaná 
a vyšla po roce 1990 v několika nových 
vydáních, ale nově napsaná zatím žádná jiná 
učebnice nebyla. Tedy pokud vím. Hodně 
učebnic hebrejštiny vycházelo v Čechách na 
konci 19. a začátku 20. století, a to především 
německo-hebrejských. Musím ale dodat, 
že Alef bet teď! není v pravém slova smyslu 
učebnice.

Jak děti na hebrejštinu reagují? Baví je to?
Mám pocit, že děti ve školce hebrejština 

baví. A mě taky. Loni jsem byla v Izraeli 
a před tím jsem už ve školce rok učila, teď 
jsem se vrátila. Zkušenost s výukou Na 
Výšinách mě také inspirovala k vydání sla-
bikáře – alefbetáře. Práce s malými dětmi je 
báječná v tom, že mají velkou představivost 
a nebojí se na rozdíl od starších studentů 

udělat chybu. Zatím mají většinou zkušenost 
jen s osvojováním mateřského jazyka a nikdo 
jim jazyk nevysvětlil nijak systematicky. 
Nemají tedy systémové, gramatické otázky 
a nevadí jim, když nerozumí každému slovu. 
Je to skvělá příležitost s nimi číst příběhy 
a pohádky. Na základě mého čtení a obrázků 
v knížkách si děti perfektně domýšlejí 
význam. Zdá se mi, že můžu používat méně 
češtiny než s dospělými skupinami. Češtinu 
ale pořád v hodinách používám hodně, to 
přiznávám.

Jakou používáte metodiku? Učí se děti 
přímo slovíčka?

Děti se učí slovíčka, ale hodně zpíváme 
a recitujeme. Učíme se často po určitých ryt-
mických celcích. Vždycky dětem vysvětlím, 
o čem se zpívá, o čem recitují. Nepřekládám 
to doslovně, ale jde o význam. Hodně pracuji 
s obrázky a s většími textovými celky.

Občas používám podklady od Margalit 
Kavenstock, což je Izraelka, která vyvinula 
metodu na výuku hebrejštiny předškolních 
dětí. Materiály jsou ale určené především 
americkým židovským komunitám a v tam-
ních školkách to funguje trochu jinak. 
Mnohdy mluví hebrejsky celý den, zatímco 

my máme dvakrát týdně třicet minut. Děti 
v amerických komunitách pak často pokra-
čují na židovské škole, kde už mluví plynně 
hebrejsky, tak vysoký cíl my nemáme.

Mnohé děti také moc nemají představu 
o Izraeli. Předloni se na mě jeden chlapeček 
rozzlobil, proč je učím řeč, kterou se nikde 
na světě nemluví. Pro mnohé děti je to hodně 
abstraktní představa o vzdálené zemi. Proto 
bych dětem ráda především ukázala, že 
existuje úplně jiný jazyk, s odlišným pís-
mem, kde se knížky otvírají na druhé straně, 
než jsme zvyklí, a celé to může být zábava 
s vyprávěním zajímavých příběhů.

Jak se zabydlujete v nové roli vedoucí 
střediska a co pro školku Na Výšinách 
připravujete?

Kateřina Bíglová, na jejíž místo jsem 
nastoupila, Program Lauderovy školky ve 
Fakultní mateřské škole Na Výšinách založila 
a vedla 25 let. Teď si s Kateřinou předáváme 
práci. Jsem ráda, že nejsem jenom dochá-
zející lektorka a že děti, které učím, trošku 
znám a ráda bych je propojila a seznámila 
s vrstevníky z dalších dvou židovských 
školek, tedy s Bejachadem a Lauderovou 
školkou. Kdybych měla Program Lauderovy 
školky ve FMŠ Na Výšinách definovat, tak je 
myslím ze zmiňovaných školek nejsekulár-
nější. Nicméně má košer stravu, děti se učí 
o všech židovských svátcích, ke každému 
svátku je vždycky nějaký program, vyrábění 
atp., a mají dvakrát týdně hebrejštinu. 
A o nově příchozí děti zatím nemáme nouzi.

PTaLa SE kaTeřina MikulcovÁ
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vÝroČí

Nisko 1939
ostrava – katovice – vídeň – tři 
města, která mají společné to, 
že jejich židovské obyvatelstvo 
bylo vybráno do vůbec prvního 
transportu na východ, který jel 
po trase ostrava – bohumín – 
krakow – Tarnow – rzeszow – 
nisko nad sanem.

Letos 18. října uplynulo 80 let od tohoto 
transportu, za jehož realizací stál již od 
počátku Adolf Eichmann. Paradoxem prv-
ního transportu bylo, že Židé si museli za své 
peníze nakoupit materiál na stavbu tábora, 
zaplatit cestu a sami si tábor zbudovat. I když 
tento experiment záhy skončil a část ostrav-
ských Židů se vrátila zpět domů, byl to návrat 
jen na chvíli…

V Ostravě nezůstala téměř žádná z hmot-
ných památek na židovské obyvatelstvo. O to 
důležitější a potřebnější je připomínat si tuto 
část historie Ostravy různými vzpomínko-
vými akcemi. Letošní kulaté výročí prvního 
transportu Židů do Niska si žádalo obzvlášť 
důstojné připomenutí, a toho se mu nakonec 
také dostalo.

Nejdříve proběhl pietní akt na ostravském 
hlavním nádraží. Na místě, odkud odjel první 
transport, stojí nyní zajímavý památník 
v podobě židovské hvězdy, která je patrná jen 
z jednoho úhlu pohledu – z jiných míst jsou 
vidět jen její části. Po promluvě zástupkyně 
židovské obce v Ostravě Mileny Slaninové 
a předsedy Federace židovských obcí v ČR 

Petra Papouška se 
přesunula další část 
připomínky do míst 
bývalého ostrav-
ského židovského 
hřbitova, kde nyní 
stojí modlitebna 
Církve bratrské.

V přeplněném 
sále modlitebny se 
konal koncert na 
upomínku těch, 
kteří už tyto písně 
zpívat nemohou, 
kteří zmizeli, ale ještě před několika desít-
kami let byli nedílnou součástí města.

Všichni účinkující večera byli nějakým 
způsobem spojeni se sborem Adash, který 
založil neúnavný propagátor židovské 
kultury, a především hudby, docent Tomáš 
Novotný. Pozvání k účinkování přijala kapela 
Simcha, Duo Kopecká-Krausová a vynikající 
interpretka jidiš písní Barbora Baranová. 
Ve své obnovené podobě a novém složení 
vystoupil i samotný sbor Adash pod vedením 
docenta Novotného. Doc. Tomáš Novotný 
také provedl celý večer svým slovem.

Během večera přítomné pozdravil pri-
mátor města Ostravy Ing. Tomáš Macura, 
rektor Ostravské univerzity profesor Jan 
Lata a v neposlední řadě byl velmi působivý 
proslov zástupkyně vedoucího diplomatické 
mise Státu Izrael v ČR paní Irit Amitai. Ta 
ve své řeči zmínila Vysoké svátky a dny, 
o nichž Bůh rozhoduje, zda budeme zapsání 
do Knihy života nebo smrti. Paní Amitai 

podotkla, že v hrozných dobách holokaustu 
Hospodin určil mnohé ke smrti – a tato 
tragédie se dotkla nejen židovských rodin, 
ale všech lidí a všech měst. Neměli bychom 
se smířit jen s půstem a modlitbami o Jom 
kipur, ale měli bychom se také poučit 
z minulosti a snažit se působit ve společnosti 
tak, aby zde nebylo místo k nenávisti a zlým 
věcem. „Dnešní akce je projevem společnosti, 
které záleží na úctě k zemřelým, v níž existuje 
láska a které záleží na výchově budoucí 
generace,“ uvedla Irit Amitai. Poté zástup-
kyně velvyslance poděkovala ze srdce všem 
přítomným a osobně Tomáši Novotnému za 
jeho práci. Svou řeč zakončila slovy z mod-
litby, která nám všem vyprošuje pokoj:

 עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו
ועל כל ישראל, ואמרו אמן.

Ten, kdo tvoří pokoj na výsostech, nechť 
dá pokoj i nám a celému Izraeli. Amen.

Pavlína PolohovÁ

ZahraniČí

Pozvánka na výstavu  
do Židovského muzea ve Vídni
od 6. 11. 2019 až do 8. 3. 2020 je ve 
vídeňském židovském muzeu k vidění 
výstava: Rodina Ephrussi – Cesta časem 
na základě knihy Edmunda de Waalsa: 
Zajíc s jantarovýma očima.

Výstava představuje osud rodiny Ephrussi, 
která pocházela z carského Ruska a jejich 
částečně dobrovolnou, ale z velké míry nuce-
nou životní pouť mezi Ruskem, Rakouskem, 
Francií, Velkou Británií, Španělskem, USA, 
Mexikem, Japonskem a dalšími zeměmi. Na 
podkladě vystavených objektů, dokumentů 
a fotografií je možné pozorovat ekonomický 
a společenský vzestup evropské židovské 
rodiny, která se kvůli holocaustu roztrousila 

po celém světě. Rodinná umělecká sbírka se 
nachází v několika zahraničních muzeích 
a v galeriích.

Vystavené umělecké předměty spojují 
jejich původní majitelé a autoři s intelektuál-
ními kruhy v Oděse, Petrohradě, Vídni, Paříži 
Londýně, Berlíně, Madridu…

Středobod výstavy představuje rodinný 
archiv rodiny Ephrussi. Rodina autora E. de 
Waalsa zapůjčila Vídeňskému muzeu 157 
Netsukes, jsou to malé vyřezávané objekty 
z Japonska, mezi jinými také zajíc s jantaro-
výma očima.

Jana Tchabana-löWbeer, VíDEŇ

sbor adash a Tomáš novotný. Foto: roman schmucker
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PaMÁTky

Synagoga v České Lípě
svatostánek, který stál 
v severočeském městě 
pouhých sedmdesát pět let.

Nová synagoga v České Lípě – lépe, neboť 
po celá staletí se zde tímto jazykem mluvila 
drtivá většina zdejšího obyvatelstva, bychom 
měli uvést název i německý: der Neuer 
Israelitischer Tempel in Böhmisch Leipa; a pro 
úplnost i hebrejsky: בית הכנסת בלאיפה – stála 
v tomto významném severočeském městě 
„pouhých“ pětasedmdesát let. Přesně od 
roku 1863, kdy byla slavnostně zasvěcena, 
až do nechvalně proslulé tzv. Křišťálové 
noci z 10. na 11. listopadu 1938, kdy ji místní 
zfanatizované tzv.“sudetoněmecké” obyva-
telstvo nejprve znesvětilo, pak vyrabovalo 
a následně byla samotná budova nacistic-
kými žháři i podpálena – a vypálena. Zbytky 
zdí byly odstraněny na jaře roku 1941. Na 
jejím místě se dnes nachází parkoviště, stá-
nek s gyrosem a neuměle vyvedený parčík, 
kterému dominují hned dva pomníky.

Židovské osídlení v České lípě
Česká Lípa, do r. 1945 však spíše jen Lipa 
či Leipa (přídomek“Böhmisch” pochází až 
z doby národnostně vyhraněného 19. století; 
hebrejsky či v jidiš pak לעיפן Lajpa či לייפא 
Lípa), je starobylé město ve stejnojmenném 
okrese v Libereckém kraji, na severu Čech, 
poblíž Máchova jezera, ikonického hradu 
Bezděz a Lužických hor a hvozdů. Lípa 
leží asi 80 km severně od Prahy a necelých 
dvacet km od státní hranice s německým 
Saskem, na říčce Ploučnici, u jejíhož stře-
dověkého brodu a blízkého vodního hradu 
Lipý existovala již snad od 10. století malá 
rybářská osada. O povýšení této osady na 
město se zasloužil významný staročeský rod 
Ronovců, zejména pak pan Jindřich z Lipé, 
během 14. století, o jeho pozdější rozvoj pak 
Berkové z Dubé. O století později bylo – již 
plně fortifikované město – opanováno 
husitským vojskem Jana Roháče z Dubé 
a postiženo četnými ničivými požáry. 
O jeho další rozkvět v době pobělohorské se 
zasloužil založením kláštera a školy Albrecht 
z Valdštejna, později i rod Kouniců známý 
především z Moravy. Po vzniku Českosloven-
ska se město stalo centrem národnostních 
nepokojů, místem srazu 25 000 stoupenců 
Henleinovy Sudetoněmecké strany v roce 
1934. K „nejvěrnějším“ městům nacistické 
třetí říše se řadilo i během druhé světové 
války, kdy bylo téměř kompletně odsunuto, 
což se promítlo i na dnešní urbanistické 
dispozici i demografickém charakteru města. 
Česká Lípa dodnes nedosahuje předváleč-
ného počtu obyvatel, jako během „zlaté éry“ 
v druhé polovici 19. století, a některé bývalé 
místní části města jsou tak dnes pro svoji 
odlehlost od historického centra města 

vedeny jako samostatné obce. Novodobý 
vzhled města a vývoj ovlivnilo taktéž sociali-
stické „plánování“, těžká průmyslová výroba 
a blízkost těžby uranu, v 70. a 80. letech 
20. století ve městě vznikla řada velkých 
panelových sídlišť. Centrum města – včetně 
dvou třetin bývalé židovské čtvrti – však 
naštěstí zůstalo kompletně zachováno 
a v 90. letech 20. stol. prohlášeno za měst-
skou památkovou zónu.

Počátky židovského osídlení města 
České Lípy sahají patrně již do období před 
14. stoletím, kdy se zde – nejspíše dočasně – 
vyskytovali židovští obchodníci putující po 
zdejší důležité přeshraniční kupecké stezce 
mezi Čechami a Lužicí. V 19. století bylo při 
úpravě českolipského náměstí nalezeno 
staré pečetidlo, které historik F. B. Mikovec 
popsal jako obchodní pomůcku ze 14. století, 
která údajně patřila Židovi jménem Rudigar. 
Pečetidlo bylo zapůjčeno na výstavu v Praze, 
kde se ztratilo, takže tento nejstarší důkaz 
o působení Židů v České Lípě nebylo možno 
dále zkoumat. První potvrzené zprávy 
o Židech ve městě jsou tak s jistotou doloženy 
až k roku 1529, kdy městské knihy výslovně 

zmiňují majetkoprávní transakce uzavřené 
mezi místními Židy a křesťany.

V roce 1541 byli Židé ze Zemí Koruny 
české vypovězeni císařem Ferdinandem I., 
a to pro obvinění z kolaborace s Turky během 
tzv. Osmanského nebezpečí. Židovské komu-
nity, usazené ve Střední Evropě, byly logicky 
napojeny – a to jak obchodně, tak částečně 
I kulturně – na židovské obce v Osmanské 
říši. To posloužilo dvoru k nepravdivému 
argumentu, že „židé turčí proti panovníkovi“, 
což byl samozřejmě nesmysl. V roce 1564 
nastoupil na český trůn Maxmilián I. Habs-
burský, který vzhledem ke své tolerantnosti 
povolil vyhnaným Židům návrat do králov-
ství. Pravděpodobně z tohoto důvodu se opět 
začaly v České Lípě usazovat nově příchozí 
židovské rodiny.

V urbáři Jana z Vartenberka z 2. poloviny 
16. století se nám dokonce dochovala jména 
několika místních usedlých Židů: „Každý 
žid, který sedí na páně gruntu (…) povinnen 
jest pánu dáti na sv. Jiří 48 grošů českých 
a na sv. Havla tolikéž dáti má. Jsou to tito 
Židi hospodářové do lepsaní: Mayr žid, Salo-
monym žid, Elias žid. Židi podruhové: Jokuff 

synagoga Česká lípa, 
1932
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žid, Izrael žid, Lazarus žid, Isac žid.“ K roku 
1586 se v městském urbáři dochoval první 
záznam o židovském majiteli nemovitosti, 
Šimonovi, synu již výše řečeného Jokuffa: 
„12. února 1586 zakoupil Šimon, syn Jokuffův 
od Valentina Schuberta dům před Křížovou 
branou, blízko Ploučnice, za 60 kop míšeň-
ských grošů, kdež si židé školu žrídili.“ Toto lze 
tedy spolehlivě považovat za první písemnou 
zmínku o synagoze. Jednalo se spíše jen 
o prostou modlitebnu ze dřeva v lokalitě na 
pomezí dnešních ulic Jiráskovy, Moskevské 
a U Synagogy, pro postupně se nepatrně 
rozšiřující počet židovského obyvatelstva. 
Větší budovu jim město postavit dlouho 
nedovolilo.

Ke zcela trvalému usazení Židů v České 
Lípě tedy došlo už v 16. století, nikoliv však 
ve městě, jak by se mohlo zdát, nýbrž za 
jeho hradbami. Po výstavbě hradu Lipého 
ve druhé polovině 13. století na ostrově mezi 
rameny Ploučnice se v místech pozdější 
židovské čtvrti nacházelo jeho předhradí. 
Toto území se později po výstavbě a roz-
voji města ocitlo vně městských hradeb 
a v dalších staletích bylo postupně osídleno 
převážně židovskými rodinami. Přesná doba 
vzniku židovské čtvrti v České Lípě tudíž 
není známa. Českolipské ghetto se nachá-
zelo východně od náměstí, před Křížovou 
branou okolo křižovatky dnešních ulic 
Jiráskovy, Moskevské a v ulici U Synagogy, 
v rámci novověkého urbánního celku tak 
tvořilo sídelní enklávu, v českých poměrech 
poměrně vzácnou.

komunita se rozrůstá
Počet židovských domů, označených řím-
skými čísly, se do 19. století rozrostl na 21. 
Západní strana domů lemovala hradební 
příkop jak v dnešní Jiráskově ulici, tak 
v ulici U Synagogy. Dnešní ulice U synagogy 
(Tempelgasse) byla jako Juden Gasse 
zaznamenána v historických pramenech 
poprvé už roku 1600. V 19. století se lze setkat 
i s pojmenováním Judengraben (Židovský 
příkop), Synagogengasse (Synagogová) či 
Niederer Judengraben, tedy Dolní Židovský 
příkop, zatímco Horní Židovský příkop 
představovala dnešní Jiráskova ulice. Před 
rokem 1880 se pojmenování ustálilo na Tem-
pelgasse a bylo tomu tak až do roku 1938.

Nejstarším hmatatelným důkazem 
židovského osídlení ve městě je však Starý 
židovský hřbitov, údajně založený před 
rokem 1575, k němuž pozemek – taktéž za 
tehdejšími městskými hradbami – věnoval 
Jan z Vartenberka. Nachází se v blízkosti 
městského parku, mezi ulicemi Roháče 
z Dubé a U Střelnice, poblíž železniční 
zastávky Střelnice. V roce 1758 došlo k jeho 
rozšíření a využíván byl až do roku 1905. 
Koncem 19. století středověké hřbitovy 
rozrůstajícímu se městu nedostačovaly a do 
jednání o zřízení centrálního hřbitova se 
zapojila i židovská náboženská obec. Byla 
si vědoma, že starý, neoplocený židovský 
hřbitov nestačí, navíc bylo jeho okolí zasta-
vováno, poblíž byla vybudována železniční 

trať na Rumburk. Proto mezi lety 1904 a 1905 
uspořádaly českolipské židovské spolky 
peněžní sbírku – dnešní terminologií „fun-
draising“ – a v sousedství taktéž nově založe-
ného křesťanského komunálního hřbitova 
ve svahu severovýchodně nad městem byl 
zakoupen pozemek, na kterém byl se sou-
hlasem vedení města založen Nový židovský 
hřbitov. Vznikla zde i obřadní síň v histori-
zujícím stylu. Tento hřbitov byl využíván od 
roku 1905 do začátku 2. světové války. Během 
okupace byly oba hřbitovy plundrovány, část 
náhrobních kamenů ze Starého hřbitova 
byla odvezena a použita k zasypání říčního 
ramene řeky Ploučnice, drahé náhrobní 
stély z Nového byly ukradeny a odvezeny 
neznámo kam, nicméně komplex jako takový 
i s obřadní síni, přežil. Nenávratně byl zničen 
až mezi lety 1970 až 1983, kdy byl celý hřbitov 
tzv. „úředně zrušen“, obřadní síň zbořena, 
a hřbitov byl patrně celý vybagrován při 
stavbě českolipské Základní školy Špičák. 
Zda se některá hrobová místa dochovala in 
situ, je předmětem dalšího výzkumu.

hřbitov
Větší štěstí měl Starý hřbitov, kde se 
do dnešní doby zachovalo přibližně 
140 náhrobků. Nejstarší náhrobek pochází 
z roku 1682. Většina náhrobků je ze 17. 
a 18. století a jde většinou o pískovcové stély. 
Jak bylo u židovských hřbitovů obvyklé, 
docházelo k pohřbívání ve vícero vrstvách, 
protože další rozšíření na stávajícím místě 
nebylo možné. Dočteme se zde jména jako 
Altschul, Dub, Gans, Schreiber či Schulhof), 
podle všeho se jedná o příslušníky rodin 
zde již dlouho usedlých, ačkoliv mnoho jich 
bylo vedeno až do 18. stol. jakožto familianti 
na blízkém zahrádeckém panství. Zajímavá 
je například klasicistní žulová maceva 
mecenáše židovské obce Šalamouna Ganse 
z r. 1890, potomka pražského Davida Ganse, 
a jeho chotě Babetty, zřizovatelů Domova pro 
chudé Israelity, jež dodnes ve městě stojí.

Na hřbitově se taktéž nachází obelisk se 
žalozpěvem, upomínajícímu ke katastrofě, 
jež českolipskou obec postihla během sed-

mileté války v prosinci 1744. Během právě 
probíhající prusko-rakouské války vpadly do 
města oddíly uherských pandurů a husarů 
a při té příležitosti se dopouštěly nesčet-
ných brutalit a násilnostní na místních 
Židech. Synagoga byla znesvěcena, rabín 
Jonáš Nathan a dalších 29 místních Židů 
zabito, svitky Tóry i knihy byly spáleny, vše 
ostatní, včetně nádobí a svršků, zničeno či 
rozkradeno. Panduři také znásilnili ve městě 
a v jeho okolí několik židovských žen. Rb. 
Dr. Bernhard Wolff ve sborníku Hugo Golda 
k tomu udává: „Dne 5. prosince 1744 poté, 
co pronásledovali Prusy až k nedalekému 
Úštěku, přitáhlo do města na 400 pandurů 
a 60 husarských pod velením majora Simb-
chena. Místo toho, aby v pronásledování 
Prušáků pokračovali, začali vyrážet dveře 
a okna židovských domů a krást všechno, 
co jen mohli unést. Židů v Lípě se zmocnil 
nesmírný strach, aby je nestihl osud jejich 
bratří v Úštěku, a snažili se nabídnout vojá-
kům vysoké výkupné, aby zabránili hrozícímu 
nebezpečí. Ale vojáci nechtěli o tom ani slyšet. 
Většina pandurů i husarů se vrhla do židovské 
ulice před Křížovou branou, kde napadali 
židovské domy, v kterých tušili kořist, i jejich 
obyvatele. Jejich řádění trvalo od desíti hodin 
dopoledne až do čtyř odpoledne. Třicet dva 
Židů bylo zabito, čtyřicet zraněno a škoda více 
než třicet tisíc zlatých, jak v hotovosti, tak ve 
zboží. Mučedníci místní svaté obce jsou dodnes 
připomínáni každý rok během modlitby 
selichot, žalozpěvu. Toto událo se ve městě 
Česká Lípa dne 4. tevetu roku 505 dle malého 
letopočtu.” Selicha k této tragické události 
se v českolipské synagoze četla každoročně 
o Jom Kipur.

stavba synagogy
Další katastrofa nastala roku 1820, při celo-
městském požáru lehla popelem i původní 

skupina dětí přihlížejících vypalování českolipské 
synagogy, 11. listopadu 1938. copyright 
k dokumentu drží krajská knihovna liberec, kde 
je uložen jeho originál
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dřevěná synagoga. V roce 1826 židovská 
obec za podpory majitelů panství nechala 
zhotovit dokumentaci k obnově již zděné 
budovy synagogy. Ač se ji záhy podařilo 
postavit, přece však obci nepostačovala, 
chtěli mít velký, důstojný stánek po vzoru 
ostatních měst. V roce 1857 si utvořili komisi 
(tzn. „Tempelbauverein“), která měla stavbu 
zajistit. Povolení ke stavbě od města získali 
v únoru 1863. Pak se načas přestěhovali do 
provizória v Berkovském zámečku.

Dne 17. dubna 1863 se za velké účasti 
obyvatelstva, vedení města I kláštera konalo 
slavnostní položení základního kamene 
nové synagogy. Údajně akci přihlíželo tolik 
hostů, že „se nahrnuli i na ruiny zbořeného 
starého templu“. Rabín Dr. S. Beck za asis-
tence činitelů českolipské židovské obce 
přednesl slavnostní modlitbu, kázání i zpěv 
žalmů. Dětský pěvecký soubor doplnil 
proslovy jednotlivých činovníků židovské 
obce hudebním doprovodem. Rabín Beck mj. 
prohlásil: „Nové dílo se počíná s vírou, nadějí 
a láskou – a lze doufat, že se tak i dokončí.“ 
Českolipský okresní hejtman Josef Zeidler 
poté slavnostně jménem císaře Františka 
Josefa I. poklepal na základní kámen, do nějž 
byly uloženy dobové dokumenty týkající 
se stavby synagogy, místní židovské obce 
a města. Necelý rok poté byla velká budova 
dostavěna a 23. září 1864 – tedy v předvečer 
nejvýznamnějšího židovského svátku Jom 
kipur (10. tišri 5624) – slavnostně zasvěcena.

Synagoga byla postavena v novoro-
mánském slohu s maurskými prvky. Podle 
dochovaného obrazového materiálu se 
jednalo se obdélníkovou, dvoupodlažní 
budovu orientovanou v ose východ-západ 
o rozměrech 14 × 7 metrů, výška 5 metrů, 
s jednou hlavní lodí a dvěma bočními. Hlavní 
průčelí synagogy prolamovala podlouhlá, 
půlkruhová rozetová okna a bylo zakončeno 
tympanonem s cibulovitými báněmi a des-
kami Desatera. Fasáda byla zdobena bosáží 
a dělena pilastry. Nad hlavním vchodem 
do synagogy byl v půlkruhovém novoro-
mánském oblouku vyveden plastický reliéf 
citátu z biblické pasáže Šemot v hebrejštině: 
 ואת בקרך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא
 ,Na každém místě, kde určím„ אליך וברכתיך
aby se připomínalo Mé Jméno, přijdu k Tobě 
a požehnám Ti.“ (Exodus 20:24). Po obou 
stranách bočních lodí lze předpokládat 
schodiště na ženskou galerii. Templ byl s nej-
větší pravděpodobností tzv. reformovaného 
ritu, tj. lze předpokládat varhany a pěvecký 
sbor. Posledním rabínem synagogy byl 
dr. Bernhard Wolff, který byl deportován již 
r. 1940 do Dachau, odtud do Buchenwaldu 
a zemřel patrně roku 1942 v Berngrubu. Jeho 
manželka Marta a obě děti – šestnáctiletý 
Michael Leopold a jedenáctiletá Charlotte – 
prošli Terezínem a byli zavražděni r. 1942 
v Izbici.

vypálení synagogy
Synagoze i jejím mitpalelim, žel, bylo sou-
zeno sloužit v míru, „s vírou, nadějí i láskou“ 
ani ne sto let. Během tzv. Křišťálové noci 

byla znesvěcena, vykradena a dokonce nad-
vakrát vypálena. Dle reportáže z dobového 
tisku „šlehaly plameny ze židovského templu 
[ně]kolik metrů vysoko. Když je zpozorovali 
obyvatelé sousedních domů, zděsili se, že se 
požár rozšíří i na další domy, a hasiče zavolali. 
Ti oheň uhasili.“ Jenže prý obyvatelé města 
vtrhli do uhašeného spáleniště a jali se roz-
krádat, co se ještě po prvním rabování ukrást 
dalo. Ihned další den, brzy před rozbřeskem 
11. listopadu, se však fanatičtí podporovatelé 
místní NSDAP jali požár znovu rozohnit tak, 
že tentokrát „se všeobecně hašení už poklá-
dalo za marné“.

Ze synagogy zbyly jen trosky zdí. Starosta 
města Josef Turner ohlásil do norimberské 
redakce časopisu Stürmer, že „město Česká 
Lípa, kdysi silně požidovštělé, správně pocho-
pilo židovský problém a brzy bude od této rasy 
zcela očištěno“. Ohořelé a pobořené zbytky 
templu stály in situ dál po následující tři 
válečné roky až do léta 1941, kdy se je místní 
okupační orgány konečně rozhodly kom-
pletně odstranit. Nejprve byly rozmetány 
trhavinou a zbylé části strženy a srovnány 
se zemí. A s notnou dávkou cynismu dostala 
ulice jméno právě po židobijeckém plátku, 
který zničení synagogy zvěstoval: Stürmer-
gasse. Ulici byl dán zpět původní název (již 
jen český) „U synagogy“, ale víceméně z piety, 
neboť již zde žádná nebyla.

Poválečná realita
Českolipský templ, symbol místní lipenské 
židovské obce, existující spolu s městem po 
téměř celou dobu jeho existence, tak defini-
tivně došel svému naprostému zničení. Což, 
bohužel, předznamenalo i osud veškerého 
židovského obyvatelstva i komunitního 
života v tomto okrese. Po válce se do města 

navrátila z lágrů pouze hrstka přeživších 
původních českolipských Židů. S nimi však 
přišlo nové obyvatelstvo: tzv. dosídlenci 
z východních částí Československa – a s nimi 
i několik desítek židovských veteránů Svo-
bodovy armády, zejména původem z východ-
ního Slovenska a Podkarpatské Rusi. Ti 
dokonce na nějaký čas obnovili náboženský 
i spolkový život ve městě: vznikl zde 
synagogální sbor, jenž však v následujících 
letech vinou emigrace i asimilace zanikl. Na 
místě synagogy je dnes parkoviště a kromě 
dvou skromných památníků a názvu ulice 
„U synagogy“ tak k historii tohoto význam-
ného místa vlastně nic neupomíná.

V těsném sousedství synagogy se náchá-
zela i budova židovské školy postavená 
r. 1867 na místě starší školy (poprvé doložena 
v písemných pramenech k r. 1648). Vystavena 
byla v klasicistním slohu jako dvoupatrová 
budova obdélníkového půdorysu s lunetově 
zakončenými okny. Oproti o několik let starší 
synagoze se fasáda školy vyznačovala méně 
zdobným dojmem. Nacházely se zde učebny, 
byt rabína, studovna bejt midraš, kanceláře 
židovské obce a ve sklepě rituální lázeň 
mikve. Její pozůstatky, či možná i kompletně 
dochovaný exemplář, lze předpokládat pod 
úrovní terénu dnešního parkoviště dodnes. 
Její existenci však může do budoucna potvr-
dit pouze náročný archeologický průzkum.

Vedení města nechalo postavit v místech, 
kde synagoga stála, dva památníky. První má 
tvar židovského náhrobního kamene a vznikl 
již v roce 1948, ale nesměl být osazen, proto 
jej autor ukryl a k odhalení došlo 28. října 
1995 v ulici U synagogy, připomíná utrpení 
Židů, obětí holocaustu, ve městě. Druhý 
památník město odhalilo nedaleko prvního 
roku 2008. Vedení města i jeho obyvatelé 
jsou si však na místní poměry tradičně 
dostatečně vědomi někdejšího významu 
židovského osídlení České Lípy i kulturního 
a hospodářského přínosu židovských oby-
vatel. Bez nich by například ve městě stěží 
vznikla většina architektonických unikátů 
města, jako například (dnes velmi zdařile 
zrekonstruovaná) secesní kavárna Union, 
v první půli 20. stol. centrum místních židov-
ských intelektuálů a avantgardních umělců, 
k nimž patřil například světoznámý básník 
Hugo Salus, či historizující Villa Hrdlička, 
jedna z perel vilové čtvrti, postavená rodinou 
Altschulů. Před několika lety tak například 
proběhl celodenní festival „Židovská Lípa“, 
do kterého se zapojila místní radnice, Vlas-
tivědné muzeum, všechny základní školy, 
a dokonce i několik restaurací a kaváren, 
které nabízely židovské „košer“ speciality. Po 
městě jsou již několik let soustavně instalo-
vány Stolpersteine, k nimž vznikla i naučná 
mini-stezka (k dispozici v městském infocen-
tru). Co vzala válka, se už nikdy pochopitelně 
nevrátí, ale važme si alespoň toho, co se 
nám z kdysi jednoho z nejvýznamnějších 
židovských center na severu země dochovalo 
dodnes.

david kraus

Zde byla mezuza...
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hebreJšTina

Minikurz hebrejského jazyka 
pro samouky (24. lekce)
Předložky
Už jsme se tématu předložek dotkli v minulých lekcích. Nějakou 
z nich si tedy již možná budete pamatovat a znát. Pojďme si v nich 
udělat pořádek a rozšířit slovní zásobu.

Na úvod si ještě připomeňme, že jednopísmenné předložky se 
v hebrejštině podobně jako člen nebo spojka píší dohromady s násle-
dujícím slovem – a tvoří tak s ním vlastně jedno slovo. V tabulce je 
poznáte též podle pomlčky.

Přehled vybraných běžně užívaných předložek v hebrejštině:

s ִעם
k ֶאל
v ־ ּבְ
z, od ִמן, ִמ־
na, o ַעל
k, pro ְל־
mezi ין ּבֵ
poblíž, u ֵאֶצל
vedle ְלַיד
před (místně i časově) ִלְפֵני
za (místně) ֵמֲאחֹוֵרי
za, po (časově) ַאֲחֵרי
naproti מּול
pod ַחת ּתַ

Pokud se setká jednopísmenná předložka se členem (resp. s určeným 
podstatným jménem), tak se do ní člen asimiluje. Dále už se tedy člen 
nevypisuje, ale jeho přítomnost je patrná ve změně výslovnosti slova 
s předložkou.

v tom domě (ִית ִית → (ּבְ + ַהַבּ ּבַ ַבּ

Ke všem předložkám můžete připojovat zájmenné suffixy. O těch už 
jsme v předešlých kurzech také mluvili. Například ב se suffixy pak 
budeme překládat jako ve mně, v tobě atd.

Níže můžete najít jako příklad a vzor některé předložky se zájmen-
nými suffixy – pro lepší orientaci.

ל )ב(
mn. č. jed. č.

ָלנּו ִלי 1. os.
ָלֶכם ְלָך 2. os., m. r.
ָלֶכן ָלְך 2. os., ž. r.

ָלֶהם לֹו 3. os., m. r.
ָלֶהן ָלּה 3. os., ž. r.

מול )אצל, ליד(
mn. č. jed. č.

מּוֵלנּו מּוִלי 1. os.
מּוְלֶכם מּוְלָך 2. os., m. r.
מּוְלֶכן מּוֵלְך 2. os., ž. r.
מּוָלם מּולֹו 3. os., m. r.
מּוָלן מּוָלּה 3. os., ž. r.

בין
mn. č. jed. č.
יֵנינּו ּבֵ יִני ּבֵ 1. os.

יֵניֶכם ּבֵ יְנָך ּבֵ 2. os., m. r.
יֵניֶכן ּבֵ יֵנְך ּבֵ 2. os., ž. r.

יֵניֶהם ּבְ ינֹו ּבֵ 3. os., m. r.
יֵניֶהן ּבְ יָנּה ּבֵ 3. os., ž. r.

על )אל, תחת, מאחורי, אחורי(
mn. č. jed. č.

ָעֵלינּו ָעַלי 1. os.
ֲעֵליֶכם ָעֶליָך 2. os., m. r.
ֲעֵליֶכן ָעַלִיְך 2. os., ž. r.

ֲעֵליֶהם ָעָליו 3. os., m. r.
ֲעֵליֶהן ָעֶליָה 3. os., ž. r.

לפני
mn. č. jed. č.
ְלָפֵנינּו ְלָפַני 1. os.

ִלְפֵניֶכם ְלָפֶניָך 2. os., m. r.
ִלְפֵניֶכן ְלָפַנִיְך 2. os., ž. r.

ִלְפֵניֶהם ְלָפָניו 3. os., m. r.
ִלְפֵניֶהן ְלָפֶניָה 3. os., ž. r.

 se suffixy se příliš v běžné mluvě nepoužívá. Synonymem je však עם
slovíčko את se suffixy:

mn. č. jed. č.
נּו ִאּתָ י ִאּתִ 1. os.

ֶכם ִאּתְ ָך ִאּתְ 2. os., m. r.
ֶכן ִאּתְ ְך ִאּתָ 2. os., ž. r.
ם ִאּתָ ִאּתֹו 3. os., m. r.
ן ִאּתָ ּה ִאּתָ 3. os., ž. r.

Přiřaďte k obrázku správnou předložku podle toho, kde je medvídek:

1)  2) 

3)  4) 

דד דדד
דדד  דדדד  

Přeložte věty (s použitím již známých předložek):
David sedí na posteli.* ______________________________
Pracuju doma. (ž. r.) ______________________________
Škola je vedle nemocnice. ______________________________
Jdu k tobě. (m. r.) ______________________________
Středa je před čtvrtkem. ______________________________
ִמיָטה *

Klíč k řešení najdete na straně 7.

PŘIPraVILa rÁchel PolohovÁ 
Ilustrace rebeka Zaorálková



16  maskil המשכיל

JeWs neWs WWW.lauderky.cZ

Izraelský deník
letošní septimáni a oktaváni 
z lauderových škol navštívili 
v září izrael. svou cestu 
a výlety zdokumentovali 
deníkovými záznamy.
Palubní deník: 
7:30–8:30 snídaně 
8:30–12:30 osobní volno v areálu 
13:00 oběd v jídelně 
13:45–18:30 odpolední program (procházka 
po Jeruzalémě – Yemin Moshe, Větrný mlýn, 
Hansen Hospital, The Old Station) 
18:30 šabatová večeře (v jídelně) 
19:50 havdala u brány 
20:00 night out (ulice Ben Jehuda)

Záznam z kapitánova deníku: 
Je šabat 21. září a většina posádky tráví 
celé ráno v pohodlí svých kajut, až na pár 
udatných, kteří vyrazili prozkoumávat okolí 
mimo náš perimetr. Těmito hrdiny byli 
plukovník Gafna a kadeti Ester, Matěj, Alex 
(Nosková) a náš navigátor Joel.

(Poznámka: při společných jídlech se 
vyvarovat tématům o typech spodního 
prádla, a proč by měli muži nosit nebo proč 
nenosí sukně, plus výhody a nevýhody 
oného tématu.)

Po obědě vyrážíme na okružní obhlídku 
pod vedením navigátora Joela, který nás 
dnes vede trasou do oblasti, kde se vysky-
toval Moshe Montefiore (známý anglický 
filantrop a neústupný obchodník s nemovi-
tostmi). Dále prozkoumáváme Hansen Hos-
pital, nemocnici, kde se dříve specializovali 
na boj s leprou, nakonec se však ukázalo, 

že si zdejší lid z toho udělal galerii umění 
s menší vyhlídkovou věží (architekta Mar-
tina Rajniše), která stojí na zahradě ve tvaru 
květu opuncie, která vlastně není opuncie, 
ale nopál. (Poznámka: je to prostě kaktus.)

Z technických důvodů se pak zastavu-
jeme na bývalém vlakovém nádraží, kde 
jsou momentálně všude barevné stánky 
a spousta hudby kolem. Technická přestávka 
trvá přesně jednu hodinu, mezi hodinou 
sedmnáctou a hodinou osmnáctou, během 
těchto tři tisíce šesti set sekund jsme se stihli 
sejít s našimi kolegy Elim a Aturem. Během 
těch samých 60 minut jsem se dozvěděl, 
že uklízecí četa, která se skládala ten den 
z kadetů Jonatana, Ester a Fany, je schopna 
v rekordním čase zaměřit a zneškodnit půl 
kila zmrzliny. Během rozprav, které probí-
haly nad lahodnou kávou, o vztazích, vlasech 
a o tom, jací jsou tu krásní kluci a holky, 
a znova vztahy mezi členy posádky, jsem 
se také dočkal uznání, že tu je zima, a tím 
pádem, že už nejsem senilní hypochondr, 
kterému tu zima pořád je, ale že mám pravdu. 
(Poznámka: omezit mobil ve společnosti 
posádky, když jsme na kávě, některým čle-
nům se to vysloveně nelíbilo.)

Po návratu na základnu nastává čas 
večeře a pak stručný briefing od stratéga 
Gafny o bezpečnostních opatřeních ohledně 
nadcházející akce. Kromě běžných bezpeč-
nostních protokolů několikrát důrazně při-
pomíná, že dámská část naší jednotky nesmí 
mít žádanou tělesnou aktivitu se zdejšími 
muži. Ženská část jednotky se však osopí 
a křičí, že pánská část by měla mít také zákaz 
tělesných aktivit. Pochopitelně se zdejšími 
ženami. Ačkoliv debata v tomto ohledu nako-

nec není nijak pevně uzavřena, pánská část 
jednotky si je vědoma své výhry v debatě. Při 
přesunu do ulice Ben Jehuda nastává osobní 
zlom, a to v tom, že už si přestávám hrát na 
senilního filantropa, kterému je neustále 
zima, protože dneska večer doopravdy zima 
JE.

KONEC ZÁZNAMU

izrael, 22. září (Fany, Máří, sára) 
Zápis 1.
První myšlenka hned po probuzení, že 
opouštíme náš Kiryat Moriah, se nesla těžce. 
Někteří měli kufry zabalené už od včerejšího 
večera, jiní ještě po snídani hledali nabíječku 
a tu jednu položku, která jim zapadla za 
skříň. Všichni jsme věděli, že se musíme 
rozloučit. Naposled pohlédnout na onu čer-
venou bránu, která nás tolikrát uvítala. Cesta 

Jews news je časopisem studentů Lauderových škol.  
Tato dvoustrana vychází jako příloha měsíčníku Maskil laskavou péčí bejt Simcha. 
redakce: albertina Čížková – šéfredaktorka, Hugo Marx – zástupce šéfredaktorky,  
Matěj Knop – editor, Eliáš Gaydečka – korektor a další.  
kontakt: www.lauderky.cz, e-mail: redakce@lauder.cz

Synagoga v Kladně
O stavbě synagogy v Kladně bylo rozhodnuto v roce 1884, již 32 let poté, co Židé dostali 
povolení se sem stěhovat. Podle velikosti stavby lze předpokládat, že Kladno se stalo během 
průmyslové revoluce atraktivním městem. Stavbu navrhl architekt Emanuel Brandt v novo-
renesančním stylu. V průběhu dvacátých let minulého století docházelo v důsledku stěho-
vání obyvatelstva do města ke slučování menších židovských obcí s kladenskou. Například 
z obce v Hostouni se do Kladna dostaly čtyři svitky Tóry. V synagoze probíhaly bohoslužby až 
do roku 1939, kdy ji po dohodě s židovskou obcí převzala Církev československá husitská, aby 
se zabránilo její konfiskaci nacisty. I přesto, že se po válce do Kladna vrátil jen malý zlomek 
místních Židů, se obec obnovila a až do roku 1952 sdílela synagogu s Husovým sborem. 
V uvedeném roce se místní obec spojila s pražskou a v roce 1958 husité budovu odkoupili. 
Jedna z původních kladenských Tór se nachází v komunitě v americkém Fairfieldu a další 
v Londýně. S oběma komunitami je místní Husův sbor v kontaktu.

TExT a FOTO FiliP MesZaros
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nás ale vede dál, tlačí nás do zad a popo-
strkuje mimo civilizaci, do zemí rudých 
a písečných. Nebylo to dlouho a už se auto-
bus poprvé zastavoval. Byli jsme na území 
Gush Etzion, na kterém se nachází mnoho 
židovských osad. Žena z jedné z nich nás 
již čekala před bránou. Začáteční problémy 
s uzamčenou bránou byly rychle překonány 
a zapomněny. Přišli jsme do centra skupiny 
Roots. Tak jako my jsme se tady sešli, schá-
zejí se tady Palestinci a Izraelci, aby si spolu 
promluvili a snad se i navzájem pochopili. 
První vyprávěla židovská žena z Ameriky, 
která udělala aliju do Izraele a založila tady 
rodinu. Druhý příběh vyprávěl muž narozený 
na palestinském území. Oba se navzájem 
doplňovali a spolu nám zodpověděli všechny 
otázky, které jsme měli. Stále ještě zamyšlení 
nad tím, co jsme slyšeli, jsme nastoupili zpět 
do autobusu. Nyní byl cíl jasný. Poušť Negev.

Zápis 2.
Vystupujeme z vychlazeného autobusu. 
Slunce zprudka pálí a útěchou nám je jen 
pomyšlení na hrstku nízkých stromků, ze 
kterých by byla skvělá pistáciová zmrzlina. 
Procházíme pouští. Okolo nás poskakují 
kozorožci z římsy na římsu. Skupina přichází 
k malému jezírku a odhodlaně upírá svůj 
zrak na strmé schody připomínající tajem-
nou cestičku z Pána prstenů. Místo Oduly 
na nás čeká krásný výhled na poušť Negev. 
Cesta je náročná, ale máme dost lembasu 
a výhled stojí za to, je opravdu dechberoucí. 
Nastupujeme do autobusu, který nás veze 
přímo k hrobu Davida Bena Guriona a jeho 
manželky. Cestou zpět vidíme kozorožce 
postávat na pískovcových kamenech.

Zápis 3. 
Projíždíme Negevskou pouští. Za dunami 
zapadá slunce a před námi se objevují světla 
lamp, obrysy palem, stanů a několika postav. 
Z autobusu kvapně míříme na hřbety jiných 
dopravních prostředků. Velbloudů.

Jdeme na večeři. Sedíme vždy 8 lidí u jed-
noho stolu v obrovském beduínském stanu 
a za doprovodu popových písní nám přinášejí 
jídlo – obrovitánský tác s kuskusem, zeleni-
nou, masem, tortillami, humusem, lilkem… 
Všechno je vynikající.

S plnými břichy se přesouváme do men-
šího stanu, kde na nás čeká moudrý beduín, 
který nám vypráví o životě v poušti, o bedu-
ínském sladkém čaji a kafi.

Po debatě se přesouváme do našeho 
stanu, kde jsou připravené květované mat-
race a spací pytle. Za tmy sledujeme měsíc 
a hvězdy na obloze. Pak máme táborák. 
Někteří si opékají marshmallows, někteří je 
jedí neopečené.

Noc je velmi dobrodružná. Někteří čle-
nové naší výpravy, tzv. domorodci, provádějí 
rituál, používajíce uhlí a bylinky a vydávajíce 
různorodé zvuky. 
Komáři nás všechny doslova požírají na 
každé odkryté části těla. Jsme však stateční 
beduíni a krátkou noc přečkáme.

izrael, 23. září (Petra, Johanka a anda)
Vstávání ve 4:45 po neklidné noci nás 
všechny trochu rozhodilo, ale čaj od beduínů 
a sušenky nám hned dodávají energii na 
výšlap na Masadu. Po krátkém čekání na 
našeho řidiče se uvelebujeme v autobusu 
a všichni jsme spokojení a upadáme zpět do 
spánku, ze kterého nás čas od času vytrhne 
starost, že nestíháme východ slunce, a stě-
žování na nespočet štípanců od komárů 
(možná blech – jistá si není aní paní uč. 
Jiroušková), kteří nás požírali celou noc. 
Pohled na horu, kterou musíme vyšlápnout, 
nás mírně zneklidnil, ale představa krásného 
výhledu nás popohání kupředu. Jsme tu. 
Na té slavné Masadě. Kocháme se krajinou 
kolem nás. Máme hlad, ale musíme si počkat. 
Yoel se převlékl za beduína a provází nás po 
vrcholku Masady. Slunce začíná pálit, a to je 
teprve 8 hodin ráno. Scházíme dolů s vidinou 
snídaně a cesty k Mrtvému moři. Croissant, 
tousty, salát, káva, vše na co si vzpomenete, 
jediné co nás teď tíží, je výběr ze švédského 
stolu. Ester nás seznamuje s Mrtvým mořem. 
Nasedáme do busu a vyjíždíme směr další 
zážitky.

Po menším fyzickém výkonu přijíždíme 
autobusem k Mrtvému moři. Všichni jsme 
natěšení, že se konečně vykoupáme. Koupání 
v Mrtvém moři ale není úplně legrace, takže 
dostáváme několik instrukcí, jak se správně 
koupat. Dostat se do moře není snadné. 
Mořská sůl se usazuje na dně, kde tvoří 
krystaly, takže každý krok nás bolí víc a víc. 
Už to nemůžeme vydržet, a tak si klekáme 
do dřepu a snažíme se na vodu lehnout. Voda 
nás začne nadnášet a my nemusíme dělat 

skoro nic, jen korigovat pomocí rukou směr. 
Po chvíli nás ale začne otravovat teplota 
vody a to, že člověk nemůže dělat skoro nic 
jiného než ležet na zádech, takže se snažíme 
opatrně vyjít z moře ven a naše cesta vede 
ke sprchám. Sladká voda ze sprchy je pro nás 
v tuto chvíli slast, protože sůl se nám dostala 
do otevřených ran, které máme někteří na 
těle, a ty pak hrozně pálí. Potom už si každý 
děláme, co chceme. Někteří sbírají z vody 
krystaly soli, které povezou domů jako suve-
nýr, jiní si čtou anebo si kupují zmrzlinu.

K obědu opět dostáváme sendvič v podobě 
bagety.

S rozlišnými pocity ohledně Mrtvého 
moře nasedáme do autobusu, čeká nás 
dlouhá cesta do Tel Avivu. Po necelých třech 
hodinách se v okýnkách začínají objevovat 
mrakodrapy. Dostáváme klíčky od pokojů 
v hotelu přes ulici od parku a řeky Jarkon. 
Kdo si při cestě dostatečně neodpočinul, 
může tak učinit v následujících dvou hodi-
nách, které nám zbývají do večeře.

Hned jak dojídáme skvělé jídlo, vyrážíme 
na procházku podél řeky až na pobřeží 
Středozemního moře a dostáváme rozchod. 
V blízkém okolí jsou bohužel především 
obchody s oblečením, botami nebo restau-
race a kavárny. Každý tedy trávíme čas jinak. 
Někdo se prochází, někdo na sebe nechává 
šplouchat vysoké vlny temného moře a jiní si 
dávají izraelskou kávu.

Poté se ubíráme zpět k hotelu, po dlou-
hém dni si dáváme sprchu a usínáme v tela-
vivských postelích.

sTudenTi sePTiMy a okTÁvy 
gyMnÁZia or chadaš
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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

 Židovská tradice v samizdatu
Léta komunismu, zvláště 
pak období počátku 50. let 
a pozdější normalizační 

etapa, oživily v československé společnosti 
antisemitismus. Židovské obyvatelstvo 
bylo státními orgány sledováno a nejednou 
vystaveno perzekuci a represím. Židovská 
tematika měla být marginalizována a elimi-
nována také v literatuře. Díla jakkoli spjatá 
s židovskou tradicí se ocitala v literárním 
a kulturním podzemí. Za jakých okolností 
skupina přátel-surrealistů vydala v roce 
1949 ilegální sborník Židovská jména? Proč 
Ivan Martin Jirous (1944–2011) v 60. letech 
pro sebe a své přátele tajně opisoval dílo 
Franze Kafky? Jaká je historie naší jediné 
samizdatové edice zaměřené na judaismus 
Alef (1982–1990)? Odpovědi na tyto otázky 
přinese přednáška Petry Loučové z Ústavu 
pro českou literaturu AV ČR.
Vstup volný.

 Nedělní dílna pro rodiče a děti: 
Lvíček Arje restaurátorem
S lvíčkem Arjem si budeme 
povídat o synagogálních textili-

ích. Děti se dozvědí o jejich původu, textech, 
které obsahují, a po jejich vzoru si vyrobíme 
vlastní. Lvíček Arje děti naučí různé tech-
niky vyšívání a zdobení.
(Dílna OVK – dvůr) 
Prohlídka: Starý židovský hřbitov.
Vstupné 50 Kč.

 Fragmenty: židovský život 
ve střední a východní Evropě 
1981–2007
Vernisáž fotografické výstavy 

amerického hudebníka a etnografa Yale 
Stroma. Fotografie jsou výsledkem několika 
autorových návštěv v židovských komuni-
tách východní a střední Evropy mezi lety 1981 
a 2007. Zachycují momenty každodenního 
života v malých židovských komunitách 
i kulturní dění ve větších městech, a doku-
mentují tak proměnu židovského kulturního 
světa v daném období. Vernisáž proběhne za 
přítomnosti autora.
Vstup volný.

 At the Crossroads: Jewish Life 
in Eastern Europe Today (1989)
Projekce filmu amerického 
hudebníka a etnografa Yale 

Stroma je osobitým vhledem do židovských 
komunit východní a střední Evropy v době 
velkých kulturních změn v roce 1989. 
Prostřednictvím rozhovorů s místními 
zástupci židovského i nežidovského světa 
se autor snaží nalézt odpověď na otázku, co 
znamenalo být součástí židovské komunity 
v „nové“ Evropě. Projekce je doprovodnou 
akcí k výstavě Fragmenty: židovský život ve 
střední a východní Evropě 1981–2007. Po filmu 
bude následovat diskuze s autorem. Projekce 
i diskuze proběhnou v angličtině bez pře-
kladu. / Vstup volný.

 Památce Doris Grozdanovičové
Dne 21. srpna 2019 nás ve svých 
93 letech opustila pamětnice 
holocaustu paní Doris Groz-

danovičová (1926–2019). Svůj životní příběh 
nesčetněkrát sdílela na studentských bese-
dách a diskuzích, mimo jiné právě v Oddělení 
pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea 
v Praze. Paní Doris bude připomenuta 
v krátkém dokumentárním filmu Filmové 
toulky Terezínem – Doris Grozdanovičová, ve 
kterém s dětmi z projektu Terezínská štafeta 
prochází bývalým ghettem a na různých 
místech vzpomíná na svůj někdejší nedobro-
volný pobyt. O své vzpomínky na paní Doris 
se podělí ředitel gymnázia Přírodní škola 
František Tichý a další. Za hudebního dopro-
vodu studentů gymnázia Přírodní škola.
Vstup volný.

 „Rabimu Lejbovi do Prahy“: 
Maharal jako obecní rabín
Přednáška Pavla Sládka, ředi-
tele Katedry Blízkého východu 

FF UK, se zaměří na důležité body v kariéře 
pražského rabína Jehudy Levy ben Becalela 
neboli Maharala (kol. 1525–1609). Díky 
některým dosud málo známým dobovým 
pramenům je možné Maharala přiblížit jako 
významného učence, rabínského soudce 
a současně jako obávanou a složitou osob-
nost. V širších souvislostech pak přednáška 
poukáže na systémové tenze mezi vedením 
židovských obcí a rabinátem na přelomu 
16. a 17. století.
Přednáška je součástí cyklu Kapitoly z dějin 
Židů v českých zemích od středověku po 
emancipaci.
Vstup volný.

 Po stopách tradičních 
židovských komunit: Svátek 
Chanuka v ortodoxních 
komunitách Jeruzaléma

Jako každý židovský svátek i Chanuku 
charakterizuje řada symbolů. Osmiramenný 

svícen chanukia, jídla připravená na oleji, 
hra drejdl a mnohé další. Za bohatého audio-
vizuálního doprovodu oslavy Svátku světel 
představí publicista Jan Neubauer.
Přednáška je součástí historicko-cestopis-
ného cyklu Po stopách tradičních židovských 
komunit.
Vstup volný.

Výstavy v prostorách OVK:
Fragmenty: židovský život ve střední 
a východní Evropě 1981–2007
Výstava fotografií amerického hudeb-
níka a etnografa Yale Stroma, které jsou 
výsledkem několika autorových návštěv 
v židovských komunitách východní a střední 
Evropy mezi lety 1981 a 2007.
Přístupné od 13. 11. do 31. 12. 2019. V pondělí–
čtvrtek 12.00–16.00, pátek 10.00–12.00, během 
večerních programů a po domluvě.

Maiselova synagoga,  
Maiselova 10

 Trio Maisel s hostem Elizabeth 
Schwartz: L’Chayim!!
Mimořádný koncert u příleži-
tosti výstavy Yale Stroma Frag-

menty: židovský život ve střední a východní 
Evropě 1981–2007, která je k vidění od 
13. 11. 2019 v Oddělení pro vzdělávání a kul-
turu Židovského muzea v Praze.
Klezmerový houslista Yale Strom vystoupí 
spolu s předním českým kontrabasistou 
Petrem Dvorským, akordeonistou Aliak-
sandrem Yasinskim a pěvkyní Elizabeth 
Schwartz.
Na akci doporučujeme rezervaci místa na 
education@jewishmuseum.cz.
Vstup volný.

 Na pruském dvoře / 
Ensemble Postillon
Koncertní vystoupení mladého 
mezinárodního uskupení 

Ensemble Postillon, které se zaměřuje na 
interpretaci staré hudby, především z pro-
středí berlínského dvora Friedricha II. Na 
programu jsou téměř zapomenutá díla 
Johanna Gottlieba Janitsche (1708–1763), 
Carla Phillipa Emanuela Bacha (1714–1788) 
a dalších představitelů pozdního baroka 
a raného klasicismu. Spolupořadatelem 
koncertu je Nadační fond na podporu 
vážné hudby. Vstupenky na koncert možno 
zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, 
v Informačním a rezervačním centru muzea 
(Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art, Pra-
gue Ticket Office a na webových stránkách 
Židovského muzea v Praze, kde naleznete 
i kompletní program koncertu.
Vstupné 230 Kč / 150 Kč.

PRAHA

STřEDA

6. 11. 
18.00

NEDěLE

10. 11. 
10.00

STřEDA

13. 11. 
19.00

NEDěLE

17. 11. 
14.00

PONDěLí

18. 11. 
18.00

STřEDA

20. 11. 
18.00

STřEDA

27. 11. 
18.00

ČTVRTEK

14. 11. 
19.00

ČTVRTEK

21. 11. 
19.00
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Židovské MuZeuM v PraZe

  oddělení pro vzdělávání 
a kulturu – pobočka brno, 
tř. kpt. Jaroše 3, 602 00 brno, 

tel.: 544 509 651, 544 509 652,  
katerina.suchankova@jewishmuseum.cz

 Nedělní dílna pro rodiče a děti: 
Medvídek Dubi a pan Ray
Bylo to v srpnu roku 1890, 
když se v americké Filadelfii 

narodil Emmanuel. Stal se z něj všestranný 
výtvarník pracující nezvyklými technikami 
a způsoby. Svá díla podepisoval monogra-
mem „MR“. Tak začíná další příběh z ateliéru 
medvídka Dubiho. Čeká vás povídání 
o slavném umělci Man Rayovi, cestování 
mezi Amerikou a Francií a také fotografické 
tvoření pro malá stvoření.
(Nezamyslova 27, Brno-Židenice)
Vstupné 30 Kč

 Židé v protektorátu mezi 
16. březnem a 17. listopadem 
1939
Přednáška etnoložky Blanky 

Soukupové z Fakulty humanitních studií 
Karlovy univerzity věnovaná třicátému 
výročí 17. listopadu bude analyzovat život 
židovského obyvatelstva v prvních měsí-
cích protektorátu na pozadí upevňování 
nacistické moci. Především se však zaměří 
na vrcholící odpor české společnosti v čase 
výročí vzniku republiky (28. říjen) a jeho bru-
tálního potlačení. Pozornost bude věnována 
i aktivní antisemitské politice protektorátní 
vlády, menšinovým reakcím na ni a utváření 
strategií přežití. Vstupné 30 Kč

 Židovské nositelky Nobe-
lovy ceny
Za téměř 120 let, kdy je udělo-
vána Nobelova cena, ji získalo 

téměř tisíc nositelů. Z tohoto počtu je pouze 
52 žen, což činí zhruba pět procent. Význam-
nou část držitelek Nobelovy ceny tvoří ženy 
z židovského prostředí – vědkyně, lékařky 
i spisovatelky. O jejich životních a profesních 
osudech i o samotné Nobelově ceně bude 
hovořit šéfredaktorka magazínu Kachol 
velavan Zuzana Prudilová.
Vstupné 30 Kč

 Vernisáž výstavy Taneční 
kosmopolitka Alice Flachová-
Pastorová
Výstava zachycuje životní pouť 

s Brnem výrazně spjaté tanečnice a teore-
tičky Alice Flachové-Pastorové (1928–2006). 
Mapuje její osud od baletních začátků přes 
tragické období druhé světové války, kdy 
byla deportována do Terezína a Osvětimi 
a absolvovala pochod smrti, až po její návrat 
na divadelní scény, dramaturgické a peda-
gogické aktivity v časech komunistického 
režimu. Vysokou odborností a znalostí dějin 
a teorie tance výrazně ovlivnila několik 
generací a přispěla ke kodifikaci odborné 

reflexe tanečního umění. Výstavu bratislav-
ského Divadelného ústavu zahájí kurátorka 
Monika Čertezni.
Vstup volný

 Vegetariánství a židovská 
etika 
Izrael se pyšní největším 
počtem veganů a vegetariánů 

na světě. Má tento ohleduplný životní styl 
nějakou spojitost s judaismem? Přednáška 
absolventky oboru judaistiky na Husitské 
teologické fakultě Univerzity Karlovy, stu-
dentky Abraham Geiger College v Berlíně 
a budoucí rabínky Kamily Kohoutové před-
staví základní koncepty týkající se etického 
stravování v židovství od nejstarších dob po 
současnost.
Vstupné 30 Kč

Výstava v sále OVK Brno: Taneční kosmopo-
litka Alice Flachová-Pastorová
Výstava je přístupná od 19. 11. ve dnech pro-
gramových akcí a po předchozí telefonické 
domluvě.
Vstup volný.
 

kulTura v obcích

děČín

 Židé v Arménii a Gruzii
Přednáška Karla Hrdličky pořá-
daná za laskavé podpory NFOH. 
 

 Symbolika hebrejského jazyka 
a písma
Přednáška Karla Hrdličky pořá-
daná za laskavé podpory NFOH.

PlZeŇ

 Brány mrazu a jiné prózy
Četba na pokračování z knihy 
Karola E. Sidona.
 Dům šámese, Smetanovy sady 5, 
Plzeň

 Základní mezníky židovského 
života
O důležitých milnících v životě 
tradičních praktikujících Židů, 

jako je obřízka, výkup prvorozených, tradiční 
vzdělávání, bar a bat micva, svatba a rodinný 
život, ale i o dalších méně známých zvycích, 
jejich vývoji a zvláštnostech promluví 
předseda Chevry kadiši a správce židovského 
hřbitova v Praze Chaim Kočí.
Přednáška se koná za finanční podpory 
NFOH.
Vstup volný
Dům šámese, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Pražská dobrodružství
Četba na pokračování z knihy 
spisovatele Egona E. Kische.
 Dům šámese, Smetanovy sady 5, 
Plzeň

 Židovská historie ve 
Štěnovicích
O historii židovské komunity 
ve Štěnovicích přednáší 

PhDr. Alena Vlčková
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Devět bran
Četba na pokračování z knihy 
Jiřího Langera.
 Dům šámese, Smetanovy sady 5, 
Plzeň

 Židovská genealogie
Přednáší PhDr. Václav Fred 
Chvátal.
 Dům šámese, Smetanovy sady 5, 
Plzeň

 Sedmiramenný svícen
Četba na pokračování z knihy 
spisovatele Josefa Škvoreckého. 
 Dům šámese, Smetanovy sady 5, 
Plzeň

BRNO

NEDěLE

10. 11. 
10.30

ÚTERý

12. 11. 
16.30

ÚTERý

14. 11. 
17.00

ÚTERý

19. 11. 
17.00

ÚTERý

26. 11. 
17.00

PONDěLí

11. 11. 
17.00

PONDěLí

26. 11. 
17.00

ČTVRTEK

7. 11. 
16.00

PONDěLí

11. 11. 
17.00

ÚTERý

14. 11. 
15.00

PONDěLí

18. 11. 
17.00

ČTVRTEK

21. 10. 
15.00

PONDěLí

25. 11. 
17.00

ČTVRTEK

28. 11. 
15.00

Machol 
Brno 2019
Mezinárodní seminář 
izraelských lidových 

tanců

Pátek 29. 11. – neděle 1. 12. 
Gymnázium tř. Kpt. 

Jaroše 14, Brno

Již třetí ročník 
mezinárodního festivalu 

izraelských lidových tanců 
přináší možnost zúčastnit 
se v Brně seminářů, lekcí 

a workshopů pod vedením 
zkušených lektorů, 

ale i bohatý doprovodný 
program. Za všechny 

vyučující jmenujme např. 
talentovaného choreografa 

Michaela Barzelaie 
z Haify nebo zakladatelku 

taneční školy Komuna 
v Jeruzalémě Hilu Mukdasi. 
Registrace a více informací 

na www.orotbrno.webnode.cz



Věstník Maskil – registrace MK Čr č. E 14877. 
Vydává židovská kongregace bejt Simcha, 
přidružený člen Federace židovských 
obcí v Čr, Maiselova 4, 110 00 Praha 1, 
Česká republika, IČO: 61385735, e-mail: 
redakce@maskil.cz. 
Maskil vychází měsíčně za laskavé 
podpory Ministerstva kultury Čr, Federace 
židovských obcí v Čr, nadační fond obětem 

Holocaustu (nFOH), European Union for 
Progressive Judaism (EUPJ). 
Zájemci mohou přispět na vydávání věstníku 
libovolnou částkou na bankovní účet: 
86-8959560207/0100 u Komerční banky, 
variabilní symbol: 88888 (5×8). Manipulační 
poplatek 10 Kč. 
Uzávěrka tohoto čísla 25. 10. 2019. 
Uzávěrka příštího čísla 25. 11. 2019. 

Redakce: Kateřina Mikulcová, ráchel 
Polohová.
Redakční Rada: Pavlína Schultz, Tomáš 
novotný, Fedor Gál, Věra razáková, Kamila 
Kohoutová. 
koRektuRy: anna bendová. 
GRafická úpRaVa a sazba: Studio Designiq.
tisk: GRafotecHna plus, s. r. o.
issn: 2570-6373

maskil

PísniČka

Mar-chešvan

Mocný pan Tišri bude ještě kralovat
v období Sukotu –
a pan Chešvan vylije svůj déšť
na rozpraskanou zem.

A tím oznámí: konec slavení
je čas na práci!
Někdo ke své knize, někdo k jehle,
někdo k motyce a lopatě!

Spisovatel a básník Levin Kipnis (1890, Ukra-
jina − 1990, Izrael), kterého známe mimo 
jiné jako autora chanukových písniček Ner li 
nebo Sevivon, napsal i píseň o nadcházejícím 
měsíci – Mar-chešvan. Název písničky i její 
slova poukazují na název měsíce chešvan, 
který je někdy označován také jako marche-
švan. Tento název byl častější v minulosti. 
Dnes už většina z nás užívá kratší verzi 
a „mar“ vypouští. Ti, kdo znají označení 
marchešvan obvykle věří, že je měsíc takto 
nazýván proto, že v něm není žádný svátek 
ani významný den, a je tedy hořký (hebr. מר).

Existují však ještě další vysvětlení, 
jejichž odraz snad dokonce můžeme najít 
i ve zmíněné písničce. Jedno z nich říká, 
že „mar“ neznamená v tomto případě 
hořký, ale jednoduše pan. Měsíc je pak 
takto titulován právě pro svou zvlášt-
nost – proto, že nemá žádný svátek, nebo 
proto, že v jeho období přichází obvykle 
na Izrael první déšť. Tím se dostáváme 
k dalšímu možnému vysvětlení, a sice, že 
jde o odkaz na kapky deště, neboť stejné 
slovíčko je použito pro kapku v knize 
Izajáš 40‚15.

S největší pravděpodobností však je sku-
tečný původ názvu někde úplně jinde. Název 
marchešvan totiž vznikl zkomoleninou 
dvou babylonských slov, která označovala 
jednoduše „osmý měsíc“ (počínaje nisanem). 
Pozdější výklady odkazující ke kapce, nebo 
slovům jako pan a hořký snad zapříčinily 
dnešní zkrácení názvu měsíce.

Autorem melodie písničky o měsíci che-
švan je nadaný izraelský muzikant a učitel 
hudby Chanina Karčevski (1877–1925) půvo-
dem z Besarábie.

ֵרי ֵאיָתן ִיְמלְֹך, ׁשְ  עֹוד ַמר ּתִ
 ְסִביבֹוָתיו ֻסּכֹות –

ָון ָיִריק ְמָטרֹו  ּוַמר ֶחׁשְ
 ַעל ֲחָלקֹות ְסדּוקֹות.

ץ ֶלָחג!  ּוְכמֹו ַיְכִריז: ַהּקֵ
 ָלֲעבֹוָדה ָהֵעת!

 ִמי ֶאל ִסְפרֹו, ִמי ֶאל ַמֲחטֹו,
ר ָוֵאת! ִמי ֶאל ַמְעּדֵ


