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Tu bi-švat 
sameach! 
Jaro se blíží!
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Úvodník

Toto číslo je z části věnováno svátku Tu 
bi-švat. V Izraeli již začíná jaro, my si na 
něj budeme muset v České republice ještě 
chvíli počkat. Ale vzhledem ke změnám 
klimatu, možná ne moc dlouho. Lyžařskou 
výstroj mnozí letos ani nevytáhnou. Bejt 
Simcha oslaví Nový rok stromů spolu 
s děčínskou obcí, o čemž přineseme 
reportáž příště. Tubišvatový seder si 
můžete udělat i doma. Přinášíme několik 
tipů. A pokud nechcete jíst ovoce, můžete 
udělat dobrý skutek pro přírodu.

V lednu jsme vzpomínali na oběti šoa 
a tématu bylo věnováno Světové fórum 
o holokaustu v Jeruzalémě. Z Jeruzaléma 
přináší naše zpravodajka Ráchel i další 
zprávy, v tomto čísle praktické rady, kterak 
všemocnou kartičku na hromadnou 
dopravu získati a využívati.

Hromadnou dopravu příliš nevyužívají 
chasidští turisté, kterým je věnován velký 
rozhovor s Jakubem Schwabem. Zazna-
menali jste lednovou zprávu o nepokojích 
v ukrajinském Umanu? Byl to pogrom, 
nebo rvačka? I to se dozvíte v článku.

Přinášíme opět povídku ze současného 
českého židovského světa, pozvánku na 
výstavy, novinky z literatury a mnoho 
dalšího.

Jaro se blíží, zasaďte strom!

redakce

rabínské slovo

O Novém roku stromů 
a o sladkých fících
v pondělí 10. února slavíme Tu 
bi-švat – ט״ו בשבט neboli nový 
rok stromů – ראש השנה לאילנות, 
který, jak nám název napovídá, 
připadá na 15. den měsíce švat. 
Přestože se tento den nazývá 
Novým rokem – ראש השנה, 
nejedná se vysloveně o svátek 
s omezeními pro svátky 
běžnými. Proto například 
v tento den můžeme konat 
jakoukoli práci a modlitba 
je téměř stejná jako v každý 
všední den. některými 
svátečními prvky se nicméně 
tento den vyznačuje. například 
nečteme smuteční část 
modlitby Tachanun, pokud 
se o tomto dni koná pohřeb, 
nepronášíme smuteční 
řeč – hesped a připadne-li 
Tu bi-švat na šabat, nečteme 
Av harachamim.

Původ a zvyky svátku Tu bi-švat
Pramen tohoto „svátku“ je v Mišně. Oddíl 
Moed, traktát Roš hašana 1:1, uvádí, že máme 
čtyři nové roky: „Prvního nisanu je Nový rok 
pro krále a pro poutní svátky, prvního elulu je 

Nový rok pro desátek ze skotu, prvního tišrej 
je Nový rok pro roky, sedmá leta odpočinutí 
a jubilejní roky, pro sázení a pro zeleninu. Prv-
ního švatu je Nový rok stromu – to jsou slova 
Šamajovy školy. Škola Hilelova však tvrdí, že 
patnáctého dne měsíce.“ Rozhodnutím Hilelo-
vých žáků se řídíme dodnes.

Gemara nás učí, že právě toto datum, 
15. dne měsíce švatu, začíná do stromů 
proudit voda z nového roku. Rabi Ze'ira říká 
v Jeruzalémském Talmudu (Roš hašana 1, 
halacha 2): „Do tohoto dne stromy žijí z vody 
loňského roku. Od tohoto dne a dále, žijí z vody 
nového roku.“

Z Písma se učíme, že počátek lidstva 
a prvopočátek židovského národa jsou spo-
jeny s vysazováním stromů a povinností se 
o ně starat. Příkladem toho jsou slova o stvo-
ření ráje: „A Hospodin Bůh vysadil zahradu 
v Edenu na východě a postavil tam člověka, 
kterého vytvořil.“ (1. Mojžíšova 2‚8). Po potopě 
začal nový život na zemi. „I začal Noe obdělá-
vat půdu a vysadil vinici.“ (1. Mojžíšova 9‚20). 
Když přišel praotec Abraham do Beer Ševy, 
zasadil strom jako symbol víry. „A Abraham 
zasadil v Beer Ševě tamaryšek a vzýval tam 
jméno Hospodina.“ (1. Mojžíšova 21‚33). Naši 
učenci říkali, že tam Abraham vysadil sad 
a v něm různé druhy ovocných stromů, fíky, 
vinnou révu a granátová jablka. Když synové 
Izraele vešli do zaslíbené země, Hospodin 
jim přikázal sázet stromy. „Až přijdete do 
země a budete sázet různé ovocné stromy…“ 
(Leviticus 19‚23). Ne dost na tom, že jsou 
povinni vysazovat ovocné stromy, jsou povi-
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nni je chránit i ve válečné době. „Když budeš 
dlouhou dobu obléhat nějaké město a v boji se 
ho zmocníš, nezničíš jeho stromoví a nebudeš 
ho vytínat sekerou. Vždyť z něho můžeš jíst. 
Nekácej je! Což je strom na poli člověk, abys jej 
také obléhal?“ (5. Mojžíšova 20‚19).

O důležitosti sázení stromů svědčí tradice, 
která se váže k osobě rabiho Jochanana ben 
Zakaje (1. stol. o. l., doba před a po zboření 
2. Chrámu). Ten říkal: „Budeš-li v ruce držet 
sazenici a řeknou ti: ‚Hle, přichází Mesiáš!‘ 
Nejdříve zasaď sazenici, a až poté jdi vítat 
Mesiáše.“ (Avot d’rabi Natan 52:31).

Nový rok stromů je svátkem, kdy opěvu-
jeme zaslíbenou zemi, její plodnost a krásu. 
O Novém roku stromů je v mnoha komu-
nitách tradice konat סדר ט״ו בשבט (seder 
Tu bi-švat), který se do určité míry podobá 
pesachovému sederu. Během tohoto sederu 
pijeme také čtyři poháry vína, čteme úryvky 
z TaNaCHu, Talmudu a midrašů, v nichž se 
opěvuje plodnost země Izraele, její ovoce 
a krása stromů. Během sederu jíme různé 
druhy ovoce, ale především ovoce, kterým 
se pyšní země Izrael: hrozny, fíky, granátová 
jablka, olivy a datle (viz 5. Mojžíšova 8‚8).

V talmudickém traktátu Sanhedrin 98a 
se uvádí, že ovoce země Izraele zvěstuje 
o vykoupení, o konci galutu. „Řekl rabi Ava – 
Nemáš jasnějšího znamení o konci galutu 
a nástupu vykoupení, než slova proroka 
Ezechiela (36‚8): A vy, izraelské hory, vyže-
nete své větvoví a ponesete své plody mému 
izraelskému lidu; jeho příchod je blízko…“ 
K tomu uvádí komentátor Raši, že když země 
Izraele vydá mnoho pěkného ovoce, tak tím 
se přiblíží konec galutu.

V této souvislosti můžeme říct, že by 
se měl konec galutu opravdu přibližovat 
mílovými kroky, neboť každý, kdo žije či byl 
v Izraeli, může osobně dosvědčit hojnost 
vynikajících plodů zaslíbené země. Země 
Izraele je nyní připravena přijmout své děti 
ze všech koutů světa.

o sladkých měkkých fících.
Závěrem jsem z nepřeberné pokladnice 
židovského folklóru vybral pohádku, která je 
o jednom ze sedmi druhů plodů země Izraele:

Kdysi jeden král jel v čele svého vojska 
do války. Na cestě spatřil jakéhosi starce, 
který sázel malé fíkovníky. Král se jej zeptal: 
„Kolik je ti let?“ Stařec mu odvětil: „Je mi 
sto let, vaše výsosti.“ Král mu řekl: „Stojí 
ti za to v tvém věku se pachtit vysazová-
ním fíkovníků?“ Stařec mu odvětil: „Vaše 
královská výsosti! Nyní je sázím, a jestli 
Všemohoucí dá, budu jíst také jejich plody. 
Pokud ne, budou je jíst mé děti, podobně jako 
já jsem jedl plody stromů, které zasadili moji 
předkové.“ Když se po třech letech stejnou 
cestou král vracel z války, spatřil starce, který 
k němu přišel a nabídl mu ošatku krásných 
zralých sladkých fíků. „Vaše veličenstvo“, 
řekl onen stařec, „já jsem ten, kterého jste 
před třemi lety viděl, jak sází malé stromky. 
Vidíte, Bůh mi dopřál, abych se radoval 
z plodů stromů, které jsem vysadil, a dokonce 
mi dopřál dát vám skromný dárek, můj králi.“ 

Král přijal ošatku s fíky a několik jich okusil 
a velice mu chutnaly. Poté přikázal svým 
sloužícím, aby ošatku vyprázdnili a místo 
fíků ji naplnili zlatými dináry. Když pak 
král vracel starci jeho ošatku plnou zlatých 
dinárů, řekl: „A toto je můj dar pilnému 
starci!“ Stařec přišel s ošatkou plnou zlaťáků 
domů a vyprávěl svým synům o setkání 
s králem. Starcovo vyprávění uslyšela také 
jeho sousedka a rychle běžela domů a řekla 
svému muži: „Podívej, jsou lidé, kterým se 
daří a ty tady jen sedíš, lelkuješ a nic neděláš. 
Náš soused dal králi malou ošatku fíků a ten 
mu ji poté naplnil zlatými dináry. Pospěš 
si, vezmi velký koš a naplň ho jablky, etrogy 
a granátovými jablky! Jdi ke králi a on ti pak 
tvůj koš naplní zlaťáky jako našemu starému 
sousedovi.“ Muž odvětil ženě: „Ano, udělám 
vše, jak jsi řekla, ale do koše dám jen nejlepší 
zralé fíky. Král je asi má rád, když našeho 
souseda tak bohatě obdaroval.“ Proto naplnil 
koš jen sladkými zralými fíky a vypravil se 
ke králi. Když přišel do královského paláce, 
uklonil se před panovníkem a řekl: „Vaše 
královská výsosti, doslechl jsem se, že máte 
rád fíky, tak jsem vám přinesl koš nádher-
ných zralých a měkkých fíků.“ Král popatřil 
na onoho člověka a hned mu bylo jasné, proč 
přišel. Řekl svým sloužícím: „Vyveďte toho 
člověka ven na nádvoří a zaházejte mu obli-
čej ovocem, které přinesl, a pak jej vyhoďte.“ 
Tak se i stalo.

Onen muž se vrátil domů veselý a smál 
se na celé kolo. Žena na něj s údivem civěla 
a ptala se ho: „Co tě tak rozesmálo? Přišel 
jsi domů s prázdnou, to je k smíchu?!“ Muž 
jí však odvětil: „Představ si, jaké jsem měl 
štěstí, že jsem králi přinesl jenom zralé 
měkké sladké fíky a ne jablka, etrogy a graná-
tová jablka, jak jsi mi radila. Jen si představ, 
jak by mě to bolelo a jak by vypadal můj 
obličej, kdyby mi na něj házeli jablka, etrogy 
a granátová jablka?! Takhle mě to však vůbec 
nebolelo, a ještě jsem si pochutnal na slad-
kých fících, kterými se mi královi lidé občas 
strefili do pusy.“

Z této pohádky nám plynou dvě poučení. 
První, že se nevyplácí být závistivý a snažit 
se přijít k majetku bez poctivé práce jako 
sousedova žena a druhé, být spokojený 
se svým údělem jako muž oné sousedky. 
K tomu se vyjádřil Šimon Ben Zoma (počátek 
2. stol. o. l.) v Pirkej avot IV.‚1:

ֱאַמר: )תהלים ֶנּ ֶחְלקֹו, ֶשׁ ֵׂמַח ְבּ יר? ַהָשּ  …ֵאיֶזהּו ָעִשׁ
ֶריָך, ֶריָך ְוטֹוב ָלְך. ַאְשׁ י ֹתאֵכל ַאְשׁ יָך ִכּ ֶפּ  קכח, ב( ְיִגיַע ַכּ

א. עֹוָלם ַהֶזּה. וטֹוב ָלְך, ָלעֹוָלם ַהָבּ ָבּ
…Kdo je bohatý? Ten, kdo se těší ze svého 

údělu, neboť je řečeno (Žalm 128, 2): „Když 
budeš požívat plody práce svých rukou, budeš 
šťasten a bude ti dobře.“ Budeš šťasten – na 
tomto světě, bude ti dobře – na světě budou-
cím…

rabín daniel Mayer 
Foto: Pexels

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

Jak ZískÁvaT Maskil?

a) v elektronické podobě na www.maskil.cz

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

PrograM beJT siMcha

Únor – březen 2020
náboženské akce – bohoslužby:

kabalat Šabat

rodinná bohoslužba kabalat Šabat pro 
děti i dospělé v pátek 28. února  
od 18.30 hod. (Židovská radnice, 
Maiselova 18, Praha 1)

Zkrácená bohoslužba a následný 
program, vhodné pro děti

Tu bi-švat

V neděli 9. února od 15 hod. oslavíme 
svátek Tu bi-švat společně s členy ŽO 
Děčín v děčínské synagoze (Žižkova 4, 
Děčín)

Purim

V pondělí 9. března v 18.30 proběhne 
Purimová oslava: od 18.30 kantilace 
Megilat Ester a poté purimové veselí. 
Masky vítány! (Židovská radnice, 
Maiselova 18, Praha 1)

kabalat Šabat každý pátek od 18.30 
hodin (Židovská radnice, Maiselova 18, 
Praha 1)
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iZrael

„Připomínat holokaust…“
Před patnácti lety byl valným 
shromážděním organizace 
spojených národů prohlášen 
27. leden, den kdy v roce 1945 
sovětská vojska osvobodila 
koncentrační tábor osvětim, 
jako Mezinárodní den památky 
obětí holokaustu.

Mezi židy, jak v Izraeli tak v diaspoře, je 
s připomínkou holokaustu spojen více den 
Jom ha-šoa (celým názvem – Den památky 
na šoa a hrdinství – יום הזיכרון לשואה ולגבורה). 
Důležitost celosvětového připomenutí hrůz 
holokaustu a symbolický   význam, který 
takový počin má, si však uvědomuje jak Stát 
Izrael, tak i samotný památník Jad Vašem. 
Právě jeruzalémský památník holokaustu 
Jad Vašem hostil v této souvislosti páté 
Světové fórum o holokaustu. Pátá meziná-
rodní konference pořádaná u příležitosti 
75. výročí osvobození koncentračního tábora 
Osvětim byla natolik významnou akcí, že se 
na ni sjeli zástupci zemí skutečně z celého 
světa a v izraelském tisku byla označena za 
největší mezinárodní událost v novodobé 
historii Izraele. Českou republiku přijel do 
Jeruzaléma reprezentovat premiér Andrej 
Babiš.

První Světové fórum s heslem „Nech můj 
lid žít!“ bylo uspořádáno Nadací světového 
fóra o holokaustu v polském Krakově roku 
2005 u příležitosti 60. výročí osvobození 
koncentračního tábora Osvětim. Následující 
mezinárodní konference připomínající 
holokaust byly pořádány v Kyjevě (2006), 
v Krakově (2010), v Praze a v Terezíně (2015). 
Letošní konference se konala v Jeruzalémě 
pod názvem „Připomínat holokaust. Bojovat 
proti antisemitismu“. Její hlavní program 
se odehrával ve čtvrtek 23. ledna a svým 
projevem ji zahájil izraelský prezident 
Reuven Rivlin a po něm premiér Benjamin 
Netanjahu. Následně promluvili před 
shromážděnými také zástupci někdejší spo-

jenecké koalice – USA, Velké Británie, Francie 
a Ruska. Velký symbolický význam měl 
i projev německého prezidenta Frank-Walter 
Steinmeiera.

Mezi čelními představiteli 49 států z Ame-
riky, Kanady, Austrálie a Evropy však chyběl 
polský zástupce. Polský prezident Andrzej 
Duda se údajně urazil proto, že nebyl oslo-
ven, aby pronesl svou řeč během hlavního 
programu fóra, a tak svou účast v Jeruzalémě 
zcela odmítl. Jiné zdroje však uvádějí, že 
Polsko nikdy své přání promluvit na konfe-
renci neformulovalo jinak než skrze média 
a představitelé památníku Jad va-šem údajně 
pozvali polského prezidenta, aby promluvil 
při zahajovací ceremonii, což prý odmítl. 
Polského prezidenta se prý také dotklo, že 
prostor dostal k projevu ruský prezident 
Vladimir Putin, který kritizoval Polsko a jeho 

jednání během 2. světové války.
V Jeruzalémě tak znovu zanechal svou 

stopu vleklý spor mezi polským a židovským 
státem. V jádru tohoto sporu stojí rozdílné 
pojetí bolavé historie. Zatímco polský histo-
rický narativ vyzdvihuje vlastní hrdinství, 
vnímá sebe sama jako největší oběť 2. světové 
války a odmítá v zásadě vinu Poláků na holo-
kaustu, ten izraelský vidí jako zásadní fakt, 
že právě v Polsku byly zbudovány mnohé 
koncentrační tábory a že podle historických 
výzkumů se i Poláci dopouštěli násilí a zlo-
činů na židovském obyvatelstvu. (O tomto 
konfliktu, který se v posledních letech se 
současnou polskou vládou vystupňoval, si 
můžete přečíst více v rozhovoru s Irenou 
Kalhousovou v Maskilu č. 13/5779).

Bylo by pochopitelné, kdyby právě Polsko 
dostalo prostor promluvit na události připo-
mínající historii, která je s Polskem skutečně 
úzce spjata. Nicméně lze také pochopit, 
že se Stát Izrael mohl obávat případných 
kontroverzí a toho, že by se celý bolavý 
spor obou národů rozvířil ještě silněji. Ať už 
byly důvody neúčasti polského zástupce na 
významné mezinárodní konferenci jakékoli, 
je smutné, že tyto vzájemné spory o his-
torické dědictví jsou něčím, co zanechává 
špínu na jinak důstojném připomenutí udá-
lostí holokaustu a vzpomínky na jeho oběti.

V době, kdy přirozeně ubývá přímých 
svědků hrůz šoa, nabývají podobné akce 
ještě větší důležitosti, než měly v minulosti. 
Přítomnost zástupců 49 státníků z celého 
světa hovoří o tom, že si to většina z nás 
uvědomuje. Snažme se i v budoucnu nezapo-
menout a vzpomínat důstojně…

rÁchel PolohovÁ 
Foto: Wikimedia a flicker

do Jeruzaléma se 
sjeli zástupci 49 zemí 
z celého světa, aby 
v Jad va-šem společně 
uctili památku obětí 
holokaustu

Jeruzalém hostil páté 
Světové fórum o holokaustu
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roZhovor 

Chasidská turistika
Začátkem ledna jste možná 
zaznamenali zprávu o údajném 
pogromu, útoku na židovské 
návštěvníky hrobu rabína 
nachmana v ukrajinském 
Umanu. Uman je již dlouho 
oblíbeným cílem ortodoxních 
turistů, podobně jako další 
místa ve východní evropě. 
situace v Umanu ukazuje 
úskalí tohoto poněkud 
skrytého turistického jevu. 
o specifikách „chasidského 
cestování“ jsem si povídala 
s Jakubem schwabem, který 
je průvodce a organizátorem 
židovského cestovního ruchu 
a klienty provází nejen po 
České republice.

Jak vidíš lednové události v Umanu pohle-
dem člověka, který má s podobným typem 
turistiky zkušenost?
V těchto případech je třeba si uvědomit, 
kde se to stalo, kdo za tím byl. Ačkoliv se 
zpráva zprvu prezentovala jako informace 
o pogromu, nevěnoval jsem tomu mnoho 
pozornosti, protože ten původní zdroj mi 
ihned nepřišel příliš objektivní. Servery jako 
TheYeshivaWorld.com a podobně nejsou 
zrovna zpravodajské a objektivní. Ale bylo 
jasné, že se v Umanu něco semlelo.

Protože mám osobní zkušenost se světem 
ješiv i s klienty z těchto kruhů, tak mi od 
počátku přišlo, že to nemusel být pogrom, 
ale že se někdo choval, lidově řečeno, jako 
vůl a dostal přes hubu. Potom akce vyvolává 
reakci. Vidím to na různých místech, kam 
jezdím s klienty. Mnohdy je snadné vyložit 
si některé chování skupin chasidských 
turistů jako provokaci. Ale i obráceně. Co je 
přirozené chování v rámci některých charedi 
ješiv, je v běžném světě považováno za šílen-
ství. Obě strany si často vůbec nerozumí. 
Jak jazykově, tak kulturně a vykládají si věci 
samozřejmě podle toho, jak jsou vychovaní 
a zvyklí.

Mnoho těchto charedi skupin jezdí úplně 
bez průvodců většinou z finančních důvodů. 
Pak jejich jediným komunikátorem je řidič 
najatého auta nebo autobusu, pokud mluví 
anglicky a také pokud oni mluví anglicky. 
Mnohdy mluví jen hebrejsky. Organizátor 
zájezdu může sedět v Bnai Braku, anebo 
s nimi jede, ale také nemluví maďarsky nebo 
polsky a anglicky mnohdy bídně a o kultur-
ním povědomí nemluvě.

Jaké informace mají charedi turisté 
o Evropě? Kulturní, historické, politické?
Dost často vědí málo. Zvláště u charedi ješiv, 
kde se vychovává mládež, je tendence a řekl 
bych čím dál tím silnější, držet mladé lidi 
v izolaci. Jsou ve své škole, ve své čtvrti, 
ve svém městě. A organizátoři zájezdů, 
rabíni a dalších autority, často požadují, aby 
studenti nebo studentky nevypadli z jejich 
světa.

Takže když jedeš kolem hradu, nesmíš říct, 
že je to hrad?
To můžeš, to nejsou lidi. Hlavním požadav-
kem je omezit interakci s místním obyvatel-
stvem na minimum. Zazvoní na toho, kdo má 
klíče od hřbitova, a to je vše.

Znají třeba kontext současné Evropy? Jak to 
tady funguje?
Když budeme mluvit o skupinách z ješiv, tak 
tam z 90 % ne. Používají svoje informační 

zdroje a většinou nemají přístup k běžným 
sekulárním médiím. Ani izraelským, ame-
rickým či jiným. Je jim v tom zamezováno. 
Nejdřív v rodině, pak ve škole a celkově 
autoritami komunity. Samozřejmě někteří 
v dospělosti z téhle paralelní reality vystoupí, 
ale jako mladí tu možnost moc nemají.

Jak jsou to velké skupiny? Jezdí i dívčí 
ješivy?
Ano, teď je zrovna kolega na zájezdu s dívčí 
skupinou v Maďarsku. Pracuji se skupinami 
od dvou osob po sto padesát lidí. Studentům 
je většinou 16 až 22 let. Jezdí ale i dospělí, 
rodiny nebo senioři.

Jezdí často s vědomím, že odtud byli jejich 
předci?
Velmi často. Především do Maďarska, Polska, 
ale i na tu Ukrajinu. U chasidů, ale obecně 
u ortodoxních židů je kladen velký důraz 
na rodokmen. Najít předka z dané oblasti, 

Uman
Uman je město zhruba s 80 000 obyvateli ležící na jihozápadní Ukrajině. V roce 1910 zde 
na tuberkulózu v pouhých 38 letech zemřel rabín Nachman, pravnuk Bal Šem Tova. Již 
za svého života měl tisíce následovníků, byl znalcem kabaly a učencem. Židé v Umanu 
trpěli mnohokrát pogromy ze strany kozáků, pogromy měly často na tisíce obětí. Přesto 
se komunita vždy znovu obnovila a na začátku 20. století zde bylo několik ješiv, škol, 
spolků a sídlily zde také sionistické organizace. V roce 1939 tvořili židé skoro 30 % 
obyvatel města. Od srpna 1941 byl Uman okupován nacisty. Již v září zhruba 1000 osob 
zahynulo během pogromu organizovaného místními ukrajinskými policisty a následovalo 
další vraždění ze strany SS komanda. Ve městě vzniklo ghetto, většina židovských 
obyvatel Umanu zahynula. Po roce 1990 začaly do Umanu proudit první chasidští turisté, 
postupně se zde usadily některé rodiny a rozvinul obrovský turistický ruch, který je dnes 
hlavním zdrojem peněz města. Přesto vzbuzuje mnohé vášně a kontroverze. Návštěvníky 
jsou především muži, dochází k mnoha konfliktům v souvislosti s konzumací alkoholu, 
drog, rušením nočního klidu. Město ročně navštíví desetitisíce chasidů.
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který byl nějak významný nebývá problém. 
90 % lidí, kteří jsou ze starých maďarských 
židovských rodin, které jsou v USA, tak někde 
v páté či šesté generaci významného předka, 
který je tam pohřbený, mají. A mnohdy jsou 
to rodiče nebo prarodiče. V Maďarsku je 
asi přes 2000 židovských hřbitovů, tak tam 
hodně rodin někoho najde.

Jak tenhle fenomén chasidské ješiva turis-
tiky vznikl?
Chasidská turistika v menším existovala 

už v 80. letech. Na Ukrajině, abych se vrátil 
k našemu původnímu tématu, to vypuklo 
někdy v 90. letech. Najednou se tam dalo 
jet a bylo to levné. Byl to stát v rozkladu 
a země neomezených možností. A historická 
židovská svatá místa tam jsou. V Umanu 
jsem nebyl, ale má pověst nejnavštěvovaněj-
šího, a zároveň nejdrsnějšího místa. V roce 
1990 přijelo do Umanu na Roš ha-šana 2000 
chasidů, v roce 2008 už 25 000 chasidů. V roce 
2018 přijelo už 30 000 chasidů. Dnes to bude 
ještě o něco víc. Tahle akce na Roš ha-šana 
v Umanu je v podstatě čistě pánská akce. 
To není jako jahrzeity významných rabínů 

v Maďarsku nebo Polsku, kam není problém 
dojet s manželkou a třeba i s dětmi. Celý 
Uman se stane pánským klubem se vším, 
co to přináší. Mnoho lidí tam také přijede 
během roku. Někdo zůstane jen tři hodiny 
a někdo déle. A někdo se tam usadí.

Základním předpokladem k tomu, aby se 
nějaké místo stalo masově navštěvovaným, 
je nutnost infrastruktury. Malá komunita 
byla například v Umanu i před tím. Ale v těch 
90. letech tam pak různí jednotlivci i organi-
zace nakoupili domy a vytvořili základny pro 

pobyt návštěvníků a další s tím spojené věci 
jako jsou košer jídelny.

Jak to v těchto místech funguje s jídlem?
V místech s velkou návštěvností chasidských 
turistů se postupem doby, a je to móda 
posledních deseti let, vytvoří hachnasat 
orchim. Nějaká chasidská nadace koupí 
nemovitost, tam se dá jídlo ohřát, sníst 
a uskladnit. Mnohdy k tomu patří také mikve 
a studovna. Případně i pokoje na přespání. 
Tohle existuje v Polsku, Maďarsku a začíná 
se to objevovat i v Bělorusku.

Napojuje se to na místní komunity?
Na většině těch míst už žádné místní komu-
nity nejsou. Místní nežidovští obyvatelé rea-
gují na tenhle trend různě. Třeba v Kerestiru 
(Bodrogkeresztúr v Maďarsku) na jahrzeit 
kerestírského rebeho Yeshaya Steinera, který 
se v posledních letech stal symbolem maďar-
ských židů, jezdí kolem 30 000 lidí. Rebe 
zemřel v roce 1925 a byl ve své době známý 
především pohostinností. Kdo tam přišel, 
dostal najíst a bylo o něj postaráno. A dnes se 
o to snaží velké americké chasidské nadace. 
Během 24 hodin se tam otočí 35 000 lidí 
a každý dostane najíst, kolik chce a nemusí 
za to platit. Volné pozemky ve vesnici jsou 
zabrané obrovskými stany, kde se vaří a jí, 
nebo slouží jako parkoviště. Všechno řídí 
policie a samozřejmě Kerestír z toho má 
také dost peněz, zaměstnává to místní lidi. 
Před 20 lety tam nadace za pár šupů koupila 
domek rebeho a dnes se tam staví velká 
synagoga a hotel ve spolupráci s místními 
úřady. Některé jídelny fungují 24 hodin 7 dní 
v týdnu a když tam někdo zazvoní ve dvě 
v noci, že přijel a má hlad, dostane během 
dvaceti minut jídlo a zaplatí na kolik má.

Případné problémy nejen v Umanu 
samozřejmě souvisí i s nárůstem turistů. 
Cestování se všeobecně stalo trendem a je 
dostupnější i pro méně movité.

Jaké mají tvoji klienti třeba nároky na 
cestování?
Typická je obrovská míra improvizace a vše 
se mění do poslední chvíle. Skupiny jsou 
mnohovrstevnaté i sociálně. Jsou bohatí lidé, 
třeba i rodiny, kteří si zaplatí za mikrobus 
nebo auto a průvodce a dobré ubytování. 
A pak jsou nízkonákladové skupiny z ješiv, 
které cestují mnohdy na vlastní pěst. Ti 
pak chtějí jet klidně 24 hodin bez přestávky. 
Často spí v autobuse, protože chtějí ušetřit, 
a vedoucí nechtějí, aby se dostávali do 

Pozoruji, že mainstreamové 
ortodoxní židovství šlo za 
posledních třicet let velmi 
doprava a radikalizuje se.

rabín nachmanrabín Ješaja steiner
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kontaktu s místními lidmi. S tím pak souvisí 
ty reakce okolí. Když vyleze 40 chlapů po 
3 dnech v autobuse, tak je to samozřejmě cítit 
a nepříjemné reakce přijdou.

Jaký je přesně ten důvod izolace od okolí?
To je na delší debatu. Ale pozoruji, že to 
mainstreamové ortodoxní židovství šlo za 
posledních třicet let velmi doprava a radika-
lizuje se. A platí to i ve věcech spojených se 
vzděláváním, kontaktem s jinou kulturou 
a podobně. Zvláště kluky v pubertě se snaží 
izolovat od všeho, co by je mohlo vést k poku-
šení. Loni se mi například stalo, že skupina 
málem nedokončila prohlídku Židovského 
města v Praze, protože rabínům vadilo příliš 
mnoho „nevhodných“ lidí kolem. Jednalo 
se samozřejmě především o ženy v tílkách, 
letních šatech a podobně.

Z takových věcí ale pak zákonitě plynou 
střety s okolím. Jednou jsem jel se skupinou, 
menší a vzdělanou, do Mariánských lázní. Na 
dálnici mi najednou jedna z turistek, zhruba 
třicetiletá, říká, že támhle stojí vagon, který 
vozil židy do Osvětimi. Ukázalo se, že to byla 
maringotka přestavěná na úl. Pravděpo-
dobně nikdy neviděla ani maringotku ani úl. 
Kdybych jim to nevysvětlil, byla by dodnes 
přesvědčená, že tu máme vagóny, které vozili 
lidi do Osvětimi, jen tak u dálnice a všichni 
jsou antisemiti.

Proto říkám svým dětem, aby cestovaly 
a poznávaly svět. Jinak budou žít v předsud-
cích.

Jaká je cesta pro budoucnost třeba 
v Umanu?
Židovský svět se radikalizuje. Cesta je jediná, 
totiž že si elity – rabínské a jiné autority – 
uvědomí, že tohle cesta není. V tom směru 
pak musí výchovně působit a vzdělávat své 
žáky a stoupence. Například v Kerestíru je 
vidět, že to jde dělat umírněně a ku prospě-
chu všech zúčastněných. Tedy místních 
nežidovských obyvatel, turistů i místních 
židovských komunit. Je tam snaha nic nezni-

čit, je to dobře organizováno a samozřejmě 
to celé stojí obrovské peníze, ale zároveň to 
i generuje zisky.

Turistika, i tahle chasidská, se začíná 
rozvíjet v Bělorusku. Chasidské zahraniční 
organizace opravují hřbitovy, začínají 
kupovat opuštěné ješivy. V Bělorusku je 
všude extrémně čisto a bezpečno. A tak musí 
fungovat i spolupráce s chasidskými turis-
tickými společnostmi, které si to uvědomují. 
Navíc tam není antisemitismus a k hostům 

a turistům jsou všichni velmi slušní. Rozdíl 
je samozřejmě v tom, že Ukrajina jako stát 
se v podstatě rozložila, a to je pak příležitost 
pro různé podivnosti. Ukrajina je zkrátka 
jiný svět.

A jak to je s chasidskou turistikou v České 
republice?
Máme tady tři místa s tímto potenciálem, kde 
možná do několika let bude něco podobného 
jako v Maďarsku nebo Polsku. Je to Holešov 
a Mikulov. Do Holešova loni přijelo několik 
set lidí. Nemovitosti tady ale nestojí pár 
dolarů jako na Ukrajině. Hachnasat orchim 
se tam v menším už také připravují, vše se 
projednává také s brněnským rabínem a obcí 
a samozřejmě s místními úřady. V Holešově 
by chasidské nadace měly opravit hřbitovní 
domek a využívat ho jako zázemí pro turisty. 
Problém je třeba s toaletami. Když potřebuje 
autobus lidí jít na toaletu, je to třeba v Hole-
šově problém.

Překvapivým a neznámým místem jsou 
Poběžovice, což je městečko mezi Plzní 
a Domažlicemi. Je tam stará mikve a podle 
chasidské tradice se tam na svých cestách 
koupal Ba’al Šem Tov. Na tom místě pak stá-
vala pila, která je dnes stržená, a chasidské 
nadace by tam chtěly postavit nový objekt. 
Zatím probíhají jednání a uvidíme, jak to 
dopadne.

Ptala se kaTeřina MikUlcovÁ 
Foto: Wikimedia

Kerestir – Bodrogkeresztúr
V Kerestiru, jak se městečko jmenuje v jidiš, žil a zemřel v roce 1925 rabín Yeshaya 
Steiner pocházející ze slovenského Zborova. Tento chasidský rabín proslul zázraky, 
ale především pohostinností. Městečko se nachází v Tokaji ve východním Maďarsku 
a protéká jím říčka Bodrog. Původní židovská komunita čítala něco přes 500 osob, 
většina zahynula během šoa. Dnes je Kerestir jedním z nejvíc navštěvovaných míst 
židovskými, převážně ortodoxními turisty. Ročně sem přijede několik desítek tisíc 
návštěvníků.



8  maskil המשכיל

TU bi-ŠvaT

Tu bi-švat sameach!

strom života
Svátek připadá vždy na patnáctý den měsíce 
švat, podle občanského kalendáře začíná 
Tu bi-švat 9. února. Současné oslavy a při-
pomínky svátku mohou vést ke klamnému 
zdání, že se jedná o nový svátek sionistic-
kých ekologů. Není tomu tak. Nový rok 
stromů se slaví nejméně 3000 let.
V Mišně, v traktátu Roš ha-šana čteme:

„Jsou čtyři nové roky. Prvního nisanu – 
Nový rok pro krále a poutnické svátky. Prv-
ního elulu – Nový rok pro desátek ze skotu. 
Prvního tišrej – Nový rok pro počítání let, pro 
léta odpočinutí – šnatšmita a pro roky Jubi-
lejní – šnat ha-jovel… Prvního švatu – Nový 
rok stromů, dle slov Šamajovy školy, ale škola 
Hilelova praví patnáctého dne měsíce švat.“

Šamaj a Hilel představovali v prvním 
století před občanským letopočtem dvě 
významné školy židovského učení. Datum 
svátku vychází z data, kdy stromy přestávají 
čerpat vodu ze země a začínají brát živiny 
z mízy. Též určuje datum odvádění desátků 
pro chrám z úrody ovocných stromů. Cho-
vání člověka ke stromům a zodpovědnost za 
zemi je připomínáno již v Tóře.

Po vyhnání židů ze Španělska se stře-
dem židovské mystiky stalo izraelské měs-
to Safed. Jedním z nejvýznamnějších safed-
ských kabalistů byl jeruzalémský rodák ra-
bi Jicchak Luria Aškenazi (1534–1572), zvaný 
též Ari ha-Kadoš, tvůrce tzv. luriánské kaba-
ly. Jemu a jeho žákům je připisováno zavede-
ní nového zvyku pro oslavu Roš ha-šana l’i-
lanot, tzv. seder Tu bi-švat, který se v někte-
rých detailech podobal tradičnímu pesacho-
vému sederu. Člověk i svět je ztotožňován 
s mystickým stromem života a plody na tu-
bišvatovém sederovém stole tak mají i svůj 
skrytý symbolický a mystický význam.

Tradičně je jich sedm: koláčky a jiné 
zákusky z ječmene a pšenice, vinné hrozny, 
datle, fíky, olivy a granátová jablka. Bývá 
však zvykem přidat i pomeranč, kokos, 
ořechy, mandle, svatojánský chléb.

Ovoce je děleno do tří skupin: plody se 
slupkou a jedlou dužinou uvnitř (např. pome-
ranče) jsou symbolem lidského konání – 
„asija“, plody s peckou a jedlým oplodím 
zvenku (švestky, mandle) jsou symbolem lid-
ské produkce – „jecira“, plody, které se jí celé 
(fíky) symbolizují božské tvoření – „berija“. 
Podobně jako při pesachovém sederu se pijí 
4 poháry vína a postupujeme od bílého vína 
k červenému.

První pohár naplníme bílým vínem, jehož 
barva symbolizovala pod sněhem dosud spící 
zimní přírodu a stromy. K němu patří pečivo 
z pšenice, olivy, datle a vinné hrozny. Druhý 
pohár je z větší části naplněn bílým s pří-
davkem červeného vína, což symbolizovalo 
probouzející se přírodu. Jí se fíky, granátová 
jablka, etrogy a jablka. Ve třetím poháru je 
směs opačná, více červeného s přídavkem 
bílého vína, což symbolizovalo barvy kvetou-
cích luk, pozdní jaro. K tomu vlašské ořechy, 
lískové ořechy, svatojánský chléb a hrušky. 
Poslední, čtvrtý pohár, je plný červeného 
vína, symbolizuje sílu a žár slunce, horké 
léto, v němž rychle zrají sladké plody ovoc-
ných stromů. Z plodů se jí pšenice, ječmen, 
vinná réva, fíky, granáty, olivy, datle.

Stůl by měl být prostřen bílým ubrusem 
a neměla by chybět váza s květinami.

strom v poušti
Ale zpět k sionistickým ekologům. Tento 
tradiční svátek je v moderní době stále více 
dnem vhodným k zamyšlení nad ekologic-
kými otázkami nejen Izraele. Obnova přírody 
a péče o životní prostředí v tento den pro-
niknou i k lidem, kteří možná celý rok o tuto 
problematiku nejeví zájem. Více a více lidí 
i židovských institucí, školek i škol například 
vysazuje stromy, čistí přírodu ve svém okolí, 
pořádá besedy na ekologická témata, nebo 
vybírá peníze na péči o přírodu. Také čtenáři 
Maskilu tak mohou přispět na ochranu 
přírody, vysadit strom, založit na zahradě 
rybníček nebo přispět na výsadbu stromů 

v Izraeli prostřednictvím KKL http://www.
kkl-jnf.cz/kkl-v-ceske-republice/

Cena zasazení jednoho stromku v Izraeli 
je 350 Kč.

Nejjednodušším způsobem je odeslat 
platbu za stromek (stromky) na účet KKL ČR, 
č. ú.: 153159004/2700.

Požehnání pro tubišvatový seder:
Na začátek, jako při Šabatu, řekneme požeh-
nání při mytí rukou a před vypitím každého 
poháru požehnání vína. Svíčky se zapalovat 
nemusí, ale pro doplnění atmosféry je 
můžeme zapálit, ovšem bez požehnání.

Vzhledem k tomu, že plody, které při 
tomto svátku ochutnáváme, zrají na stro-
mech, říkáme požehnání:

Baruch ata Adonaj, Elohejnu, Melech ha-
-olam, bore pri ha-ec.

Pokud jíme některé plody poprvé v tomto 
židovském roce, řekneme před jejich požitím 
také požehnání:

Baruch ata Adonaj, Eloheinu, Melech ha-
-olam, še-hechejanu, ve-kijmanu, ve-higi’anu 
lazman ha-ze.

kaTeřina MikUlcovÁ

TUBišvaTový recepT

Mandlové 
čtverečky
na těsto: 100 g másla, 100 g margarínu, hrnek 
cukru, 2 hrnky mouky, lžíce skořice, 1 žloutek
na náplň: sníh z 1–2 bílků a 100 g rozemletých 
mandlí

Těsto připravíme v mixéru smícháním mouky, 
cukru, skořice, másla a margarínu, pak přidáme 
žloutek, těsto dáme na dno formy o velikosti 
30 × 30 cm a na povrch rozetřeme náplň 
z bílků a mandlí. Pečeme v troubě při 180°C asi 
30–40 minut a ještě teplé krájíme na čtverečky.

olivovník na jeruzalémské křižovatce.  
Foto k. Mikulcová
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Luboš Dobrovský:  
Svůj osud jsem si nevybral,  
to on si vybral mne
Tak trochu ve stínu až 
bombastické státní tryzny za 
předsedu senátu Jaroslava 
kuberu se konec ledna stal 
konečnou stanicí pro luboše 
dobrovského, bývalého 
významného politika za 
éry václava havla. dějiny 
rozhodnou, na kterého z nich 
se bude vzpomínat častěji…

Někdejší novinář, po roce 1968 disident 
živící se v různých ponižujících zaměstná-
ních a nakonec politik a diplomat zemřel 
ve věku téměř 88 let (3. února 1932 Kolín – 
30. ledna 2020 Praha). Jeho životní osudy 
byly nadmíru pestré a nelehké. A není 
divu, vždyť si je nerežíroval vždy sám, ale 
spíš doba pádící kolem v divokých zvra-
tech. Po studiích rusistiky a bohemistiky 
působil od roku 1958 v Českém rozhlase, 
po roce 1968 byl propuštěn a pracoval jako 
skladník, myč oken, topič… Stal se jedním 
z prvních signatářů Charty 77. Po roce 
1989 byl krátce mluvčím Občanského fóra, 
v roce 1990 byl půl roku náměstkem mini-
stra zahraničních věcí, od října 1990 do 
června 1992 stál v čele ministerstva obrany 
ČSFR. Poté byl vedoucím Kanceláře prezi-
denta republiky Václava Havla a v letech 
1996 až 2000 působil jako velvyslanec 
v Ruské federaci. Překládal také z ruštiny 
a polštiny.

S velkým přehledem dokázal komen-
tovat současné politické dění, jeho názor 
byl vždy jasně čitelný a morálně pevný, 
proto si ho mnozí lidé, kteří ho poznali 
blíže, velmi vážili. Sám Dobrovský si v roce 
2018 zavzpomínal v Českém rozhlase na 
svůj vstup do politiky rovnou z kotelny: 
„Ve chvíli, kdy se Jiří Dienstbier stal mini-
strem zahraničí, zvedl jsem ve své kotelně 
v motolské nemocnici telefon a zeptal se 
ho, zda by bylo možno využít mé znalosti 
Polska, jelikož jsem tam nějakou dobu stu-
doval na Jagellonské univerzitě a docela 
s chutí bych tam jel pracovat na velvysla-
nectví. A Jirka pravil: To jo, proč ne, ale 
nejprve si to odpracuješ. Přijď okamžitě na 
ministerstvo.“
A tak se ze dne na den dostal do vysoké 
politiky. V té době měl zrovna službu 
v práci a neměli za něj náhradu, a tak ještě 
týden běhal z kotelny do Černínského 
paláce a zpět!

rodinné turbulence a paradoxy doby
Jeho otec pocházel ze staré kolínské židov-
ské rodiny Hammerschlagů. „Pradědeček 
byl drobný obchodník a prababička byla 
známou kolínskou pekařkou macesů,“ 
vzpomínal pozdější velvyslanec v Rusku. 
„Dědeček z otcovy strany se oženil se starší 
a docela bohatou Židovkou, která pocházela 
z Prešpurku a jejím mateřským jazykem byla 
maďarština. Žili v Praze a provozovali krám 
se střižním zbožím v Melantrichově ulici na 
Starém Městě. Můj otec byl nejstarší z pěti 
sourozenců, měl tři sestry a bratra. Všichni 
však zahynuli v koncentráku… Dědeček z 
matčiny strany byl zase švec od Plzně, Čech, 
zatímco babička byla sudetská Němka. 
Všichni příbuzní ze strany babičky, která 
ovšem byla do té míry asimilovaná, že tu 
zůstala, šli po druhé světové válce do odsunu. 
Tak to je myslím docela „výstavní“ historie 
naší rodiny z hlediska nacionalistických 
turbulencí v Evropě ve dvacátém století.“

Otec měl podle jeho vlastních slov dob-
rodružnou povahu. Po smrti rodičů prodal 
obchod, peníze rozdělil mezi své sourozence, 
a své budoucí ženě řekl, že se vydá do světa 
na zkušenou. Odjel s kamarádem Láďou 
Pelzbauerem do Asie. V Saigonu založili pivo-
var. Po čase se přesunul do Číny a v Šanghaji 
spolu s jedním německým Židem založili 
podnik import-export. „Jednou se ale otec 
vrátil z delší obchodní cesty a zjistil, že jeho 
společník zmizel a podnik krachuje. V tu 
dobu dostal dopis od mé budoucí mámy, že 
se má rychle vrátit, jinak že dědeček Sýkora 
Mařenku provdá za jiného. Tak se táta sebral 
a dal se najmout na loď jako topič, protože 
byl úplně bez financí. Cestu do francouz-
ského přístavu Marseille si odpracoval a za 
vydělané peníze si koupil lístek na vlak. Když 
dorazil za svou vyvolenou do Kolína, to bylo 
v roce 1930, neměl nic – jenom tu zkušenost. 
Byla svatba a on si díky tomu, že znal řadu 
jazyků, brzy našel práci v Draslovce, fabrice, 
kde především židovští inženýři vyráběli 
plyn, který se později nazýval cyklon B. Ten-
krát se používal na hubení štěnic…“

válečné útrapy
Když bylo malému Lubošovi sedm let, 
začala válka. Jaký osud připravili Němci 
za protektorátu pro Židy, bylo brzy zřejmé. 
„Táta Ludvík se narodil v Praze v roce 1902,“ 
vzpomínal Dobrovský. „Doma se sice mluvilo 
německy a maďarsky, ale táta se cítil být 
Čechem.“ A tehdy otec přesvědčil Lubošovu 
matku, aby se s ním formálně rozvedla. Žili 
totiž v tzv. smíšeném manželství a rozvodem 

se měli uchránit ostatní členové rodiny před 
deportací do lágru.

Luboš Dobrovský pokračuje ve vzpomín-
kách: „Máma se rozvodu velice bránila, ale 
táta trval na tom, že nás takhle zachrání. 
Kdyby se bývali nerozvedli, tak jsme asi 
poslední válečné měsíce přetrpěli někde na 
Hagiboru, kde ke konci války začali Němci 
shromažďovat lidi ze smíšených rodin. Ale 
takhle jsme zůstali doma, zatímco táta šel 
v červnu 1942 do transportu. Nejprve do 
Terezína a pak v září 1943 do Osvětimi, s tím 
velkým transportem, který nešel rovnou do 
plynu. Z Birkenau ho transportovali do dal-
šího koncentráku nedaleko Berlína. A když 
pak vězně před blížící se frontou evakuovali 
na západ, tak někde u Hannoveru vlak s těmi 
koncentráčníky považovali američtí hloub-
koví letci za německý válečný transport a 
rozstříleli jej. Takže otec podle všeho zahynul 
americkou střelou.“

Luboš s matkou a bratrem bydleli v bytě 
fabriky v Kolíně, ale když začali Židy vyhánět 
z bytů, otec s dědečkem koupili malé hos-
podářství v Ohradě u Kolína. „Do té vsi jsme 
se odstěhovali, ale jenom my s mámou, táta 
zůstal u své tety v Kolíně a pracoval v zahrad-
nictví jako dělník až do chvíle, než šel do 
transportu. Měli jsme domácí zvířectvo i 
kus pole, s kterým nám vypomáhali místní 
sedláci. Válku jsme v trvalém napětí přežili. 
A sudetští příbuzní, kteří zůstali doma – ti 
mladší sloužili ve Wehrmachtu – posílali 
tátovi do Terezína balíky s jídlem! Jeden 
mámin bratranec dokonce dezertoval z 
Wehrmachtu a vrátil se na ruském tanku.“ 
Další paradox.

Po válce se matka Marie Hammer-
schlagová provdala za plukovníka Josefa 
Dobrovského (pův. jm. Fridolín Bayer), který 
bojoval na západní frontě, do Čech se vrátil se 
Svobodovou armádou a působil pak v Kolíně. 
Celá rodina přijala jméno Dobrovský.

lUbor FalTeisek 
Foto Jindřich nosek
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Pozvánka do Židovského muzea ve Vídni:
Lady Bluetooth Hedy Lamarr

ve filiálce muzea na 
Judenplatzu probíhá až do 
10. 5. 2020 velmi zajímavá 
výstava o hollywoodské 
filmové hvězdě a vynálezkyni 
hedy lamarr, která je určitě 
známá čtenářům Maskilu jako 
jedna z nejkrásnějších hereček 
minulého století.
Kdyby žila Lamarr dnes, mohla by z ní být 
špičková vědkyně, která svoje studium 
financuje modelingem, aby byla finančně 
nezávislá na rodičích. V době jejího mládí 
byl ale svět jiný a rodiče se snažili dobrým 
sňatkem zabezpečit jistou buducnost pro 

Rotem Manor:  
Zapomněla jsem své heslo
realita dokáže být mimořádně 
překvapivá, obzvláště když je zobrazena 
v umění. v obrazech rotem Manor 
je univerzum znázorněno jako série 
výstředních vizuálních prostředí, 
která jsou plná nekonvenčních 
a nepředvídatelných vizí. Účelem umění 
je nabídnout nový pohled na svět kolem 
nás, nový, neotřelý potenciál k pochopení 
známé krajiny a okolností.

Realita, kterou Manor vytváří, je pestrá, 
poutavá a propojuje situace, které nemohou 
v našem světě existovat. Jedná se o záhadu, 
nerozluštitelné heslo, které se objevuje na 
plátně a které povzbuzuje diváka, aby rozluš-
til tvary, objekty a příběhy, které na něm jsou 
vyobrazeny, a aby tak objevil novou realitu.

Podobně jako děti vymýšlí realitu, která 
je výsledkem volné, bezmezné představi-
vosti, vytváří svou osobitou realitu Rotem 
Manor. Tato realita vypadá občas přirozeně 
a celistvě, velmi často se ovšem zdá, že je 
zcela nereálná. Styl obrazů je naivní, dětský, 
obsahy ovšem nejsou vždy příjemné ani 
uklidňující.

Mnohé z obrazů vykreslují situace chaosu 
nebo zkázy. I když vypadají nádherně a pes-
tře, jejich interpretace a analýza vyvolává 
rozpaky a občas i znepokojivé pocity.

Interpretace děl Rotem Manor se mohou 
různit, každopádně diváky umělkyně zve na 

cestu do neznámých světů, které vytvořila 
sama pro sebe. Účelem je otevřít mysl diváka 
světu představivosti, fascinace a překvapení.

Rotem Manor je izraelská malířka 
narozená v roce 1984. Výstava v Galerii Hale 
C je její první výstavou v Praze. V Izraeli 
vystavuje samostatně a v rámci skupinových 
výstav a vyhrála za své umění mj. Cenu 

Ministerstva kultury Státu Izrael v kategorii 
mladých umělců.

Výstava obrazů: 28. 2.–31. 3. 2020
Kurátor: Hagai Segev
Galerie Hala C, Lihovarská 12, Praha 9
https://www.galeriehalac.cz/cs/

q
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Země neomezených možností   1. všemocná karta
Mohlo by se zdát, že když jedete na 
studijní nebo výzkumný pobyt, hostující 
univerzita vám podá nejrelevantnější 
informace o všech praktických 
záležitostech. nemusí tomu tak ale být 
vždy. Pokud je vaším cílem izrael, obrňte 
se notnou dávkou trpělivosti a pevnými 
nervy, nedivte se, pokud budete dostávat 
protichůdné (nebo taky žádné…) 
informace a zvykněte si, že na mnoho 
věcí si prostě musíte přijít sami.

Jedním z takových případů je taky cestovní 
karta, v Izraeli známá jako Rav-kav (hebrej-
sky רב-קו možno přeložit jako multi-traťová 
nebo taky mnoha-linková). Izrael je vyspělý 
stát, země start-upů a inovativních vynálezů. 
Pokud si tedy myslíte, že si koupíte jízdenku 
v autobuse za obyčejné drobné, jako je tomu 
v méně civilizovaných částech světa, tak na 
to zapomeňte. Novinkou uplynulého roku je, 
že cestovat autobusem můžete jen a pouze 
s nabitou kartou Rav-kav. Vlakem (a samo-
zřejmě taxíkem či šerutem) se z letiště dosta-
nete ještě bez kartičky. Ale dřív či později 
stejně narazíte na to, že bez všemocné karty 
se v izraelské hromadné dopravě prostě 
nepohnete. Mohlo by se tedy zdát, že nejlepší 
bude koupit si ji hned na letišti.

Pokud jste však „cash“ zavrhli úplně a při-
jeli jste bez šekelů a vybaveni jen kreditkou, 
tak to je také špatně. Kartu si prostě nekou-
píte, protože její hodnotu, která činí 5 ₪ jed-
noduše MUSÍTE zaplatit hotově, a to ve všech 
centrech Rav-kav. (Nebo to vám alespoň 

budou všichni tvrdit… Později však zjistíte, 
že Izrael je země neomezených možností, 
a tak třeba v nemocniční lékárně je možné 
koupit do plastového sáčku zabalenou Rav-
-kav kartu, kterou si klidně můžete přihodit 
k nákupu a zaplatit kartou…).

A co se stane, když jste „hloupý turista“, 
který neumí hebrejsky (ano, tímto jazykem 
skutečně nemluví mnoho lidí), nezjistil že si 
má koupit (a nabít!) Rav-kav kartu a potře-
buje se dostat do cíle právě tím autobusem, 
co zrovna přijel na zastávku? Podle všeho by 
vám tzv. anonymní kartu měl prodat i řidič 
v autobuse – společně s cenou jízdného. 
Nutno však podotknout, že z daleka ne 
každý řidič vám tuto možnost nabídne. 
Jistého úspěchu dosáhnete už tím, že se 
s vámi vůbec bude bavit, a pokud jste dítě 
štěstěny, bude mluvit anglicky… Obecně od 
řidičů pomoc nečekejte, buďte rádi, když vás 
bezpečně dovezou na místo určení a nezapo-
menou zastavit právě na vaší zastávce. Ono 
se totiž taky klidně může stát, že když se jed-
nou takhle na běžné jeruzalémské zastávce 
nahrne do autobusu skupina lidí a jeden 
z nich (zmatený tím, že přijela linka s jiným 
číslem, než tudy má projíždět) se zeptá řidiče, 
kam jede, dostane se mu jen prosté odpovědi: 
„Nevím…“

A nakonec ještě něco speciálně pro 
studenty. Jako student máte nárok na docela 
podstatnou slevu při cestování s vaší Rav-

-kav. Po příletu do země však obvykle nemáte 
ani potvrzení o studiu z izraelské univerzity, 
ani svůj izraelský průkaz studenta. To 
jsou dvě věci, které obdržíte až ve škole 
a které jsou nezbytné k tomu, abyste dostali 
osobní kartu se statutem studenta. Poté, co 
rozluštíte rébus, zda si nejdřív pořídit Rav-
-kav nebo vyrazit na univerzitu, se konečně 
dostanete ke kýženému cíli a chystáte se 
vyřídit si studentskou Rav-kav. Ačkoli vám 
i ty nejpovolanější osoby budou tvrdit, že 
toto je možné v Jeruzalémě pouze na cent-
rálním autobusovém nádraží, nenechte se 
nikým zmást. Vyrazte s klidem na nejbližší 
pobočku, jejíž adresu najdete na webových 
stránkách izraelské autobusové společnosti 
Egged (ověřeno – vyzkoušeno).

Ano, webové stránky jsou užitečné, ale 
nikdy nezapomeňte, že izraelská realita 
může být mnohdy zcela jiná…

rÁchel PolohovÁ

svou dceru. Lamarr se narodila v roce 1914 
ve Vídni jako Hedwig Kiesler, dcera ředitele 
banky a koncertní klavíristky. Od dětství 
byla velmi tvůrčí a vymýšlela vynálezy. 
U rodičů nacházela velkou podporu. Středo-
bodem jejího života byla však její krása a ele-
gance. V raném mládí se vdala za bohatého 
obchodníka se zbraněmi, ale v roce 1937 od 
něho utekla, a jak to sama nazývala – „z man-
želského otroctví do Holywoodu“, kde se 
stala hvězdou. Postupem času, jak stárla, se 
stáhla do soukromí a na veřejnost pronikaly 
jen sporadické zprávy o jejím životě. Šířily se 
zvěsti o nepovedené plastické operaci nebo 
o jejím zadržení policií při krádeži. Poslední 
roky života vůbec nevycházela na ulici, 
nechtěla, aby veřejnost a její fanoušci viděli 
její úpadek a stáří.

Hedy Lamarr děkuje svět za objev frek-
venčních vln (frequency hopping), bez kte-
rých by dnes nefungovali mobilní telefony, 
internet a Bluetooth. Technologii objevila 
spolu s Georgem Antheilem na ochranu 
před nepřátelskými signály v ponorkách 
během druhé světové války. V roce 1942 si 
dali společně patent registrovat a bez velké 

pozornosti skončil kdesi v šuplíku americké 
armády, které objev bezplatně darovali. 
Lamarr se později o objev už více nezajímala 
a nikde svůj podíl nezmiňovala. Dnes má tato 
technologie nedocenitelnou hodnotu.

Tragika osudu Lamarr spočívá v tom, že 
tato talentovaná a sebevědomá žena neměla 
v sobě sílu kráčet v životě cestou moderní 
a nezávislé ženy dvacátého století, ačkoliv 
k tomu měla všechny předpoklady. Lamarr 
celý život tvrdila že je Rakušanka, nikdy se již 
do své rodné země nevrátila, až po své smrti. 
Urna s tělesnými pozůstatky byla uložena na 
hřbitově ve Vídni.

Výstava představuje různé aspekty jejího 
života a zvlášť roky, které prožila ve Vídni.

V kině Metro Kulturhaus / Johannes-
gasse 4 v první vídeňském obvodu poblíž 
stanice metra Karlsplatz probíhá zároveň 
přehlídka filmů této filmové hvězdy.

Jana Tchabana-löwbeer, Vídeň

q

centrální autobusové nádraží v Jeruzalémě.  
Foto: wikimedia

klíČ k řeŠení kUrZU 
hebreJŠTiny
co najdete na obrázku?

auta ְמכֹוִניֹות
taxi  מֹוִנית
autobus  אֹוטֹוּבּוס
vlak ֶבת  ַרּכֶ
letadlo  ָמטֹוס
motorka  אֹוַפּנֹוַע
jízdní kola ִים אֹוַפּנַ
parkoviště ֲחְניֹון
silnice ים ִביׁשִ ּכְ
zastávka ֲחָנה  ּתַ
semafory  
(světelné signalizace)

ַרְמזֹוִרים

řidič ֶנָהג
jít pěšky ֶרֶגל ָלֶלֶכת ּבָ
přejít cestu ִביׁש ַלֲחצֹות ּכְ
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Tvorba

Toho já bych teda nechtěl
„Toho já bych teda nechtěl,“ prohlásil pan Bittner. „Ten, když zpívá, 
tak je to jako když bučí nějaká kráva.“ A doprovodil slova rozmáchlým 
gestem. „To už radši toho z Ostravy, co se furt šklebí.“

„Myslíš Fremundu, Karle?“ zeptal se otráveně pan Fifek. „Tak ten 
by nepřijel, protože má nevyřízený účty s Munkovou. Dokud ta tady 
bude, on sem nepřijede. To řekl jasně už na tryzně v Terezíně, byls 
u toho …“ uzavřel.

„Ále, to se tak jen dělá. Když mu slíbíš cestovné a publikum, tak to 
on rád, velice rád přijede,“ řekl Bittner blahosklonně a zhoupnul se na 
židli. „A nezapomeň, že má přijet i velvyslanec, to si nenechá ujít …“ 
dodal.

„S tím velvyslancem to není jistý Karle. Lída volala, že jí volali ze 
sekretariátu, že možná bude muset jinam, tak s tím moc nepočítej,“ 
odvětil Fifek s přimhouřenýma očima člověka, co vidí za kulisy 
vysoké politiky. „Když řeknou možná nepřijede, znamená to, že 
nepřijede. A nic s tím nenaděláš, Karle,“ prohlásil triumfálně.

„A co ten mladej, ten z Plzně?“ navrhl pan Roubíček. „Ten přeci 
jezdí všude rád, někdy i jen za cestovné, ten by mohl být řešením, ne?“

„Prosím tě, ten kuňká, kvílí a klátí se furt jak ortodox u zdi nářků. 
To by byla ostuda. Přijde náměstek primátora a bude mít ty jeho 
poznámky, že už tu schází jen ty kaftany a smrad česneku,“ opáčil 
Fifek se znalostí místních poměrů. „To musí být něco židovskýho, ale 
důstojnýho, víš?“

„Tak já nevím, jak chceme zajistit důstojný otevření synagogy, to 
opravdu nevím?! To si tu můžeme rovnou pustit něco z reproduktoru 
a je to!“ vzepřel se naštvaně Roubíček.

„Ale to není špatný nápad Stando. To vůbec není špatný nápad…“ 
ožil Bittner. „To by bylo levný, hezký a jistý…“

„Tak prrr, kluci, to zas prrr.“ ozvala se paní Dostálová. „Město do 
toho dalo prachy, kraj dal do toho prachy, snad i něco z únie přišlo 
a také ten fond přidal … To nemůžeme odšvejkovat. To by byl fakt 
průser!“ pronesla varovně se zdviženým ukazovákem. „A bacha, 
i federace si sem někoho určitě pošle,“ dodala s ještě větším důrazem 
a doprovodila zakýváním zdviženého prstu.

„Tak co teda? Tak co navrhuješ? Co tedy máme dělat, aby to bylo 
jako židovský, důstojná a tak…?“ obrátil se Fifek na Dostálovou otrá-
veným až ironickým hlasem.

„No, co třeba zavolat toho, jak se jezdí modlit až do Olomouce, 
Barnabáš si říká nebo tak nějak, ten by to moh vědět. My to přeci jen 
zastřešujem, né?“ navrhla Dostálová.

„Ale vždyť tomu jsme volali Heluš. Proč myslíš, že tu mluvíme 
o tom zpěvákovi, co zpívá v synagoze. To byl jeho nápad, toho Bar-

Pro Maskil Vojta Keren 2019, ze sbírky Schůze
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nabáše… Teď tu přeci řešíme, kterýho pozvem. Já se z tebe picnu.“ 
zakroutil nevěřícně hlavou Fifek.

„No tak to promiň, to tu nemusím bejt, když nemůžu nic říct!“ 
řekla naštvaně Dostálová a otočila hlavu do kouta místnosti. „To 
mám za všechno, co jsem tu pro vás udělala, nakonec ze mě uděláte 
nánu!“

„Prosím tě, Heluš, nech toho, nedělej vlny,“ chlácholil jí Bittner 
„My to tu máme hezky vypsaný. Nejdříve máme zazpívat to my malej 
rachmanim, jako za ty mrtvý, a pak ten kadýš a nakonec osej šalom. 
Tyhle tři písničky a je to. To dáme …,“ dodal a pohladil Dostálovou po 
rameni.

„Ty to se mnou prostě umíš, Karle,“ řekla Dostálová, pousmála 
se a obrátila se zpět k stolu. „Ale ať se do mě Jirka nenaváží.“ dodala 
smířlivě.

„Promiň, Heluš, já jen v dobrým. Ale kdybychom nevolali Barna-
bášovi, tak jsme pozvali to Rabasovo kvarteto a měli jsme to z krku. 
Jsou to budějičáci a dělaj tady skvělou kulturu. Musel jsem se kroutit 
jak žížala, abych to Rabasovi vysvětlil, už s tím počítal …“ vysvětloval 
utrápeně.

„Hele, Jirko, to by ta zpěvačka od kvarteta, co si říká Jana Ráchel, 
neovodzpívala? Víš, napadá mě, jestli to jako nespojit. Na kantora se 
můžem vykašlat a pozvat ho až zas na svátky, né?“ přidal se radostně 
do diskuze Roubíček.

„Ale ona je vod vopery, ne?“ řekla zamyšleně Dostálová. „To by bylo 
směšné, jak by zpívala ty židovský písničky…, ne? Ty se zpívaj jinak, 
né?“ dodala pobaveně.

„Ale to normální lidi nepoznaj, jak se to má zpívat.“ hájil svůj 
nápad Roubíček. „Normálně bych napsal ‚ZPÍVÁ RÁCHEL‘,“ napsal na 
pomyslnou tabuli prstem. „Lidi by to vzali,“ dodal lišácky.

„A co s tou hebrejštinou, to ona umí, ha…?“ podezřívavě Dostálová.
„To asi ne, ale když zpívá árie italsky nebo v kostele latinsky, tak 

asi se naučí i to naše, to je jistý.“ opáčil Roubíček. „Důležitý je, aby to 
mělo úroveň, a to ona má!“ stvrdil svoje slova.

„Ale co když přijde i Barnabáš, ten se umí modlit a umí tu heb-
rejštinu, nemůže to být trapas?“ vnesl do formující se koncepce 
nejistotu Fifek.

„On je v podstatě slušnej člověk, to on by dělal jako že nic,“ hájil 
Roubíček srdnatě svůj nápad.

„A kolik by si Rabas s Ráchel účtovali, to víme? Aby nás nepřišli na 
víc, než ten kantor odjinud…“ odvětil pochybovačně Fifek.

„Ále, toho Rabase zaplatí určitě město, to se nebojím. Housle tam 
hraje náměstkův tchán. Takže asi nic.“ prohlásil spiklenecky Roubí-
ček a zamrkal na Fifka jedním okem.

„Lída ale říkala, že toho kantora musíme zaplatit, že na to máme 
grant a ten musíme vyčerpat. Zvlášť mi to připomínala před schůzí. 
A také říkala, abych si dal pozor, až bude někdo vymejšlet nějaké 
bejkárny,“ prohlásil Fifek s tváří karetního hráče, co právě položil na 
stůl eso.

„Tak to jsme zase na začátku. Mně už to nebaví lidi!“ vložil se Bitt-
ner. „V televize jde dejvis kap a já tu řeším nějaký krávoviny.“ prohlásil 
útrpně Bittner. „Kantor jako kantor, prostě zpěvák… Město zaplatí 
Rabase a my tu Janu Rút a můžem dom,“ dodal rezolutně.

„Karle,“ nasadil Fifek shovívavý tón. „Já tě chápu. Ale uznej, že 
když to platí Židovský fond paměti národa, nebude platit nějakou 
operní zpěvačku na otevření obnovené synagogy v krajským městě. 
A jsme to my, kdo jsou tady za Židy, nezapomínej. A také se menuje 
Ráchel,“ vysvětlil otcovským tónem.

„Rút, Ráchel, Rebeka nebo Sára, to máš jedno … Prostě tu sedíme 
a točíme se v kruhu,“ odvětil Bittner tonem vzdorovitého dítěte 
a založil si ruce na prsou.

„Tak co zkusit přeci jen toho mladýho Kotena z Plzně,“ vrátil do 
diskuze svůj návrh Roubíček. „Já vím, já vím, kinklá se, kňourá a má 
tu fistuli, ale kdybychom ho umravnili, mohlo by to být řešení, ne?“ 
začal vyjednávat. „Já mu to vysvětlím, že se nemá klátit a že když se 
klaní, tak nemá zády k publiku, aby na ně nevystrkoval zadek a tak,“ 
přidal na váhu svému návrhu.

„To můžeme Stando pozvat rovnou šklebana Fremundu z Ostravy 
a slíbit mu, že Munková na slavnosti nebude,“ reagoval Fifek znechu-
ceně. „To by bylo méně rizikové,“ dodal s úsměškem.

„No a proč ne? To bys moh s Lídou domluvit a mohla by přijít až 
pak, po tý pobožnosti…“ reagoval s dětskou naivitou Roubíček.

„Ty ses zbláznil!“ vybouchl Fifek. „Si uvědom, co všechno na Lídě 
tady visí! Já tu nebudu řešit, jestli tajemnice obce nebo nějaký poša-
haný kantor z nějaký Ostravy… To si srovnej v hlavě, laskavě!“ uzavřel 
zlostně.

„No, no, no … Co vyskakuješ Jirko. Já do tebe vidím jak do hubený 
kozy. Na ní nic nevisí, to na tobě něco stojí. Všichni to tu vědí, tak 
mi tu neper žrádlo! Buď to chceš demograticky rozdiskutovat nebo 
si to tu s Lidunkou dělejte sami. Mně je Fremund i celá ta …ta, ta 
u …“ zakoktal a mávl rezignovaně rukou směrem k Fifkovi a zapíchl 
pohled do stropu.

„Ale kluci, každej sme ňákej, ale spojuje nás ta sounáležitost, ta 
odpovědnost za budoucnost. Nemáme my, Židi, snad dost jinejch 
nepřátel? Nepoučily nás dějiny? Netrpěli jsme už dost?“ povstala 
Dostálová a máchala rukou ze strany na stranu, a přitom třepala 
uvolněným zápěstím.

„Vím, že to myslíš dobře, Heluš, ale to si nech pro mládežníky 
na výjezdní zasedání. Já už nemohu, já už fakt nemohu,“ prohlásil 
zlomeně Fifek a zabořil obličej do dlaní.

„Ale, ale, co to tu vidím?“ vpadla do místnosti Munková „Diskuze 
v plném proudu, tak to má být, tak to je dobré! Sory, nestíhám, ale 
všechno vím a všechno hned povyprávím,“ pokračovala hned od 
dveří.

„Pište si zlatíčka; velvyslanec přijede, maj to už domluvený s měs-
tem. Před synagogou budou nastoupený skauti a budou držet stráž 
u pamětní desky. Přijede i oblastní rabín Karas. Nejdřív promluví pri-
mátor a velvyslanec, pak vystoupí s modlitbou rabín. El male racha-
mim zazpívá kantor Fremund z Ostravy. Hymnu zahraje Rabasovo 
kvarteto a zazpívá Jana Ráchel Vavroušková. Pak po hymně odhalí 
primátor s velvyslancem pamětní desku. No a na závěr, na závěr to 
nejlepší. Primátor zve všechny na raut na radnici. No, nemá to chybu, 
co?“ hleděla nadšeně do tváří konsternovaného výboru.

Munkové zkysnul obličej. Lehce se předklonila a vážným hlasem 
se zeptala „Nevymejšleli jste tady nějaký bejkárny, že ne?“
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liTeraTUra s davidovoU hvěZdoU

Spletité osudy
Román rakouského 
prozaika (který však 
žije v Hamburku) 
Norberta Gstreina 
aNGLicKÉ roKY 
(vydal Prostor) vzbu-
zuje u čtenářů i kri-
tiky nejednu otázku. 
Například: může 
autor narozený 
začátkem 60. let 
věrohodně popsat 
válečné události, má 

ho brát čtenář vážně, nebo mu má už předem 
prominout, že si vše vymýšlí? Dají se detaily 
takového zážitku vůbec vymyslet, pokud je 
člověk nezažil? (Terčem takové kritiky se 
už stal známý román Bernharda Schlinka 
Předčítač pro svou naprostou vykonstruo-
vanost a relativizaci válečné viny nacistů.) 
Kniha líčí osudy vídeňského židovského 
emigranta Gabriela Hirschfeldera a potopení 
bývalé luxusní lodi Arandora Star v červenci 
1940 v severním Atlantiku, která plula pod 
britskou vlajkou.

Příběh je značně dramatický a má prvky 
detektivky. Na palubě parníku se nachází 
přes tisíc internovaných osob, přičemž jed-
ním z nich je muž s nejasnou identitou. Velká 
Británie držela v internačních táborech 
muže, o nichž se domnívala, že představují 
pro stát nebezpečí, jenže často dala dohro-
mady nacisty třeba s německy mluvícími 
židovskými uprchlíky. Kniha se odehrává 
ve dvou časových rovinách – o padesát let 
později se rakouská lékařka z vídeňského 
sanatoria seznámí s vdovou po spisovateli 
Gabrielu Hirschfelderovi. Mladá žena je 
uchvácena jejími historkami o slavném 
rakouském rodákovi, už její muž byl totiž 
jeho velkým obdivovatelem. Rozhodne se, 
že začne sledovat Hirschfelderovy stopy, 
navštíví i tábor na ostrově Man, kde byl 
kdysi internován. Spisovatel pocházející 
z Rakouska se totiž před smrtí své ženě 
Margaretě přiznal, že během války zavraždil 
jistého muže… Příběh o pátrání po události 
z minulosti, tedy o hledání pravdy, si udržuje 
dějové a vlastně i etické napětí. Je vůbec 
možné po tolika letech pravdu zjistit?

Příběh mladé lékařky se střídá se vzpo-
mínkami spisovatele, k nimž patří i líčení 
pronásledování Židů ve Vídni, které jej vedlo 
k odchodu do Londýna. Ten se však za války 
stává horkou půdou pro všechny imigranty, 
kteří pocházejí ze zemí stojících na straně 
Německa. Rozplete mladá žena zamotané 
klubko spisovatelova osudu? Na odpověď si 
počkáme až do závěrečných stránek. Mimo-
chodem – ta loď Arandora Star skutečně exis-
tovala a opravdu v roce 1940 vezla zahraniční 
vězně a potopila se, když byla torpedována 
německou ponorkou.

Od Vzpomínek 
přes Závod 
s časem k Vinici

Brožovaná 
Židovská 
ročenka nám, tak 
jako každoročně, 
přináší na 160 
stránkách pestré 
čtení. Do sbor-
níku přispělo 
deset autorů, 
přičemž čistou 
beletrii tu stří-
dají faktografické 
texty. Přitom 

ovšem překlady z cizích jazyků převládají 
nad původními českými texty. Ty jsou tu 
totiž jenom tři. Ze zahraničních spisovatelů 
se nejvýraznější zdají být dva – v Německu 
žijící ruská emigrantka Lena Gorelik (1981) 
a Jicchak oren (1918–2007), autor čtrnácti 
knih, který se narodil na Sibiři, dětství 
a mladá léta prožil v Číně, aby nakonec v roce 
1936 zakotvil v tehdejší Palestině. Jeho origi-
nální, byť nesnadno charakterizovatelný styl 
kritici přirovnávají k surrealistům či rovnou 
k Jorge Luisovi Borgesovi, jihoamerickému 
literárnímu mágovi a průkopníkovi magic-
kého realismu.

Potěší dvacet stránek nezvykle bezpro-
středních básnických textů ovseje Drize 
(1908–1971), židovského autora původem 
z Ukrajiny, které ovšem Jan Machonin 
nepřekládal z originálu psaného v jidiš, ale 
z ruštiny, do níž básně velmi volně již dříve 
přeložil básníkův přítel Genrich Sapgir. Jak 
překladatel vtipně poznamenává, jde o expe-
riment – přeložil totiž vlastně dva básníky 
najednou.

Možná by publikace příště mohla mít 
úvodní textík, kde by nám editoři (Alice 
Marxová a Jiří Daníček) přiblížili obsah 
jednotlivých příspěvků a případně zajímavé 
okolnosti jejich vzniku, jsou-li nějaké, či sou-
vislosti jejich cesty za českým čtenářem.

Platí-li stále zásada, že to nejlepší přichází 
na konec, pak se té cti dostalo povídce Sna-
cha chaima cigana, kde se leccos zajímavého 
dozvíme o židech i o muslimech. Povídka by 
snad mohla být součástí plánovaného povíd-
kového souboru, o kterém se autor (Inu, čte-
náři už dobře vědí, kdo se pod pseudonymem 
skrývá…) zmínil v rozhovoru pro Maskil, 
který vyšel minulý měsíc. A na úplném konci 
sborníku nalezneme devítistránkovou milou 
povídku Davida Jana Novotného, která je 
parafrází známého starozákonního příběhu 
a jde o ukázku z chystané knihy Bible pro 
starší a pokročilé.

Příběh pražského 
ghetta

Tahle nevelká knížka 
ZÁNiK praŽSKÉHo 
GHeTTa skrývá 
velký příběh, i když 
ho nepopisuje vyčer-
pávajícím způsobem. 
Jsou to vlastně 
knihy dvě. Tou první 
je – řekněme staro-
světsky rozšafná – 
novela jistého Josefa 
veselého, který ji 
vydal před sto lety, 

v roce 1917. Nejcennější na ní není ovšem 
příběh, který se hemží vcelku lacinými 
banalitami, ale na jedné straně historický 
jazyk a na straně druhé poměrně detailní 
líčení dávno již neexistujících domů i celých 
ulic, které byly součásti druhdy asanovaného 
pražského Josefova. Tato židovská čtvrť, byla 
počítána jako pátá v Praze. Její nevábný stav 
ovšem vedl pražské radní k rozhodnutí, o kte-
rém se zpětně občas ještě diskutuje – většina 
ghetta byla zbourána a na jejím místě stojí 
dnešní Josefov s luxusní Pařížskou třídou 
v čele.

Veselý se zde pohyboval zřejmě dosti 
často, měl tu své kumpány z „mokré čtvrti“, 
vyznal se v labyrintu uliček a dvorků, věděl, 
kde hledat levnou nálevnu či potěchu ve 
vykřičeném domě. Oněch sto dvacet literár-
ních stran není ovšem žádným veledílem, 
zachytil ale celou plejádu autentických 
postav a postaviček, které se v té době v ne 
zrovna nejčistších koutech Prahy pohy-
bovaly. A hlavně zobrazuje s realistickou 
věrností životní ruch v židovské čtvrti.

Druhou část knihy, tedy asi sedmdesát 
stran, tvoří dílo současné z pera Dana Hru-
bého, známého autora skvělé řady Pražských 
příběhů, které vycházejí v jednotné grafické 
úpravě (a samo nakladatelství nese tento 
název). Text, poněkud bulvárně nazvaný 
Krvavé historky z ghetta aneb Nezapome-
nutelný večer doktora preiningera, doplňuje 
beletristické snažení Veselého o faktogra-
fický rámec, zmiňuje i rozporuplné názory 
na plošnou asanaci, která byla nezvykle 
rozsáhlá. Drsné příběhy pocházejí z archivů, 
jsou skutečné – což u Veselého není jisté. 
S dobovými ilustracemi si v první části knihy 
pohrála Helena Hrubá Zahrádecká a výrazně 
tím aktualizovala tehdejší atmosféru, dodala 
starým snímkům svými uměleckými kolá-
žemi nový, moderní rozměr.

lUbor FalTeisek
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hebreJŠTina

Minikurz hebrejského jazyka 
pro samouky (26. lekce)
Těm, kdo v minulém čísle marně hledali pravidelný kurz hebrejštiny 
pro samouky, se omlouváme. Výpadek byl spojený s personálními 
problémy… Ale nyní je kurz zpět, a vy se můžete naučit slovíčka a 
fráze, které vám pomohou se zorientovat, abyste se v Izraeli neztratili 
a dorazili do svého cíle.

cestování ְנִסיָעה

auto ְמכֹוִנית )ְמכֹוִניֹות(  נ

taxi מֹוִנית )מֹוִניֹות(  נ

autobus אֹוטֹוּבּוס )אֹוטֹוּבּוִסים(  ז

vlak בֹות(  נ ֶבת )ַרּכָ ַרּכֶ

letadlo ָמטֹוס )ְמטֹוִסים(  ז

motorka אֹוַפּנֹוַע )אֹוַפּנֹוִעים(  ז

jízdní kolo ִים  ז אֹוַפּנַ

parkoviště ֲחְניֹון )ֲחניֹוִנים(  ז

cesta (silnice) ים(  ז ִביׁשִ ִביׁש )ּכְ ּכְ

zastávka ֲחָנֹות(  נ ֲחָנה )ּתַ ּתַ

semafor (světelná signalizace) ַרְמזֹור )ַרְמזֹוִרים(  ז

letiště עּוָפה )ְנֵמִלים...(  ז ְנַמל ּתְ

centrální nádraží ֲחָנֹות...(  נ ִזית )ּתַ ֲחָנה ֶמרּכָ ּתַ

lístek, jízdenka ְרִטיִסים(  ז ְרִטיס )ּכַ ּכַ

řidič ֶנָהג )ֶנָהִגים(  ז

cestovat, jet ִלְנסֹוַע *

jít pěšky ֶרֶגל ָלֶלֶכת ּבָ

přejít cestu ִביׁש ַלֲחצֹות ּכְ

rovně ר ָיׁשָ

doleva מֹאָלה שְׂ

doprava ָיִמיָנה

Jak se dostanu do…  ֵאיך ַמִגיִעים ְל...

Který autobus jede do… ֵאיֶזה אֹוטֹוּבּוס נֹוֵסַע ְל...

V kolik jede autobus do… ָמַתי נֹוֵסַע ָהאֹוטֹוּבּוס ְל...

* Časování slovesa „cestovat“ (v přítomném čase):

Množné číslo: Jednotné číslo:

Mužský rod
(1.+2.+3. osoba) נֹוְסִעים נֹוֵסַע

Ženský rod
(1.+2.+3. osoba) נֹוְסעֹות נֹוַסַעת

A na závěr ještě jedno bonusové slovíčko, které v Izraeli rozhodně 
využijete: (ז) ָקק .dopravní zácpa = ּפְ

až se naučíte slovíčka, zkuste 
pojmenovat co nejvíce věcí a jevů, 
které vidíte na obrázku:

Klíč k řešení najdete na straně 11.

PŘIPraVIla rÁchel PolohovÁ 
Ilustrace rebeka Zaorálková
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I bezplatné videohry mají svoji cenu
když brouzdáte app storem nebo Play 
storem, co je lákavější? Placená hra za 
dvě stovky nebo ta hodně stahovaná 
hra zadarmo? no, většinou to druhé. 
stáhnete si tedy nějakou zdarma. ať už 
něco jako candy crush, bubble witch 
saga nebo Mario cart Tour, všechno jsou 
to bezplatné hry. co je ale jejich cílem? 
a proč se vyplatí vytvářet hry zdarma?

body bolesti
Většina her zdarma je podobného rázu: Mají 
nějakou herní měnu, kterou si můžete koupit 
za peníze, a vše dlouho trvá nebo je spousta 
funkcí zamčena, dokud nezaplatíte. Říká 
se jim anglicky „free-to-play“ (zdarma-na-
-zahrání). Spousta lidí ale na těchto hrách 
utratí jen velmi málo, většina vůbec nic. Tak 
proč se to vyplatí?

Podobné hry totiž cílí pouze na ty, kteří 
podlehnou tzv. bodům bolesti, které tyto hry 
vytvářejí. „Prohráli jste? Zaplaťte pouhých 
10 rubínů, a jste zpátky ve hře!“ nebo „Jujky, 
vy chcete další úroveň? To musíte počkat 
až pozítří, leda že zaplatíte 17 modrých 
diamantů!“ To vše aktivuje body bolesti, 
respektive situace, kdy jste utrpěli nějakou 
újmu a máte tu možnost si zaplatit za její 
vyřešení.

„nemáte dost životů“. bezplatná hra candy 
crush vytvoří zdarma problém a pak vám nabídne 
placené řešení. (Platíte herní měnou, aby vás hra 
zmátla a abyste si neuvědomili cenu 9 zlatých 
cihel.)

střevle, delfíni a velryby
Tyto tři ryby jsou odpovědí na otázku, z koho 
vývojáři tahají peníze. Odpovídají velikosti 

utrácení daného člověka na hře. Střevle 
utrácí jen málo, delfíni středně a velryby 
hodně. Pod takovými pojmy si můžeme 
představit chudé lidi, bohatší lidi a bohaté 
lidi, ale ve skutečnosti pojmy zakrývají pod-
statu věci. To, že někdo utrácí na hře, nutně 
neznamená, že má dostatečné prostředky na 
živobytí!

Děti a lidé náchylní k hazardu jsou 
hlavní cílová skupina. Děti často pořádně 
ještě nemají ponětí o hodnotě peněz, a tak 
přemlouvají své rodiče, aby jim něco ze 
hry koupili. Pokud si ale děti zapamatují 
heslo nebo není zapnutý rodičovský zámek, 
můžou utratit na hře tisíce. Dále je zvláště 
účinný hazard. Nějaké to kolo štěstí nebo 
náhodný balíček karet s fotbalovými hráči ve 
FIFA a děti i dospělí nemohou přestat, dokud 
nedostanou to, co chtějí.

(obrázek 2) herní automat z basketbalové hry 
nba 2k20, která je hodnocena „3+“.

Bohužel pod současnými zákony je vše 
z výše uvedeného legální a společnosti (PEGI, 
Apple, Google atd.), které hry hodnotí podle 
věku, na tyto praktiky neberou ohled. PEGI 
je dokonce brání. Jediná Británie vydala pro-
hlášení, že bude pracovat na tom, že všechny 
hry s těmito mechanikami budou označeny 
„18+“, protože obsahují hazard s reálnými 
penězi.

bezplatné? no to se přece vyplatí!
Celý tento debakl v jednom oddělení světo-
vého byznysu poukazuje na obecný trend ve 
společnosti, tedy že jsme si zvykli neplatit. 
Nemyslím v restauracích, ale za to, co je 
volně dostupné na internetu: hry, články, 
fotografie a podobně.

Spousta společností je kvůli tomu ohro-
žena a snaží se vydělávat peníze jiným způ-
sobem, který ale už nemusí být tak počestný. 
Koneckonců příkladem toho jsou videohry 
„pro děti“, které obsahují hazard. Na druhé 
straně se některé noviny pokoušejí o větší 
čtenost tím, že se zaměří na méně důležité 
události a více na čtivé zajímavosti.

Nechci tím říci, že vše, co je bezplatné, je 
převlečená jáma lvová, ale rozhodně by si 
měl člověk dávat pozor. A také zauvažovat, 
jestli si radši nepřiplatit za něco „prémi-
ového“ rovnou, než aby platil ještě více 
později.

Ukázka stránky populárních her z obchodu 
s aplikacemi „app store“, přičemž první čtyři jsou 
bezplatné a obsahují „nákupy v aplikacích.“

JoseF Šolín 
Zdroje: last Week tonight, Vox, the Jimquisition, 
telegraph

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

Předplaťte si  
Jews news!
Po třech letech neustálé snahy zlepšovat naše 
možnosti přicházíme nově s nabídkou předplat-
ného magazínu Jews News.

Za devatenáct korun měsíčně nyní máte možnost:
•  poslouchat audioverze našich článků a nezkrá-

cené nahrávky rozhovorů
•  přidávat komentáře a mít tak možnost se spojit 

přímo s daným redaktorem
•  obdržet každý měsíc v elektronické podobě 

dvojstránku měsíčníku Maskil, do kterého pravi-
delně přispíváme

•  těšit se na překvapení, které jako předplatitelé 
dostanete

•  uplatnit nárok na učitelskou či studentskou 
slevu

Více informací naleznete na našich stránkách.

Ve spojitosti s touto novotou vám chceme podě-
kovat za vaši tříletou podporu. Za výdělek z před-
platného plánujeme naše obzory dále rozšiřovat, 
abychom vám poskytli co nejpříjemnější požitek 
ze čtení Jews News.
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Židovští architekti 
v Praze (2): 
Leopold Ehrman
Leopold Ehrmann byl německy mluvící 
architekt židovského původu. Narodil 
se v roce 1886 ve Strakonicích do rodiny 
textilního obchodníka. Studoval v Plzni 
a ve Vídni a po dokončení studií si založil 
ateliér v Praze. Podobně jako řada dalších 
pražských židovských německy mluvících 
architektů tvořil ve stylu funkcionalismu. 
Velká část jeho tvorby se týkala židovské 
obce, například přestavba Smíchovské a Kar-
línské synagogy nebo vrátnice a obřadní síň 
na novém židovském hřbitově na Olšanech. 
Zajímavé je, že se ve dvacátých letech Leo-
pold Ehrmann podílel také na úpravě budovy 
dnešních Lauderových škol, ve kterých v té 

době sídlil sirotčinec. Jeho asi největším pro-
jektem je nárožní činžovní dům v Lodecké 
ulici. Ehrmann však nenavrhoval pouze 
funkcionalistické stavby, ale inspiroval se 
také českým architektonickým kubismem, 
což je vidět hlavně na náhrobku Franze 

Kafky, který vytvořil v roce 1924. V roce 1940 
se mu povedlo s manželkou emigrovat do 
Spojených států do Chicaga, kde v roce 1951 
umírá.

FiliP MesZaros

Jews news www.laUderky.cZ

Když klec je pořád na spadnutí
Jak se žilo lidem, kteří nesměli pracovat 
s jazykem, ačkoli pro ně taková práce 
byla jedním z mála potěšení uprostřed 
normalizační šedi? korespondence mezi 
dvěma předními českými spisovateli 
a překladateli, antonínem Přidalem 
a Janem Zábranou, je na jedné straně 
historickým svědectvím o cenzuře a těch, 
kdo se na ní podíleli, a na straně druhé se 
v ní dočteme o metodách, jež oba přední 
čeští spisovatelé používali při překládání, 
ale i psaní vlastních textů.

Knížku Když klec je pořád na spadnutí vydalo 
v roce 2018 nakladatelství Torst, které už 
v minulosti publikovalo Zábranovy deníky, 
básně a povídky, a rozšířilo tak povědomí 
o tomto spisovateli. Díla Jana Zábrany jsou 
podle mého názoru dodnes, vinou minulého 
režimu, mnohými opomíjená, a zatímco se 
v čítankách setkáme s neměnným repertoá-
rem zažitých autorů, z nichž mnoho aktivně 
podporovalo předešlý režim, o Zábranovi 
ani zmínky. Přitom bychom si právě Jana 
Zábranu měli připomínat – nejen jako 
skvělého básníka a překladatele, ale i jako 
oběť komunistické cenzury. Jeho rodiče byli 
v padesátých letech, coby členové Národně 
socialistické strany, po deset let vězněni 
v nelidských podmínkách. Zábrana nesměl, 
zvlášť po příjezdu ruských vojsk a začátku 
normalizace, publikovat takřka žádné 
vlastní texty, a i jeho překlady občas vychá-
zely pod jiným jménem.

Antonín Přidal, překladatel Williama 
Shakespeara a Juana Ruize, se s Janem 
Zábranou více než dvacet let přátelil a stejně 
jako Zábrana i on čelil cenzuře a mnoho 

jeho vlastních textů a překladů vycházelo 
pod pseudonymem, případně jménem 
jiného spisovatele. Tato cenzura probíhala 
už na základě „nedostatečného dělnického 
původu“ – Přidalův otec totiž pracoval 
u okresního soudu.

Kádrová politika byla založena na tom, že 
mají přednost děti z dělnických rodin, a když 
se objevil někdo z rodiny výše postavené, byla 
to vítaná položka ke škrtnutí. 
– Antonín Přidal, Zamlčovaní překladatelé

Knížka se skládá z dopisů, které si oba 
spisovatelé psali po více než dvacet let, až do 
Zábranovy smrti v roce 1984. Příloha obsa-
huje také rozhovory s Přidalem a Zábranou 
a historické vysvětlivky. Knížka je totiž zají-
mavá i po historické stránce a čtenář díky ní 
získá přehled nejen o českém samizdatu, ale 
i o autorech, kteří s minulým režimem kola-
borovali, aby si udrželi teplé místo v redakci. 
Je skličující číst dopisy psané mezi šedesá-
tými a osmdesátými lety, dopisy, v nichž se 
čeká a doufá, s vědomím, že jeden z autorů se 
konce režimu nedožil a druhý ještě mnoho 
let strávil v totalitě.

Smrt to letos zjara kosí velkými rozmachy – 
a tolik těch, k nimž člověk v mládí vzhlížel – ať 
z naivity, či z oprávněného obdivu – tolik těch, 
kteří pro mne v té mojí osamělosti od sedm-
nácti do devětadvaceti let, kdy oba naši byli 
v base, znamenali mnohdy jakési zástupné 
otce, třebas někdy jen v duchovním smyslu.
– Jan Zábrana A. Přidalovi, duben 1980

(…) Pak setkání s lidmi podobně skřípnutými, 
bezmoc ve čtyřech, v šesti. A léta beze jména, 
jako non-entity; jistě že je to lepší než lágr, ale 
něco to s člověkem zevnitř dělá, i když si to 
nepřiznáváš.
– Antonín Přidal Janu Zábranovi, květen 1981

Pokrývání
Zakázaní autoři za minulého režimu často 
vydávali své překlady, básně a někdy i celé 
knihy pod jménem jiného, „povoleného“ 
autora. Této metodě se říkalo „pokrývání“ – 
povolený spisovatel, pokrývač, se domluvil 
s nakladatelstvím a text vyšel s jeho jménem, 
ale peníze za něj dostal pravý autor. Anto-
nín Přidal po Sametové revoluci zveřejnil 
seznam všech pokrývačů a skutečných 
autorů, aby se vše uvedlo na pravou míru.

Z dopisů je patrná úcta, kterou k sobě oba 
spisovatelé chovali. Kromě velké informační 
hodnoty, co se týče teorie překladu a toho, jak 
jazyk vnímat, nehledě na historické poznání, 
si čtenář z knížky odnese ještě jedno – totiž 
že i za doby, kdy se vytrácí lidskost a padá 
klec, může vzniknout hluboké přátelství.

alberTina ČížkovÁ

vrátnice nového 
židovského hřbitova 
v olšanech
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kUlTUra

Kulturní program únor 2020
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

 Nedělní dílna pro rodiče a děti: 
Lvíček arje na palubě archy
Jak to asi vypadalo na palubě 
archy? Co si Noe počal se 

spoustou zvířat na palubě? O tom bude 
dětem vyprávět jeden z přímých účastníku 
této veliké plavby lvíček Arje. Děti též budou 
moci pomáhat Noemovi při stavbě archy 
a nalodění všech zvířat. (Dílna OVK – dvůr)
Prohlídka: Starý židovský hřbitov
Vstupné 50,- Kč

 „akce Nisko“ – první 
systematická deportace 
českých a rakouských Židů
V říjnu 2019 uplynulo 80 let od 

první nacisty řízené deportace evropských 
Židů během 2. světové války. V rámci 
tzv. Akce Nisko bylo v druhé polovině října 
1939 vypraveno do Niska nad Sanem ve 
východní části Generálního gouvernementu 
celkem sedm transportů z Ostravy, Katovic 
a Vídně s více než 5 tisíci Židy. Jejich další 
osudy se lišily, ale většinu čekala smrt či strá-
dání v nacistických či sovětských věznicích 
a pracovních táborech. Historik z Ústavu pro 
studium totalitních režimů Jan Dvořák ve 
své přednášce připomene průběh celé akce 
a osudy deportovaných, zejména těch, kteří 
skončili na sovětském území.
Vstup volný.

 pařížští literáti u Goebbelse 
1941 a 1942: ramon Fernández 
a Jacques chardonne
Ve třetí přednášce z cyklu 

o kolaborujících francouzských literátech 
bude představen osud spisovatele, novináře 
a literárního kritika s mexickými kořeny 
Ramona Fernándeze (1894–1944) a spiso-
vatele a nakladatele Jacquesa Chardonnea 
(1884–1968). Jaká byla motivace těchto před 
válkou uznávaných intelektuálů pro příklon 
ke kolaboraci s německou propagandou 
a čemu čelili s blížícím se koncem války, zod-
poví ve své přednášce publicistka Ladislava 
Chateau.
Vstup volný.

 archeologie Jeruzaléma a jeho 
okolí – nová data, nové 
interpretace
Zkoumání Jeruzaléma a jeho 

okolí se v posledních letech odehrává za 
české spoluúčasti ve spolupráci s Univer-
zitou Tel Aviv a Izraelským památkovým 
úřadem. Archeologické výzkumy v Nachal 
Refajím, Tel Moca a Městě Davidově, do 
kterých se pravidelně zapojuje Evangelická 
teologická fakulta UK a Centrum biblických 
studií AV ČR, odhalují jednak počátky 
dějin formování tohoto města, jednak jeho 
růst a proměny v obdobích zachycených 
biblickými texty. Na nové a mnohdy neče-
kané výsledky těchto výzkumů upozorní 
přednáška vedoucího projektu Filipa Čapka 
z Evangelické teologické fakulty UK.
Vstup volný.

 Současný izraelský film: 
Kadosh
Druhá část filmového cyklu 
s úvodem filmové historičky 

Alice Aronové představí film Kadosh (Izrael, 
Francie 1999, 110 min), který zachycuje 
ultraortodoxní komunitu Židů a fascinující 
příběh lásky očima jednoho z nejvýraz-
nějších izraelských režisérů Amose Gitaie 
(1950). Dvě sestry Rivka a Malka žijí v jeruza-
lémské čtvrti Mea Shearim, kde o osudu lidí 
rozhoduje místní rabín. Rivka s manželem se 
milují, ale nemají dítě, proto se musí rozvést. 
Malka se má vdát za věřícího Žida, ale je 
zamilovaná do jiného muže, který je z komu-
nity vyloučen, protože nastoupil službu 
do armády. V originálním znění s českými 
titulky.
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, 
studentky 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.
Vstup volný.

Maiselova synagoga, 
Maiselova 10, Praha 1

 Hudba pro kytaru a flétnu – 
Duo conspiro
Koncert uskupení Duo Con-
spiro ve složení Kristina Vina-

řová a Helena Střížková. Na programu zazní 
kompozice pro flétnu a kytaru především 
soudobých českých i zahraničních autorů.
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.
Vstupné 230 Kč / 150 Kč.

 paralelní světy Karola efraima 
Sidona
V říjnu 2019 se český zemský 
rabín Karol Efraim Sidon stal 

laureátem Státní ceny za literaturu. Při 
této příležitosti, tentokrát v roli spisovatele 
a dramatika, provede Karol Efraim Sidon 
posluchače svou tvůrčí dráhou od samot-
ných počátků až po tvorbu rozsáhlé prózy 
Kde lišky dávají dobrou noc. O svém díle bude 
hovořit s novinářem z Aktuálně.cz Danielem 
Konrádem. Vstup volný.

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 
s dětmi: Medvídek Dubi na 
návštěvě u Helgy
Při únorové dílně seznámí 

medvídek Dubi malé návštěvníky s životními 
osudy a dílem akademické malířky Helgy 
Hoškové-Weissové, jejíž dětské kresby z tere-
zínského ghetta jsou dnes známy po celém 
světě. Poznávat se však bude, jak jinak než se 
štětcem a paletou v ruce.
Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Vstupné 30 Kč

 plynové vozy a nacistická 
technologie konečného řešení
Plynové vozy představovaly do 
zprovozněni plynových komor 

vrchol efektivnosti zrůdného nacistického 
vyhlazovacího systému. Statisíce lidí byly 
takto zavražděny v polském Chelmnu, bělo-
ruském Malém Trostinci či srbském Běle-
hradě, aniž by se jich dotkla vrahova ruka. 
O zvrácené tvořivosti technologů konečného 
řešení promluví historik Vojtěch Kyncl.
Vstupné 30 Kč

 Divadelní představení 
Josefův příběh
Starozákonní příběh o Jáko-
bových dvanácti synech, 

žárlivosti, prodání Josefa do Egypta, 
Putifarovi, faraónovi, vykládání snů, ale 
především o odpuštění přijede pro diváky 
všech věkových kategorií sehrát formou 
loutkového představení divadelní spolek 
Můj domov z Dolních Kounic. Počet míst 
v sále na židovském hřbitově je omezen, 
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Společnost židovských žen České republiky 

Vás srdečně zve na 

 
MIMOŘÁDNÝ ŠABAT A KONCERT ŽIDOVSKÉ 

SYNAGOGÁLNÍ HUDBY 
Kantoři Yitzchak Zelman a Yotam Segal z Izraele vystoupí ve Staronové synagoze 

v pátek 21. února a v sobotu 22. února 2020 v rámci šabatové b-hoslužby. 
Jste také zváni na společná šabatová jídla s kantory v restauraci Šalom. 

Koncert následuje v sobotu večer ve 20:00 v Maiselově synagoze. 

Jako host vystoupí violoncellistka Dominika Weiss Hošková. 

Vstupenky na koncert si prosím objednejte prostřednictvím emailové adresy: 
office@icjwprague.cz 

Děkujeme rabínovi Michaelu Dushinskému, Židovské obci v Praze, Federaci židovských obcí v ČR, Židovskému 
muzeu v Praze a dalším za jejich podporu a inspiraci. 
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prosíme proto o rezervaci na adrese 
brno@jewishmuseum.cz
Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Vstupné 30 Kč

 Konverze Židů ve středově-
kých Čechách a na Moravě
Ve středověké křesťanské spo-
lečnosti byli Židé tolerovaným 

náboženstvím, ale to nic neměnilo na jejich 
vyčleňování z veřejného prostoru. Souběžně 
se v pramenech začínají objevovat zprávy 
o konverzích Židů. Vynucené přijetí křtu se 
pro Židy mnohdy stalo jedinou možností 
k přežití. Život konvertitů však nebyl jedno-
duchý a majoritní křesťanská společnost na 
původ novokřtěnců nezapomínala. O důvo-
dech a následcích konverzí promluví Eva 
Doležalová z Historického ústavu Akademie 
věd.
Vstupné 30 Kč

 Židé na panství Zábrdovice 
v první polovině 19. století
Přednášku o historických 
poměrech a proměnách na 

území bývalého klášterního panství Zábrdo-
vice v období průmyslové revoluce, kdy zde 
vzniklo několik textilních podniků, které 
patřily k největším svého druhu v Evropě, 
přednese historik Bohumír Smutný. Poho-
voří také o židovské menšině, která se na 
zdejším podnikání mohla podílet až po roce 
1860, kdy padla poslední diskriminační 
opatření.
Vstupné 30 Kč

výstava v sále ovK Brno: Helga Hoškové-
-Weissové „90“.
Výstava je přístupná ve dnech programových 
akcí a po předchozí telefonické domluvě.
Vstup volný.
 

kUlTUra v obcích

žo PlZeň

 Židovské hřbitovy: Kasejovice
Kasejovice jsou příkladem uni-
kátně dochovaného architek-
tonického souboru židovských 

staveb – je zde dochováno jádro židovské 
čtvrti s vlastním náměstím, jedinečnou 
synagogou, školou, a také velký židovský 
hřbitov s náhrobky od 17. století a dosud patr-
nými stopami jeho postupného rozšiřování.
Přednáší PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal.
Přednáška je součástí cyklu o židovských 
hřbitovech v okolí Plzně.
Vstup volný
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň

 izrael – moje láska
Zážitky z cest a život v Izraeli.
Chtěli byste navštívit Izrael, 
ale netroufáte si? Pojďme spolu 

poznat tuto fascinující zemi, zažít kouzlo 
mystického Jeruzaléma, nasát atmosféru 

hříšného Tel Avivu, seznámit se s životem 
ultraortodoxních židů v Mea Shearim, zame-
ditovat si v Negevské poušti a sdílet spoustu 
neobyčejných zážitků z cest do Izraele.
Přednáší Mgr. Daniela Mikšíková (andra-
gožka a studentka kabaly v Jeruzalémě).
Vstup volný
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Židovské hřbitovy: 
Spálené poříčí
Stejně jako Kasejovice, 
i Spálené Poříčí spadá typo-

logií svých židovských náhrobků ještě do 
kulturního okruhu Šumavy. Ta není odtud 
ani na dohled, avšak zvyklosti pro ni typické 
z nějakého důvodu zasáhly až sem. Židovský 
hřbitov je jednou z historických dominant 
města. Propojení se Šumavou existovalo 
i v 19. století – ze Spáleného Poříčí pocházeli 
první výrobci slavných sušických zápalek.
Přednáší PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal.
Přednáška je součástí cyklu o židovských 
hřbitovech v okolí Plzně.
Vstup volný
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň

žo TePlice

 „Učíte se Tóře“
Téma: Pirkej avot
S melamedem Tomášem 
Pulcem

Klub ŽO Teplice, Lipová 25, Teplice
 
 Mincha a Ma’ariv

Odpolední a večerní bohoslužba 
s chazanem Danny Vaňkem.
Poté bude následovat v klubu 

ŽOT tradiční tubišvatový seder.
ŽO Teplice, Lipová 25, Teplice

 chasidští rabíni a jejich 
dynastie
Téma: Chasidut ChaBaD
Přednáška předsedy Chevra 

Kadiša Praha ČR Chaima Kočího.
Klub ŽO Teplice, Lipová 25, Teplice

  „Učíte se Tóře“
Téma: Pirkej avot
S melamedem Tomášem 
Pulcem

Klub ŽO Teplice, Lipová 25, Teplice
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PísniČka

Kach holchim ha-šotlim

Tak jdou sázet:
Radost v srdci a rýč v ruce,
z města i z vesnice,
z údolí i z hor
Na Tu bi-švat, na Tu bi-švat!

Proč jste přišli sázet?
Udeříme do země a do skály,
A vykopeme kruhové jámy
V kopcích i na rovině.
Na Tu bi-švat, na Tu bi-švat!

Co tu budete sázet?
Sazenice přijde do každé jámy,
les pak bude prostírat svůj stín
na naši neutěšenou zem.
Na Tu bi-švat, na Tu bi-švat!

V měsíci švat nás čeká svátek Tu bi-švat. 
Tento den je mimo jiné oslavou jara, které 
pozvolna začíná přicházet do Erec Jisrael. 
Stromy se začínají probouzet a vydávat 
pupeny. Dobrým zvykem o Tu bi-švat je sázet 
nové stromy, o čemž vypráví i naše písnička.

Autorem textu o sázení stromů je 
překladatel, spisovatel a písničkář Jicchak 
Šenhar (1902–1957). Šenhar pocházel 

z Ukrajiny a odešel do Izraele roku 1921. 
Napsal mnoho hebrejských básní, písní, 
i knížek, a text o sázení stromů patří k jeho 
nejznámějším.

Melodii složil Jedidia Admon (1894–1982) 
původem z Ruska, který je mimo jiné auto-
rem mnoha písní ke svátkům židovského 
roku, a za svou skladatelskou tvorbu dostal 
roku 1974 dokonce izraelskou státní cenu.

Nakonec ještě jedna jazyková zajímavost. 
Hebrejský text písničky má na začátku 
každé sloky slovíčko, které označuje ty, kdo 
sázejí (stromy). V češtině ale žádný takový 
jednoslovný výraz nemáme. Proto jsme se 
pokusili smysl přeložit opisem. A těm, kdo si 
chtějí užít poetický zážitek patrný jen v heb-
rejštině, nezbývá než se jazyk naučit.

ֹוְתִלים: ְך הֹוְלִכים ַהּשׁ ּכָ
ד, ּיָ ב ְוֵאת ּבַ ּלֵ רֹן ּבַ

ָפר, ִמן ָהִעיר ּוִמן ַהּכְ
ִמן ָהֵעֶמק, ִמן ָהָהר –

ָבט! ׁשְ ט"ּו ּבִ ָבט! ּבְ ׁשְ ט"ּו ּבִ ּבְ

ֹוְתִלים? אֶתם, ַהּשׁ ה ּבָ ָלּמָ
ְרַקע ּוַבּצֹר, ּקַ ַנְך ּבַ

ְוגּומֹות ָסִביב ַנְחּפֹר
יׁשֹור – ָהִרים ּוַבּמִ ּבֶ

ָבט! ׁשְ ט"ּו ּבִ ָבט! ּבְ ׁשְ ט"ּו ּבִ ּבְ

ֹוְתִלים? ֵהא ּפֹה, ַהּשׁ ַמה ּיְ
ָכל ּגּוָמה, ִתיל ָיבֹוא ּבְ ׁשְ

ַיַער ַעד ִיְפֹרשׂ ִצּלֹו,
ַעל ַאְרֵצנּו ֲעגּוָמה –

ָבט! ׁשְ ט"ּו ּבִ ָבט! ּבְ ׁשְ ט"ּו ּבִ ּבְ


