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Úvodník

Vážené a milé čtenářstvo,
vítejte u purimového čísla Maskilu. 

Přinášíme rabínské slovo, samozřejmě 
o tomto svátku, přehled purimových 
oslav, dlouhý článek o temné stránce „otce 
vlasti“ Karla IV. nebo o zajímavé osobnosti 
karlovarského rabína Zieglera či pozvánku 
do telavivského muzea.

Co se do čísla nevešlo: koronavirus. 
Šéfredaktorku skolil český virus, ale 
na dva týdny a stálo to za to. Volby na 
Slovensku, kde nacionalismus a potažmo 
antisemitismus či odkazy na Slovenský 
štát hrály velkou předvolební roli. Zdá 
se, že Slovensko obstálo. Bližší analýzu 
přineseme v příštím čísle. Co se týče voleb 
v Izraeli, zde máme naši zpravodajku 
Ráchel a tématu se též budeme více věno-
vat v dalších číslech.

8. března už bude Purim za dveřmi, ale 
bude to též Mezinárodní den žen – Purim 
je vlastně takový svátek ženský, kdyby 
nebylo královny Ester, kde bychom teď 
byli… Současně je to také den tragický, 
kdy došlo k vyvraždění rodinného 
tábora v Osvětimi-Birkenau v noci 
z 8. na 9. března roku 1944. Vzpomínce 
na zemřelé, a zároveň snaze zrealizovat 
Památník ticha na nádraží Praha–Bubny, 
bude věnována akce v neděli 8. března 
od 17.00 v odjezdové hale nádraží Bubny. 
Pozvánku najdete dále v tomto čísle 
Maskilu.

Zima nás letos (alespoň v Praze) zcela 
minula, počasí se už začíná blížit izrael-
skému. V příštím čísle už vkročíme do jara 
a také do svobody, bude to číslo pesachové. 
Hezké předjaří a veselý Purim!

redakce

rabínské slovo

Šlachmones rebeho 
Levi Jicchaka
v pondělí, 9. března večer, 
ihned po skončení esteřina 
půstu, zahajujeme večerní 
modlitbou a čtením esteřina 
svitku – מגילת אסתר náš 
nejveselejší svátek Purim. 
Připomeňme si, že o Purimu 
máme vyplnit čtyři micvy – 
přikázání, jež začínají vždy 
písmenem מ:

מקרא מגילה
Mikra megila – večer, na počátku Purimu 
a následujícího dne dopoledne čteme Esteřin 
svitek.

משלוח מנות איש לרעהו
Mišloach manot iš la’reehu – posíláme porce 
jídla přátelům a známým.

מתנות לאביונים
Matanot la’evjonim – darujeme peníze chu-
dým a konečně.

משתה פורים
Mište Purim – sváteční purimová hostina 
(oběd).

Kromě prvního čtení Esteřina svitku, plníme 
purimové micvy v úterý 10. března dopole-
dne.

Purim je jediným dnem v roce, kdy jsme si 
my, Židé, dovolili překročit jasné hranice 
mezi dovoleným a zakázaným během 
celého roku. O Purimu se Židé mohli chovat 
jako ostatní národy během masopustních 
karnevalů. Nebáli se ani tvořit různá 
humorná kázání, parodovat Talmud a ostatní 
svaté knihy judaismu. Jedním z plodů této 
purimové literární tvořivosti je Purimový 
traktát – מסכת פורים.

Jeho autorem je provensálsko-italský 
učenec rabi Kalonymus ben Kalonymus 
(asi 1286–1328). Traktát vyšel poprvé tiskem 
roku 1513 v italském Pesaru. V 17. století proti 
tomuto dílu ostře vystupoval italský rabín 
Šmuel Abohab, který psal, že tento traktát 
„je znesvěcením naší svaté Tóry“.

Dalším „halachickým“ kodexem zabý-
vajícím se povinnostmi Židů o Purimu je 
klasickému dílu podobný zvláštní purimový 
Šulchan Aruch – שולחן ערוך‚ díl Even 
štija – אבן שתיה. Tento humoru plný spisek 
byl vydán k Purimu roku 1862 a vytištěn ve 
Lvově – Lembergu roku 1861.

Podívejme se nyní na velmi skromný výběr 
důležitých zákonů a zásad, na něž bychom 
o Purimu neměli zapomenout.

Zákony opilství – 1 § הלכות שכרות – Zásady, 
kterými se řídí těsně před Purimem, 
v 6 odstavcích:

1.  Když nastoupil měsíc adar, zvětšuje se 
radost: Není radosti než ve víně.

2.  Třicet dní před Purimem si čteme a opa-
kujeme zákony opilství: Připravujeme si 
vše potřebné k pití a jídlu (tj. pečivo), ale 
pití je přednější.

3.  V celé židovské diaspoře je tradice zvolit 
si purimového rabína: Předávají mu 
zasloužilé opilce a prolévají mu hrdlo 
kořalkou a vínem, aby poznal a byl zběhlý 
v opilství.

5.  Dřívější chasidé se již týden před Puri-
mem oddělovali od ostatních a seděli 
v hospodách s poháry v rukou a jejich 
obličeje zářily jako oheň.

6.  Celý měsíc je zakázáno vejít do domu 
truchlícího: Výjimkou je dům toho, jehož 
žena zemřela, neboť je to pro něj radost.

 ,Zákaz vody o Purimu – הלכות שכרות § 4
ve 12 odstavcích:

1.  Když začíná večer 14. adaru prověřujeme 
všechna místa, kam vnášíme a vléváme 
vodu. (Masechet Purim, 1. kap.).

2.  Nádoby, v níž je voda nebo ji používáme 
na vodu, je zakázáno se dotknout, přená-
šet ji a dívat se na ni.

3.  Kdo nalezne doma vodu o Purimu, 
posype ji popelem. Ten, kdo má na dvoře 
studnu, pokryje ji třemi deskami, které 
budou jedna na druhé…

5.  O Purimu je zakázáno jít kolem řeky: 
Zvláště tehdy, je-li v ní voda průzračná, 
svádějící k pití.

6.  Je zakázáno se v řece plavit na lodi: 
Pokud je však loď plná sudů s vínem, je to 
povoleno…

7.  Nemocnému, který není v ohrožení 
života, je zakázáno dávat pít vodu.

8.  Víno, které bylo zředěno vodou, a to 
i před Purimem, je zakázáno pít 
o Purimu: Protože v těchto zemích nejsou 
zběhlí v ředění a mohli by tam dolít více 
vody než je minimální množství.

9.  Na Purim je zakázáno pít ovocnou šťávu.
10.  Je zakázáno vyjít ven v době, kdy prší: 

Dívat se však na déšť přes zavřené okno je 
dovoleno.

11.  Je zakázáno o Purimu lízat sůl: Co kdyby 
pak dostal žízeň a šel pro vodu.

12.  O Purimu je zakázáno dávat sůl na 
stůl: Protože tím přestupuje přikázání 
„slepému nepoložíš do cesty překážku“ 
(3. kniha Moj. 19‚14).
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Závěrem se podívejme na hezký příběh, jehož 
protagonistou je chasidský rebe Levi Jicchak 
z Berdičeva (1740–1809), jehož příkladný 
život, činy a oddanost Hospodinu se staly již 
za jeho života legendou.

Pomalu končil Esteřin půst a berdiče-
vští Židé a Židovky se pomalu scházeli 
v synagóze ke čtení Esteřina svitku. Přítomní 
se připravovali k večerní modlitbě, když tu 
šámes přistoupil k rebemu Levi Jicchakovi 
a něco mu šeptal do ucha. Rebe vstal a vyšel 
ze synagogy a zamířil do svého úřadu, který 
byl vedle synagogy. Tam na něj čekala žena 
a v ruce držela kohouta. Celá se chvěla 
strachy, aby jí rebe neřekl, že kohout není 
košer. Levi Jicchak se podíval na kohouta 
a ženiny obavy se naplnily. „Kohout není 
košer a nesmí se jíst,“ řekl rebe. Žena začala 
vzlykat a řekla: „Rebe, toho kohouta jsem 
koupila za své poslední peníze. Můj muž je 
nemocný a slabý. Tak jsem mu chtěla uvařit 
z toho kohouta dobrou polévku a děti se také 
těšily na pár kousků masa. Rebe, rebe, co já si 
teď počnu?“ Levi Jicchak se ji snažil uklidnit: 
„Neboj se má dcero, Hospodin, budiž požeh-
nán, vždy a všem pomáhá, i tobě pomůže. Teď 
jdi do synagogy, abys slyšela čtení megily.“ 
Sám se však do synagogy nevrátil. Vyšel ze 
svého úřadu a spěchal domů. Když tam dora-
zil, nebyl již nikdo doma, všichni byli v syna-
goze. Vytáhl z truhly velký bílý ubrus, na něj 
dal několik barchesů, Hamanovy uši, různé 
ovoce a další dobroty, které mu přišly pod 
ruku. Vzal z pece hrnec s vařeným kuřecím 
masem a přidal k tomu talíř s gefilte fisch. To 
vše zabalil do ubrusu a s tímto velkým ran-
cem se vydal k domu oné chudé ženy, kterou 
potkal v úřadu. Když vešel dovnitř, z malého 
pokojíku se ozval slabý mužský hlas: „To jsi 
ty, Bejle?“ Rebe odvětil: „Purim sameach. 
Purim sameach! Hospodin vám poslal hezký 
šlachmones, tak ho snězte s radostí!“ Potom 
vše, co přinesl v ubrusu, rozložil na stůl 
a radostně vyšel směrem k synagoze. Když 
došel k synagoze, všichni si oddychli, neboť 
již měli obavy, co se s rebem stalo a začali se 
modlit večerní modlitbu ma‘ariv. Nikdo však 
nevěděl, co rebeho zdrželo. Poté, jak bylo 
jeho každoročním zvykem, rebe Levi Jicchak 
četl megilu. Ještě o mnoho let později si lidé 
vyprávěli, že toho roku bylo čtení megily 
jaksi procítěnější a svátečnější. Lidé si také 
všimli, že rebeho tvář při čtení zářila jakýmsi 
zvláštním světlem, jakoby se v něm odráželo 
vnitřní světlo jeho srdce.

Když rebecin přišla domů, čekalo ji tam 
velké překvapení. Vešla do kuchyně, aby 
připravila večeři, ale nic tam nenašla. Žádné 
maso, ryby ani barchesy. Prostě vše zmizelo. 
Dokonce i čerstvě upečené Hamantaschen 
(Hamanovy uši), jakoby se vypařily. Vešla 
do rabínova pokoje a když viděla jeho zářící 
tvář, okamžitě pochopila, kdo má na svědomí 
záhadné zmizení svátečního jídla. Potichu 
vyšla z pokoje a začala připravovat večeři 
z toho, co doma zbylo. Chudá židovka pak 
svým přítelkyním vykládala o zázračném 
šlachmonesu, který jim poslalo samo Nebe. 
Jistěže to musel být sám prorok Elijáš, který 
jí, jejímu nemocnému muži a dětem přinesl 
tak bohatý šlachmones. Avšak berdičevští 
Židé dobře věděli, že tentokrát jejich rebe 
Levi Jicchak důstojně zastoupil proroka 
Elijáše. Proto také rebemu posílali bohaté 
šlachmonesy a samozřejmě, nezapomněli 
ani na onu chudou Židovku a její rodinu. Tak 
veselý Purim v Berdičevu již dlouho nezažili.

Všem čtenářům a příznivcům Maskilu 
přeji

חג פורים שמח

rabín daniel Mayer

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

březen – duben 2020
Purim 9. 3.

V pondělí 9. března v 18.00 proběhne 
Purimová oslava: liturgická část ve 
3. patře pro členy a přátele BS a poté 
bude následovat kulturní program 
v jídelně ŽOP. Liturgie bude upravená 
s ohledem na děti. Masky vítány! (Židov-
ská radnice, Maiselova 18, Praha 1).

Šacharit: 
ranní šabatová bohoslužba 21. 3.

V sobotu 21. března v 10.30 ve 3. patře 
na Židovské radnici (Maiselova 18, 
Praha 1).

rodinná bohoslužba:  
kabalat Šabat pro děti i dospělé 27. 3.

V pátek 27. března v 18.30 v Bejt Simcha 
(Maiselova 4, Praha 1). 
Zkrácená bohoslužba s programem 
pro děti.

Pesachový seder 8. 4.

Pesachový seder se bude konat 
ve středu 8. dubna v 18.30 v DSP 
Hagibor (Vinohradská 1201/159, 
Praha 10). Bližší informace emailem 
na kehila@bejtsimcha.cz nebo na 
tel. 603 393 558. Uzávěrka přihlášek 
nejpozději do 2. 4.

kabalat Šabat každý pátek v 18.30.
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Prosba o spolupráci
Studentka doktorského studia Judaistiky 
Mgr. Dominika Šimlová laskavě prosí o spo-
lupráci členy a přátele komunity Bejt Simcha, 
kteří by byli ochotni, podělit se o osobní 
reflexi ohledně významu večerní šabatové 
bohoslužby.

Výsledky budou vyhodnoceny a zpracovány 
(nezaujatě a anonymně) pouze výše uvede-

nou studentkou, za účelem jejímu hlubšímu 
porozumění problematiky, jíž se zabývá 
v disertační práci s názvem Výzkum rituál-
ních rozdílů šabatové bohoslužby na příkladu 
pražských židovských komunit.

Vaši reflexi (nebo jakékoli dotazy) 
můžete posílat na emailovou adresu: 
simlova.dominika@seznam.cz



Představení hanin kufřík 
v hudebním divadle karlín
v nasTudovÁní JaPonské divadelní koMuniTy karakoro Z Ósaky

Jedná se o evropskou premiéru, uskuteční se jen dvě představení:
4. 5. 2020 v 10.30 proběhne představení primárně plánované pro školy
4. 5. 2020 v 19.00 pro veřejnost

Ve foyer divadla bude Židovským muzeem v Praze připravena doprovodná tematická 
výstava. Představení bude v japonštině s českými a anglickými titulky.
Vhodné pro všechny věkové kategorie od 9 let. Délka představení: 2 hod

hanin kufřík je unikátní autorské hudební představení na motivy knihy kanadské autorky 
Karen Levine o skutečném příběhu pátrání Fumiko Išioky (zakladatelky Tokijského centra 
pro studium holocaustu) a jejích žáků po osudech židovské holčičky Haničky Bradyové 
z Nového Města na Moravě, jejíž cestovní kufřík se do Tokijského muzea holocaustu dostal 
z Osvětimi.
Na začátku je jen jméno na kufříku, na konci silný osobní příběh sourozenců, který člověka 
vnitřně zasáhne, dojme a přiměje k zamyšlení.
Hana se chtěla stát učitelkou a díky jejímu kufříku a celému příběhu se jí to nakonec 
podařilo. Tisíce dětí na celém světě učí její příběh toleranci, úctě a soucitu.
Představení je doprovázeno orchestrem, který je součástí souboru KaRaKoRo

karakoro je věkově smíšená divadelní komunita, původně založená v Ósace paní Jóko 
Macui jako spolek pro podporu učitelů v otázkách zvládání napětí v komunikaci se žáky 
a boji se šikanou. Postupně se formát spolku rozšířil na divadelní komunitu, jejíž členové se 
od útlého věku učí zpívat, tancovat, hrát na hudební nástroje a recitovat na scéně. Vytváří 
společně osobitá představení na silná sociální témata a zároveň díky účastí mladších 
herců přizpůsobují mnohdy drsný obsah i mladším divákům. Cílem je boj se šikanou ve 
všech jejích společenských projevech.
Fumiko išioka pomáhala před více než dvaceti lety zakládat v Tokiu Centrum pro studium 
holocaustu a v současné době se věnuje pozoruhodné činnosti – snaží se přinést do 
japonských škol a do japonské společnosti osvětu a vyvolává diskuzi o diskriminaci 
a zločinech z nenávisti. Požádali muzeum v Osvětimi o zapůjčení nějakého předmětu, který 
patřil dítěti a přišel jim kufřík Hany Bradyové, o níž na začátku nevěděli vůbec nic. Společně 
se žáky začali pátrat a příběh Hany a Jiřího Bradyových spatřil díky jejich činnosti světlo 
světa. O průběhu pátrání a následně o osudu Hany a Jiřího napsala knihu „Hana’s Suitcase“ 
kanadská autorka Karen Levine.
Tato kniha se stala základem pro nastudování hudební divadelní hry souborem KaRaKoRo. 
Představení je doprovázeno živou hudbou orchestru, který řídí člen souboru a skladatel 
Gaku Macui.

Podrobnější informace a videotrailer představení můžete najít zde:
http://www.heldenburg.cz/cz/aktualni-1-2-3
FB: https://www.facebook.com/events/2667709149972171/

Vstupenky na představení jsou v prodeji v pokladně Hudebního divadla Karlín a na 
stránkách: https://www.hdk.cz/repertoar/68-karakoro---hanin-kufrik---hanas-suitcase/
Projekt je neziskový.

Pořadatelé: Kateřina Vojkůvková a Olga Heldenburg (Heldenburg s. r. o.)

Záštitu převzalo Židovské muzeum v Praze
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iZrael

ZEMě NEOMEZENýCH 
MOŽNOSTí

2. Co čekat 
v Jeruzalémě 
v lednu?
V lednu mráz – těší nás… Tak zní jedna z čes-
kých pranostik na měsíc leden. Mráz může 
těšit třeba proto, že jsou díky němu v provozu 
sjezdovky. Pokud jste romantici, tak vás ještě 
může těšit česká „ladovská zima“. A nakonec, 
nejvíc asi potěší mráz z vyhřátého domova, 
nebo dokonce v teple krbu. Tak to je něco, co 
budete v Jeruzalémě hledat dost těžko…

Pokud řeknete, že jedete v lednu do 
Jeruzaléma, stále se ještě najdou tací, kteří 
vysloví, jak vám závidí, že jedete do teplých 
krajin. Omyl. Ve skutečnosti opouštíte teplý 
a vyhřátý evropský domov.

Izrael má de facto dvě roční období – 
chladnou a převážně deštivou zimu a suché 
slunečné léto. Zimní deště se mohou objevo-
vat od listopadu až do dubna či května. Při-
pomeňme si, že Jeruzalém je město na kopci. 
Jeho nadmořská výška je přes 700 metrů 
a jednou za čas se Jeruzalém dokonce dočká 
sněhové pokrývky – naposledy tomu tak bylo 
před rokem. I když ale zrovna nesněží, zimy 
tady umí být velice chladné. Přes to všechno 
mají místní dojem, že těch několik zimních 
měsíců, které se opakují každý rok, jsou 
jen krátké přechodné období, kvůli němuž 
nestojí za to investovat do takových věcí, 
jako jsou izolace oken nebo pořádné topení 
(o teplých podlahách nemluvě). Co tedy čekat 
v lednu v Jeruzalémě? Zimu.

Rukavice, čepice, zimní kabát a samo-
zřejmě deštník. S tím rozhodně neuděláte 
v jeruzalémské zimě chybu. Problém ale je, 
že to mnoho neřeší. Jeruzalémská zima je 
totiž někde jinde, je za dveřmi – v domech, 
v obchodech a v prostředcích hromadné 
dopravy. My ve Střední Evropě jsme zvyklí, že 
když je nám venku zima, doma se pak zahře-
jeme. Tak to je něco, co v jeruzalémských 
reáliích dost dobře nefunguje. Sem tam se 
stane, že máte štěstí a místnost je vytopená 
kvalitním přímotopem nebo klimatizací. 
V drtivé většině případů na vás ale i tehdy 
bude dýchat chladná podlaha a studený vítr 
přes netěsnící okna. Jak trefně poznamenala 
jedna moje známá: Když aliju do Jeruzaléma, 
tak jedině s topením, koberci, izolací a ‚otep-
lovačkami‘.

Chystáte-li se tedy v zimních měsících 
do svatého města, pak jediná dobrá rada 
zní, vezměte si s sebou pletené ponožky od 
babičky a pak už jen čekejte, až začnou kvést 
mandlovníky – nesporná známka blížícího 
se jara…

rÁchel PolohovÁ
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Trojí uctění svátku Tu bi-švat v Děčíně
letošní oslava svátku Tu bi-
švat v děčíně připomínala 
našlehaný dort a byla stejně 
tak dobrá.

Vše zahájila vernisáž dvou výstav. Jednak 
cyklu fotografií Terezín pana Miroslava Vav-
řína s názvem „Mezi životem a smrtí – Mezi 
světlem a tmou“. Velmi působivé fotografie 
odrážejí jeho rodinný příběh i trauma, kte-
rému jsou vystaveni lidé tzv. druhé generace. 
Současně byla otevřena výstava souboru nej-
zajímavějších prací dětí a studentů z celého 
Česka, účastníků výtvarných soutěží XXI. 
a XXII. ročníku Memoriálu Hany Greenfiel-
dové (Lustigové) s názvem „Je minulost stále 
živá?“ a „Domov“. Výstava byla připravena ve 
spolupráci s Památníkem Terezín a úvodním 
slovem jí obohatil pan Pavel Straka. Svým 
způsobem i takováto témata patří k svátku 
Tu bi-švat – Svátku stromů, protože nám 

připomínají jak kořeny židovské pospolitosti, 
tak vzdor, se kterým pomalu obnovujeme 
židovský život v menších městech naší 
vlasti.

Druhé kolo pak představoval velmi 
emotivní a povznášející koncert paní Aidy 
Mujačič, původem z Bosny. Nyní již sice žije 
více než deset let v Praze, ale ze svojí vlasti 
si přivezla písně bosenských Židů, zpívané 
v jazyce židovských vyhnanců z pyrenej-
ského poloostrova ladino. Písně v jejím 
podání jsou sice zpívané profesionálně škole-
ným hlasem, ale nepostrádají vřelost a emo-
cionální sdílnost jejich lidového původu, 
jak je paní Aida znala z dětství. Přestože 
synagoga, která se pro tentokrát proměnila 
v koncertní sál, nebyla vytopená, všichni 
posluchači nevnímali chlad a nechali se 
unést balkánským sluncem, které nám paní 
Mujačič přivezla s tóny prastarých melodií.

Vrcholem tubišvatové oslavy pak byl 
vlastní seder, připravený v komunitní 
místnosti synagogy. Tubišvatovým sederem 
nás provedl košerně, ale zcela lehkým 

a laskavým způsobem, náš chazan, pan Ivan 
Kohout. Měli jsme také možnost přivítat 
mezi sebou pana rabína Bruce Afta s chotí 
z komunity Adat Reyim ve Virginii (USA), 
který svou dovolenou tráví také v Česku. Pan 
rabín měl velmi poutavou přednášku pro 
děti, ale nejen pro ně. Na ilustrované knížce 

o vztahu člověka a stromu vtipně připomněl 
výzvy, které přináší náš vztah k přírodě, 
i trvalý příkaz o přírodu a svět pečovat a zlep-
šovat jej. Navázal tak tematicky na drašu, 
kterou měl o Kabalat Šabat v pátek v Bejt 
Simcha.

Odpoledne a večer v děčínské synagoze 
pozoruhodně uzavřelo pohoštění. Hlavně je 
třeba ocenit přípravu všech vzpomínaných 
plodů při Tu bi-švat sederu, protože sehnat 
aktuálně třeba granátová jablka asi nebylo 
lehké. Vrcholem však byla samotná večeře, 
kterou připravila paní Renata Böhmová, 
tajemnice obce, s kolektivem. Pomyslnou 
i skutečnou třešničkou letošní oslavy byl pak 
smetanový dort protkaný všemi druhy ovoce, 
která si o tomto svátku připomínáme. Díky, 
Lucko Nachtigalová.

Domů do Prahy jsme se vraceli zcela sytí 
na těle i na duši … Na shledanou, děčínská 
synagogo!

Mis 
Foto: Pavel Toepfer
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Zahraničí

Vycpaniny nemusí být nudné
Pozvánka do The steinhardt Museum 
of natural history v Tel avivu pro malé 
i velké milovníky přírody.

Jedním z cílů relativně nového telavivského 
muzea je rozšířit mezi Izraelci povědomí 
o ekologii a ochraně životního prostředí. 
V Izraeli je stále mnohem menší míra recyk-
lování odpadů nebo odklon od používání jed-
norázových plastů. Mnohé rodiny ortodoxní 
i sekulární si i denní jídlo užívají na jednorá-
zových plastových talířích a s dopadem tako-
vého chování na životní prostředí si příliš 
hlavu nelámou. Muzeum nenásilnou a velmi 
pestrou formou seznamuje děti i dospělé 
s izraelskou faunou i florou, ale i globálními 
ekologickými tématy.

Ve svých sbírkách má muzeum více 
než půl milionu různých položek. Sama 
budova muzea je architektonicky velmi 
zdařilá a nabízí variabilní prostor pro sbírky 

i návštěvníky. Velké prosklené sály se střídají 
s točitými chodbičkami a všude čeká na 
návštěvníky nějaké překvapení. Expozice 
se po nějaké době obměňují. Během naší 
návštěvy se v přízemí nacházela ukázka 
živého (!) izraelského hmyzu. V teráriích 
běhali brouci, sarančata a různá havěť. Vše 
bylo umístěno tak, aby i předškolní dítě 
mohlo na drobná zvířátka dobře vidět. U kaž-
dého terária najdou návštěvníci interaktivní 
tablet s úkoly vztahujícími se k danému 
hmyzu. Co žere, kde žije, jak se pohybuje? 
Úkoly zábavné a pochopitelné pro všechny 
od tří do sto dvaceti let.

Základem přírodovědné sbírky je kolekce 
vycpanin a dalších přírodnin Ernsta Schmi-
tze, známého jako „otec Schmitz“. Tento kato-
lický kněz se narodil v roce 1845 v Německu. 
Působil na Madeiře a v Portugalsku a již zde 
začal sbírat přírodniny a místní divoká zví-
řata. Zajímal se především o ptáky, ale sbíral 
a vědecky zkoumal také hmyz a mořské 
živočichy, včetně korálů a dalších organismů. 
V roce 1908 se otec Schmitz dostal do Izraele 
jako ředitel katolické německé organizace 
zajišťující provoz Saint Paul Hospic v Jeruza-
lémě. Začal tedy sbírat místní divoká zvířata 
a rozšiřovat sbírku. Disponoval velkou sítí 
lovců, kterým nabízel odměnu za zvláště 
vzácná zvířata. Vzácné úlovky posílal do 
Německa, kde byla zvířata profesionálně 
vypreparována a vycpaniny putovaly zpět 
do Jeruzaléma. Doprovodné poznámky otce 
Schmitze popisují lov hnědého medvěda, 
geparda, mořského orla či krokodýlů. Jak 
sám poznamenal, mnohá zvířata už se i za 
jeho časů přestávala v Izraeli vyskytovat.

Z dnešního pohledu můžeme mít k tako-
vému způsobu výzkumu přírody a zvířat 
výhrady, ale začátek 20. století chápal lov 
několika kusů a jejich preparaci jako nutnou 
součást výzkumu a uchování zvířat (byť 
mrtvých) budoucím generacím.

Po Schmitzově smrti v roce 1922 sbírka 
čítající stovky položek beze stopy zmizela. 

Až roku 1978 tento zoologický poklad objevil 
prof. Yossi Leshem ve sklepě Schmitzovy 
školy ve Východním Jeruzalémě a stala se 
součástí sbírek telavivské univerzity a nyní 
i součástí muzejní expozice. V záměrně 
bizarně sestavených „sousoších“ vycpanin 
najdeme například posledního leoparda 
z okolí Jeruzaléma, nilského krokodýla, 
posledního geparda od Mrtvého moře a další 
zvířata. Část sbírky je za sklem, ale mnohá 
zvířata si zejména malí návštěvníci mohou 
prohlédnout úplně zblízka a případně lehce 
pohladit. Zcela opačná taktika než jakou 
najdeme ve většině českých muzeí, kde na 
nic sahat nelze a vycpaniny jsou případně 
nahrazovány plastovými výlisky a obrazov-
kami. I mrtvé vycpané zvíře však přiblíží 
dítěti přírodu víc než jen náhražka.

Nicméně muzeum nabízí mnohem víc. 
Krátký film o plastech v moři, opět cílený 
na izraelské obyvatelstvo, aby lidé zvažovali 
užívání plastů a především nenechávali plas-
tový odpad na plážích. Najdeme zde i mnoho 
interaktivních částí věnovaných rostlinám 
a zajímavé je patro věnované antropologii. 
Zkusíte si rozdělat oheň, prohlédnete 
lebky australopitéka i současného člověka. 
Zajímavá je také část věnovaná rozdílům 
lidských ras a genetice, což je vzhledem 
k zálibě (a někdy i nutnosti, třeba pro ověření 
tzv. práva návratu) v genealogii, ale i někte-
rým typicky židovským nemocem, velmi 
oblíbené židovské téma.

Muzeum je zatím málo známé mezi 
návštěvníky Tel Avivu, ale pokud vás sem 
osud zavane, určitě s návštěvou neváhejte. 
A pokud pracujete v muzejnictví, najdete 
zde mnoho inspirace pro kvalitní a moderní 
muzejní expozici.

TexT a FoTo kaTeřina MikulcovÁ

Adresa muzea: 12 Klausner Street, Tel Aviv
https://smnh.tau.ac.il/en/
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Pogromy otce vlasti
Loni mě mé toulky zavály do srdce Bavorska, 
do starobylého Norimberka, sídla římských 
císařů, jednoho z nejdůležitějších němec-
kých měst, jednoho ze sídel „otce vlasti“ 
a „největšího Čecha“ Karla IV. Norimberk 
zároveň navždy zůstane místem, kde vypu-
čila zvrácená nacistická ideologie, která 
přinesla během jediné dekády záhubu mili-
onům nevinných a zničení světa před šoa. 
Strávil jsem dobrého půl dne procházením 
se po historickém centru města, tedy spíše 
toho, co z něj po spojeneckém bombardování 
za války zbylo. Norimberští si jej posléze 
skoro celé vystavěli znovu – díky své příslo-
večné německé důslednosti – v některých 
exemplářích do těch nejmenších detailů, 
včetně přesných kopií okenních kliček či 
lamp pouličního osvětlení. Příklad by si 
mohla vzít Praha, téměř sesterské město 
Norimberka: na místě novogotické Staro-
městské radnice zeje i pětasedmdesát let od 
jejího zničení v květnu 1945 díra se stánky 
trdelníků…

kde bývala velká synagoga
Přímo na břehu říčky Pegnitz, protékající 
samým jádrem tisícileté bavorské metropole, 
jsem během své vlastivědné procházky 
lehce lokalizoval místo, kde od roku 1874 
stávala tzv. Velká či Nová synagoga, vyvedená 
v novorománsko-maurském stylu dle návrhu 
elitního stuttgartského architekta Adolfa 
Wolffa. Projektoval i Velkou synagogu v Kar-
lových Varech (1877) či v polské Lodži (1881). 
Obří cibulovité kopule norimberského tem-
plu tvořily až do Kristallnachtu jednu z neza-
měnitelných dominant siluety města. Tvo-
řily, netvoří. Smutná realita, na kterou jsme, 
žel, zvyklí i od nás a vlastně odevšad, kam 
kdy vstoupila noha nacistické „Herrenrasse“ 
(a později i ta bolševická). Zdokumentoval 
jsem tedy místo, pamětní destičku na 
zábradlí mostku s německými a hebrejskými 
vysvětlivkami, plastickou siluetou templu 
a povinnou židovskou hvězdu a pokračoval 
dál do historického jádra města. V hlavě 
i nohách jsem šel dál proti proudu času, do 
starších kapitol středoevropského dějepisu. 
Vyškrábal jsem se křivolakými, pohádkově 
vyhlížejícími, jak z nejsladšího bavorského 
perníčku vyvedenými uličkami až na vrchol, 
na prastarý norimberský hrad (založen snad 
v 10. století). Je odsud nádherný rozhled na 
město i do širého okolí. 

sídlo „otce vlasti“ 
Norimberk byl, stejně jako Praha, už 
v desátém století důležitým obchodním 
úběžníkem, spojujícím Středomoří se seve-
rovýchodní Evropou. Tady sídlil „otec vlasti“ 
Karel IV., tady se jeho třetí manželce Anně 
Svídnické narodil v roce 1361 tolik vytoužený 
následník trůnu, pozdější český a římský 
král Václav IV., jemuž římští kronikáři poz-

ději věnují nelichotivý, bulvární (a vlastně 
i ne úplně zasloužený) přídomek „král 
opilec“ (třeba však zmínit, že bavorské pivo je 
vskutku vynikající!).

návštěva katedrály 
Kdyby v tom dubnovém jitru nezačal na 
hradbách mocného norimberského hradu 
náhle tak nesnesitelně sněžit a foukat řezavý 
alpinský vítr, byl bych se tam možná poddá-
val svým fantaziím doposud. Přinucen kli-
matickým činitelem, vydal jsem se však zpět 
do podhradí. Vede odtamtud jediná hlavní 
cesta, příkrá Burgstraße (mezi 1933 a 1945 
samozřejmě Adolf-Hitler-Straße). Chodec po 
pár minutách dorazí na největší norimberské 
náměstí Hauptmarkt (na něž diagonálně 
navazuje i menší „rynek“ Obstmarkt), jemuž 
nepřehlédnutelně dominuje katedrála Frau-
enkriche, jeden ze skvostů vrcholně gotické 
evropské architektury, patrně dílo Parléřovy 
huti, právě jedna ze staveb Karla IV. Nemohl 
jsem jej samozřejmě, jakožto mnohaletý člen 
spolku čs. turistů, vynechat. Smeknul jsem 
svou obligátní basebalku, ponechajíc jen 
kipu, a během své krátké procházky interi-
érem, obdivujíc četnou gotickou a barokní 
výzdobu, se mi neustále vkrádala myšlenka, 
jak bohatě propletená je historie obou zemí. 
Naplňovala mě hrdost, skoro až pýcha. 
Já, bezvýznamný český židáček, a přec, 
svou bytostí v tomto prostoru, s českým 
pasem s věnečkem evropských hvězdiček 
ležérně zastrčeným kapse riflí Levi Strauss 
(zakladatel světoznámé značky kalhot se 
narodil v nedalekém bavorském městečku 
Buttenheim – taková „nepřeložitelná slovní 
hříčka“), procházejíc se touto úchvatnou 
stavbou, zosobňuji dvě tradice: židovskou, 
starou tisíce let, a tu korunní země, jednoho 
z nejvýznamnějších panovníků evropského 

středověku, císaře Karla, který nechal tento 
kostel zbudovat… Oj gevalt! Romantické opo-
jení vzalo po několika vteřinách a krocích za 
své. Jako když mě opaří, když jsem si přečetl 
desku na vchodových dveřích: „Katolická 
farnost naší Nejlíbeznější Paní. Roku 1355 
zbudováno po pogromu a zboření středověké 
synagogy a slavnostně otevřeno co kostel kato-
lickým králem Karlem IV., císařem římským.“ 
Magen David v dlažbě kostela jsem si ani 
nestačil všimnout a už jsem byl venku.

Pogrom na obzoru
Co se tam tehdy událo? Zkraje roku 1349 
věnoval Karel IV. v Norimberku markraběti 
Ludvíku Braniborskému „tři domy nejlepších 
Židů… brzy po tom, co budou pobiti.“ Karel 
tedy dovolil zábor židovského majetku a dal 
tak norimberským celkem nepokrytě najevo, 
že chystané zavraždění židovských obyvatel 
města nehodlá nijak trestat. 16. listopadu 
1349 Karel rovnou udělil Norimberku 
povolení srovnat židovskou čtvrť se zemí 
a na jejím místě založit mariánský kostel 
a tržiště. Dne 5. prosince 1349 tak následoval 
na norimberskou kehilu pogrom, pro který 
Karel IV. předem vyhlásil amnestii! Zavraž-
děno bylo 562 Židů, ostatní z města vyhnáni, 
jejich majetek rozchvácen a komunita 
zanikla…

smutné výročí 
Po celý uplynulý rok jsme si totiž mohli 
připomínat jednotlivá výročí jednoho z nej-
krvavějších a nejsmutnějšího období středo-
věkých aškenázských dějin. Přesně před 670 
lety totiž napříč Evropou proběhla vlna niči-
vých pogromů, v jejímž důsledku byly zni-
čeny desítky starobylých židovských obcí – 

Frauenkirche
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od Pyrenejí až po Vislu – zejména pak na 
území Svaté říše římské v Porýní, v Alsasku, 
ale i jinde. Rozbuškou k této bezprecedentní 
sérii primitivních protižidovských nepo-
kojů, spojených s násilnostmi, loupením, 
mučením, vraždami, upalováním, nucenými 
křty a vyhánění, byla pandemie moru, lidově 
nazvaného černá smrt. Většinová středověká 
společnost se pídila po vysvětlení a kromě 
domnění, že jde o „spravedlivý Boží trest“ za 
tehdejší hříšný život měšťanů i zkaženost 
církve, z této tragédie kolektivně obvinila 
právě evropské židovstvo.

Nenávist se tak ve stovkách případů 
obrátila proti nevinným a zcela bezbranným 
obyvatelům tehdejších ghett. Iracionální 
podstata démonizace Židů je patrně odvěká, 
jen na sebe dle charakteru doby a místa bere 
tu podobu středověkého antijudaismu, jindy 
vypjatého národnostního antisemitismu 
jako v 19. a 20. století, či dnes – nenávistného 
antisionismu. Koneckonců, je tomu jen pár 
dní, kdy se obvinění ne nepodobná tomu 
středověkému začala šířit skrze dezinfor-
mační weby. Tentokrát má mít na svědomí 
celosvětově se šířící infekci koronaviru 
údajná „židovská světovláda a izraelský 
Mosad.“

role karla iv.
Právě náš „otec vlasti“ Karel IV. však nejenže 
v půlce 14. století brutalitám na židovských 
obyvatelích Evropy nezabránil, leckde je 
dokonce svým chladným kalkulem sám pod-
něcoval, vždy s vidinou osobního prospěchu. 
Sám se tak stává jednou z ústředních postav 
této tragické kapitoly evropských dějin 
vrcholného středověku. Byl ale norimberský 
pogrom jediným „výstřelkem“ vlády Karla IV., 
či lze dohledat i další, podobně žaludek zve-
dající skutečnosti?

Norimberský pogrom je skutečně 
nejtěžší morální skvrnou na jinak v zásadě 
neuvěřitelně úspěšné kariéře Karla IV., 
která přinesla zejména Českým zemím 
několik desetiletí blahobytu a prosperity, kdy 
především Praha dosáhla ve všech ohledech 
úrovně přední světové metropole. I proto je 
Karel IV. u nás hodnocen historiky – a o to 
víc lidovým narativem – jakožto příkladný, 
moudrý, spravedlivý a dobrý panovník. Karel 
měl však bohužel prsty v celé sérii násilí 
a tumultů vůči Židům v Říši, čímž jeho „role 
záporáka“ v této záležitosti narůstá do přímo 
obludných rozměrů.

Mnoho masakrů během tzv. černé smrti 
bylo motivováno fanatickým „vysvětlením“ 
křesťanského kléru, že Židé jsou přímo 
zodpovědní za vypuknutí moru svou pouhou 
přítomností v branách měst. Jindy dav uvěřil 
primitivní středověké pověře, že zbavení se 
místních Židů dokáže morovou ránu odvrá-
tit. Ačkoli jednotliví kněží či vůdci flagelantů 
podněcovali protižidovské nálady, od kterých 
byl jen krůček k násilnostem, katolická 
církev jako taková – zejména oba papežové, 
Klement VI. i jeho nástupce Pius VI. – to kate-

goricky odmítali a na obranu Židů veřejně 
vystoupili. Klement VI. dokonce ve své bule 
výslovně zakázal „prolévání židovské krve“.

Židé ve středověké společnosti
Historik Petr Čornej k tomu uvádí: „Otázka 
postavení židovské komunity ve středověku 
je z dnešního pohledu velmi palčivá. Židé 
dle tehdejších zákonů spadali pod královský 
regál, panovník tedy byl jejich bezprostřední 
vrchností a oni mu byli povinni za ochranu 
platit daně. Měli zakázaná ta řemesla, která 
směli vykonávat pouze křesťané a měli tedy 
monopol na půjčování peněz na úrok, který 
nebyl nijak regulován, takže to mohly být 
klidně i tarify kolem 450 %. Židé v podstatě 
byli pro středověké panovníky takovými skry-
tými bankami, kam mohli v případě potřeby 
kdykoliv sáhnout. Kupříkladu Jan Lucembur-
ský toho velmi využíval k financování svého 
nákladného rytířského života a četných účastí 
ve válkách. A jeho syn Karel IV. přímo i zneužil 
záležitostí spojených s velkou evropskou 
morovou epidemií mezi lety 1347 až 1352, která 
se sice Českých zemí v podstatě nedotkla, 
naopak se velmi silně dotkla německých 
oblastí. Vznikaly tam pogromy, protože v té 
panické atmosféře se šířila fáma, že Židé způ-
sobují mor a že otravují studně a prameny, aby 
se zbavili křesťanů. Přitom Karel sám a papež 
Kliment IV. říkali, že to je nesmysl, že Židé 
umírají stejně tak jako křesťané, ale i přesto 
docházelo k pogromům a k ničení židovských 
ghett a dokonce i k upalovaní. A to ať už 
ve Francii, tak v dnešním Švýcarsku nebo 
Německu, kde došlo k veliké zkáze například 
norimberské židovské obce, kde zahynulo více 
než 500 jeho obyvatel. A tam právě Karel dal 
potom vybudovat hlavní náměstí se slavným 
kostelem Frauenkirche, který tam stojí – byť 
samozřejmě rekonstruovaný po americkém 
náletu ve druhé sv. válce – dodnes. A právě při 
těchto pogromech dával právě Karel vyplácet 
svým dlužníkům, ať si vyberou právě u Židů.“

Již o Velikonocích 1348 bylo v Toulonu 
v jihofrancouzském Provence zavražděno 

40 Židů v ghettu, které bylo následně celé 
vydrancováno. O málo později téhož roku 
byla vypleněna židovská čtvrť v Barceloně. 
Nezadržitelnou vlnou pak následuje vlna 
masakrů, šířící se západní a střední Evropou. 
V listopadu 1348 byli v Augšpurku pobiti 
téměř všichni židovští obyvatelé města. 
V březnu 1349 pak Karel IV. město omilostnil, 
ale požadoval od jeho představitelů zaplacení 
židovské daně jakožto „ušlý zisk“. V Basileji 
a Freiburku vypukají pogromy „co odplata za 
mor přivedený Židy na město“ v lednu 1349.

V nedalekém Erfurtu sice „až“ v březnu 
1349, nicméně ještě před tím, než se tam mor 
vůbec objevil! Místní k tomu údajně měla 
vést pohnutka, že „když se Židů zbaví, ochrání 
tak své město před nákazou.“ Toto „opatření“ 
se však překvapivě zcela minulo účinkem 
a během následujícího čtvrt roku podlehlo 
epidemii téměř celé město, přes 16 000 jeho 
obyvatel. Není tedy divu, že soudobé rabín-
ské autority pak pochopitelně vysvětlovaly 
morovou zkázu města jakožto spravedlivý 
„Boží trest za prolitou krev nevinných Jisra-
ele.“

Údaje o obětech erfurtského pogromu se 
liší v závislosti na pramenech; údajně sto až 
tři tisíce zabitých. Po masakru byla zdejší 
synagoga sice davem důkladně vyrabována, 
ale zůstala stát, načež ji ve veřejné aukci 
město prodalo jednomu z měšťanů. Ten ji 
přeměnil na sklad, kde bylo po následujících 
500 let skladováno pivo, sůl a jiné komodity. 
V 19. století byl hlavní sál adaptován na poně-
kud kuriózní kuželkářskou dráhu. I díky 
tomu ušla během křišťálové noci pozornosti 
místních nacistů a dochovala se v intaktní 
podobě dodnes.

Dnes je Stará synagoga v Erfurtu považo-
vána za nejstarší dochovaný původní synago-
gální objekt v Evropě. V roce 1998 zde byl při 
rekonstrukci objeven tzv. Erfurtský poklad: 
přes 3 000 – 24 kilogramů! – stříbrných mincí, 
zlaté a stříbrné náčiní, talíře, poháry, klenoty, 
brože a zlatotepecké artefakty, včetně něko-
lika středověkých aškenázských svatebních 

černá smrt
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prstenů s nápisem מזל טוב (Mazal tov). Ty 
zde dle současných pramenů měl ukrýt 
právě během protižidovských bouří jistý 
bohatý židovský obchodník jménem Kalman 
z Wiehe, sám pravděpodobně jeden z obětí 
masakru. Jiným ze zabitých byl vážený 
aškenázský talmudista Alexander Suslin. 
Dalším důležitým dochovaným artefaktem 
je tzv. Erfurtská tosefta, rukopis údajně 
z 12. století, nejstarší dochovaný exemplář 
svého druhu na světě, v současnosti ve 
sbírkách královské knihovny v Berlíně. Jsou 
na něm prý dodnes viditelné krvavé skvrny. 
Tyto, jakkoliv historicky cenné doklady však 
stěží vynikají nad prolitou krví nevinných.

Podobný průběh měl i tzv. „valentinský 
masakr“ ve Štrasburku ze 14. února 1349. Ten 
tehdy náležel jakožto jedno z nejdůležitějších 
říšských měst do Svaté říše římské (součástí 
Francie se definitivně stal až za Napoleona). 
Téměř celá, dva tisíce duší čítající židovská 
obec, byla smetena z povrchu zemského 
úmyslně založeným požárem. I v tomto 
případě během pogromu ještě nebyly patrny 
žádné známky epidemie.

Politika, peníze a pogromy
Ve skutečnosti v tomto případě opět nešlo 
ani tak o prvoplánový lidový antisemitis-
mus, ale spíš o politicko-ekonomické pnutí 
mezi místní šlechtou, měšťanským stavem, 
církví a královskou mocí Karla IV., která 
ještě v tomto období nebyla v Říši nikterak 
silná. V pondělí 9. února se řadoví členové 
místních cechů shromáždili před štrasbur-
skou katedrálou a před přítomným davem 
prohlásili, že „zbavují cechovní mistry všech 
výsad, ježto tito v úřadu moc svojí zneužívali 
a sami se obohacovali na úkor lidu prostého“. 
Přítomní mistři se pokusili kontrovat 
a argumentací, dle všeho chabou, přesvědčit 
řemeslníky, aby se shromážděný dav rozešel. 
Namísto toho se vyostřená debata stočila 
mimo jiné na místní Židy. Několikadenních 
disputací se účastnila i místní šlechta – ta 

se dokonce dostavila v plné zbroji, což jistě 
k deeskalaci napětí nepřispělo. Do debaty se 
stále více pletl argument, že „město i biskup 
chrání Židy, vrahy Kristovy,“ až nakonec po 
kázání v místním kostele na svátek sv. Valen-
týna 14. února 1349 – „svátku zamilovaných“ – 
veškerá nahromaděná hysterie explodovala 
do nezřízených násilností v místním ghettu.

Na jaře 1349 byly podobným způsobem 
zničeny obce ve Frankfurtu, Mohuči, Špýru, 
Basileji, Kolíně nad Rýnem a mnoha dalších 
místech po celé Řísi. V podstatě ve všech 
případech k tomu docházelo za panovní-
kova – Karlova – souhlasného mlčení, pokud 
ne přímo explicitního pardonu či jiných 
machinacích.

Doklad o zoufalství zdejších Židů i jejich 
hrdinství v bezvýchodné situaci zároveň 
máme dochován z Mohuče, jednoho ze 
středověkých aškenázských center talmu-
dické vzdělanosti. Na tři tisíce místních 
židovských obyvatel se útočníkům hrdinně 
postavilo se zbraní v ruce a skutečně prvotní 
útok odrazili. Nakonec ale po několika dnech 
proti obrovské přesile stejně neměli šanci. 
V další vlně vnikl zfanatizovaný dav do 

ghetta a všechny jeho obyvatele, včetně žen, 
dětí i starých, bez milosti povraždil. Mnozí 
tak raději zvolili kiduš ha-šem a smrt vlastní 
rukou, v plamenech svých obydlí či skokem 
do vln Rýna. Ve Špýru byly po pogromu 
mrtvoly místních Židů morbidně naskládány 
do sudů a vhozeny do Rýna, ghetto následně 
vyrabováno a zapáleno.

konec morové epidemie 
Ke konci roku 1349, jak začala opadávat 
i prvotní vlna moru, začaly ustávat i nej-
strašnější pogromy ve středním Německu, 
v oblasti Porýní. To ale neznamenalo, že by 
tumulty ustaly úplně; spíše se jen přesunuly 
do oblastí hanzovních měst blíže pobřeží 
Baltského moře a pak i ještě dál, do severový-
chodní Evropy, kde ještě probíhaly po násle-
dující rok a půl. A navíc – pogromy patrně 
v Německu samotném nepokračovaly proto, 
protože už zde žádní židé v té době nezůstali. 
K roku 1351 udává statistika suché údaje, 
za nimiž se však skrývá naprostá zkáza: od 
r. 1348 došlo k více než 350 protižidovským 
bouřím a 60 mnohatisícových a 150 dalších, 
menších obcí, bylo kompletně vyhlazeno. 
Aškenázská židovská populace v Říši se 
již z této katastrofy ve své původní podobě 
nikdy nevzpamatovala, a většina židovských 
obcí, ovšem již ve zcela jiné podobě, charak-
teristické pro německé židovstvo inklinující 
k liberálnímu směru judaismu – snad až na 
výjimky jako např. Frankfurt – byla obno-
vena počátkem v 19. století.

Pogrom v chebu 
Nejblíže se českého území dotkly události 
v Chebu, kdy na Velikonoce roku 1350 po 
kázání ve zdejším minoritském kostele 
rozlícený dav vyplenil zdejší židovskou ulici. 
Majetek zavražděných byl rozkraden jed-
notlivci či zkonfiskován městem. I v tomto 
případě si Karel IV. nárokoval za „ušlý zisk“ 
velké odškodné. Týden po pogromu pak přijel 
do Chebu, a udělil mu generální pardon. Ještě 
téhož roku se ale Židé začali do Chebu vracet. 

stará synagoga v erfurtu, nejstarší dochovaná 
synagogální stavba v evropě, pochází ze 
12. století

dřevoryt Pobití Židů 
ve Flandrech ze 
středověké kroniky 
antiquitates Flandriaie



První dobročinný bazar jarního a letního 
oblečení Fondu Marty Choděrové

Pro prodávající:

Pronajměte si za 150 Kč stůl a prodejte věci, které 
mohou ještě posloužit jiným. Prodávat můžete jarní 
a letní oblečení pro děti a dospělé, boty a doplňky 
ve výborném stavu, hračky a dětské knížky. 
Rezervace stolů do 13. 3. na e-mailu: 
fondmch@kehilaprag.cz. 

Pro dárce:

Darujte své věci přímo Fondu, jejich prodej zajistí 
dobrovolníci. Přijímáme max. 20 ks od jednoho 
člověka (sortiment viz výše). Darované čisté 
a zachovalé oblečení noste ve dnech 13. – 18. 3. 
v době od 8:00 do 16:00 na sociální oddělení ŽO. 

Na co se můžete těšit?

• 2nd hand jarního a letního oblečení pro děti a dospělé, bot, doplňků, hraček a dětských knížek
• prodej nového zboží – izraelské stříbrné šperky, pekárna Le Caveau, Jewish E-shop, sociální podnik Ben Becalel
• výborné občerstvení v Kavárně na Balkóně
• program pro děti 3 – 12 let s madrichim
• módní přehlídka s modely z druhé ruky 

Kdy:  22. 3. 2020, 13:00 – 17:00
Kde:  ŽO v Praze, Maiselova 18

Bližší informace: 

fondmch@kehilaprag.cz 

Výtěžek bazaru bude použit na podporu dětí ze sociálně znevýhodněných židovských rodin. 
Prosíme ty, kteří běžně nechodí do budovy ŽOP, LŠ nebo na Hagibor o registraci na výše 
uvedeném e-mailu z bezpečnostních důvodů. 
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Území, na kterém před pogromem žili, bylo 
sice omezeno jen na jednu stranu Židovské 
ulice, ovšem poté, co město polevilo v kon-
trolách, rozšířili svoji enklávu i na druhou 
stranu ulice, čímž paradoxně židovská obec 
početně vzrostla. Z této doby se dochoval 
fragment náhrobku, jmenovitě zmiňujícího 
rabína Meira, jenž se údajně zasloužil 
o obnovu synagogy… Cheb byl tehdy, jakožto 
říšská falc, teprve čerstvě připojen výnosem 
Karla IV. ke svazku Zemí koruny české a není 
se co divit, že se i zde odehrály události 
velmi podobné těm na německých územích. 
Koneckonců, Cheb a celý okolní příhraniční 
okres, známý nářečně jako „Äghaland“, byl až 
do roku 1945 a následného vysídlení charak-
terově bytostně německý.

Ačkoli Karel tedy toleroval protižidovské 
pogromy v německých říšských městech, 
v samotné Koruně české Židy aktivně chrá-
nil, takže masivní vlna pogromů se českým 
zemím až na ojedinělé výjimky, například 
výše zmíněný Cheb, vyhnula. Důvody 
Karlovy ochrany byly ale opět především 
ryze pragmatické – ekonomické. Pražská 
židovská obec, tou dobou už jedna z nejvý-
znamnějších na kontinentě, byla natolik 
ekonomicky provázána s Karlovým dvorem 
a jeho finančními operacemi, že tak naštěstí 
hrůzné roky kolem přelomu 40. a 50. let 
14. století přečkala bez větších úhon. Zkáze 
však nedokázal zabránit Karlův syn a jeho 
nástupce Václav IV., za jehož panování o čty-
řicet let později, roku 1389, bylo vyvražděno 
takřka celé pražské Židovské město během 
tzv. pesachového pogromu, kdy zahynulo až 
několik tisíc jeho obyvatel. Jeden z nemnoha 
přeživších oné tragické události, rabín 
Avigdor Kara, pražský av bejt din, o hrůzné 
události sepsal známou lamentaci Et kol 
ha-tela’a, jež se stala pevnou součástí pražské 
synagogální liturgie. Jeho hrob z r. 1439 je 
zároveň nejstarším dochovaným čitelným 
náhrobkem našeho Starého židovského 
hřbitova.

V důsledku série pogromů tzv. černé smrti 
zanikly desítky starobylých aškenázských 
židovských obcí, tisíce jejich obyvatel 
byly povražděny a další tisíce si útěkem 
zachránily holý život. Do pohybu se tak 
dala celá masa židovských uprchlíků, aby 
našli nový domov na stovky kilometrů 
vzdáleném evropském severovýchodě, kde 
je místní zeměpáni s otevřenou náručí vítali, 
chápajíce ekonomický a kulturní potenciál 
nových přistěhovalců. Přeživší masakrů se 
v houfech stěhovali na území Polska, Litvy 
a Ruska, kde pak založili stovky více i méně 
významných obcí a „koruna Tóry a Izraele“ 
se tím na dalších šest století usídlila tam. 
Mnoho z nich našlo nový domov i v Českých 
zemích, o čemž svědčí i četná zdejší tradiční 
aškenázská příjmení: Spira, Epstein, Frankl, 
Ginzburg, Frankfurter, Oppenheim, Rot-
schild, Sinzheim, Hildesheimer, Fürst, Bloch 
a mnohá další. To už je ale zcela jiná kapitola.

Není bez zajímavosti, že dvě z nejčerněj-
ších kapitol židovské historie – středověkých 
pogromů v důsledku moru a holocaustu – se 

odehrály v souvislosti se sociálními bouřemi 
a nepokoji na území Německa. A ještě 
zajímavější je, že v obou případech figuruje 
„česká spojka“. Jak už tomu však v mnoha 
tisícileté historii Am Jisrael bývá, Židé se 
sem vždy v nebývalé intenzitě vrátili a dopo-
sud vracejí. Německo má v současnosti 
jednu z největších židovských komunit 
v Evropě, po Francii a Anglii druhou nejlepší 
početnější, čítající stovky tisíc osob, fungují 
zde židovské obce, synagogy, školy, rabínské 
semináře, košer restaurace i židovské festi-
valy. Hlavnímu městu Německa, Berlínu se 
dnes v nadsázce přezdívá izraelské hlavní 
město Evropy. Jako dovětek citujme pasáž 
Vehi šeamda, jíž rok co rok pronášíme během 
pesachového sederu: „Nejeden proti nám 
povstal, aby nás zničil. Povstávají proti nám 
v každém pokolení. A Spravedlivý, budiž 
pochválen, nás vždy z jejich úkladů zachrání!“

david kraus 
Foto wikimedia a archiv autora

klíč k řeŠení kurZu 
hebreJŠTiny
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zima:
sníh – שלג
déšť – גשם
zima – קר
povodeň – שיטפון

léto:
slunce – שמש
sucho – בצורת
horko – חם
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Járcajt karlovarského rabína dr. Zieglera 
dvaadvacátého února letošního 
roku (12. adaru 5780) si připomínáme 
dvaasedmdesátý járcajt jedné 
z nejviditelnějších a nejkontroverznějších 
náboženských osobností 
předválečného československa. byl jím 
karlovarský rabín ignaz Ziegler, jeden 
z hlavních představitelů klasického 
středoevropského liberálního judaismu 
a tzv. náboženského sionismu v době 
posledních tří dekád rakousko-uherska 
i následných dvaceti let kratičké 
existence československé první 
republiky. 

Ačkoliv se bezesporu jednalo o jednu z nej-
viditelnějších postav tehdejšího českého 
židovstva, rabín Ziegler i jeho dílo u nás 
zůstávají až doposud téměř neznámými. 
David Maxa nedávno v jednom z nemnoha 
článků o Zieglerovi cituje jeho pohnutky 
příklonu k reformnímu judaismu: K velkým 
požehnáním liberalismu patří v první řadě 
uznání práva osobnosti.“

Ignaz Ziegler se narodil 29. září 1861 do 
středostavovské židovské rodiny v seve-
roslovenském Dolném Kubíně (maďarsky 
Alsókubin) poblíž Žiliny, v tehdejších 
Horních Uhrách, tedy dnešním Slovensku. 
Po studiích na žilinském gymnáziu odešel 
studovat na budapešťský rabínský seminář 
a současně také na zdejší univerzitu, kde 
roku 1888 obhájil disertační práci na téma 
Prorok Malachiáš („Malachi profeta forditása 
es magyárazáta“) a byl mu tak udělen titul 
doktora filosofie. Ihned poté, v pouhých 
sedmadvaceti letech, přijal prestižní místo 
vrchního rabína v Karlových Varech, kde pak 
úspěšně působil dalších padesát let, tedy 
celý svůj následný profesní a vlastně i osobní 
život; až do hořkého konce karlovarské 
kehily po odstoupení Sudet a svého útěku 
před Hitlerem do britské mandátní Palestiny.

Hospodářský, sociální a kulturní boom 
Karlových Varů na přelomu 19. a 20. století 
byl nejen lokálním rakousko-uherským 
fenoménem, ale také jedním ze „success 
stories“ tehdejší západní civilizace, ne nepo-
dobným například dnešnímu rozvoji Sillicon 
Valley či některé z asijských megapolí 
typu Šanghaje. Jméno „Carlsbad“ mělo bez 
nadsázky zvuk po celém světě. Vždyť do Varů 
se jezdili léčit „zázračnými“ životabudícími 
prameny monarchové, carové i šejkové, jakož 
i světoznámí hudební skladatelé, literáti 
i generálové. Jejich sláva zasahovala dokonce 
až za oceán; po tomto světoznámém lázeň-
ském letovisku bylo pojmenováno několik 
nově založených osad na tehdejším americ-
kém Divokém západě, v Texasu, Kalifornii 
i v Novém Mexiku. Mnoho z nich zakládali 
„němečtí“ osadníci a „greenhorni“ ze seve-
rozápadních Čech, jak je známe z románů 
o Vinettouvi – nakonec Karel May i Ignaz 

Ziegler byli nejen současníci, ale oba i žili ve 
stejném regionu česko-saského pohraničí.

Karlovy Vary, známé též pod přídomkem 
„Kurort Karlsbad,“ měly během tohoto 
období jednu z největších, nejbohatších 
a nejaktivnějších židovských obcí v Čechách. 
Zdejší židovská obec se téměř bez výjimky 
hlásila k reformnímu judaismu. Tehdejší 
populární bonmot „Karlsbad – rakouské 
město na německém území Čech, postavené 
českýma ruka z židovských peněz“ neznal 
tehdy snad jen málokdo. Město se díky 
přílivu prostředků z lázeňství a návazných 
služeb raketově rozvíjelo, což se promítlo 
i v jeho populačním a celkovém růstu. 
Z necelých patnácti tisíc obyvatel, které zde 
žily v roce 1869, počet obyvatel narostl na víc 
jak padesát tisíc osob v roce 1921. Před dru-
hou světovou válkou žilo v Karlových Varech 
a přilehlém okolí přes sedmdesát tisíc lidí, 
což je číslo, kterého Karlovy Vary nedosahují 
ještě ani dnes, víc jak sedmdesát let po šoa 
a poválečném odsunu.

Do revolučního roku 1848 Židé, povětši-
nou obchodníci zásobující lázeňské hosty, 
směli ve městě pobývat pouze přes letní 
sezonu. Místní židovská komunita tak měla 
své centrum zejména v nedalekém Hroz-
nětíně. Například roku 1834 policie zjistila 
30 osob židovského vyznání tajně sídlících 
ve městě. Ovšem již roku 1847 byl pro židov-
ské lázeňské hosty na návrší nad městem 
zřízen malý zděný domek, který sloužil jako 
modlitebna (dnes zde stojí hotel Imperial). 
V témže roce byla zprovozněna i škola, chrá-
mový sbor zpěváků, spolek židovských žen, 
špitál, chudobinec, starobinec a pohřební 
bratrstvo. Roku 1864 byl ustanoven židovský 
náboženský spolek, který byl již o čtyři roky 
později, roku 1868, změněn na samostatnou 

náboženskou obec. Roku 1869 žilo v Karlo-
vých Varech již přes 100 židovských rodin 
a jejich počet neustále stoupal. Posléze 
došlo k reorganizaci systému sociální péče 
a vznikla celá židovská nemocnice, několik 
košer restaurací, starobinec, spolek mládeže, 
nedlouho poté dokonce i rekreační zařízení 
v lesích poblíž města. Roku 1930 se ve sčítání 
lidu k židovskému vyznání přihlásilo 2120 
občanů města, což bylo přes 10 % tehdejších 
obyvatel, reálný počet Židů ve městě však 
byl – zejména během letní lázeňské sezony, 
kdy město doslova praskalo ve švech – ještě 
několikrát vyšší, jelikož zde pobývalo mnoho 
židovských lázeňských hostí. V rámci 
židovské obce dokonce fungoval i institut 
tzv. letní obce, zřízené právě pro během léta 
exponenciálně vzrůstající počet dočasných 
židovských návštěvníků.

Socioekonomická skladba židovské 
obce na sklonku 19. a počátku 20. století se 
významně promítla do samotného charak-
teru zdejší židovské obce, která již poměrně 
brzy téměř bez výjimky adoptovala liberální 
tendence v tehdejším judaismu. Ignaz 
Ziegler byl toho jednou z ústředních postav. 
Z řad židovských domácích i přespolních 
návštěvníků se rekrutovalo mnoho světo-
známých podnikatelů, průmyslníků, lékařů, 
spisovatelů či majitelů obchodů, restaurací, 
kaváren i hotelů. Ne náhodou ve městě 
rodina Moserů vybudovala továrnu vyrá-
bějící světově proslulé umělecké broušené 
sklo, rodinná firma Davida Bechera založila 
světoznámou výrobnu likéru Becherovka.

Dr. Ziegler byl autorem řady nábožen-
ských a filosofických publikací. Byl nejen 
jednou z vůdčích osobností reformního 
judaismu, ale také horlivým sionistou. Měl 
lví podíl na tom, že dva světové sionistické 
kongresy (1921 a 1923) se konaly pravě v Kar-
lových Varech.

Po mladickém koketování s ortodoxií se 
od ní Ziegler zcela odklonil a postupně se 
vypracoval až na jednoho z nejhorlivějších 
představitelů reformního judaismu, židov-
ského integrativismu a i sionismu. Dokonce 
mu kvůli těmto postojům bylo znemožněno 
následné rabínské angažmá jak ve Vídni, tak 
dokonce i v jinak o dost tolerantnější Praze. 
V lázeňském městě samotném – a velmi se 
angažoval i v sousedních Mariánských či 
Františkových Lázních – ale platil za jednoho 
z předních intelektuálů své doby. Jeho drašot 
údajně fungovaly jako „jedna z atrakcí, 
kvůli které Židé jezdili do Karlových Varů“ 
a kontroverzně vyzněl i fakt, že údajně „ve 
Varech chodili do synagogy i ti, kteří doma do 
synagogy nešli, jak byl rok dlouhý,“ jak uvádí 
Mirjam Zadoff v nedávno vydané publikaci 
Tak napřesrok v Marienbadu. Friedrich 
Thieberger ve svých pamětech napsal: „Když 
kázal Ziegler, byla karlovarská Velká synagoga 
už dlouho před začátkem plná do posledního 



Tradiční setkání Památníku ticha pro připomenutí 
smutného data naší válečné historie se uskuteční  
v neděli 8. března 2020. 
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V 17.00 hodin bude zahájena 
vzpomínková akce v odjezdové 
hale nádraží Bubny, kde zazní  
hudební kompozice Ervína 
Schulhoffa, Maurice Ravela  
a Jaroslava Ježka.  
Housle: Silvie Hessová,  
harfa: Pavla Vondráčková-Jahodová, 
sborový zpěv: studenti Gymnázia 
Přírodní škola. Melodie 
Masarykovy republiky provázely 
poslední pouť účastníků 
transportů Prahou na cestě 
do neznáma. Součástí naší 
vzpomínky bude kontemplativní 
pouť z nádraží Bubny  
k Veletržnímu paláci.  
Trasa někdejších deportací  
bude lemována vzpomínkami… 
 
 

Od 18.00 hodin budou otevřeny 
prostory Velké dvorany 
Veletržního paláce. Zde bude 
k vidění výstava Památníku  
ticha „Druhý život Vendulky V.“. 
Fotografie Jan Lukas,  
texty Ondřej Kundra.  
Od 18.30 hodin zde proběhne 
zahájení slavnostního koncertu.  
V podání ostravského souboru 
International Ensemble zazní 
skladby autorů, kteří tvořili 
„Hudbu na hranici života“:  
Roberta Dauberta, 
Egona Ledeče, Ericha Adlera,  
Ernesta Blocha a dalších.  
Housle: Daniela Grygarová,  
klavír: Amaliya Abdurashidová,  
zpěv: Adam Grygar. 

V noci z 8. na 9. března 1944 se odehrála největší jednorázová masová  
vražda v historii Československa. Byla koncem falešné naděje, kterou dostali 
obyvatelé tzv. terezínského rodinného tábora v Osvětimi–Birkenau. Celkem 
3792 bývalých československých občanů je velkým symbolem dvojité zrady 
vykonavatelů nacistické koncepce konečného řešení židovské otázky…  

Většina obětí byla deportována do terezínského ghetta přes nádraží Bubny. 
Snaha o proměnu železniční stanice spojené s deportacemi téměř padesáti 

tisíc obyvatel Prahy židovského původu probíhá více než sedm let. V letošním 
roce 75. výročí konce druhé světové války, dostal projekt nazvaný Památník 
ticha novou perspektivu pro svou realizaci – naději nového veřejného dialogu 
vzpomínek na velké příběhy na význačném místě paměti města.  

Letošní program vzpomínky na BIIb je spojen s putováním po trase 
válečných transportů z okupované Prahy. Slovem provází Lucie Vopálenská. 

Vzpomínková akce Památníku ticha se koná ve spolupráci s Institutem 
terezínských skladatelů, Židovskou obcí Praha, Nadačním fondem obětem 
holocaustu a Terezínskou iniciativou.  

Těšíme se na Vás. Přijďte, protože vzpomínky jsou tím, co Památník ticha 
potřebuje na svou podporu. Vstup volný. 

Terezínská  
iniciativa

Záštitu převzali: ministr kultury Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, 
starosta Prahy 7 Jan Čižinský, radní pro kulturu hl. m. Prahy Hana Třeštíková.
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místečka. Obsah jeho projevů se stával látkou 
k diskusím lázeňských hostů a navracející se 
Židé doma o Zieglerových kázáních podrobně 
referovali.“ Kvůli svým extrémně liberálním 
názorům i teatrálnímu přednesu si ve středo-
evropských ortodoxněji založených kruzích 
vysloužil posměšnou přezdívku „Karlo-
varský prorok“ a bylo mu taktéž vyčítáno, 
že bohoslužby často navštěvují dokonce 
i nežidovští účastníci, jen aby si mohli 
vyslechnout Zieglerovy doslova elektrizující 
proslovy. Ani on sám se svými až takřka 
divadelními vystoupeními nijak netajil, ba 
naopak. Ve své autobiografii, kterou sepsal 
ke konci života už v Izraeli, neskromně píše: 
„Po stovkách proudili Židé a křesťané do mé 
synagogy, aby si vyslechli mé kázání. Často 
přicházeli vysocí duchovní a rádi usedli na 
místo, které jim bylo nabídnuto.“

Díky Zieglerově neutuchajícímu úsilí 
v oblasti sociální a zdravotní péče (a neú-
navného shánění finančních prostředků) 
se podařilo židovské obci 1. května 1903 
slavnostně zprovoznit židovský špitál, 
nazvaný Hospic panovnického jubilea císaře 
Františka Josefa pro chudé Israelity („Kaiser-
-Franz-Josefs-Regierungs-Jubiläums-Hospiz 
für arme Israeliten“). Stavba probíhala 
od r. 1898, autorem projektu byl slavný 
židovský vídeňský synagogální architekt 
Wilhelm Stiassny, mj. autor pražské Jubilejní 
synagogy v Jeruzalémské ulici. Náklady 
činily půl milionu tehdejších rakouských 

korun. Institut poskytoval ročně čtyřtýdenní 
léčebný lázeňský pobyt téměř třem stům 
nemajetným židovským hostům ze všech 
koutů Evropy zcela zdarma, kteří se rok co 
rok zapisovali do beznadějně přeplněných 
čekacích listin u zdejší obce. Věnoval se však 
i například lokální židovské historii, jeho 
Historie Židů v Karlových Varech („Doku-
mente zur Geschichte der Juden in Karlsbad“), 
vydaná těsně před první světovou válkou, 
patří společně s monografií karlovarské 
židovské obce v rámci dosud nepřekona-
ného sborníku Hugo Golda k nejcennějším 

a nejpodrobnějším historickým pramenům 
o jejích dějinách.

Rabín Ziegler kázal a publikoval hlavně 
německy, ale hovořil plynně také maďarsky, 
hebrejsky i jidiš a obstojně i česky a sloven-
sky. V Karlových Varech a okolí, zejména 
však přirozeně v karlovarské Velké synagoze, 
působil až do osudového roku 1938, kdy byl 
v důsledku mnichovského diktátu nucen – 
jako tisíce jeho souvěrců – prchnout; nejdříve 
do vnitrozemí, do Prahy, odkud se mu 
posléze podařilo emigrovat do tehdejší Pales-
tiny, kde přečkal období holokaustu. Do vál-
kou zdecimovaného Československa se však 
již pak neměl fyzickou, ale hlavně duchovní 
sílu – byť již také jen jako návštěvník – vrátit. 
Svět, který znal a v němž žil a jemuž rozu-
měl, totiž přestal existovat v terezínském 
ghettu, v plynových komorách Osvětimi 
a v umrlčích jámách Treblinky. Dr. Ziegler se 
však ještě dožil vyhlášení nezávislosti Státu 
Izrael, kterou jako přesvědčený sionista při-
vítal. Možná také proto zemřel už dva měsíce 
poté, 18. července 1948, v požehnaném věku 
87 let, a je pochován v Jeruzalémě. Snad se 
v budoucnu dočkáme detailnějšího zmapo-
vání života a díla této, byť možná trochu pro-
vokativní, ale o to víc jedinečné „celebrity“ 
naší předválečné židovské obce.

david kraus

karlovarská synagoga v roce 1902
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liTeraTura s davidovou hvěZdou

Lékárny léčivé – 
i smrtící
Lékárny bývaly něco jako tajemný alchymis-
tický verkštat, kde panovalo zvláštní fluidum 
společně s podivuhodnou těžkou vůní, vládla 
tam vždy přísná čistota a nepsaná korektní 
dohoda s lékárníkem, který dobře věděl, 
jakou nemocí trpíte, ale nesměl to tajemství 
zveřejnit. V dobách první republiky si velkou 
část léčivých přípravků míchal lékárník sám. 
V menších městech býval lékárník zvláště 
vážený a patříval – vedle lékaře a notáře – 
k místní honoraci. Jak by ne, když se vyznal 
v latinských názvech léčivých komponent 
a vůbec vládl něčím, co bylo běžnému 
smrtelníkovi, kterých je vždy většina, těžko 
dostupné i srozumitelné. Možná podobně 
jako židovská víra – a proto se oba prvky tak 
často protínaly. Lékárník svými medika-
menty zbavoval neduhů a prodlužoval lidský 
život – a víra dodávala životu smysl.

Historií lékáren a osudy lékárníků 
u nás se ve své precizní, odborně pojaté 
publikaci LÉKÁRNY S DAVIDOVOU 
HVĚZDOU V ČASE ŠOA podrobně zabývá 
Tomáš Arndt, který sám – jak nečekané – 
pracuje jako lékárník. Jeho studii vydala 
Academia s vysvětlujícím podtitulem Osudy 
židovských farmaceutů v meziválečném 
Československu a během genocidy za druhé 
světové války. Autor se historií farmacie 
zabýval při postgraduálním studiu na Far-
maceutické fakultě UK v Hradci Králové, kde 
nyní externě působí.

Pečlivě provedená studie mapuje 
poměrně širokou škálu problémů, jež při-
nesla republice válečná léta. Republika měla 

tehdy územní rozsah 140 446 km² – autor 
logicky do své knihy zahrnul i Podkarpat-
skou Rus, které jsme se po válce až příliš 
snadno vzdali ve prospěch východního 
osvoboditele… V roce 1937 bylo například 
v Čechách 725 farmaceutů, na Moravě a na 
Slovensku zhruba polovina tohoto počtu 
a na Podkarpatské Rusi pouhých 54. Kniha 
sleduje proměny postavení židovských 
farmaceutů v jednotlivých částech státu, 
jak je přinášel nastupující válečný konflikt. 
Rychlou změnu společenské situace za války 
můžeme sledovat i na konkrétních životních 
příbězích několika lékárníků. Jejich osudy 
jsou pro těžce zkoušenou zemí v té době 
symptomatické – mnohé z nich byly pocho-
pitelně tragické…

Zajímavé je zjištění, jak se lišily od sebe 
tyto osudy v jednotlivých částech státu. Čím 
východněji, tím pevnější byla a tradičnější 
podobu měla židovská víra, což v podstatě 
odpovídalo míře civilizačních proměn na 
daném území. V Zakarpatsku pak mělo velký 
vliv chasidské hnutí.

První zmínky o židovských lékárnících na 
českém území pocházejí ze 17. století z praž-
ského ghetta, které se svými 8000 obyvateli 
bylo jednou z největších židovských komunit 
v Evropě. Víme, že zde onen židovský lékár-
ník, který bydlel v Maislově ulici 72, působil 
v roce 1635. Tehdy se pro označení tohoto 
povolání vedle apotheker používalo i hebrej-
ské rokeach, rokach apod., jež plnilo i funkci 
příjmení. 

Mnoho stran v knize autor věnuje 
obecnějšímu pohledu na život Židů a jejich 
společenského postavení. Arizace neboli 
vyvlastňování se týkalo lékárníků ve 
všech územích bývalé republiky. Židovské 
podniky byly určeny buď k arizaci – přešly 
do rukou politicky spolehlivého arizátora, 

nebo rovnou k likvidaci, což potkalo většinu 
podniků. Vhodných, spolehlivých arizátorů 
byl totiž u nás nedostatek, na rozdíl třeba od 
Rakouska.

Knihu doplňuje řada tabulek, pro běžného 
čtenáře až nadbytečných. V jedné se však 
dozvíme zajímavý údaj – počet majitelů 
lékáren roztříděných podle národnosti. Na 
Slovensku bylo v roce 1938 nejvíc lékáren 
židovských – 84, na druhé příčce se umístili 
Maďaři (67) a až po nich Slováci (65). 

No, není to snadné čtení. Ale soubor foto-
grafií válkou, resp. šoa postižených lékárníků 
a lékárnic, uvedený na konci knihy, dovolují 
čtenáři, aby se vcítil do jejich osudu.

V lékárnách člověk míval často stísněný 
pocit, jako by stál na půdě, kde se rozhoduje 
o jeho životě a smrti. V tragické epoše našich 
dějin vítězila ta horší varianta, o které 
dnes s osobním pohnutím a čtenářským 
potěšením čteme, zvláště, je-li kniha tak per-
fekcionisticky zpracovaná jako tato. Stačí jen 
nahlédnout do seznamu použité literatury, 
který čitá dvacet stran, aby nám bylo jasné, 
jak důkladně přistupoval autor k tématu. 
Není divu, kniha totiž vychází z jeho úspěšně 
obhájené disertační práce.

Líheň 
nekonvenčních 
myšlenek
Číst Chomského je vždycky vzrušující. 
Známý americký intelektuál Avram Noam 
Chomsky (nar. 1928), profesor lingvistiky 
na Massachusettské univerzitě přezdívaný 
„otec moderní lingvistiky“, filosof, občanský 
aktivista, ale i historik a politolog, je znám 
jako kritik politických poměrů nejen doma 
v Americe. A přitom – i přes vysoký stupeň 
kontroverznosti svých názorů, anebo právě 
proto – patří k nejcitovanějším myslitelům 
na světě a za svůj dlouhý život dostal celou 
řádku nejrůznějších cen. Rád aktivizuje či 
spíše provokuje ostatní a zpochybňuje staré 
pravdy, ale tím nás vlastně nutí k přemýšlení, 
z něhož by měla vyplynout změna zavede-
ných postojů. Prostě – šťourá se rád v neu-
ralgických bodech naší civilizace a kritikou 

chce dosáhnout jejich nápravy. Autor více 
než stovky publikací se naposledy přihlásil 
knihou KDO VLÁDNE SVĚTU? (Karolinum), 
která přináší ostré úvahy nad cestou, kudy se 
jako lidstvo ubíráme. 

Potomek rodičů, kteří emigrovali do 
USA z Ruska (otec) a z Běloruska (matka), 
zkoumavým pohledem poměřuje snad vše, 
co mu padne do ruky – tu klimatické změny, 
tam zase politické vztahy a finanční toky, 
které podle něj ovládá pouze úzká vládnoucí 
elita. Ve svých jednadevadesáti letech má za 
sebou už více než stovku knih. A provází je 
slogan: „Každý, kdo se chce dozvědět něco víc 
o světě, ve kterém žijeme, by si měl přečíst 
Chomského.“

Sleduje totiž ostřížím zrakem klíčové 
střety a ohniska sváru naší doby a zaujímá 
k ním hodně netradiční postoje. Dokázal 
propojit své lingvistické práce s politickým 
uvažováním. V knize si například přečteme 
kapitoly s provokativními názvy Poslední 
století lidské civilizace, Jak stvořit teroristy 
nebo dokonce USA jsou přední teroristický 
stát. Samozřejmě tu funguje nadsázka, která 

k jeho textům přitáhne nejen souhlasné, 
ale ještě víc ty nesouhlasné názory, protože 
Chomsky přímo touží mít oponenty.

Má vždycky pravdu? Nebo jen víc „tlačí 
na pilu“, aby nás donutil k rozumnějšímu 
konání a silnějšímu pudu sebezáchovy? To 
už si musí každý čtenář rozhodnout sám.

lubor FalTeisek
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hebreJŠTina

Minikurz hebrejského jazyka 
pro samouky (27. lekce)
Počasí se začíná pozvolna měnit. V Izraeli, ale i v Česku se pomalu 
otepluje. Zároveň je toto období na předpovědi dost nejisté a nestálé. 
Pojďme se tedy naučit všechna užitečná slovíčka, která se nám k pro-
měnlivému počasí mohou hodit.

Počasí ֶמֶזג ָהֲאִביר

roční období עֹוָנה, עֹונֹות נ

jaro ָאִביב ז

léto ַקִיץ ז

podzim ְסָתיו ז

zima חֹוֶרף ז

předpověď (počasí) ֲחִזיֹות נ ֲחִזית, ּתַ ּתַ

teplo ַקר

zima ַחם

teplota ָרטּוָרה נ ֶטְמּפֶ

slunce ֶמׁש נ ׁשֶ

sníh ֶלג ז ׁשֶ

vítr רּוַח נ

vlny ַגִלים ז

obloha ַמִים ז ׁשָ

mraky ֲעָנִנים ז

déšť ם ז ׁשֶ ּגֶ

deštník ה, ִמְטִריות נ ִמְטִרּיָ

povodeň יטפֹונֹות ז פֹון, ׁשִ יּטָ ׁשִ

sucho ּצֶֹרת נ ּבַ

bouřka ְסָעָרה, ְסָערֹות נ

Izrael má v podstatě dvě roční období – léto a zimu. Až se naučíte 
všechna slovíčka, zkuste v následujícím cvičení přiřadit pojmy 
k danému ročnímu období:

קיץ חורף

שלג שמש גשם קר בצורת שיטפון חם
Jednoduchá tajenka skrývá jméno spojené s nadcházejícím svát-
kem…

JARO

BOUŘKA

PŘEDPOVěĎ

SUCHO

Klíč k řešení najdete na straně 11.

PŘIPraVILa rÁchel PolohovÁ 
Ilustrace rebeka Zaorálková

Purim ּפּוִרים

ה ַמְלּכָ
ר(  )ֶאְסּתֵ

ֶמֶלְך
וֵורֹוׁש( )ֲאַחְשׁ

אֹוֶזן ָהָמן
)אֹוזֵני ָהָמן( נ

ָכה ַמּסֵ
)ַמֵסכֹות( נ

ן ַרֲעָשׁ
ן( ז )ַרֲעָשׁ

ה ְמִגּלָ
  )ְמִגלֹות( נ

ר(  ת  ֶאְסּתֵ ) ְמִגּלַ
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Dana Drábová: Za černobylskou havárií 
je třeba vidět lidské příběhy
Při příležitosti studentské 
konference in medias res, 
která proběhla 11. února 
v lauderových školách, jsme 
se s danou drábovou bavily 
například o průzkumech, 
které prováděla v zakázaných 
zónách v černobylu, ale také 
o tom, co ji dovedlo k práci 
jaderné inženýrky.

Nejdřív se vás zeptám, jak se máte, a co 
říkáte třeba orkánu, který se přes nás 
nedávno přehnal?
Tak na otázku, jak se člověk má, by měl odpo-
vídat s úsměvem, že dobře, protože stejně nic 
jiného nenadělá. Já jsem čím dál většího pře-
svědčení, jak mi přibývají léta a zkušenosti, 
že věci se dějí, jak mají, a zrovna v době, kdy 
mají, a přinesou nám zrovna to, co mají, 
a to, že se nám to v tu danou chvíli nezdá, 
je prostě náš postoj. Asi je přirozený, ale na 
druhou stranu, když se rozhlédneme okolo 
sebe, vždycky zjistíme, že existuje někdo, 
jehož kříž je daleko a nesrovnatelně větší než 
ten náš. A orkán? Příroda nám čas od času 
potřebuje ukázat, jak jsme malincí.

To je pravda. Když jsme u té bezpečnosti, 
dočetla jsem se, že jste navštívila zakázané 
zóny okolo Černobylu a prováděla tam 
měření a výzkum. Zajímalo by mě, o jaká 
území šlo a jaké riziko tato návštěva 
představovala, když ta místa nebyla úplně 
přístupná?
Jedna věc je, že ta třicetikilometrová zóna 
ještě stále není běžně přístupná komukoli, 
kdo by si zamanul tam jet. Druhá věc je, že 
jste-li vybavena jednak přístroji a jednak 
znalostí, tak dokážete ozáření velmi dobře 
regulovat, aby se drželo v bezpečné úrovni, 
řekněme na úrovni přírodního pozadí. 
Dneska se stalo poměrně velkou módou do 
této zakázané černobylské zóny a do Pripjati 
jezdit za urbexovou turistikou. Když dostanu 
dotaz, jestli je to bezpečné nebo není, tak 
pro kontext odpovídám: „Podívejte se, za 
týden pobytu v černobylské zóně dostanete 
asi takovou dávku záření jako za dobu 
letu Praha–Kyjev a zpět v důsledku záření 
kosmického. Pokud se tedy vyhnete extra 
kontaminovaným místům“. Samozřejmě je 
potřeba s sebou mít někoho, kdo to umí změ-
řit a řekne: „Tady bychom se nemuseli zas 
tak moc dlouho zdržovat,“ ale to ti průvodci 
umějí. Takže já nepovažuju za nebezpečné 
v té černobylské zóně pracovat, právě proto, 
že dávky záření se dají dobře regulovat. 

A mimochodem, to je zajímavé, jsem taky 
dost času strávila v Bělorusku, kde jsou 
místa, kterým v devadesátých letech nebyla 
věnovaná až taková pozornost, a přitom 
tam jsou úrovně kontaminace srovnatelné 
s některými místy v zakázané zóně, takže i to 
byla práce.

A když jsme u toho, že jsou tato místa po 
havárii často navštěvovaná různými turi-
stickými zájezdy, připadá vám to, opomi-
neme-li bezpečnostní stránku, také etické 
vůči obětem té nehody?
Zejména Pripjať není první město duchů, 
které vzbuzuje takovou pozornost. Pozůs-
tatky činnosti člověka po těžbě, třeba 
zlatokopecké osady a podobně, jsou také 
předmětem poměrně velkého zájmu. Jak 
říkám, urbexová turistika je dneska hodně 
moderní. A jak nic není jenom černé nebo 
jenom bílé, tak si vezměme i to, že ti turisté 
tam přinesou, do velmi chudé oblasti, nějaký 
příjem. To taky není úplně zanedbatelná věc. 
Pokud to člověka zajímá, chce se tam podívat 
a nejede tam kvůli nějaké super senzaci, což 
se asi stává, a doufám, že jen v nějaké menší 
míře, tak to považuju za docela normální.

Když jste tam prováděla výzkumy, spolu-
pracovaly s vámi tamní úřady, ukrajinské, 
potažmo ruské?
Ze začátku, to bylo někdy devadesátých 
letech, jsme spolupracovali třeba s ústavem 
geofyziky v Moskvě, ale s Ukrajinci a s Bělo-
rusy a s různými institucemi spolupracu-
jeme dodneška.

Zjistila jsem, že jste si v Černobylu mimo 
jiné povídala se svědky havárie nebo 
s lidmi, kteří žili v její blízkosti. Co vás na 

jejich vyprávění z lidského hlediska nejvíc 
zarazilo a překvapilo? Jste s někým z nich 
dodnes v kontaktu?
Bohužel už dlouho ne. Právě na ukrajinském 
jaderném dozoru léta pracoval Pjotr Stol-
jarčuk, který v tu osudnou noc 26. dubna 
1986 obsluhoval turbínu na čtvrtém bloku. 
On o tom samozřejmě nemluvil úplně rád, 
protože když jste přímým účastníkem takové 
katastrofy, tak se o tom asi lehce nemluví. 
Ale na druhou stranu jeho příběh, a stejně 
jako příběhy některých vesničanů, kteří se 
postupně do zakázané zóny vraceli, je taky 
důležitá součást celého náhledu na černo-
bylskou katastrofu. Ta katastrofa, to nejsou 
jenom věci, které jsou měřitelné, a nestačí 
jenom počítat mrtvé a nestačí zabývat se 
kontaminací. Je potřeba, jako koneckonců 
vždycky, za tím vidět i osobní příběhy, které 
jsou někdy velmi tvrdé, i když se nikomu 
třeba nic zdravotně nestalo, protože to těm 
lidem zasáhlo do života.

Děkuji. Vaše práce není, zvlášť pro ženu, 
tolik obvyklá. Kdo a co vás k ní inspirovalo, 
jaké byly vaše vzory?
Já bych nemluvila o vzoru, ale rozhodně 
jsem vděčná svému učiteli matematiky ze 
základní školy, protože ten mě matematiku 
tolik trénoval a cepoval mě v ní, až jsem 
zjistila, že ji mám ráda. Nebýt jeho, nevím, 
možná, že by se moje životní nebo profesní 
cesta ubírala úplně jinudy. Ono je to trošku 
takový dojem, že má práce není úplně dám-

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 (3): 
Otto a Karl Kohnové
Bratři Otto a Karl Kohnové patřili mezi nejvý-
znamnější meziválečné pražské architekty. 
Oba absolvovali německou techniku v Praze 
a Karl také studoval na mistrovské škole 
Josefa Gočára. Projektovali společně hlavně 
činžovní domy, městské paláce a vily ve dva-
cátých a třicátých letech minulého století. 
Vystřídali řadu velmi rozdílných stylů od 
neobaroka přes art deco a expresionismus až 
po nejtypičtější funkcionalismus. Mezi jejich 
nejlepší díla patří činžovní dům ve Vever-
kově ulici s charakteristickým kruhovým 
balkonem, palác Metro na Revoluční třídě, 
který překvapuje netypickou sochařskou 
výzdobou, nebo Ottova vlastní vila Pod Fial-
kou, která však bohužel při právě probíhající 
rekonstrukci přijde o hodnotnou pultovou 
střechu.

Bratřím Kohnovým se podařilo těsně před 
válkou, v roce 1938, emigrovat přes Paříž do 
jihoamerického Ekvádoru. Tam se dařilo 
hlavně mladšímu Karlovi, jenž významně 
přispěl k rozvoji moderní architektury 
v Jižní Americe a jehož projekt vily Casa 
Kohn-Schiller je dodnes velmi ceněn. Otto 
po válce odešel do New Yorku, kde působil 
jako bytový architekt. Karl zemřel v roce 1979 
v ekvádorském Quitu a Otto v New Yorku 
v roce 1965.

FiliP MesZaros

Jews news www.lauderky.cZ

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

ský obor. Dnes jsem se tu potkala se svým 
spolužákem Radanem Salomonovičem a my 
jsme byli ročník, kde těch holek nebylo úplně 
málo, nás odpromovalo šedesát a z toho bylo 
skoro dvacet holek.

Tak to je opravdu hodně. Vzpomínáte často 
na svoje dětství? Podporovali vás ve vaší 
dráze rodiče a okolí?
Já jsem vesničan, i když celý život bydlím 
neúplně daleko od Prahy, na Sázavě. Moje 
maminka vždycky říkala: „Dělej si, co chceš, 
ale dělej to pořádně.“ Byla to celoživotní 
pošťačka, ale když viděla, že mám nějaký 
zájem v přírodních vědách, snažila se mi tu 
cestu uhrábnout do té míry, do jaké to bylo 
možné.

Ještě bych se nakonec zeptala na vaše 
zájmy. Co děláte ve volném čase? Máte 
nějakého oblíbeného spisovatele nebo 
skladatele?
Já opravdu hodně čtu a v poslední době 
i docela dost poslouchám audioknihy, pro-
tože při tom můžu dělat ještě něco jiného. 
Zajímá mě čím dál víc historie ze všech 
možných a nemožných pohledů. Co se týká 
oblíbeného spisovatele, tak já se vždycky, 
když je mi ouvej, vrátím k Saint-Exuperymu 
a k Malému princi. Toho znám skoro nazpa-
měť, to nemusím číst, ale hlavně se vracím 
k Citadele.

Ještě poslední dotaz – co byste vzkázala 
našim čtenářům, co je podle vás důležité 
předat?
Buďte zvídaví a přemýšlejte. Ptejte se, ne exis-
tuje hloupá otázka, existují jenom hloupé 
odpovědi.

Děkuji mockrát.
Rádo se stalo.

roZHoVor PoŘídILa alberTina číŽkovÁ

 
činžovní dům na rohu veverkovy  

a kostelní ulice v Praze 7 a
Palác Metro v revoluční ulici 21 v Praze 1 d
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kulTura

Kulturní program březen 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

 Synagogy a melláhy jižního 
Maroka
Vesnické synagogy a židovské 
čtvrti (melláhy) jižního Maroka 

jsou unikátním kulturním a architektonic-
kým fenoménem, dokladem koexistence 
rozdílných kultur, jejich dialogu a prolínání. 
Systematický průzkum těchto staveb a urba-
nistických celků ale dosud neexistuje. O uni-
kátním projektu lokalizace a dokumentace 
těchto objektů, který byl započat v roce 2019 
studenty a zaměstnanci FF UK, pohovoří 
Tobiáš Smolík a Daniel Ziss z Katedry Blíz-
kého východu FF UK.
Vstup volný

 Nedělní dílna pro rodiče a děti: 
Lvíček Arje slaví Purim
Oslava nejveselejšího židov-
ského svátku!

Zlý Haman, vezír perského krále Acha-
šveroše, chce zabít všechny Židy. Podaří 
se královně Ester tomu zabránit? Dětští 
návštěvníci si zatančí, naučí se purimovou 
písničku a ochutnají tradiční purimový 
pokrm. Všichni jsou vítáni v maskách!
(Dílna OVK – dvůr)
Prohlídka: Staronová synagoga
Vstupné 50 Kč

 Skvostný a tradiční Purim 
v Mea Šearim
Krásná Ester, proradný Haman 
i moudrý Mordechaj jsou 

protagonisty biblické Knihy Ester. Jak 
porozumět tradičnímu příkazu pít na Purim 
tak, abychom nerozeznali požehnaného 
Mordechaje od prokletého Hamana? Jak 
pochopit sto bran a sto tajemství svátku 
Purim v ortodoxní jeruzalémské čtvrti Mea 
Šearim? To vše přiblíží ve své přednášce za 
doprovodu audiovizuální projekce publicista 
Jan Neubauer.
Přednáška je součástí historicko-cestopis-
ného cyklu Po stopách tradičních židovských 
komunit.
Vstup volný

 Židé a husité: Kdo jsou boží 
bojovníci?
Politické a duchovní dějiny čes-
kého království ve 14. a 15. sto-

letí zásadním způsobem poznamenalo 

husitství, které se postupně proměnilo 
v revoluční hnutí s radikálním společensko-
-politickým programem. Jaký byl postoj 
husitských kazatelů k jejich židovským 
současníkům a k judaismu obecně? Jak vní-
mali židé vzestup tohoto reformního proudu 
a jeho nauku? Nejen na tyto otázky se otázky 
zaměří přednáška Milana Žonci z Katedry 
Blízkého východu FF UK.
Přednáška je součástí cyklu Kapitoly z dějin 
Židů v českých zemích od středověku po 
emancipaci.
Vstup volný

 Současný izraelský film: Omar
Ve třetí části filmového cyklu 
s úvodem filmové historičky 
Alice Aronové bude představen 

snímek Omar (Palestina 2013, 96 min). Příběh 
se odehrává na území Palestinské autono-
mie, kde bezpečnostní zeď dělí hlavního 
hrdinu Omara od jeho osudové lásky Nadji. 
Co vše je Omar ochoten pro ni obětovat? 
Emotivní romantický thriller, který v roce 
2013 získal Cenu poroty na filmovém festi-
valu v Cannes, natočil oceňovaný palestinský 
režisér Hany Abu-Assad (1961). V originálním 
znění s českými titulky.
Vstup volný

 Vernisáž výstavy: Haredim
Výstava unikátních fotografií 
Elišky Blažkové z prostředí 
jedné z nejuzavřenějších ultra-

ortodoxních židovských komunit světa, jeru-
zalémské čtvrti Mea Šearim. Cílem autorčina 
projektu Haredim bylo nahlédnout do 
každodenního života společnosti, která má 
svá vlastní pravidla, pro vnější svět jen těžko 
pochopitelná. Projekt dokumentuje důležité 
židovské svátky i dění všedního dne. Zvláštní 
pozornost autorka věnuje fotograficky takřka 
nezmapovanému světa žen v této komunitě.
Vstup volný

Výstavy v prostorách OVK:
Eliška Blažková: Haredim
Výstava unikátních fotografií z prostředí 
jedné z nejuzavřenějších ultraortodoxních 
židovských komunit světa, jeruzalémské 
čtvrti Mea Šearim.
Přístupné od 31. 3. do 30. 6. 2020. V pondělí–
čtvrtek 12.00–16.00, pátek 10.00–12.00, během 
večerních programů a po domluvě.

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

 Nacistická propaganda 
ve filmu a fotografiích
Natáčení a projekce hraných 
i tzv. dokumentárních filmů 

s rasovou tématikou, denní tisk s fotogra-
fiemi z obsazených území – to vše mělo za 
úkol ovlivnit co nejširší masy veřejnosti 
a přesvědčit je o správnosti politiky třetí 
říše. O sdělovacích prostředcích, které jako 
významný nástroj sloužily k upevnění naci-
stické moci, promluví historička Židovského 
muzea v Praze Jana Šplíchalová. 
Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Vstupné 30 Kč

 U Bermanů se ráno nejdříve 
hrálo a potom teprve snídalo 
Přednáška historičky Marty 
Leblové přiblíží osud operního 

pěvce, režiséra a pedagoga Karla Bermana, od 
jehož narození letos uplynulo 100 let. Popíše 
jeho aktivitu v době věznění v pracovním 
táboře Lípa, ghettu Terezín a dalších koncen-
tračních táborech a seznámí též s Bermano-
vým pracovním i osobním životem v době 
poválečné, kdy byl mimo jiné angažován 
v Národním divadle v Praze. Pozornost bude 
věnována i Bermanovým rodičům, kteří až 
do své smrti za druhé světové války budou-
cího národního umělce podporovali v lásce 
k hudbě. Vstupné 30 Kč

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Medvídek Dubi před 
sochou prezidenta 
Osvoboditele

Narodil se ve Dvoře Králové, studoval 
v Paříži, tvořil v Praze, bojoval v první svě-
tové válce. A to je jen část dalšího příběhu 
z ateliéru medvídka Dubiho, věnovaného 
tentokrát sochaři Otto Gutfreundovi. Při-
praveno je též keramické tvoření pro malá 
stvoření. 
Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Vstupné 30 Kč

  Současný izraelský film: 
Kadosh
Filmová teoretička Alice 
Aronová představí film 

Kadosh (Izrael, Francie 1999, 110 min), který 
zachycuje ultraortodoxní komunitu Židů 
a fascinující příběh lásky očima jednoho 
z nejvýraznějších izraelských režisérů 
Amose Gitaie. Sestry Rivka a Malka žijí 
v jeruzalémské 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 komunity vyloučen, protože nastoupil 
službu do armády. V originálním znění s čes-
kými titulky.
Vstupné 30 Kč
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 Židovská témata a postavy 
u Marie von Ebner-Eschen-
bachové, Ferdinanda Saara 
a Jakoba Julia Davida

U dvou největších realistických autorů 
z Moravy, Marie von Ebner-Eschenbachové 
a Ferdinanda Saara by čtenář židovská 
témata asi neočekával – a přece v jejich 
díle jsou! Profesorka Ingeborg Fialová ve 
své přednášce představí několik povídek 
těchto tří autorů a nabídne obecnější závěry 
k tématu židovské asimilace, které na konci 
19. a počátku 20. století hrálo podstatnou roli 
ve společnosti i literatuře.
Vstupné 30 Kč

 Brány ghetta se otevřely: 
Teritoriální ghetto
Cyklus přednášek Brány ghetta 
se otevřely se zaměří na otázku, 

jak se v případě několika konkrétních židov-
ských komunit na Moravě projevily důsledky 
emancipace. Historik z Židovského muzea 
v Praze Daniel Baránek se v první přednášce 
zaměří na teritoriální hledisko a na příkladu 
Hranic a Loštic ukáže, jak se Židé usazovali 
v původně křesťanských částech měst a jaké 
důvody a důsledky měla migrace Židů z ghett 
do atraktivnějších měst.
Vstupné 30 Kč

  

kulTura v obcích

Žo liberec
 
  Hradby a brány Jeruzaléma

Přednáška Karla Hrdličky pořá-
daná za laskavé podpory NFOH.
 ŽO Liberec, Rumjancevova 1362, 
Liberec

Žo PlZeň

 Soudobé česko-izraelské 
vztahy
Jistý český diplomat na dotaz, 
jaké jsou česko-izraelské 

vztahy, konstatoval, že česko-izraelské 
vztahy jsou tak vynikající, že už je ani 
nelze kam dále zlepšovat a mohou se pouze 
zhoršit. Z čeho tato nadstandardní kvalita 
vztahů mezi Českou republikou a Státem 
Izrael pochází a jak se konkrétně projevuje 
v praxi? Co si mohou navzájem dát dvě malé 
izolované země nacházející se na odlišných 
světadílech, oddělené mořem a stovkami 
kilometrů pevniny? Odpovědi na tyto 
otázky nabídne přednáška Zbyňka Taranta 
z Katedry blízkovýchodních studií FF ZČU 
v Plzni. Vstup volný
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Významné židovské osobnosti 
a vztah k obci Štěnovice
Přednáška o pěti židovských 
osobnostech, které se vážou 

k obci Štěnovice, jejichž význam sahá až 
za hranice Čech. Ignác Lederer – novinář 

a spisovatel, Louis Eduard Levy – fotograf 
a vynálezce, Carlo Schanzer – politik, Vítěz-
slav Lederer – uprchlík z Osvětimi, Hanuš 
Josef Treichlinger – Brundibár.
Přednáší PhDr. Alena Vlčková
Vstup volný
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Kabalat šabat s povídáním
Kabalat šabat s povídáním 
o Indii, vlasti hinduistů, 
muslimů, židů a křesťanů, aneb 

Sylviiny toulky obrovskou zemí.
Vede: Sylvie Wittmannová
Při oslavách Kabalat šabat uvítáme 
i případný příspěvek ke košer či vegetarián-
skému pohoštění. Děkujeme.
Dům šámese, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Projekce v synagoze 
Promítání filmu „Děti z Tere-
zína a monstrum s knírkem“ 
přímo v synagoze.

Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň

 The George Washington 
University Singers
Koncert představí klasickou 
hudbu ve svém netradičním 

podání, spirituály a skladby například Bona, 
Coplanda, Casalse a dalších.
Jejich projev je ryzí, uhrančivý a je složením 
i kvalitou jedinečný. 
Je proto čest, že se rozhodli vystupovat u nás, 
v Plzni a probudí nový život ve zdech naší 
synagogy. Jste srdečně zváni ke společnému 
prožití tohoto neopakovatelného večera.
Vstup volný
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Zrození moderního 
antisemitismu
Zatímco pro náboženský antiju-
daismus jsou typické teologické 

argumenty, od osvícenství se protižidovská 
nenávist přetavuje v obviňování na základě 
sociální nerovnosti, problémů společnosti, 
nacionalismu nebo rasy. K původnímu 
náboženskému antijudaismu se v novověku 
přidružuje obviňování Židů z krizí moderní 
společnosti na základě pseudovědeckých 
argumentů.
Přednáší Mgr. Věra Tydlitátová, Th. D. 
Vstupné dobrovolné
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Židovské hřbitovy: Nečtiny
Židovský hřbitov Nečtiny 
pochází z druhé poloviny 
17. století. V průběhu 18. století 

nabýval na významu, neboť se zde pohřbí-
valo i ze vzdálených míst – Štědré, Žlutic, 
Močidlce. Hřbitov byl těžce poškozen nacisty 
i následným rozkrádáním náhrobků za 
komunismu. Je jedním z posledních hřbi-
tovů Plzeňského kraje, které ještě čekají 
na svou opravu, ale jeho lepší časy právě začí-
nají. Přednáší PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal.
Přednáška je součástí cyklu o židovských 

hřbitovech v okolí Plzně. Vstup volný
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Nový antisemitismus 
a jak ho poznat
Po šoa se primitivní antise-
mitismus stal společensky 

neúnosným a zdálo se, že jeho rozvoj 
definitivně skončil. Nicméně protižidovská 
nenávist se přetavila do předimenzované, 
iracionální a mnohdy fanatické kritiky Státu 
Izrael. Tato nenávist spojuje krajní pravici 
(neofašismus a neonacismus) s intelektuální 
ultralevicí. Zatímco neonacismus lze snadno 
identifikovat a bývá odsuzován, akademický 
antisemitismus, bojkoty Státu Izrael a levi-
cové kampaně zůstávají společensky přijatel-
ným diskursem. Důležité je dokázat rozlišit 
legitimní kritiku kroků izraelské vlády od 
skrytých forem současného antisemitismu.
Přednáší Mgr. Věra Tydlitátová, Th. D. 
Vstupné dobrovolné
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň

Žo Praha

 Vzpomínka na BIIb
V 17.00 bude zahájena vzpo-
mínková akce v odjezdové 
hale nádraží Bubny, kde zazní 

hudební kompozice E. Schulhoffa, M. Ravela 
a J. Ježka, od 18.00 budou otevřeny prostory 
Velké dvorany Veletržního paláce, kde bude 
k vidění výstava Památníku ticha Druhý 
život Vendulky V. a od 18.30 zde proběhne 
zahájení slavnostního koncertu v podání ost-
ravského souboru International Ensemble.
Památník ticha, Praha-Bubny

Žo TePlice
 
 81. výročí vypálení teplické 

synagogy
Vzpomínková akce a výstava 
o historii teplické synagogy ve 

Společenském klubu ŽO.
Klub ŽO Teplice, Lipová 25, Teplice

 Purim
Odpolední bohoslužba Mincha 
vedená chazanem FŽO Danny 
Vaňkem a sváteční čtení svitku 

Megilat Ester a večerní bohoslužba Maariv.
Poté bude následovat purimový raut v klubu 
ŽO, k dobré náladě zahraje a zazpívá Michael 
Diego Bransburg.
Příspěvek na občerstvení: dospělí 150 Kč, 
děti 75 Kč. 
Purim je veselý svátek s maskami či s pěk-
ným svátečním ohozem! Těšíme se na vás!
ŽO Teplice, Lipová 25, Teplice

 Chasidští rabíni a jejich 
dynastie
Téma: Chasidut Gur
Přednáška předsedy Chevra 

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

Aní Purim

Já jsem Purim, já jsem Purim
radostný a veselý
Zdali jen jednou v roce
nepřicházím přebývat jako host?
La, la, la…

Rabi Purim, rabi Purim,
Řekni mi tedy, proč,
Proč nemůže být Purim  
dvakrát v týdnu?
La, la, la…

Hurá Purim, hurá Purim,
udeřte do bubnu a činelů.
Hej, kdo nechá Purim aby přišel
na měsíc, na dva měsíce?
La, la, la…

Levina Kipnise (Ukrajina, 1890 – Izrael, 1990), 
který napsal slova k písni Ani Purim, známe 
už velmi dobře jako autora mnoha jiných 
dětských a svátečních písní – například cha-
nukové písně Ner li. Autor melodie Nachum 
Nardi spolupracoval s Kipnisem na několika 
písničkách. Nardi se narodil roku 1901 

v Kyjevě a od roku 1923 žil v Izraeli až do své 
smrti v roce 1977. Nachum Nardi byl klavíri-
sta a skladatel a hudbu studoval na akademii 
ve Vídni. Má na svém kontě melodie k mnoha 
oblíbeným zlidovělým a dětským hebrej-
ským písním, nicméně vedle toho také větší 
symfonická díla.

Ani Purim napsali Kipnis s Nardim 
v roce 1923. Není bez zajímavosti, že stejnou 
melodii má také písnička o malém dama-
novi s názvem Ha-šafan ha-katan. Melodie 
původně určená pro Ani Purim se zpozdila, 
a tak dal Nardi k dispozici Kipnisovi tento 
nápěv, který už písni zůstal.

ֲאִני ּפּוִרים, ֲאִני ּפּוִרים
ַח ֵמַח ּוְמַבּדֵ שָׂ

ָנה ָ ּשׁ ַעם ּבַ ֲהלֹא ַרק ּפַ
ָאבֹוא ְלִהְתָאֵרַח?

ָלה, ָלה, ָלה...

י ּפּוִרים י ּפּוִרים, ַרּבִ ַרּבִ
ֱאמֹר ָנא ִלי ַמּדּוַע

ַמּדּוַע לֹא ָיחּול ּפּוִרים
בּוַע? ָ ּשׁ ֲעַמִים ּבַ ּפַ

ָלה, ָלה, ָלה...

ֵהיָדד ּפּוִרים, ֵהיָדד ּפּוִרים
ִים ַהּכּו ּתֹף ּוְמִצְלּתַ

ן ּוָבא ּפּוִרים הֹו ִמי ִיּתֵ
ִים? ְלֹחֶדׁש ְלָחְדׁשַ

ָלה, ָלה, ָלה...


