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Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
tento Maskil je více speciální, než 

jsme si před měsícem mysleli. Mělo to být 
číslo „jen“ pesachové, ale je to také číslo 
„koronavirové“. Doufám, že Vám čtení 
zpříjemní případnou karanténu a další 
nemilá, ale nutná opatření týkající se 
nemoci COVID−19. Stihli jsme ještě oslavit 
Purim, o kterém přinášíme také fotodo-
kumentaci. Bylo to veselé, ovšem Pesach 
oslavíme výjimečně jen a pouze ve svých 
domácnostech s těmi nejbližšími. Dou-
fejme, že větší společné sedery si užijeme 
zase za rok. Letos se můžeme propojit 
díky sociálním sítím (snad půjde elektřina 
a internet nebude v čase slavnostní sede-
rové hostiny přetížen), což rabíni povolují. 
Přinášíme několik typů na zpestření 
sederu, zajímavé úkoly spojené s vyprávě-
ním příběhu o odchodu z Egypta pro děti 
i dospělé a také povzbudivá slova Ivana 
Kohouta a Davida Petera. Poděkování patří 
všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, 
kteří se zapojili do pomoci potřebným.

Pobývání doma snad pomohlo k lep-
šímu pesachovému úklidu a přípravám. 
Všechno zlé je k něčemu dobré. V klidu 
domova si můžete přečíst o časech ještě 
obtížnějších, tedy o epidemii cholery 
a také o vyhnání Židů ze Španělska. Dob-
rodružný byl nucený návrat naší redak-
torky Ráchel z Izraele do České republiky, 
o situaci v Izraeli si též můžete přečíst.

Poněkud skromnější je tentokrát kul-
turní nabídka, ale nevěste hlavu, mnoho 
zajímavých aktivit najdete i online. Jen 
je nutné sledovat Facebook Bejt Simcha, 
program průběžně zveřejňujeme. Online 
se také budou poprvé číst jména obětí šoa 
21. dubna.

Prožijme letošní zvláštní Pesach košer, 
spokojeně, cesta za svobodou je mnohdy 
obtížná, ale vždycky smysluplná.

vaše redakce

rabínské slovo

Třísté výročí narození 
Vilenského Gaona
Ha-Gaon rabi elijahu, HaGra 
הגר״א – הגאון רבי אליהו

Rabi Elijahu ben Šlomo Zalman z Vilniusu 
nebo prostě Vilenský Gaon (Génius) se narodil 
prvního pesachového dne, 15. nisanu roku 
5480 (23. dubna 1720) v městečku Sielec 
v Brestské oblasti Ruského impéria (dnes 
Bělorusko) v rabínské rodině. Jeho dědeč-
kem byl rabín Moše Rivkes, autor komentáře 
k Šulchan Aruchu Be’er ha-gola הגולה באר.

Rabi Elijahu byl za svého života považo-
ván za jednoho z nejvýznamnějších učenců 
své doby a je znám jako jedna z největších 
halachických autorit novodobého židovstva. 
Již v raném věku proslul svou genialitou 
a fenomenální pamětí, které se snoubily 
s hlubokou zbožností a duchovní čistotou 
života. Traduje se, že ve čtyřech letech znal 
zpaměti celý Tanach. V sedmi letech se krát-
kou dobu učil v litevském městě Kėdainiai 
Talmud u rabína Mošeho Margalita, autora 
glos k Jeruzalémskému Talmudu Pnej Moše 
-Již v raném mládí znal Elijahu zpa .משה פני
měti některé talmudické traktáty. Později, až 
do stáří, se učil sám, neboť nebyl nikdo, kdo 
by znal tolik, aby jej mohl učit. V osmnácti 
letech se oženil s Hanou, dcerou Jehudy 
Leiba z Kédainiai. Rebecin Hana jej až do své 
smrti v listopadu 1782 provázela po většinu 
jeho života a porodila mu osm dětí. Starala se 
také o vše, co souviselo s dennodenním živo-
tem, jen aby se rabi Elijahu mohl zcela oddat 
učení. Po jejím skonu se časem rabi Elijahu 
podruhé oženil s vdovou Gitl, dcerou rabiho 
Meira Lunze z Chelmu.

Rabi Elijahu v mládí cestoval po evrop-
ských obcích. Navštívil židovské pospolitosti 
v Polsku, např. v Zolkiewě, Lesznu, pobýval 
v Berlíně, Praze a v Amsterodamu, kde se 
setkal s vynikajícími učenci a rabíny. Roku 
1745 se usadil ve Vilniusu a postupně si zís-
kal věhlas v židovském světě jako vynikající 
učenec své generace – גדול הדור.

Například roku 1756 ve sporu mezi rabí-
nem Jonatanem Eybeschützem a rabínem 
Jakobem Emdenem ohledně údajné Eybe-
schützovy šabatiánské hereze, se Eybeschütz 
odvolával na mínění Vilenského Gaona. 
Tehdy rabi Elijahu zdvořile odmítl být v této 
při arbitrem: „Kdo jsem já, z daleké země 
a mladý věkem, uzavřené povahy, aby mi 
naslouchali?“

Roku 1760 rabi Elijahu soustředil okolo 
sebe kruh vynikajících žáků, kteří tvořili 
intelektuální základ jím založené ješivy. 
Jedním z jeho nejvýznamnějších žáků byl 
Chajim z Voložina (1749–1821), který se po 
smrti svého Mistra začal zabývat založením 
ješivy ve svém rodném Voložinu, kde by 

pokračoval učit podle systému a v duchu 
Vilenského Gaona. To se mu roku 1803 poda-
řilo a voložinská ješiva se stala prototypem 
všech ‚litvackých‘ ješiv.

Rabi Elijahu odmítl zastávat rabínský 
či jiný veřejný úřad ve vilniuské židovské 
obci, pravděpodobně kvůli tomu, že by se 
pak nemohl zcela věnovat studiu. Přesto mu 
židovská obec poskytovala prostředky pro 
jeho rodinu a na chod jím založené ješivy. 
Tato materiální pomoc svědčila o velkém 
respektu k učenosti a moudrosti rabína 
Elijahu, jenž byl v té době uznávanou hala-
chickou autoritou aškenázského židovstva.

Vilenský Gaon byl znám též svým abso-
lutně negativním postojem k chasidskému 
hnutí, které se v jeho době velmi rychle šířilo 
východními oblastmi Evropy. Rabi Elijahu 
považoval chasidismus za herezi, která čerpá 
z rituální nečistoty – מהטומאה.

Roku 1772 se Vilenský Gaon ujal vedení 
organizovaného boje proti chasidskému 
hnutí a vilenská židovská obec vyhlásila pod 
jeho vlivem nad chasidy cherem – klatbu. 
Když se chasidé snažili o smír a poslali do 
Vilniusu delegaci chasidských představitelů, 
odmítl se s jejími členy setkat. Podobně tomu 
bylo též o pět let později, roku 1777.

Je mnoho názorů, proč se Vilenský Gaon 
tak striktně stavěl proti chasidskému hnutí. 
Jedním z nich je, že se obával, že chasidis-
mus ohrožuje komunitní základy rabínského 
učení, když upřednostňuje emoce před 
rozumem, a navíc se obával, že se jedná 
o nové mesianistické hnutí frankistického 
typu. Jiní tvrdili, že chasidismus byl podle 
něj hnutím posměvačů pohrdajících učenci, 
kteří tomuto hnutí oponovali. Rabín Josef 
Dov Ha-Levi Solovejchik (1903–1993) též 
uvedl, že Vilenský Gaon pozoroval obrovský 
rozmach chasidského hnutí, a to jej utvrdilo 
v názoru, že to jde o „satanovo dílo“, neboť 
svatost uprostřed židovského lidu se rozmá-
hala a prosazovala pomaleji než nové hnutí. 
Jsou i tací, kteří uvádějí, že jeho opozice vůči 
chasidismu byla vyzvána skutečností, že 
u chasidů se soustřeďoval důraz na duchov-
ního vůdce, na „cadika, který je základem 
světa“, a pro nějž byl stvořen svět a pouze 
jeho prostřednictvím je možné komunikovat 
s Bohem. Vilenský Gaon se obával, že to 
povede ke kultu osobnosti člověka, jako se 
to stalo u křesťanů. Vilenský Gaon ve svém 
listu nazývá chasidismus modloslužbou – 
 Takové vyjádření poukazuje .עבודת עץ ואבן
na teologickou stránku jeho opozice vůči 
chasidismu, který podle něj protiřečí zákla-
dům židovské víry.

Rabi Elijahu se zajímal také o poznatky 
z různých vědních oborů a o historii, i když 
v nich viděl pouze prostředek, který může 
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pomoci k pochopení složitých talmudic-
kých a halachických otázek. Proto také 
podporoval překlady vědeckých děl z oblasti 
přírodních věd do hebrejštiny. Také chtěl, aby 
se do hebrejštiny přeložila díla Josefa Flavia, 
neboť správně předpokládal, že by mohla 
pomoci k pochopení mnohých míst v Tal-
mudu a midraších spojených se Svatou zemí. 
Rabi Elijahu se také sám snažil psát knihy 
o místopisu země Izraele, o matematice, 
chemii a astronomii. Své vědomosti v těchto 
oborech čerpal z židovských středověkých 
pramenů.

Zajímavá je i skutečnost, že po roce 1780 
se Vilenský Gaon chtěl odstěhovat do země 
Izraele, kde se plánoval se svými přívrženci 
a žáky usadit a změnit tak pustotu Svaté 
země. Chtěl v ní vytvořit zvláštní skupinu 
učenců, kterou nazýval Muži víry, a tak 
přispět k příchodu Mesiáše, který měl podle 
jeho předpokladu přijít roku 1840. Gaon však 
dojel jen do Königsbergu (dn. Kaliningrad) 
a z neznámých důvodů se opět vrátil do 
Vilniusu. Tam působil až do své smrti 19. tišri 
5558 (9. října 1797). Po Gaonově smrti se 
mnozí jeho žáci a přívrženci do země Izraele 
nakonec vystěhovali a znovu obnovili aške-
názskou pospolitost ve Svaté zemi.

Vilenský Gaon je autorem více než sedm-
desáti rukopisů, z nichž však za jeho života 

žádný nevyšel tiskem. Teprve po jeho smrti 
padesát knih a komentářů, které napsal, 
vyšlo tiskem, a tak se široké židovské vrstvy 
mohly seznámit s jeho jedinečným a obsáh-
lým dílem.

Jsou to například Komentáře na Tóru 
-Aderet Elijahu al ha) אדרת אליהו על התורה
-Tora) nebo Komentáře na prorocké knihy 
a Písma אדרת אליהו על נביאים וכתובים (Aderet 
Elijahu al Neviim u’Chtuvim), Komentáře 
na Mišnu חידושי הגר"א על המשניות (Chidušej 
HaGRA al ha-Mišnajot), Komentář na Šul-
chan Aruch באור הגר״א על שולחן ערוך (Be’ur 
HaGRA al Šulchan Aruch), Elijášovo slovo – 
Komentář k Jobově knize

-Dvar Eli) דבר אליהו – באור על ספר איוב
jahu – Be’ur al sefer Jov), Komentáře ke knize 
Zohar ספרא דצניעותא עם ביאור הגר״א (Safra 
d’cniuta im bi’ur HaGRA), Elijášův dopis – 
komentář na Píseň písní a Habakuka מכתב 
 Praha 1811. Dále ,(Michtav Elijahu) אליהו
uveďme ještě Elijášův seder – komentář na 
pesachovou hagadu סדר אליהו (Seder Elijahu), 
Praha 1814 a mnoho dalších významných 
knih.

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

duben 2020
Vzhledem k opatření související 
s pandemií nemoci COVID-2019 také 
Bejt Simcha musela omezit konání 
bohoslužeb i dalších akcí.

Sledujte však naše facebookové 
stránky a e-maily. V případě dotazů nás 
neváhejte kontaktovat.

Těšíme se opětovné osobní setkání.

Jeden z portétů vilenského Gaona 
(zdroj: wikimedia)



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

3. Volby v čase „korony“
na začátku března se v izraeli konaly 
parlamentní volby. byly to již druhé 
předčasné volby vypsané poté, co 
se ani po předčasných volbách v září 
tohoto roku nepodařilo sestavit funkční 
vládu. Tento text nemá reportovat 
o rekordně nejvyšší účasti izraelských 
voličů (71‚5 %), o vítězství strany likud 
(29‚46 %) ani o negativním dopadu již 
třetích parlamentních voleb vypsaných 
během jednoho roku. Tyto volby byly 
totiž pozoruhodné a historicky jedinečné 
a zajímavé také z jiného důvodu.

Začátkem března se v Evropě rozbíhala pan-
demie nového koronaviru a první případy 
nemoci způsobené tímto virem se objevily 
i v Izraeli. Stát Izrael začal v souvislosti 
s šířením nového koronaviru ve světě velice 
záhy přijímat přísná opatření jako omezení 
mezinárodní dopravy a preventivní karan-
tény pro cestovatele a navrátivší. Začátkem 
března měl tedy Izrael v karanténě už více 
než pět a půl tisíce lidí.

Předčasné parlamentní volby vypsané na 
2. 3. 2020 tak byly ohroženy a Izrael stál před 
výzvou, jak za dané situace uspořádat řádné 
demokratické volby a umožnit i voličům 
v karanténě se jich zúčastnit. Mohlo by se 
zdát, že technologická velmoc, jakou Izrael 
je, již pořádá volby online. Opak je pravdou. 
Volit se chodí do místních škol podle oblasti, 
do níž spadáte dle svého bydliště – podobně 
jako v Česku. Kam nyní ale poslat voliče 
v karanténě?

Nakonec byl nečekaný problém vyřešen 
formou tzv. karanténních volebních stanů. 

Šlo o přístřešky postavené na volném 
prostranství nebo vyklizených parkovištích, 
kam se měli dostavit voliči v karanténě, 
kterým bylo za tímto účelem dovoleno 
karanténu výjimečně přerušit. Tyto 
stany obsluhovalo několik pracovníků ve 
sterilních oblecích s respirátory, brýlemi 
a gumovými rukavicemi. Na místě předali 
zájemcům (také v rouškách a rukavicích) 
volební lístky. Ti pak odvolili před očima 
komise sedící za nepropustnou fólií. 
Tímto způsobem v Izraeli volilo přes 4 000 
izraelských občanů. Celkem 12 speciálních 
volebních karanténních stanů vyrostlo po 
celé zemi. Jen v hlavním městě Jeruzalémě 
měli občané v karanténě hned dvě možnosti, 
kam jít využít své voličské právo.

Mohlo by se zdát, že tímto způsobem 
se Izrael důstojně vyrovnal s nečekaným 
problémem. Konec kuriózních voleb to však 
nebyl. Po uzavření volebních místností 
a stanů a po sečtení všech „neinfikovaných“ 
volebních lístků nastal další nečekaný 
problém. Členové komise odmítli spočítat 
volební lístky karanténních voličů, neboť 
se obávali případné nákazy. Nakonec byli 
o spočítání hlasů karanténních voličů 
požádáni pracovníci Magen Adom (Červené 
hvězdy – izraelská obdoba Červeného kříže) 
a celá záležitost se tak mohla uzavřít.

A výsledek? Mezi karanténními voliči 
zvítězila s velkým přehledem strana Kachol 
Lavan (Modrá Bílá) Bennyho Ganze s 2086 
hlasy.

rÁcHel PoloHovÁ
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Žalmy za nemocné a v ohrožení
Žalm 130
1.  Poutní píseň. Z hlubin bezedných tě 

volám, Hospodine,
2.  Panovníku, vyslyš můj hlas! Kéž tvé ucho 

pozorně vyslechne moje prosby.
3.  Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepra-

vosti, kdo obstojí, Panovníku?
4.  Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ 

bázeň.
5.  Skládám naději v Hospodina, má duše 

v něho naději skládá, čekám na jeho 
slovo.

6.  Má duše vyhlíží Panovníka víc než 
strážní jitro, když drží stráž k jitru.

7.  Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina 
je milosrdenství, hojné je u něho vykou-
pení,

8.  on vykoupí Izraele ze všech jeho nepra-
vostí.

 תהילים ק"ל
ים ְקָראִתיָך ְיהָוה׃ ֲעַמּקִ ֲעלֹות ִמּמַ יר ַהּמַ א. ׁשִ

בֹות ְלקֹול ֻ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקׁשּ ְמָעה ְבקֹוִלי ּתִ  ב. ֲאדָֹני ׁשִ
ֲחנּוָני׃ ּתַ

ָמר־ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד׃ ׁשְ ג. ִאם־ֲעוֺנֹות ּתִ
ֵרא׃ ּוָ ִליָחה ְלַמַען ּתִ ָך ַהּסְ י־ִעּמְ ד. ּכִ

י׃ י ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלּתִ ָתה ַנְפׁשִ יִתי ְיהָוה ִקּוְ ה. ִקּוִ
ְֹמִרים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר׃ י ַלאדָֹני ִמׁשּ ו. ַנְפׁשִ

ה י־ִעם־ְיהָוה ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ ָרֵאל ֶאל־ְיהָוה ּכִ  ז. ַיֵחל ִישְׂ
ִעּמֹו ְפדּות׃

ָרֵאל ִמּכֹל ֲעוֺֹנָתיו׃ ה ֶאת־ִישְׂ ח. ְוהּוא ִיְפּדֶ

víra

Víra v období COVID-19 
v tomto složitém období pro 
celou židovskou komunitu 
a společnost přinášíme 
několik povzbuzujících slov.

Vážení členové Bejt Simcha, 
milí přátelé,
dovolte mi obrátit se na vás v souvis-

losti se současnou nesnadnou situací.
Naše společnost v těchto dnech 

prochází zkouškou. Nahlédneme-li však 
do modlitební knihy, skoro na každé 
stránce uvidíme, že židovský lid již mnoho 
podobných zkoušek překonal. U zkoušky 
současné tomu proto nebude jinak. Moc-
nou rukou nás Hospodin vyvedl z Egypta 
a stejně tak nás vyvede i ze sevření nemoci. 
Smlouva, kterou Svatý, budiž veleben, 
s našimi předky uzavřel, je věčná a věčná 
proto bude i Jeho ochrana nad námi. 
Připomínka zkoušek našeho lidu – svátek 
Pesach – je nyní téměř za dveřmi. Bude-li se 
se mnou kdokoli z vás chtít spojit, rád vám 
budu ve všech ohledech nápomocen.

Myslím na všechny členy a přátelé naší 
kongregace a přeji vám pevné zdraví

ivan koHouT 
kantor bejt Simcha 

Vážené dámy a pánové, drazí souvěrci!
Všechny Vás z celého srdce zdravím 
a myslím na Vás nejen v modlitbách. 

Zažíváme společně nelehkou dobu, 
která je naší osobní zkouškou solidarity 
jeden k druhému. Nebylo tomu jinak ani 

v dobách minulých. Vždy je ale náš národ 
vydržel, nedal se srazit na kolena.

Tento cíl stojí i teď před námi: nevzdat 
se, napřímit se a udržet si za každou cenu 
dobrou mysl. Právě ta nás dokáže převést 
přes toto nelehké období. Máme k tomu na 
podporu ducha i fyzických sil modlitby-
-žalmy, které četli naši předci v jejich 
těžkých chvílích. 
Vzhledem k opatřením vlády a k ochraně 
zdraví nás všech, jsme museli zavřít 
všechny synagogy. Pojďme se ale ve svých 
domovech začíst do modliteb-žalmů a najít 
v nich oporu! Jedná se hlavně o žalmy 6, 13, 
20, 102, 130.

Přeji a posílám Vám všem hodně sil 
a víry, že se tato „korono-doba“ přežene, my 
ji ustojíme stejně jako naši předci – s vírou 
v dobu lepší.

Ze srdce a pln naděje

david PeTer 
Vrchní pražský rabín

dění v bs 

Purim
v pondělí 9. března, tedy těsně před 
zavedením opatření souvisejících 
s nemocí covid-19, jsme ve třetím 
patře pražské židovské radnice oslavili 
Purim. někteří již bojovali buď s běžnou 
chřipkou nebo již v předtuše karantény 
zůstali doma. Přesto se nás sešlo dost 
na sehrání krátké purimové hry. druhou 
část knihy ester jsme si poté společně 
přečetli. snad se nám podaří si celý 
příběh zahrát třeba příští rok. následně 
se větší část účastníků připojila ke 
společné oslavě svátku Purim v jídelně.
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Seder ve společnosti či karanténě, 
ale vždy zajímavě
Je možné, že letošní Pesach oslavíme 
všichni jen ve svých domácnostech 
s nejbližší rodinou. Především děti pak 
uvítají zpestření večeře a čtení Hagady 
dalšími aktivitami, které připomínají 
východ z otroctví. Přinášíme tedy 
několik tipů na sederové aktivity pro 
děti i dospělé. a pokud jste už měsíc 
v karanténě, užijete si vše dvojnásob. 
nechybí ani recepty na skvělé pesachové 
menu.

Aktivity
vyrobte si talíř na odkapávání vína na 
egyptské rány
Je zvykem během večeře odkapávat na talíř 
trochu vína z 2. poháru při vyjmenování 
každé z 10 ran. Vy si můžete připravit 
speciální papírový talíř nebo jen dát vytiš-
těný papír na talíř a dávat kapky přímo na 
obrázky. Originál je na http://clipart-library.
com/clipart/19-RidRpy6nT.htm

ukažte dětem scénář večera
Vřele doporučujeme pověsit nad stůl nebo 
vylepit v blízkosti stolu scénář večera. 
Obrázky pomohou dětem orientovat se 
v tom, kde právě v sederu jsme, co už je za 
námi, co nás ještě čeká, kdy přijde jídlo, afi-
koman… a pomáhají také těm návštěvníkům 
sederu, kteří jsou na pesachové hostině 
poprvé, nebo ji příliš neznají.

vyrobte sederové talíře
Vysvětlete dětem předem význam jednot-
livých pokrmů na sederovém talíři. Co sem 
patří?

Zroa – pečená kost představující beránka, 
bejca – vařené vejce (tradiční smuteční jídlo), 
maror – křen či římský salát tedy hořká 
bylina připomínající otroctví a nařízení 
zabíjet židovské novorozence, charoset – 
strouhaná jablka s medem, ořechy, datli, 
skořicí a červeným vínem symbolizující 
maltu, se kterou museli židovští otroci 
pracovat, karpas – petržel či brambora, tedy 
zelenina rostoucí v půdě a symbolizující 
otrockou práci s hlínou. Na talíř (či stůl) patří 
také miska slané vody, která připomíná slzy 
a Rákosové moře.

Nechte děti, aby si takový talíř samy vyro-
bily. Můžete použít jednorázové papírové 
talíře nebo vystřihnout tvar talíře ze čtvrtky. 
Pak už můžete směle malovat všechny 
tradiční ingredience. Pokud máte dost místa 
na stole, můžete jej pak ofotit, namnožit, 
zalaminovat a udělat z něj mini sederový 
talíř pro každého stolovníka.

deset egyptských ran
Vřele doporučujeme také přímo si zpřítomnit 
egyptské rány u stolu se vší parádou různými 
pomůckami.

Rány jsou následující: 
1. Voda se proměnila v krev 
2. Egypt zaplavily žáby 
3. Všude byl obtížný hmyz 
4. Egypťany sužovala nepříjemná divá zvířata 
5. Všechna hospodářská zvířata postihl 
dobytčí mor 
6. Na tělech Egypťanů se objevily bolestivé 
vředy 
7. Z nebes padaly kroupy (či jiné kusy 
hmoty… to v Tóře není úplně jasné) 
8. Zbytky úrody požraly kobylky 
9. Celý Egypt zahalila tma 
10. Egyptem prošel anděl smrti a zabil ve 
spánku všechny prvorozené Egypťany

Materiál ke zpřítomnění ran najdete 
určitě doma v šuplíku s potřebami pro 
domácnost, mezi hračkami svých dětí 
nebo je pořídíte jednoduše během jediného 
nákupu (nejlepší na takové nákupy jsou 
vietnamské obchody „se vším možným“). My 
doporučujeme následující propriety:

Na krev použijte barvu na vajíčka, kterou 
obarvíme čirou vodu ve velké sklenici.

Na žáby pískací žábu, kterou přeskáčete 
každému po hlavě a obličeji.

Hmyz zpřítomní malé děti bzučením 
a tím, že se všem pustí prstíky do vlasů 
a polechtají je.

Na zvěř určitě najdete mnoho kandidátů 
mezi plyšáky svých dětí.

Na mor stačí vzít pár figurek hospodář-
ských zvířat z lega nebo jiné hry, postavit 
je na stůl a porazit je na bok na znamení 
onemocnění morem.

Vředy pak zpřítomníme nálepkami, 
kterými můžete všechny kolem sebe polepit 
(popřípadě pokud nechcete porušit hala-

chické pravidlo, podle kterého se lepit nesmí, 
poďobejte všechny namáčknutou jahodou 
nebo kompotovanou třešní).

Krupobití obstarají rozhozené pingpon-
gové míčky (můžete nahradit kuličkami 
papíru).

Kobylky si připomeneme šustivým 
bublinkovým obalem, kterým budeme šustit 
každému do uší, aby si představil, jaký zvuk 
kobylky v Egyptě způsobily.

Pokud nezapomenete, řekněte všem 
účastníkům, aby si přinesli sluneční brýle – 
těmi můžete zpřítomnit tmu (popřípadě jen 
zavřete oči).

Smrt prvorozených si můžete připome-
nout tím, že nalepíte na dveře červenou izo-
lepu, podobně jako židé v Egyptě potřeli své 
dveře krví, aby se anděl smrti jejich domovy 
překročil. Pokud červenou izolepu nemáte, 
můžete použít červený papír nebo červenou 
stužku.

Až rány zpřítomníte, nezapomeňte 
s dětmi promluvit o tom, jaké byly jejich 
okolnosti. Všechny rány postihly pouze 
egyptský lid a oblasti Gošen, kde bydleli Židé, 
se vyhnuly. Rány seslal na Egypt Bůh proto, 
že faraon se zprotivil jeho vůli a odmítal 
propustit židovský lid, který pod jeho vládou 
trpěl – přivedl tak svou špatnou vládou 
neštěstí na Egypťany, které měl správně chrá-
nit – podobně je to i dnes, kdy obyčejní lidé 
někdy trpí za špatné rozhodnutí lidí v čele 
svých zemí. Důležité je dětem vysvětlit, že 
Židé nad ranami, které Egypťany postihly, 
nijak nejásali. Právě proto, že i dnes chápeme 
utrpení obyčejných Egypťanů, odebíráme 
při vyjmenovávání ran víno z 2. poháru vína, 
abychom alespoň symbolicky umenšili svou 
radost během sederu.

kaTeřina MikulcovÁ

sederový talíř si 
můžete také vyrobit.
Foto k. Mikulcová
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rePorTÁŽ

Jen žádnou paniku!
Volám pár dní před odletem, jak mi dopo-
ručila, a doufám v nějaké informace nebo 
popis událostí, které by měly následovat po 
mém příletu. Volám jednou, dvakrát a pak 
konečně na druhé straně to někdo zvedá. 
„Zošo, slyšíš mě?“ V odpovědi mi přichází 
přiškrcený, chraplavý hlásek člověka, který 
bojuje s vydáním nějakého artikulovaného 
zvuku. Po několika chvílích plných zmate-
ných slov pochopím, že je fakt nemocná, že 
leží v nemocnici a že až přiletím do Izraele, 
tak napravo, v příletové hale mají být čer-
vené židličky a tam se to všechno odehraje. 
Cítím, že bližší informace již nedostanu, tak 
jí popřeji brzké uzdravení a upínám se na 
jedinou informaci – červené židličky napravo 
v příletové hale.

Jelikož mi potvrdili příjem vyplněné 
přihlášky, zaplacení poplatků a souhlasili 
s nákupem letenky na vybraný turnus, dou-
fal jsem, že už to nemůže dopadnout špatně. 
Vyrazil jsem tedy srdnatě vstříc malému 
dobrodružství.

Jo, já zapomněl. Píšu o své první zkuše-
nosti s brigádou Sar-El (www.sar-el.org), tedy 
dobrovolnické práci pro izraelskou armádu.

levný let může znamenat utrpení, 
ale i další poznání
Let v pozdních hodinách přináší i nepohodlí 
omezeného spánku a dlouhého čekání, ale 
také příležitost se s někým potkat. Před odle-
tem jsem potkal skupinu mířící do Izraele, 
kde bylo hodně mých přátel, ale také zkušený 
„sarelista“. Tak mu říkám: „Honzo, jak to je 
s tím příletem do Tel Avivu, co se pak ode-
hrává?“. Dostanu šokující informaci: „Vpravo 
jsou červená křesílka …“ Nééé, to není možné! 
„Něco dalšího? Praktického?“, ptám se dál. 
„No jasně, kup si tam tu Rav-Kav kartu 
a vedle hned izraelskou datovou SIMku,“ 
získal jsme hned další opěrný bod.

Pak tedy přílet a dotaz účelu mé cesty 
a jestli jsem nebyl v Číně anebo v Itálii, kvůli 
šíření nového koronaviru. A pak nic, žádná 
slavobrána, žádní vítači, žádné nápisy Sar-El, 
nic ani v informacích. Jen žádnou paniku. 
Nakonec, pokud se nedějí věci tak, jak si pře-
jeme, neznamená to, že se dějí špatně. Sedím 
v příletové hale a čekám, a čekám a … Dám 

si unavené těstoviny s několika houbami 
ohřáté v mikrovlnce bratru za tři stovky 
českých korun a čekám. Hodinu, dvě, tři, … 
Pak si všimnu malého hloučku španělsky 
hovořících lidí, co májí khaki batohy a vypa-
dají jako táborníci. Jejich angličtina je ještě 
horší než moje, ale reagují na heslo „sarel“ 
a dovídám se, že někdo přijde v devět, tedy 
za další 3 hodiny. Au. Zeptám se jaký měli let 
ze Španělska a dovídám se, že až z Argentiny 
a že jsou na cestě už dvacet čtyři hodin. Až 
jsme se zastyděl, že si v duchu stěžuji … Ale 
pevný časový bod už jsem měl, tak hurá.

když to začne, už to má spád
Devátá hodina se blíží a červené židličky jsou 
již plné zřejmých sarelistů všech možných 
zemí. Přichází i zjevná šéfka celé administ-
race, paní Miriam se svým týmem. Začnou 
přibývat i mladí vojáci a vojačky, tedy mad-
richim (vedoucí). Improvizovaný stůl, objeví 
se nápis Welcome Sar-El. Tedy si stoupnu 
do fronty na odbavení s připravenými doku-
menty. Dostanu nálepku na hruď s názvem 
mojí skupiny a časem i místem shromáždění 
v hale. Dám si kafe, slupnu sváču a už je to 
tady. Talia a Maya, naše vedoucí – madrichy, 
dvě sympatické a akční dívky ve stejnokro-
jích, už vedou naši skupinku k autobusu 
a tradáá… směr základna.

Přijíždíme na základnu blízko velkého 
města a dostáváme první informace. Holky 
zvlášť, kluci zvlášť, tedy i manželé jsou roz-
děleni a padají hned veselé poznámky typu, 
„no konečně, už bylo na čase“. My, kluci jsme 
dostali krásné plechové kontejnery v pískové 
barvě pro osm lidí, kde jsme byli nakonec po 
třech. Umývárny, záchody a školící místnost 
se stálým pohoštěním. Z mého pohledu 
super. Pak představení důstojníků, kteří nás 
mají na starosti, a prohlídka základny, kterou 

vede sám její velitel. Následuje první sezna-
movací sezení, první informace o pravidlech 
a pak na večeři, kterou máme společnou se 
všemi vojáky. A po večeři program. Ten je 
každý večer jiný a vždy se vztahuje k armádě 
a jejímu fungování. Měl jsem třeba možnost 
poznat vojáky, kteří na základně tráví svoji 
službu, hodnosti v armádě a jaké plní funkce, 
jaký je vojenský slang a jak se rozděluje izra-
elská armáda do jednotlivých skupin a jejich 
barevné rozlišení.

když je dobrá parta, i monotónní práce 
může člověka bavit
Našim hlavním úkolem bylo pomáhat třídit 
a rozdělovat vojenskou výstroj. Tedy to, co 
voják nafasuje a co je třeba občas revidovat 
nebo vyměnit. Vše, co voják potřebuje se 
nachází v takovém pytli. My jsme vyjímali 
vojenské helmy, které se mají revidovat 
a vyměňovat. Tedy pytel z regálu ven, pytel 
otevři, vyndej helmu, z helmy balíček 
první pomoci, ten hoď zpět, helmu nech 
venku, pytel zavři předepsaným způsobem 
a odevzdej zpět do regálu. To vše v prachu 
a víceméně na koleně.

Za půl dne jsme si vše sami zorganizovali 
tak, že podle svých zdravotních a tělesných 
dispozic jsme se specializovali a toho jsme 
se drželi, pokud nebylo třeba pomoci jinde. 
Je třeba zmínit, že v mých šedesáti čtyřech 
jsem byl v naší desetičlenné skupině třetí 
nejmladší. Tu nejtěžší práci zajišťovali 
mladí vojáci. S nimi byla i legrace, protože 
jako všichni mladí lidé se mnohdy přátelsky 
pošťuchovali a byli občas rozjívení. Dokonalý 
návrat do mladých let, jen ta záda, ta záda, ta 
věděla svoje.

Talia s Mayou jsou stále s námi a zajišťují 
komunikaci s vojáky i náš program. Při práci 
nám pouští hudbu, nosí vodu… aby to jako 
bylo příjemnější. Snažily se být k nám milé 
a pouštěly hity světového popu, ale toho 
máme všichni doma dost, tak jsme se doža-

První seznámení 
s vojáky

Červená křesílka v Tel avivu  
na ben Gurionově letišti
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Mi-ka-el počítá helmy

ubytovací kontejnery – 
sweet home

večerní školení 
„sarelistů“

dovali izraelského. Dostali jsme známého 
hitmejkra Golana a na něm jsme si pak trvali 
i pokřikem Golan, Golan. Hlavně proto, že 
s ním zpívali i vojáci a my jsme po zakončení 
každého oddílu skladu na něj tancovali. Fakt, 
nekecám, tancovali a smáli se, a smáli… Jak 
Gary, jeden ze sarelistů poznamenal: „Tak 
hudba mě úplně zbláznila“. Ale práce šla 
od ruky a všichni jsme věděli, že ten večer 
budeme rychle usínat.

sar-el je nejlepší ulpan a jména se 
naučíš až za pár dní
One, two, tree, four, five, done. Počítáte 
helmy a vojákům hlásíte achat, štajim, šaloš, 
arba, chameš, mušlam. Volání na jídlo, ochel 
nebo ma’achal, ohlašování přinesené vody 
ze’u májim, se naučíte brzo. I když převaha 
Američanů s tvrdošíjnou angličtinou to tro-
chu kazí, být tam tři týdny, asi bych už lehce 
tvořil jednoduché věty… Zvláště když máte 
ve skupině Izraelku, co udělala aliju před 
čtyřiceti lety.

Samozřejmě, když se ve skupině vidíš 
poprvé, jméno si hned nezapamatuješ a hle-
dání správného jména trvá déle než jeden 
den. Tak dochází ke komickým situacím, 
kdy na někoho voláš Ron, Ron a on nic. 
Bodejť ne, když je to Ričrd. Některá jména 
jsou neobvyklá, protože v naší skupině 
byli většinou Američané, jen dva Evropané 
a jedna Izraelka. Já jsem byl pro Izraelce 
Michael, protože Michal je jméno pro holku 
a pro Američany zase Majkl. Jen „kluk“ 
z Německa mi říkal Michale, ale jmenoval se 
Volker a vyslovoval se Folk, tak jsem to zase 
motal já.

Ten pocit, když víš, že o tobě někdo ví 
a myslí na tvoje bezpečí
Jeden den, snad to byla středa, nás vezmou 
madrichy stranou, tedy Volkera a mě. Prý, 
že země v Evropě začínají přijímat opatření 
kvůli koronaviru a že jestli chceme, tak nás 
bezodkladně dopraví do našich zemí na 
náklady izraelského ministerstva zdravot-
nictví. Jakože oni o nás vědí? Mají starost 
a nabízí pomoc? Snad abychom se nebáli, že 
nechtěně zůstaneme v Izraeli.

Ufff, tak to nás oba dostalo. Ne, nechceme 
domů, a když to bude nutné, tak tu zůsta-
neme déle. Ale děkujeme…

bejt kneset aneb jak se modlí na 
základně

Na každé základně je synagoga, tak tomu 
bylo i v té naší. Zvědavost a také úcta k povin-
nosti přivedla Johna i mě do té místní. 

Johnův otec měl járcajt, a tak John chtěl 
uctít tradici i památku otce recitací kadiše. 
Jedinou bohoslužbu, kterou jsme stíhali 
v programu byl maariv, tedy večerní. Poprvé 
se nesešel minjan, a tak jsme požádali kluky, 
zda by bylo možné nějaký nazítří zajistit. 
Podařilo se a Johnovo srdce pookřálo.

Na této základně zůstává relativně málo 
vojáků a také nemnoho jich společné mod-

lení zajímá. Synagoga byla vedená v sefard-
ském ritu a také všechny modlitební texty 
byly tomu přizpůsobeny. Vzali jsme za vděk 
jejich sefardským sidurem a doufali, že neu-
děláme moc chyb. Kluci byli hodní a počkali 
na nás při amidě, dlouho, dlouho, ale počkali. 
Mně jejich hebrejština byla povědomější 
než Johnovi a jeho recitace kadiše (který je 
trochu jiný) s aškenázskou výslovností mátl 
zase trochu místní.

Oba nás nesmírně potěšila úcta a respekt, 
který nám projevovali, ale i pochopení pro 
naši neohrabanost. Kluci byli všech barev 
pleti, jaké si jen dokážete představit, a přesto 
působili svorně a jednotně.

Byla to všechno tak milá, tak vřelá zku-
šenost, která v nás rezonovala ještě dlouho 
a John byl viditelně velmi šťastný. Oba 
pocházíme z egalitárních komunit, ale na 
základně žádné ženy nezůstávají, tedy naši 
harmonii nic nerušilo.

izrael – země, kde o zázraky není nouze
Druhý večer po příjezdu jsme měli v rámci 
večerního programu povídaní o aliot, tedy 
židovském přistěhovalectví do Izraele. 
V rámci toho večera jsme měli probírat 
všechny souvislosti a čím si prošly naše mad-
richy (madrišky), než se staly vojačkami.

Maya pochází z Brazílie. Talia zase 
z Kanady, z rodiny, která o věci náboženské 
nebo sionistické nejeví zájem. Její dědeček 

Našim hlavním úkolem bylo 
pomáhat třídit a rozdělovat 
vojenskou výstroj. Tedy to, 
co voják nafasuje a co je 
třeba občas revidovat nebo 
vyměnit. 
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s velitelembyl však tím, kdo jí vyprávěl o sionismu, 
o Svaté zemi a o potřebě návratu a posilování 
domova Židů. Když jsem pak později šel na 
kutě, díval jsem se do stropu a představoval 
si, jestli bych dokázal takto motivovat svoji 
vnučku…

Další den zase snídaně, nástup, vztyčení 
izraelské vlajky, zpěv Hatikvy… odchod za 
prací. Sklad, pytle s výstrojí, prach, mono-
tónní práce, izraelský popík, … a píp-píp. 
Jo, SMS, beru mobil do ruky a čtu „Jsi zase 
dědeček… Talia, Edith, obě v pořádku … Na 
základně není alkohol povolen, tedy žádné 
přípitky, žádné extra pohoštění. Když ale 
s tebou vojáci točí ve vzduchu a všichni okolo 
tleskají a zpívají siman tov umazal tov, ani 
ti to neschází. A nakonec, možná to byla jen 
shoda náhod. Nebo nebyla?

velení jiného druhu
Poslední pracovní den na základně, než se 
na Šabat všichni rozprchneme do svých 
domovů. Konec odpolední směny, poslední 
sklad, poslední pytel s výstrojí, poslední 
helmy… Máme počkat, žádný rozchod do ubi-
kace a ke sprchám. Ještě něco … Přecházíme 
k velitelství základny. Vedou nás do nevelké 
kanceláře velitele. Na stole malé pohoštění, 
vojáci, co s námi pracovali, hlavní důstojníci.

Možná to znáš, ten pocit, že budou 

dojemná slova, a to tě možná přepere a bez 
slzy to neustojíš. Tedy sbíráš síly, abys byl 
připraven na vše. Velitel mluví jednoduchou 
a jasnou řečí, které věříš, protože to není ani 
strojené ani vyumělkované. Mluví spatra, 
bez papíru a okrašlujících frází. Zdůrazňuje, 
jak velkou pomoc jsme jim poskytli a jak moc 
práce jsme vykonali, práci, kterou oni nemu-
seli a mohli se tedy věnovat svým vojenským 
odbornostem. Jak příklad naší přítomnosti 
a i nasazení, se kterým jsme pracovali, byl 
velkým povzbuzením pro všechny vojáky na 
základně a jak jsme upevnili jejich vědomí, 
že tu brání více než jen Izrael.

Pak jsme dostali poděkování v rámečku, 
baťůžek, tričko a odznak základny… V tu 
chvíli bereš vše opravdově, vážně a s těmi 

několika drobnostmi si bereš vzpomínku na 
týden, který ti významně vstoupil do života. 
Najednou víš, že to chceš znovu a že tam 
nejsi naposledy.

lehitraot
Poslední den patří balení, odevzdávání 
uniformy, přesunu na nádraží v Tel Avivu 
a loučení … Člověku se od snídaně honí 
v hlavě všelijaké myšlenky a velký chomáč 
pocitů. V jídelně mezi vojáky si bez uniformy 
už nepřipadáš patřičně, v kantýně si koupíš 
zmrzlinu, nějaký mlsek na cestu a sleduješ, 
že ani ostatní ve skupině nejsou ve svojí kůži.

Přijíždí tentýž autobus, co tě přivezl, 
a pak jedeš krajinou a přemýšlíš, jak jeden 
týden změnil tvůj vztah ke každému člověku 
v něm. Vyměnili jsme si spojení a srdnatě si 
slíbili, že „příští rok na témže místě znovu“. 
Letmá objetí, stisky rukou a už nás opouští 
i naše milé madrichy, které se patrně po 
krátké přestávce zase ujmou jiné skupiny.

Tedy vám všem děkuji chaverim – přátelé 
za ten krátký a intenzivní čas. Bylo mi ctí 
i radostí. Lehitraot – nashledanou!

Pro MaSKil MicHal sPevÁk, březen 2020 
Foto: archiv autora

akTuÁlně

Dění v Bejt 
Simcha v tomto 
neobvyklém čase
Vážení členové Bejt Simcha, vážení členové 
obcí, milí přátelé,

rádi bychom vás tímto informovali o sou-
časném dění v naší kongregaci, které jsme 
v důsledku karanténních opatření museli 
výrazně omezit. Z důvodu nařízení Vlády 
České republiky se nemohou konat pravi-
delné šabatové bohoslužby a neuskuteční se 
ani každoroční komunitní pesachový seder. 
Situace, kterou prožíváme, není jednoduchá. 
Židovská tradice má především komunitní 
charakter, přičemž opatření proti šíření 
nemoci nám prožití komunitní zkušenosti 
nedovolují. Věříme ovšem, že jde o věc, kte-
rou lze uchopit jako výzvu. Komunita totiž 
sestává z jednotlivců a budou-li jednotlivci 
růst a získávat zkušenosti, poroste pak 
i komunita jako celek. Komunitní šabatové 
bohoslužby se sice konat nemohou, každý 
z nás však může čerpat sílu tak, že šabat 
posvětí bohoslužbou domácí, kdy se bimou 
stane jeho stůl. Naše laskavé doporučení 
zní takto: Využijme získaného času tak, 
abychom se zdokonalili v domácí šabatové 
liturgii. Veškeré materiály, kterých je k tomu 
zapotřebí, vám byly již rozeslány. Při pří-
pravě liturgie vám však budeme nápomocni 

i nadále – před každým šabatem obdržíte 
informace k příslušnému týdenním oddílu 
Tóry a společně s nimi budete v mailech 
nacházet i šabatové písně, jejichž zpěvem 
se můžete o šabatu rozveselit. Komunita 
sestává z jednotlivců. Členové komunity se 
nyní sice nějakou dobu neuvidí, jakmile to 
však bude opět možné, setkají se silnější 
a především s plným vědomím toho, jak 
velkou hodnotu pro ně židovská komunita 
představuje. Šabatové večery, večeře byly 
vždy především rodinnými oslavami. 
Stejně tak pesachový seder měl po generace 
především rodinný charakter a Hagada byla 
jen pomocníkem, průvodcem touto liturgií. 
Mnozí jsme si zvykli být jen víceméně diváky 
komunitních oslav. Současná situace by 
nás měla inspirovat k odhození ostychu 
a k pokusu o návrat ke kořenům.

Stran bohoslužeb po internetu bychom rádi 
uvedli následující: Ačkoli je vnímáme jako 
zajímavou alternativu pro období všedno-
denní a pro havdalu, cítíme, že šabat by měl 
být jiný. Slovo שבת (šabat) vychází ze slovesa 
-tedy „přestat s něčím“. Digitál ,(lišbot) לשבות
ních technologií je v našich všednodenních 
životech velice mnoho, nyní, kdy mnozí 
z nás pracují z home office, dokonce ještě 
více než jindy. Pokusme se proto שבת (šabat) 
prožít jako den, který se bude od všedního 
digitálního času lišit. Odpočívejme od všed-
ního a nabírejme sil, ať jsme všichni zdrávi. 
Stejné doporučení bychom rádi poskytli 
i ohledně pesachového sederu. Uspořádejme 

tentokrát seder v kruhu našich nejbližších. 
Bude samozřejmě jiný než seder komunitní, 
nebude však méně hodnotný. Stane se 
zkušeností, která nás s nejbližšími semkne 
a naše domácnosti posilní. Materiály 
k vedení sederu jsou pro vás v tuto chvíli 
připravovány a brzy je obdržíte. Bude-li pak 
cokoli nejasného, spojte se s námi a společně 
zajistíme, aby vás domácí seder ve všech 
ohledech povzbudil.

Pár slov závěrem: Federace židovských obcí 
uznává tři směry judaismu, mezi kterými 
v některých oblastech nepanuje plná shoda. 
Jsou zde ale i věci, na kterých se shodneme 
naopak zcela určitě. Mezi ně patři i slova כל 
 Všichni židé jsou za sebe„ ישראל ערבים זה לזה
navzájem zodpovědní“ (Babylónský talmud, 
Sanhedrin 27b). Bejt Simcha si je tohoto 
závazku vědoma a hodlá jej plnit. Ocitne-li 
se kdokoli z našich souvěrců v těžké situaci, 
jsme zde pro něj. Rádi budeme nápomocni 
a všemi silami jej podpoříme. Čas, který pro-
žíváme, není dobou snadnou. Židovský lid 
však již mnoho nepoměrně větších těžkostí 
překonal a s Hospodinovou pomocí překoná 
i těžkost současnou. Nechť nás Svatý, budiž 
veleben, z tohoto sevření brzy vyvede, aby se 
v našich synagogách opět co nejdříve provo-
lávalo „Máme povinnost chválit Pána všeho!“

ivan koHouT 
kantor bejt Simcha
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HisTorie

Ellie Fischer: Rabínem za časů cholery

Elijáhu Guttmacherovi bylo asi 35 let, když 
v létě roku 1831 udeřila cholera. Působil právě 
ve svém úplně prvním rabínském postu, 
v pruském městečku Pleschen (פלעשען, dnes 
Pleszew ve Velkopolském vojvodství). Byla 
to už druhá z celkem pěti pandemií cholery, 
které v průběhu 19. století zachvátily Evropu. 
Poté, co se nemoc objevila v Indii, se bleskově 
rozšířila dál na západ; nejdříve z Ruska do 
Polska a pak i do Pruska. Brzy se přesunula 
až na Britské ostrovy a také do Severní 
Ameriky, kde jí následně podlehly stovky 
tisíc lidí.

V momentě, kdy cholera začne decimovat 
i členy Guttmacherovy obce, rozhodne se 
mladý rabín napsat svému učiteli Akivovi 
Egerovi do Poznaně o radu. Jen stěží lze 
popsat, jaké úctě se osobnost rabi Egera 
dodnes těší v rabínských kruzích. Jeho 
glosy najdeme na každé stránce snad všech 
standardních vydání Talmudu i Šulchan aru-
chu. Egerovy talmudické komentáře i jeho 
halachické decize jsou dodnes mistrnými 
analytickými díly. Když se ho však v létě 
1831 táže jeho plešenský žák, co si počít tváří 
v tvář smrtící epidemii, odpovídá mu rabín 
Eger jednoduše a přímočaře. V jeho dopise se 
samozřejmě odráží úroveň tehdejších lékař-
ských znalostí počátku 19. století. Nicméně 
poté, co začal dopis kolovat po izraelských 
sociálních sítích a na #FrumTwitteru v sou-
vislosti se současnou pandemií COVID−19, 
nabyl na určité aktuálnosti, mj. jako výborný 
příklad rabínského leadershipu v době krize:

„S Boží Pomocí, nechť je Jeho Jméno pochvá-
leno. Pondělní čtení Tóry „Nicavim“ 5531, 
v Poznani. … Rabínu Elijáhuovi … hlavě rabín-
ského soudu … svaté obce Pleschen:

Obdržel jsem Váš dopis. Pokud jde 
o modlitbu v synagoze, podle mého názoru 

by vskutku nebylo správné se shromažďovat 
v tak těsném prostoru. Je však možno se mod-
lit v malých skupinkách … asi 15 mužů … od 
prvního světla … a totéž odpoledne. Po mod-
litbách v dopoledních hodinách a večerech 
přednesete několik kapitol žalmů vlastního 
výběru, následně [konkrétní prosebné mod-
litby] … a zmiňte v nich Jeho Veličenstvo krále, 
jeho potomstvo, jeho dvůr i všechny, kdož bydlí 
v jeho zemi. Každé ráno a večer recitujte … 
celé pasáže týkající se kadidla … A zajistěte, 
aby do skupin nevklouzl více než výše uvedený 
počet lidí, například tím, že postavíte stráž.

Chraňte se před chladem: všichni by měli 
nosit kolem pasu flanelovou látku. Nejezte 
špatná jídla, zejména okurky. Omezte také 
konzumaci ovoce a ryb a pití piva. Nepřejí-
dejte se: je lépe jíst po menších porcích, zato 
častěji. Dbejte na čistotu. Vyvarujte se špíny 
a nepořádku v domě. Několikrát týdně si 
berte čisté, čerstvě vyprané oblečení. Nemějte 
zbytečně ducha chmurného, držte se dál od 
neklidu. Nevystavujte se v noci městskému 
ovzduší, naopak je dobré pobývat odpoledne, 
když svítí slunce, mimo město na čerstvém, 
venkovském vzduchu. Okna otevřete již časně 
zrána, aby do pokojů mohl proudit čistý 
vzduch. Nevycházejte z domu na lačno, vždy 
snězte trochu hořčičného semínka a dubové 

kůry. Ráno si omývejte ruce a obličej čerstvě 
natočenou vodou. Několikrát denně vykrá-
pějte svá obydlí směsí silného octa a růžové 
vody.“

O čtvrtstoletí později dokázal John Snow, 
že cholerová nákaza se šíří hlavně skrze 
kontaminované vodní zdroje (okurky a pivo 
tak paradoxně patřily k těm nejbezpečnějším 
potravinám). V „lékařských“ radách rabi 
Egera tedy nutně nalézáme znalosti přímo 
úměrné tehdejší společnosti. Například se 
věřilo, že podchlazení podbřišku je jedním 
z původců cholery a tzv. cholerový bederní 
pás, nejčastěji z bavlny, který Eger předepi-
suje v dopise, tak byl dokonce zahrnut do 
standardní vojenské výstroje té doby.

Ve stejnou dobu také Akiva Eger vydává 
jedno rabínské dobrozdání, jež navždy změní 
dosavadní aškenázskou synagogální praxi. 
V důsledku cholery se objevuje nepředstavi-
telný počet pozůstalých, takže starobylý zvyk 
rotovat recitaci kaddiše mezi jednotlivými 
truchlícími nelze dodržet, poněvadž by se 
nedostalo na všechny. Toho roku tedy Eger 
vydal povolení, že i více truchlících může 
recitovat kaddiš současně. Tato původně 
jednorázová výjimka se pak nakonec stala 
normou.

amulet rabiho Gutt machera. 
(se svolením Hebrewbooks.)
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Když pak cholera znovu prochází 
krajem, je už rabín Akiva Eger po smrti 
a rabín Guttmacher je nyní váženým 
rabínem v  Grejdci (גרידץ, německy Grätz, 
dnes Grodzisk Wielkopolski) a je to naopak 
on, na koho se ostatní obracejí s prosbou 
o radu. Na podzim roku 1852 ovšem čelí 
dilematu: v důsledku epidemie je na místním 
židovském hřbitově najednou tolik nebož-
tíků, že není v moci zdejšího pohřebního 
bratrstva udělat všem taharu – rituální 
očistu a přípravu těla na pohřeb – a ušít 
dostatečné množství pohřebních rubášů: lze 
si v takovéto situaci vzít na pomoc nežidy? 
A když to nejde jinak, lze úplně vynechat 
očistný obřad taharu a pohřbívat nebožtíky 
tak, jak zemřeli, jen v obyčejných šatech? 
Guttmacher odpoví tak, že seřadí jednotlivé 
zvyklosti i rituály, jak je lze vzestupně v pří-
padě potřeby obejít. A nakonec také dochází 
k závěru, že pokud opravdu není zbytí, je 
možné pohřbít tělo pouze se symbolickým 
pláštěm přes obyčejné šaty – a bez provedení 
tahary.

Mimo vedení rabinátu v Grejdci a bohaté 
rabínské korespondence měl rabín Guttma-
cher ještě jednu vášeň – je považován za 
jednoho z raných náboženských sionistů 
v Evropě. Ti usilovali zejména o zvýšení 
povědomí o institucích a různých projektech 
ve Svaté zemi, ale také vybírali finanční pro-
středky na jejich uskutečnění mezi obcemi 
v galutu. Když na Sukot v roce 1865 vypukla 
cholera v Jeruzalémě, napsal vrchní rabín 
aškenázské obce Meir Auerbach dopis rabí-
novi Guttmacherovi, v němž popisuje šíření 
choroby a srdcervoucí okolnosti smrti rabína 
Nachuma Leviho ze Szadka, jedné z největ-
ších náboženských autorit Jeruzaléma. Také 
v něm děkuje za nedávný finanční dar polské 
komunitě v Jeruzalémě a nepřímo také žádá 
o další. Potvrzení cedaky zaslané rabínem 
Auerbachem rabínovi Guttmacherovi o rok 
později ukazuje, že Guttmacher skutečně 
v podpoře polské obce v Jeruzalémě pokračo-
val i nadále.

Nedlouho po smrti rabína Guttmachera 
v roce 1874 byla v Polsku vytištěna malá, 
nedatovaná příručka modliteb, postupů 
a zaklínadel na odvrácení moru i jiných 

katastrof. Její hlavní část pojednává o nošení 
kadidla do jeruzalémského chrámu, kon-
krétně o oddíle Lev 17:12–13, kde velekněz 
Áron pálí kadidlo, aby ochránil živé před 
morem, který pustoší tábor Izraelitů. Podle 
Talmudu to byl anděl smrti, který Mojžíšovi 
před jeho návratem ke svému lidu poté, 
co obdržel Tóru, prozradil tajemství o pro-
tizánětlivých účincích kadidla. Tak jako 
v případě mnoha jiných chrámových rituálů, 
jakmile je pro zboření chrámu nebylo možno 
vykonávat, místo nich nastoupila recitace 
jejich popisných pasáží. Jak jsme viděli v pří-
padu dopisu rabína Egera, kadidlo se často 
objevovalo při rituálech k odvrácení nákazy.

V případě, že k nákaze skutečně dojde, 
jsou v příručce uvedeny i další opatření. 
Kromě poměrně racionálních instrukcí typu 
„dbejte na čistotu v každé světnici, zejména 
záchodu, a čistěte vše od špíny, bláta, prachu 
i zápachu,“ zde lze nalézt též i o něco kurióz-
nější návod na umístění „bílé cibule, česneku 
a některých druhů hub do každého z oken 
obydlí“. A také několik amuletů, včetně 
„věhlasného amuletu rabína Cadika z Grejdce 
[Rabbi Guttmachera], blahé paměti“. Čtenář 
se dovídá, že tento amulet vládl „úžasnou 
ochranou proti této nemoci“, tj. jako ochrana 
proti choleře během tzv. čtvrté pandemie:

„Za zázraků naší doby, cadik R. Elijáhu, blahé 
paměti, z Grejdce, který toto sám vytiskl roku 

5627 (1866–7) a nechal poslat na všechny hra-
nice Izraele, a nákaza pak ustala.“

Z čehož vyplývá následující jedinečný aspekt 
odkazu rabi Guttmachera: jeho věhlas coby 
nechasidského cadika, mystika a zázračného 
rabína.

V pozdějších letech se pověst rabína 
Gutmachera, jakožto zázračného rebbeho 
natolik roznesla po okolí, že dostával tisíce 
osobních proseb, tzv. kvitlechů, zejména 
z Ruskem okupované části Polska (Polsko 
bylo až do 1. světové války rozděleno mezi 
Prusko, Rusko a Rakousko-Uhersko). Glenn 
Dynner (viz „Brief Kvetches: Notes to a 19th-
-Century Miracle Worker“, 2014) a Marcin 
Wodzinski shromáždili množství kvitlechů, 
ze kterých se dozvídáme cenné informace 
o všemožných stránkách židovského života 
v 70. letech 19. století. Jako například tento: 
manželský pár z Krakova, jejichž patnácti-
měsíční syn Avigdor Kalonymus trpěl 
vleklými záchvaty „choli ra“ („zlá nemoc“), 
což byla slovní hříčka s podobností slova 
„cholera“.

Během současné pandemie koronaviru 
jsme i my svědky toho, že reakce nábožen-
ských autorit mohou mít zcela zásadní 
dopady na společnost. Skrze své vlastní 
chování jsou – či naopak nejsou – schopni 
pomoci se v zásadní situaci zorientovat 
i mnohým ze svých oveček. Ať už jde o baga-
telizaci ochranných opatření či naopak tím, 
že se budou snažit vyplnit nastalé vakuum 
nedostatečným zásahem úřadů tváří v tvář 
bezradnosti. Dopady jejich chování lze 
v dnešní krizi měřit v jednotkách životů. 
Musí poskytnout útěchu a naději, řešit 
duchovní a materiální potřeby těch, kdo trpí, 
a rozhodnout, kdy je situace natolik zlomová, 
že vyžaduje přizpůsobení či přímo zrušení 
staletých konstantních rutin a postupů. 
Dějiny židovského národa jsou plny utrpení 
a zkoušek a dnešnímu leadershipu se tak 
naskýtá mnoho vzorových modelů chování – 
ale snad žádná z nich není tak univerzální 
a tak dobře zdokumentovaná, jako odkaz 
rabína Elijáhu Guttmachera, rabína – rava – 
za časů cholery.

Přeložil david kraus Se SVoleníM autora

Mapa kvitlachů pro 
rabína Guttmachera, 
kolem 1874. s laskavým 
svolením Marcina 
Wodzinského 
a Waldemara spalleka, 
Historický atlas 
chasidismu.
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31. března 1492 – Vyhnání 
Židů ze Španělska
Přesně před 528 lety, 
tedy 31. března 1942, byli 
tzv. Dekretem z Alhambry, 
vydaném na španělském 
dvoře královským párem 
Ferdinandem ii. aragonským 
a izabelou kastilskou, vyhnáni 
z Pyrenejského poloostrova 
všichni Židé. Přesněji řečeno 
ti, kteří zde v onen čas 
z původní prastaré mnoha set 
tisícové komunity – největší 
a nejrozvinutější židovské 
diaspory středověké evropy – 
ještě zbyli a nebáli se veřejně 
jako Židé deklarovat.
Úroveň integrace Židů do většinové společ-
nosti a jejích struktur dosáhla ve středově-
kém Španělsku takové úrovně, že je často 
přirovnávána k jiné zlaté epoše evropského 
židovstva: období emancipace na přelomu 
19. a 20. století v německy hovořících zemích 
(české země nevyjímaje). Stejně, jako během 
pouhých pár let shořel tento svět v pla-
menech holocaustu, i o půl tisíciletí dříve 
skončila prakticky ze dne na den vzkvétající 
kultura iberosefardských Židů.

Lze se tak poměrně snadno vcítit do kůže 
vyhnanců: jak bytostně a hluboce museli být 
do zdejšího prostředí (i krajiny) integrování 
a jak bolestné trauma pro ně vyhnání a ztráta 
domova musely představovat. Někteří 
si dokonce ponechali klíče od domovů, 
které pak předávali z generace na generaci. 
Tehdejší středověká praxe byla taková, že 
vyhnancům byl většinou po nějaké době 
umožněn návrat – v což evidentně doufali 
i Sefardé. Není však jisté, zda nejde o pouhou 
romantickou fabulaci. Každopádně se tak 
zrodila jedna specifická a dodnes živá sub-
kultura židovského národa. Diaspora uvnitř 
diaspory. Sefardští Židé.

Příchod do španělska – legendy 
a realita
Židé přišli na území dnešního Španělska – 
tehdy nazývaného Hispania – o mnoho 
staletí dříve, prokazatelně už v 1. století 
o. l. s římskými legiemi. Rabín Abraham 
ben David (Rabad III.) ve 12. století píše: 
„V [židovské obci v] Granadě se traduje, že naši 
předkové, potomci kmenů Juda a Benjamin, 
sem přišli přímo z Jeruzaléma, a ne z měste-
ček a vesnic v odlehlých krajích [Izraele].“ Dále 

zmiňuje, jak do Španělska přišla rodina jeho 
dědečka: „Když Titus dobyl Jeruzalém, jeden 
z jeho důstojníků, velitel provincie Hispania, 
Tita požádal o zajatce z řad jeruzalémské 
honorace a ten mu jich několik poslal, mezi 
nimi i ty, kteří uměli dělat drahé závěsy a byli 
znalí v práci s hedvábím, a [jednoho] jménem 
Baruch, a ti zůstali v Méridě.“

Existuje také legenda, zmiňovaná napří-
klad slavným kabalistou Mošem z Leónu 
(13. stol.) i dalšími sefardskými rabíny, podle 
které údajně do Španělska – již tehdy poe-
ticky ztotožňovaného s biblickým Sefaradem 
(podobně jako v našich zeměpisných konči-
nách Aškenaz) – přišli Židé jakožto „babylon-
ští zajatci“ dokonce po zboření již prvního 
chrámu, tedy již v 6. století před. o. l. A když 

po dobytí Babylónie bylo Židům velkorysostí 
perského krále Kýra Velikého dovoleno vrátit 
se zpět do vlasti a obnovit v Jeruzalémě 
chrám, hispánští Židé to údajně odmítli: jed-
nak prý pro lásku ke své nové vlasti, hlavně 
prý ale proto, že „měli vidění, že i ten bude 
nakonec zbořen a Izrael rozprášen.“

Zlatý věk
Buď jak buď, Židé na Pyrenejském 
poloostrově vytvořili jednu z největších, 
nejbohatších a nejvlivnějších židovských 
komunit tehdejšího světa, fenomén trvající 
patnáct století, který se nesmazatelně zapsal 
do historie. Jeho byť jen zevrubný popis by 
byl nejen zcela nad rámec tohoto článku 
(vydal by na několik ročníků Maskilu!), 

Tzv. dekret z alhambry s podpisy a pečetěmi Ferdinanda a izabely, vydaný 
31. března 1492, kterým byli vypovězení Židé ze spojených království kastilie 
a aragonu. o pět let později se jim díky sňatkové politice povede uskutečnit 
vypovězení v sousedním Portugalsku.
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ale především se jeho autor nepovažuje 
v tomto ohledu za dostatečně erudovaného. 
Odkázat lze na desítky, ba stovky odborných 
knih, studií, dokumentů a článků k tomuto 
tématu. Za všechny lze jmenovat například 
české vydání knihy Pod křížem a půlměsícem: 
Židé ve středověku od Marka R. Cohena.

Jsme tedy nuceni omezit se na pouhé 
konstatování, že od 8. do 15. století byli Židé 
Pyrenejského poloostrova nejen nejvyšší 
náboženskou autoritou diaspory: kromě 
studia Tóry, Talmudu, halachy, aggady či 
mystiky – právě zde vznikla Kabala – se jedná 
i o studium hebrejské gramatiky, filologie či 
prvopočátky židovské vědy, jakýsi předobraz 
Wissenschaft des Judentums. Nejen, že i zde 
Židé nad mnohými vynikali jako učenci, 
lékaři, rádcové, diplomaté, vynálezci či 
pohádkově bohatí kupci, ale také zde ve 
velkém začínají působit v odvětvích, do 
té doby zcela netypických: vzniká světská 
poezie (v hebrejštině či v sefardském 
etnolektu ladino), poprvé od biblických dob 
jako svobodní zemědělci obdělávají půdu; 
Židé se coby cestovatelé vydávají na daleké 
výpravy (nejznámější cestopis Benjamina 
z Tudely, který ve 12. století, celé jedno století 
před Marcem Polem, procestoval a popsal 
celý tehdejší známý svět). A působí dokonce 
jako nejvyšší armádní velitelé (např. Šmuel 
HaNaggid)! K tomu dojde znovu až ve 20. sto-
letí po vzniku Izraele. Jména jako Rambam, 
Ramban, Jehuda HaLevi, Josef Karo, Izák 
Abravanel, Izák Abuhav, výše zmiňovaní 
Šmuel HaNaggid či Móses de Leon a desítky 
dalších gedolim. Co jméno, to samostatná 
kapitola. Judaisté i historici dodnes studují 
jejich odkaz, který pochopitelně žije dál 
i v rabínské tradici. Třeba tedy laskavého 
čtenáře znovu odkázat, obdobně jako v před-
chozím odstavci, na další samostudium.

Česká stopa
Odkaz sefardských Židů má však výsadní 
postavení také v historiografii českých zemí, 
zejména Prahy a pražských Židů. Byl to právě 

„arabský cestovatel“ Ibrahím íbn Jakūb, 
tedy Žid Abraham ben Jákov, který v letech 
965–966 procestoval celou Evropu, a navštívil 
také rodící se přemyslovský stát a jeho met-
ropoli na Vltavě, kterou poměrně podrobně 
popisuje: „Frága, město krále Bújíslava, 
nejmocnějšího z vládců lidí severu [Slovanů], 
postavené z vápna a kamene, je největším co 
do obchodu.“ Zmiňuje také zdejší židovskou 
obec, v té době patrně ještě sídlící kdesi 
v oblasti Malé Strany či Újezdu. Nejedná se 
tedy jen o nejstarší známý popis Prahy, ale 
i o vůbec první zmínku o židovském osídlení 
českého území.

dekret o vypovězení
Kvetoucí, mnohasetletá sefardská kultura 
však skončila náhle, prakticky ze dne na den 
v předjaří roku 1492. Dekret stanovil vyhnání 
všech Židů z Kastilského a Aragonského krá-
lovství (i všech jejich držav) do 31. července 
téhož roku. Tedy během pouhých tří měsíců. 
Hlavním důvodem bylo zamezit jejich vlivu 
na stále rostoucí počty tzv. nových křesťanů 
neboli conversos – Židů, kteří – ať už sami 
o své vůli, nebo častěji pod psychickým 
i fyzickým nátlakem – už předtím křest 
přijali. Jednalo se o více jak polovinu všech 
španělských Židů, odhaduje se, že až tři sta 
tisíc lidí konvertovalo zejména během proti-
židovských bouří roku 1391, souvisejících se 
španělskou reconquistou, vlnou morových 
epidemií, hrůzným hospodářským úpad-
kem a fanatickým řáděním inkvizice. Tito 
tzv. noví křesťané však byli i nadále pode-
zíráni z tzv. judaizování, v čemž měla hrát 
hlavní roli právě zbylá židovská komunita 
na poloostrově. Ve skutečnosti však šlo spíše 
o to, jak posílit židovským majetkem „beze-
dnou“ královskou pokladnici.

diaspora v diaspoře
Přímým důsledkem vydání dekretu byla 
konverze dalších asi padesáti tisíc Židů. Zby-
lých asi sto padesát tisíc nešťastníků, kteří 
se odmítli zříci víry svých předků, muselo 
během tří měsíců prodat skoro všechen 
svůj majetek (směli si odnést pouze to, co 
sami unesli) a zem „na všechny časy opustit.“ 
Mnozí však ani nedošli na hranice, protože 
cestou byli přepadeni, oloupeni i o zbytek 

svého majetku a povražděni. Ti, kteří přežili, 
pak utekli do Portugalska (odkud byli stej-
ným způsobem vyhnání pouze pět let poté), 
Holandska, Francie, Itálie, zejména však do 
severní Afriky a hlavně do Osmanské říše, 
kde je velkoryse přijal sultán Bajezíd II. Malá 
část se později dostala i do Nového světa. 
Ve všech těchto zemích Sefardé utvořili 
početné a vlivné obce. Až v roce 1992 – pět 
set let poté – se španělský král Juan Carlos 
omluvil za tuto „historickou nespravedlnost.“ 
Nedávno pak španělský parlament schválil 
„právo návratu“ pro potomky vypovězenců, 
spíše však jako symbolické gesto, než 
jako reálný krok k absorpci stovek tisíc 
„staronových“ občanů. Procedura je navíc 
poměrně drahá a byrokraticky náročná, 
i když někteří – zejména Židé z Argentiny či 
Venezuely, ale i několik tisíc Izraelců – již 
této možnosti využili. Většina sefardské 
diaspory ale zůstává rozptýlena po celém 
světě. Odhaduje se, že až 40 % dnešních oby-
vatel Španělska, Portugalska, ale i Brazílie 
či Argentiny či jiných latinskoamerických 
zemí koluje v žilách židovská krev. Poslední 
dvě dekády se o svých židovských kořenech 
dozvídají různými způsoby, někteří z nich 
dokonce k judaismu konvertovali zpátky. Ale 
to už je na úplně jiný článek.

david kraus 
Foto: wikimediaJedny z nejkrásnějších památek na existenci 

sefardských obcí na Pyrenejském poloostrově 
před r. 1492 jsou výpravné, zlatem a drahými 
barvami zdobené a bohatě iluminované haggady. 
slavná tzv. sarajevská Haggada vznikla 
pravděpodobně ve 14. století v barceloně a do 
bosny se dostala se sefardskými exulanty. Jako 
symbol svobody a obnovy židovského národa 
sehrála jednu z ústředních rolí v těžce zkoušené 
místní židovské obci během obléhaní města za 
balkánských válek v 90. letech.

odchod Židů ze španělska

klíČ k řešení kurZu 
HebreJšTiny

— מה אתה רוצה לאכול?
— גלידה, גבינה, בשר עוף, עוגה, תה…
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Zvyk je železná košile
epidemie koronaviru za několik 
týdnů nebo měsíců pomine. 
Zanechá za sebou ztráty na 
životech, lidi s podlomeným 
zdravím a v mnoha ohledech 
bude třeba „začínat od nuly“. 
dopad na společnost a na 
naše uvažování však bude 
mnohem horší než následné 
ekonomické problémy. 
v krátkém čase se z dočasného 
omezení svobody může stát 
pravidlo.
Člověk si zvykne i na smrt – tak proč by si 
neměl zvyknout na to, že do obchodu se 
dostane jen v určitých hodinách, že musí 
každý svůj krok vysvětlovat státním orgá-
nům (lhostejno, jde-li k popelnicím nebo 
na návštěvu) a že humanitární pomoc si 
zaslouží jen hrstka vyvolených, tedy těch, 
kdo spadají pod stát a vládu, která řídí krizo-
vou situaci podle marketingových příruček? 
Na to, že navenek soucítíme se staršími 
lidmi, ale ve skutečnosti by bylo nejlepší je 
izolovat, aby se zbytečně nenakazili a neza-
těžovali systém? Zvykneme si za několik 
dnů nebo týdnů i na fakt, že naše soukromí 
a osobní svoboda jsou předmětem veřejného 
zájmu?

šmíruju, šmíruješ, šmírujeme
Dočasná opatření, jejichž cílem je snížit 
riziko nákazy v komunitě, se mohou pro-
táhnout i na několik let. Sleduje se stopa 
každého nemocného, kam a kdy odešel 
z domova, jak dlouho tam byl, hledají se lidé, 
s nimiž se setkal a mohl je případně nakazit. 
Pokud to nemocný člověk povolí, mohou 
ho úřady stopovat podle plateb kartou nebo 
podle mobilního telefonu. Stejným způso-
bem jsou kontrolováni i lidé v karanténě. 
To je přece dobrá zpráva, to bychom ještě 
před dvaceti lety neuměli. Záhy se však 
takové šmírovací praktiky mohou přenést 
do běžného života. Co se stane, až tyto údaje 
přestanou sloužit jen ke stopování nemoc-
ných lidí? Až nebude předmětem zájmu, kde 
nakupujete, ale co nakupujete? A neutrácíte 
náhodou nějak moc? Digitální technologie 
se v boji s pandemií ukazují jako velmi uži-
tečné, ale o to větší je riziko zneužití citlivých 
informací.

Třicet let po sametové revoluci, kdy jsme 
se slavnostně vysmáli všem udavačům, se 
člověk bojí doma zakašlat, aby na něj soused 
nezavolal hygienu. Ještě před několika dny 

byly policejní telefonní linky přetížené, pro-
tože zodpovědní občané s rouškou nahlašo-
vali hazardéry, kteří vyšli z domu bez roušky. 
Ano, jsou to groteskní případy, ale odkrývají 
také fakt, že potřeba udávat je v lidech stále 
zakořeněná. Nikdo to ještě nedělá veřejně, 
ale až se z udavačství stane národní milieu, 
bude se na hrudi každého fízla skvět medaile 
za občanskou uvědomělost.

do starého železa
Koronavirus je nebezpečný především 
pro lidi trpící chronickým onemocněním 
a seniory, které je o to více třeba chránit před 
případnou nákazou. Hranice mezi ochranou 
a diskriminací je však v tomto případě velmi 
tenká. Většina doposud zavedených opatření 
je podle mého názoru spíš pro okrasu (aby 
to vypadalo, jako že „se něco dělá“) anebo 
situaci seniorů ještě zhoršuje. Lidé označení 
jako „staří“ by se neměli podle doporučení 
vlády zdržovat venku. V Británii se už disku-
toval návrh, na jehož základě by senioři ani 
nesměli vyjít na ulici. Vzhledem k tomu, že 
imunitu posiluje pobyt na slunci a čerstvém 
vzduchu, by takové nařízení bylo kontrapro-
duktivní. Vyvstává také otázka, do jaké míry 
by mělo toto opatření „pomáhat a chránit“ 
a nakolik je motivováno čistě sobeckými 
důvody. Na stáří není moc pěkný pohled – tak 
zakažme lidem 65+ vycházet ven, alespoň se 
nebudeme cítit provinile, až v jejich blízkosti 
zachrchláme. Lidé, kteří nás vychovali, díky 

nimž žijeme v poměrně civilizovaném světě, 
jsou nyní hrubě odsouváni pod záminkou 
falešného soucitu.

Aktuální situace by se neměla podce-
ňovat, ale podobná opatření pomohou 
málokomu. Je třeba rozlišovat mezi tím, 
kdy nařízení chrání ohroženého člověka, 
a kdy si novými a novými vyhláškami akorát 
chlácholíme špatné svědomí. Odmalička 
slýchám, že starým se má prokazovat úcta.
Teď vídám ty samé lidi, kteří se tvářili zhnu-
seně, když někdo nepustil sednout penzistu 
v tramvaji, jak požadují plošnou izolaci všech 
seniorů. A kdo další si v budoucnu zaslouží 
podobnou „ochranu“? Třeba Romové, Židé 
a jiné „neoblíbené“ skupiny?

Vážnost situace všechny překvapila 
a nikoho asi nenapadlo, že naroste do 
takových rozměrů. Všichni jsme zaskočení 
a mnoho z nás má strach – minimálně o svoje 
blízké. Je složité žít v nových podmínkách, 
kdy je nedostatek zdravotnického materiálu, 
zavřené školy, omezený volný pohyb a kdy 
je každý člověk s rýmou podezřelý. Soucit 
a pomoc bližnímu pro nás vždy byly zásad-
ním hodnotami. Nyní nastala chvíle, kdy 
je třeba přejít od vznešených řečí k praxi. 
V provizorní situaci se dá přežít, když se 
k sobě budeme chovat ohleduplně – a když 
nezapomeneme, že momentální stav je 
opravdu jen provizorní a že jakmile to bude 
možné, musíme se vrátit zpátky ke svobodě, 
dokud si ještě pamatujeme, jak vypadá.

alberTina ČíŽkovÁ

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 (4): Manželé Oehlerovi
Manželé Oehlerovi byli významnou archi-
tektonickou dvojicí pocházející z Moravy. 
Seznámili se v průběhu studií na německé 
technice v Brně. Oskar Oehler se narodil 
v roce 1904 do rodiny přerovského stavitele 
a jeho manželka Elly Sonnenscheinová 
v roce 1905 jako dcera ředitele ostravských 
železáren. Vzali se v roce 1931 a poté působili 
ve společném ateliéru až do roku 1939. V létě 
1939 se rozhodli uprchnout před nacismem 
do Austrálie. Pokus o útěk bohužel nebyl 
úspěšný, byli zadrženi a následně vězněni 
v Berlíně a Mnichově. V roce 1944 byla Elly 
deportována do koncentračního tábora 
v Terezíně, ale naštěstí se jí podařilo přežít. 
Po válce měli manželé Oehlerovi kancelář 
v Ostravě. Poté Elly až do své smrti, roku 
1953, pracovala ve Stavoprojektu a Oskar do 
roku 1964 v Hutním projektu.

Jako architekti se soustředili hlavně na 
projekty rodinných domů, ale také například 
sanatorií. Používali funkcionalistické 
tvarosloví s konstruktivistickými, ale někdy 
i organickými prvky. V pozdějším období je 

v Oskarově díle v rámci Hutního projektu 
patrný i vliv brutalismu.

Z jejich díla se v Praze nacházejí jenom 
dvě stavby – konstruktivistická vila Marko-
vých ve Střešovicích a vila doktora Kefurta 
s ordinací v Nových Bohnicích, která byla 
nedávno velmi zdařile zrekonstruována.

FiliP MesZaros

JeWs neWs WWW.lauderky.cZ

E-shopy – obchody či černý trh?
Jsou e-shopy skutečně tak výhodné, jak 
si myslíme? Máme vůbec záruku, že zboží 
dostaneme? co nás jistí, když voláme, 
ale nikdo neodpovídá? neskrývají se za 
webovými stránkami jen podvodníci? 
Podvodné internetové obchody se množí 
a je třeba se proti nim zaopatřit.

Díky internetu je objednávání zboží jedno-
dušší než kdy dřív. Ovšem podvádění je snad 
ještě snazší. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že 
i když k oběma obchodům (tradičním i inter-
netovým) máte přístup, pouze u jednoho typu 
někoho vidíte. A tento rozdíl je i přes svoji 
banalitu velice důležitý, protože když nemáte 
koho vidět, nemáte na koho zavolat policii.

Právě pomocí vlastnictví lze jednoduše 
určit, zdali jde o podvod či ne. Pokud se nikde 
na stránkách e-shopu neuvádí, kdo a kde jej 
vede, je velice dobře možné, že je to podfuk. 
Samozřejmě jméno a adresa ještě nejsou 
zárukou úspěchu, ale dají se lehce prověřit. 
Lidé mají většinou účet na facebooku, nebo 
se jim lze dovolat a místa zase mají heslo na 
Google Maps.

Podvod mohou značit i podezřele levné 
produkty, které se výrazně liší od normál-
ních velkoobchodních cen a blíží se pomalu 
cenám na bazaru.

Některé tyto obchody mohou vypadat 
profesionálně, ale nemají žádné informace 
o majiteli. Kupříkladu e-shop HUGLO 
poskytuje kontaktní formulář i kontaktní 

e-mail, ale žádné bližší informace zde nejsou. 
Tyto údaje jsou ale stejně důvěryhodné jako 
oznámení, že vše potřebné k reklamaci máte 
položit na sluneční hodiny ve své zahradě 
v 6 hodin. Možná si to někdo vyzvedne, ale 
možná taky ne.

Od pradávna si lidé vyměňují zkušenosti 
a dnešní doba se rozhodně nezměnila, jen 
je trochu těžké rozlišit, komu věřit. Co se 
týče e-shopů, budeme se spíš zaměřovat 
na e-recenze, než se ptát lidí v našem okolí. 
Ovšem i e-recenze mohou klamat.

Není nikdy zaručeno, že nenaletíme 
nějaké podvodně napsané recenzi, ale 
můžeme se naučit rozeznat varovné znaky. 
Například, že věty viděly češtinu maximálně 
oknem jedoucího vlaku, slovo větná skladba 
jim nic neříká, neustále se opakují a použí-
vají divná slovní spojení.

Mezi další znaky patří nekonkrétnost: 
„Poradil mi ho známý kardiolog.“ Dobře, ale 
jméno by neuškodilo, ne? Některé recenze 
(i na stránkách jako Google Maps) například 

neobsahují žádný text a mají jen ohodnocení 
ve hvězdičkách. Nebo je recenzí hodně a jsou 
až podezřele krátké.

Posledním důležitým znakem je, že sami 
nemůžete recenzi napsat. Pokud se podíváte 
na lifeblg.ru, zjistíte, že nemáte možnost 
sami napsat recenzi. Nikde není textové 
pole nebo tlačítko „Ohodnoťte nás na XY!“, 
vidíte jen samotné recenze. To znamená, že 
si spíš recenze někdo vymyslel a snaží se vás 
navnadit.

Jako poslední útočiště slouží Česká 
obchodní inspekce (ČOI), která podvodné 
e-shopy hlídá. Na jejich stránce můžete jed-
noduše zadat adresu webu a zjistit, jestli byl 
hodnocen jako „rizikový“, případně můžete 
web sami nahlásit na infolince. ČOI také 
podává podrobný návod, jak se vyvarovat 
podvodných e-shopů a jak postupovat v pří-
padě, že se necháte nachytat.

Závěrem je nutno říci, že v některých kou-
tech internetu stále vládne černý trh, kde je 
v mnoha případech těžké uplatňovat jakéko-
liv právo nebo se domáhat spravedlnosti. ČOI 
sama varuje, že šance na vrácení peněz, které 
byly podvodnému e-shopu proplaceny, je 
malá a závisí na vstřícnosti bank. Nenechte 
se tedy zlákat výhodnými nabídkami, aby 
na druhém konci nepřebíral peníze nějaký 
bandita.

JoseF šolín 
zdroje: Čoi, Pixbay, HuGlo.cz, lifeblg.ru

vila doktora kefurta v nových bohnicích

vila Markových v Praze-střešovicích

ukázka webové stránky e-shopu huglo.cz, který 
je označen jako „rizikový“ Českou obchodní 
inspekcí.
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HebreJšTina

Minikurz hebrejského jazyka 
pro samouky (28. lekce)
Tento měsíc slavíme svátek Pesach. Pokud jídlo k židovským svát-
kům neodmyslitelně patří, pak o Pesachu hraje skutečně významnou 
roli. Pojďme si tedy rozšířit slovní zásobu o jídlo a základní potraviny 
a fráze s tím spojené, dřív, než začneme vyměňovat ָחֵמץ (kvašené) za 
to, co je ַסח ר ְלּפֶ ׁשֵ .ּכָ

jídlo ֲארּוָחה, ֲארּוחֹות  נ

snídaně ֲארּוַחת ּבֶֹקר

oběd ֲארּוַחת ָצֳהַרִים

večeře ֲארּוַחת ֶעֶרב

dezert ִקיּנּוַח, ִקיּנּוִחים  ז

nápoje, pití ָקאֹות  ז ֶקה, ַמׁשְ ַמׁשְ
 

chléb ֶלֶחם, ְלָחִמים  ז

houska ה, ַלְחָמִניֹות  נ ַלְחָמִנּיָ

chala ה, ַחלֹות  נ ַחּלָ

pitta תֹות  נ ה, ּפִ ּתָ ּפִ
 

košer ר ׁשֵ ּכָ

mléčné ֲחָלִבי

masité ִרי שָׂ ּבְ
 

maso רִים  ז שָׂ ר, ּבְ שָׂ ּבָ

kuřecí ר עֹוף  ז שַׂ ּבְ

hovězí ָקר  ז ר ּבָ שַׂ ּבְ

jehněčí ֶבשׂ  ז ר ּכֶ שַׂ ּבְ
 

mléko ָחָלב  ז

máslo ֶחְמָאה  נ

sýr ִבינֹות  נ ִביָנה, ּגְ ּגְ

vejce יצִים  נ יָצה, ּבֵ ּבֵ

ryba גִים  ז ג, ּדָ ּדָ
 

polévka ָמָרק, ְמָרִקים  ז

omáčka (šťáva, zálivka) רֶֹטב, ְרָטִבים  ז

rýže ֹאֶרז  ז

těstoviny ְסָטה  נ ּפַ

koláč עּוָגה, עּוגֹות  נ

zmrzlina ִלידֹות  נ ִליָדה, ּגְ ּגְ

džem ה, ִרּבֹות  נ ִרּבָ

med ַבׁש  ז ּדְ

cukr ר  ז ֻסּכָ

sůl ֶמַלח, ְמָלִחים  ז

olej ָמִנים  ז ֶמן, ׁשְ ׁשֶ
 

voda ַמִים  ז

džus ִמיץ, ִמיִצים  ז

víno ַיִין, ֵיינֹות  ז

káva ָקֶפה  ז

čaj ה  ז ּתֵ

Pro vyjádření pocitu hladu nebo žízně používáme přídavná jména 
(vzpomeňte si na jejich tvary, které jste se naučili v minulých lek-
cích):

mít hlad (být hladový) ָרַעב, ְרֵעָבה, ְרֵעִבים, ְרֵעבֹות

mít žízeň ָצֵמא, ְצֵמָאה, ְצֵמִאים, ְצֵמאֹות

Fráze:

Co je dnes k jídlu? מה יש לאכול היום?

Co chceš jíst? מה אתה רוצה לאכול?

Mám rád… אני אוהב…

Přeložte a doplňte do bublin krátkou konverzaci v hebrejštině:

Klíč k řešení najdete na straně 13.

PřiPraVila rÁcHel PoloHovÁ 
ilustrace rebeka zaorálková
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PesacH

Pesachové recepty
vaření na Pesach bez mouky 
(pšenice, ječmen, žito, oves 
a špalda), v aške názských 
kruzích i bez rýže či luštěnin je 
pro mnoho kuchařek i kuchařů 
výzvou. 

Díky B-hu za brambory a je dobré si připome-
nout, že v Rakousko-Uhersku se o masové 
rozšíření brambor zasloužila Marie Terezie, 
která vysílala speciálně instruované kněží, 
aby šířili brambory mezi lid. Pravděpodobně 
se tak dostaly brambory i k židovským 
kuchařkám, možná některé měly brambory 
již s předstihem od kupců či příbuzných 
z Itálie. Před tím však bylo vaření bez 
brambor ještě o něco náročnější. Macesová 
moučka, vajíčka, zelenina a maso.

Netřeba se však obávat jak ukazuje tento 
gurmánský recept.

bramboráčkové košíčky
Budete potřebovat:
– 2 velké brambory
– 3 vejce
– 1 ½ lžíce mléka
– ¼ hrníčku sýru (cheddar, kozí nebo sýr 

feta)
– sůl a pepř

1.  Předehřejte troubu na 250 stupňů. Upečte 

celé brambory v troubě, trvá to zhruba 
25 minut.

2.  Brambory nakrájíme a necháme vychlad-
nout. Sloupneme slupku.

3.  Nastrouhejte či rozmačkejte brambory 
a osolte a opepřete.

4.  Nastavte teplotu na 280 stupňů.
5.  Smíchejte bramborovou směs v míse 

s vejci, mlékem a sýrem.
6.  Z hmoty vytvořte muffiny.
7.  Na povrch každého muffinu nalijte lžičku 

syrového vajíčka. Můžeme ještě ozdobit 
rajčetem nebo žampionem.

8.  Pečeme 12–14 minut dokud vejce na povr-
chu nezezlátnou a brambory začnou po 
stranách hnědnout.

Moučník macelkoš
Budete potřebovat:
– 5 vajec (rozdělte na bílky a žloutky)
– 1 a ½ hrnku nastrouhané mrkve (cca 2–3 

větší mrkve)
– 1 celé rozpuštěné máslo (250g)
– 1 hrnek cukru (záleží na vás, zda použijete 

bílý či třtinový)
– kůru z jednoho citronu (s chemicky neo-

šetřenou kůrou)
– šťávu z jednoho citronu
– ¾ hrnku macesové moučky
– 1 lžíce bramborového škrobu
– 1 kypřící prášek/ jedlou sodu
– podle chuti můžete přidat kokos nebo 

drcené ořechy

Společně našlehejte cukr, žloutky a rozpuš-
těné máslo. Přidejte nastrouhanou mrkev, 
kypřící prášek, macesovou moučku, bram-
borový škrob, citronovou kůru i šťávu + pří-
padně oříšky a promíchejte. Ve vedlejší míse 
ušlehejte sníh z 5 bílků. Sníh jemně vmí-
chejte do první směsi. Pečte ve vymaštěné 
formě na 180 stupňů dokud buchta neztuhne 
(zkuste klasicky zapíchnutým párátkem). 
Recept je lepší ze šťavnatých mrkví a nešetřit 
na másle ani vejcích, jinak je buchta suchá.

Čokoládový dezert
Budete potřebovat:
– 1 rozpuštěné máslo (250 g)
– 1 hořkou čokoládu (100 g)
– 50 g holandského kakaa
– ½ hrnku bílého cukru
– ½ hrnku třtinového cukru
– 3 velká vejce
– ½ hrnku nastrouhaného kokosu
– 1–2 lžíce bramborového škrobu (záleží na 

tom, zda chcete mít brownie víc suché 
nebo šťavnaté)

Máslo rozpusťte na lehkém plameni společně 
s čokoládou. Odstavte. Smíchejte s kakaem 
a oběma cukry. Dobře promíchejte. Přidejte 
vejce, kokos a bramborový škrob. Hmotu 
dejte do formy vyložené pečícím papírem. 
Pečte na 180 stupňů, dokud na vpíchnutém 
párátku zůstávají kousky tekutého těsta.

kulTura

vzhledem k opatřením souvisejícím 
s probíhající pandemií nového 
koronaviru je zrušena většina kulturních 
a společenských akcí. v době uzávěrky 
Maskilu ještě nebylo známo, zda bude 
prodloužen právě trvající výjimečný 
stav v naší zemi a zda budou případně 
rušeny další akce a události. vzhledem 
k neustálému vývoji situace tedy důrazně 
doporučujeme sledovat webové stránky 
a informační servery daných institucí, 
jako jsou Židovské muzeum v Praze nebo 
jednotlivé náboženské obce v Čr, kde 
získáte aktuální informace.

Oceňujeme snahu některých institucí, které 
zprostředkovávají zájemcům v této nesnadné 
době sledování vybraných událostí online. 
Tyto akce vřele doporučujeme a jste na ně 
samozřejmě srdečně zváni. Programy se však 
připravují velmi rychle a překotně podle 
měnících se okolností a možností přednáše-
jících. Je tedy vhodné sledovat aktuality na 
facebookových nebo webových stránkách 
daných organizací – doporučujeme například 
facebookovou stránku Bejt Simcha, Židovské 
obce v Praze i dalších náboženských ŽO 

v Česku, Lauderových škol nebo České unie 
židovské mládeže. Velice aktivní je v pořá-
dání online akcí také pražský Moishe House.

Stále se mohou uplatnit dobrovolníci, 
kteří pomáhají Sociálnímu oddělení pražské 
židovské obce s péčí o seniory, a to jak o ty 
žijící samostatně (donáška obědů, nákupy 
atd.), tak o seniory žijící v penzionu Ch. Jor-
dana či na Hagiboru.

Máte-li zájem zapojit se jakkoli do dob-
rovolnické činnosti, nebo byste rádi využili 
služeb těchto dobrovolníků, kontaktujte 

Sociální oddělení pražské ŽO: socialni@
kehilaprag.cz

V regionech kontaktujte nejbližší židov-
skou obec případně přímo Federaci židov-
ských obcí v ČR (sekretariat@fzo.cz), která 
předá relevantní informace a kontakty.

on-line programy nabízí různá témata. 
o přípravách na Pesach s rabínem M. klimentem 
a on-line setkání před šabatem s vrchním 
pražským rabínem d. Peterem
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Kulturní program duben 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

 Karel Poláček 
a Rozsypaná slova
Na jaře tohoto roku byl na 
knižní trh uveden nový biogra-

fický román o Karlu Poláčkovi Rozsypaná 
slova. Kniha přináší dramatický příběh 
Poláčkova života od konce 30. let 20. století 
až po jeho nejasnou smrt v roce 1945. Autor 
knihy Martin Daneš, společně s historičkou 
ŽMP Janou Šplíchalovou a předním odbor-
níkem na Poláčkovo dílo Janem Tydlitátem 
budou hovořit o osudech a díle světozná-
mého tvůrce.
Kniha Rozsypaná slova bude na místě k pro-
deji.
Vstup volný.

  Současný izraelský film: 
Valčík s Bašírem
Ve čtvrté části cyklu filmové 
historičky Alice Aronové bude 

představen animovaný film uznávaného 
izraelského režiséra Ariho Folmana (1962). 
V autobiografickém příběhu se jeho hrdina 
vydává za svými přáteli z mládí a snaží se 
vypátrat pravdu o tom, co zažil jako mladý 
voják v Libanonu (Izrael, Francie, Německo 
2008, 90 min).
V originálním znění s českými titulky.
Vstup volný.

Maiselova synaGoGa, 
Maiselova 10, Praha 1

 Slavnostní koncert 
u příležitosti Jom ha-šoa / 
Doležalovo kvarteto
Koncert jednoho z předních 

českých kvartet (Václav Dvořák a Jan Zrost-
lík – housle, Martin Adamovič – viola a Voj-
těch Urban – violoncello) u příležitosti Jom 
ha-zikaron la-šoa ve-la-gvura (Den památky 
obětí šoa a hrdinství). Během koncertu zazní 
skladby Hanse Krásy (1899–1944) a Franze 
Schuberta (1797–1828).

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.

Koncert se koná za podpory Hlavního 
města Prahy. Vstupné 230 Kč / 150 Kč

 Židé a Ukrajinci: 
tisíc let soužití
Soužití Ukrajinců a Židů v his-
torii naráželo a stále naráží na 

mnohá úskalí. Tyto dvě skupiny o sobě často 
vědí velmi málo. Výsledkem pak mohou být 
nedorozumění, stereotypizace a zkreslení. 
Profesor Paul Robert Magosci z University of 
Toronto a spoluautor knihy Jews and Ukrai-
nians: A Millenium of Co-Existence (2019) ve 
své přednášce objasní některá kontroverzní 
témata ukrajinsko-židovských vztahů.
Prvních 50 příchozích získá výtisk knihy 
v anglickém jazyce zdarma.
Přednáška v češtině. 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

 Osud brněnské židovské 
komunity v době Protektorátu 
Čechy a Morava
Komentovaná procházka 

s výkladem lektorky Táni Klementové 
naváže na letošní veřejné čtení jmen obětí 
v rámci Dne holocaustu a hrdinství (Jom ha-
-šoa ve ha-gvura), které proběhne od 14 hodin 
na Moravském náměstí. Trasa povede 
ulicemi, které různými způsoby připomí-
nají válečné pronásledování a deportace 
brněnských židovských občanů. Zájemci se 
seznámí s místy, jejichž spojení s brněnskou 
židovskou komunitou bylo holokaustem 
nenávratně přetrženo, a jsou proto dnes 
veřejnosti často neznámá.

Procházka začne před Místodržitelským 
palácem a skončí v synagoze Agudas achim 
na Skořepce. Poplatek za výklad 30 Kč.

 Festival Open House Brno
Brněnská pobočka Židovského 
muzea v Praze a Židovská obec 
Brno se letos zapojí do třetího 
ročníku festivalu Open House, 
který ukazuje město tak, jak jej 

neznáte, ale chcete poznat. Návštěvníkům 
dává možnost zdarma nahlédnout do archi-
tektonicky a historicky zajímavých míst. 
Ojedinělou funkcionalistickou synagogou 
Agudas achim a největším židovským 
hřbitovem na Moravě a ve Slezsku odborným 
výkladem provedou lektorky Židovského 
muzea v Praze.

Aktuální informace a případná registrace 
na www.openhousebrno.cz

kulTura v obcícH

Žo PlZeň

 Chagallovo duchovní světlo
Marc Chagall je populárním 
malířem, který si získal uznání 
a obdiv již za svého dlouhého 

života. Jeho tvorba bývá často popisována 
z hlediska dějin výtvarných stylů jako napří-
klad expresionismu, symbolismu a kubismu. 
Nicméně podstatnější je duchovní hloubka 
jeho obrazů, Chagall je jeden z mála umělců, 
kteří dokázali překročit konfesijní tématiku 
a ve svém díle harmonicky sloučili různé 
spirituální tradice stejně jako různá kulturní 
zázemí od ruského štetlu přes kosmopolitní 
Paříž po orientální dědictví starého Izraele.
Přednáší Mgr. Věra Tydlitátová Th.D.
Vstupné dobrovolné
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Židovský hřbitov Puclice
Přednáška připadá na Jom 
ha-šoa – Den památky obětí 
holocaustu. Na přednášce 

o puclickém hřbitově si připomeneme 
tragické události spojené s posledními 
transporty z Puclic a jedním velmi pozdním 
pohřbem z konce roku 1942. Hřbitov má ale 
i starou část, kde najdeme náhrobky z 18. sto-
letí. Celý hřbitov byl před pár lety opraven 
dobrovolnickým sdružením.
Přednáší PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal
Vstupné dobrovolné
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Židovský hřbitov Rabštejn 
nad Střelou
Zcela výjimečný hřbitov ze 
17. století, kde jsou neobvykle 

zachované jednotlivé fáze rozšiřování 
hřbitova – najdeme zde důkaz vrstvení, dvě 
zazděné staré brány, i úplně moderní nej-
mladší část. Hřbitov navíc leží na terasách 
v příkrém svahu a je obklopen mimořádně 
krásnou a romantickou krajinou.
Přednáší PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal 
Vstupné dobrovolné
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň

PRAHA

STřEDa

22. 4. 
19.00

ČTVRTEK

23. 4. 
18.00

úterý

21. 4. 
19.00

STřEDa

29. 4. 
19.00

BRNO

úterý

21. 4. 
17.00

NEDěLE

26. 4. 
10.00 
13.00 
16.00

PONDěLí 

20. 4. 
17.00

úterý

21. 4. 
16.30

úterý

28. 4. 
17.00
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Veřejné čtení jmen obětí 
holocaustu – letos poprvé 
virtuálně
Tématem 15. ročníku akce 
veřejné čtení jmen obětí 
holocaustu – Jom ha šoa je 
identita – našich měst a obcí, 
komunit i nás samých, vše co ji 
tvoří a ovlivňuje.

Protože naši současnou identitu ovlivňuje 
dosud nepoznaná situace a změny s ní 
související, museli jsme z důvodu všech 
opatření souvisejících s epidemií COVID−19 
(koronavirus) přistoupit k tomu, že letošní 
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom 
ha-šoa 2020, neproběhne v reálném veřej-
ném prostoru na náměstích ve 28 městech, 
která se k letošnímu ročníku připojila.

Datum zůstává. 21. dubna 2020 bude 
všem zájemcům zpřístupněna internetová 
stránka, na kterou se formou videokonfe-
rence bude moci připojit každý, kdo bude 
chtít jména obětí přečíst on-line v reálném 
čase, a to v časovém rozmezí od 14.00 do 

17.00. Abychom byli schopni zajistit plynu-
lost čtení, je potřeba se předem registrovat na 
e-mailu jomhasoa@terezinstudies.cz. Každý 
přihlášený obdrží podrobné instrukce, jak 
postupovat.

Druhou možností je se po celý den ke 
čtení jmen připojit prostřednictvím sociál-
ních sítí. Nahrajte video, na němž přečtete 
jména, a nasdílejte jej na naši facebookovou 
stránku www.facebook.com/jomhasoa nebo 
na sociální sítě s hastagem #ctujmenana-
jomhasoa. Nebo se jenom vyfoťte, dejte si 
jména, která chcete přečíst, do statusu.

Můžete také nahrát video nebo audio 
a poslat nám ho prostřednictvím e-mailu 
jomhasoa@terezinstudies.cz. Příspěvky 
upravíme a nasdílíme sami.

Společně se tak všichni spojíme a opět, 
i přes nepříznivé podmínky, si připomeneme 
ty, kteří se stali obětmi nacistické rasové 
ideologie za druhé světové války.

Další podrobnosti najdete na našich 
stránkách www.terezinstudies.cz nebo 
na našem facebooku. 

Pražský 
Moishe 
House
se přesouvá on-line! Má to 
nezanedbatelnou výhodu, že na jeho 
programy teď můžete v pyžamu. Co 
nás v dubnu čeká?

8. 4.  ZOOM seder ve spolupráci 
s ČUŽM a Kamilou 
Kohoutovou

14. 4.  Eda Schlesinger nám svěří 
velká finanční tajemství 
(anebo ne…)

18. 4.  sejdeme se na online havdale

23. 4.  protáhneme se s lektorkou 
jógy Viktorií Háskovou

28. 4.  předvedeme vám, jak moc 
(ne)umíme připravit sushi

Máte zájem o účast na jakékoliv 
akci? napište nám na e-mail 
moishehouseprague@gmail.com!
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PísniČka

Elijáhú Ha-naví

Prorok Eliáš,
Eliáš tišbejský
Eliáš galilejský.
Nechť k nám přijde brzy za našich dnů
i s Mesiášem synem Davidovým,
s Mesiášem synem Davidovým.

Přesto, že oslavy Pesachu jako svátku 
svobody budou letos pro mnohé z nás asi 
jiné, než jsme zvyklí, jistě u sederového 
stolu zazní spousta tradičních pijutů a písní, 
z nichž mnohé najdeme v samotné pesa-
chové hagadě. Jednou z písní, která obvykle 

zazní také při pesachovém sederu, je píseň 
o proroku Eliáši.

Melodie této písně je tradiční, lidová a její 
původ nám není znám. Stejně tak původ 
textu, který vypráví o očekávání příchodu 
proroka Eliáše a Mesiáše. Celý pijut je znám 

také jako šabatový nebo sváteční pijut a exis-
tuje v několika textových i melodických 
verzích. Verze, kterou jsme vybrali, je patrně 
nejrozšířenější a u nás nejznámější.

ִביא הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ
י ּבִ ׁשְ הּו ַהּתִ ֵאִלּיָ

ְלָעִדי. הּו ַהּגִ הּו, ֵאִלּיָ הּו, ֵאִלּיָ ֵאִלּיָ
ָיֵמינּו ָיבֹוא ֵאֵלינּו ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ִוד, ן ּדָ יַח ּבֶ ִעם ָמׁשִ
ִוד. ן ּדָ יַח ּבֶ ִעם ָמׁשִ


