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ÚVODNÍK

Milé čtenářstvo,
oslavili jsme svátek Šavuot a opatření 

spojená s nemocí COVID-19 už se rozvol-
ňují a můžeme se tak opět setkávat, byť 
s jistými limity, osobně. Je to hned vše 
veselejší. Jak se slavil Svátek týdnů nebo 
jinak Svátek darování Tóry v Bejt Simcha 
se můžete podívat na fotografiích. Bylo to 
milé a podnětné.

V tomto čísle přinášíme velký rozhovor 
s předsedou pražské židovské obce Fran-
tiškem Bányaiem, čímž zahajujeme sérii 
rozhovorů se zajímavými osobnostmi 
širší české a moravské židovské komunity. 
Další zpovídanou osobností je rabínka 
Lea Mühlstein, která působí v liberální 
synagoze Northwood and Pinner a jako 
mezinárodní předsedkyně organizace 
Arzenu.

Pokud máte rádi napínavé detektivní 
příběhy, může vás zaujmout další rozho-
vor, a totiž s autorem literární real-fiction 
Bezejmenní, která se zabývá poněkud 
hororovou kriminální kauzou z počátku 
20. století v Třebíči. Je to vážně docela 
strašidelný příběh a dodnes nevyjasněný. 
Můžete se ostatně v létě vydat do Třebíče 
a kromě návštěvy místních židovských 
památek se projít i po místech spojených 
s tímto hrůzostrašným příběhem.

Co se jinak událo? Nakladatelství Naše 
vojsko vydalo další „pěkný“ upomínkový 
předmět, po hrnečcích s Hitlerem zde 
máme kalendář s vedoucími představiteli 
Třetí říše. Věc je již v řešení policie. 
Ministři zahraničí, bývalí i současný, se 
vyjadřují k dění v Izraeli, o tom někdy 
příště. Přejeme pěkné, již téměř letní dny 
a užívejme vzájemnosti.

VAŠE REDAKCE

RABÍNSKÉ SLOVO

Počátky jsou těžké i pro 
židovskou rozvědku
Podobně jako Theodor Herzl roku 1897 
prohlásil: „V Basileji jsem založil židovský 
stát“, tak o tři tisíce let dříve mohl Mojžíš 
prohlásit: „V Páranské poušti jsem založil 
Mossad“. Právě v této paraše Šlach lecha שלח 
 kterou čteme o šabatu ,(Numeri 13‚1–15‚41) לך
20. června, se popisuje první výzvědná 
výprava židovských zvědů do kenaanské 
země.

Na počátku
Ihned na samém začátku První knihy 
Mojžíšovy, knihy Exodus – Berešit objasňuje 
komentátor Raši právo národa synů Izraele 
obsadit kanaánskou zemi, v níž dosud žily 
jiné národy. Řekl rabi Jicchak: „Tóra by měla 
začínat veršem …ים  – ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִשׁ
Tento měsíc vám bude počátkem měsíců… 
(Exodus 12‚2), neboť je to první micva daná 
Izraeli. Proč Tóra začíná z ית ֵראִשׁ -od stvo ,ְבּ
ření světa? Protože svému lidu ohlásil své 
mocné činy, že mu dá dědictví pohanských 
národů (Žalm 111‚6). Jestliže národy světa 
řeknou Izraeli: „Jste lupiči, okupovali jste 
země sedmi národů“, Izrael jim odvětí: „Celá 
země náleží Hospodinu. On ji stvořil a dal ji 
tomu, komu chtěl. Bůh jim ji ze své vůle dal, 
Bůh jim ji ze své vůle odňal a dal ji nám.“

Raši si klade otázku, proč tato paraša 
 ,בהעלתך následuje ihned po paraše שלח לך
na jejímž konci se uvádí, že Bůh potrestal 
Miriam malomocenstvím za pomluvy, které 
vyřkla proti svému bratru Mojžíšovi. Zvě-
dové byli svědky toho, co se stalo s Miriam, 
ale nevzali si z toho ponaučení.

Naše paraša začíná slovy: ים ַלח־ְלָך ֲאָנִשׁ  ְשׁ
ר־ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְשָׂרֵאל ַנַען ֲאֶשׁ  – ְוָיֻתרּו ֶאת־ֶאֶרץ ְכּ
Pošli si muže, aby prozkoumali kanaánskou 
zemi, kterou dávám synům Izraele. Naše 
právo na kanaánskou zemi, na ארץ ישראל 
je od pradávna nezpochybnitelné, ale právě 
zde začínají potíže. Nejsme již v situaci, kdy 
ֲחִרׁשּון ם ַתּ ֵחם ָלֶכם ְוַאֶתּ  Hospodin bude – ְיהָוה ִיָלּ
bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet 
(Exodus 14‚14), jak je uvedeno v souvislosti 
se zázračným rozdělením Rákosového moře.

Jak opanujeme zaslíbenou zemi? 
Nejedná se zatím o přivedení rozptýlených 
ze všech koutů světa na horu Sión během 
posledních dnů v době příchodu Mesiáše. 
Jde o obsazení země jako výsledku lidského 
úsilí. Pokud chce někdo obsadit zemi s mini-
málními ztrátami na životech a s relativně 
přijatelným úsilím, musí věnovat svou 
pozornost rozvědné činnosti. Pokud je „roz-
vědka“ úspěšná, je velmi vysoká šance na 
rychlé obsazení nepřátelského území a jeho 
pacifikaci.

ים… ַלח־ְלָך ֲאָנִשׁ  pošli dle tvého uvážení – ְשׁ
muže… Tato slova nám ukazují, že iniciativa 
poslat zvědy do kanaánské země za účelem 

jejího pozdějšího dobytí vyšla od Mojžíše, 
a ne od Hospodina.

Zvědové v kanaánské zemi
Nyní na chvíli odbočíme a uvedeme zajímavý 
poznatek, který nám zanechal ve svém díle 
-pražský dajan Jonathan Eybe יונתן תפארת
schütz (1690–1764):

Podobně, jako začátek naší praraši začíná 
slovy ַלח־ְלָך  tak název paraši pojednávající ‚ְשׁ
o Abrahamovi je ֶלְך־ְלָך – jdi, odejdi ze své 
země… (Genesis 12‚1). Naši učenci to vysvět-
lují tím, že Hospodin mínil, aby Abraham 
odešel ze své vlasti ke svému dobru. Podobně 
můžeme komentovat Hospodinova slova 
i zde. ַלח־ְלָך  pošli muže, aby prozkoumali – ְשׁ
kanaánskou zemi k tvému dobru. Vždyť 
Hospodin rozhodl, že Mojžíš nevejde do 
Kanaánu. Nyní, díky zvědům, kteří pomluvili 
budoucí zemi Izraele, se tak příchod národa 
synů Izraele do zaslíbené země zdržel 
o plných čtyřicet let. Tento trest čtyřicetile-
tého zdržení na poušti byl vlastně Mojžíšovi 
k dobru, neboť mu Hospodin daroval ještě 
dalších čtyřicet let života.

Mojžíš vyslal dvanáct významných mužů 
pospolitosti jako zvědy, aby prozkoumali 
kanaánskou zemi – budoucí zemi Izrael. Dal 
jim jasné úkoly, instruoval je kudy mají jít 
a na co mají obrátit svou pozornost:
1. Jaká je to země.
2.  Jaký lid v ní sídlí, zda je silný nebo slabý, 

zda je ho mnoho nebo málo.
3.  Zda je země dobrá anebo špatná 

vzhledem k přírodnímu bohatství.
4.  Jaká tam jsou města – opevněná nebo 

otevřená.
5.  Zjistit úrodnost země a zjistit, zdali tam 

jsou stromy.
6.  Přinést vzorky ovoce, které roste 

v Kanaánu.

Když se po čtyřiceti dnech zvědové vrátili, 
popsali zemi tak, jak ji viděli. Řekli dokonce, 
že je to země oplývající mlékem a medem. 
Přinesli také ovoce té země. Zvědové vyplnili 
tedy své poslání a neskryli nic ani před 
Mojžíšem, ani před Izraelci. Co však řekli 
dále? „Nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, 
vždyť je silnější než my. (…) země, která požírá 
své obyvatele, (…) muži obrovité postavy. 
Viděli jsme tam zrůdy – Anákovci totiž patří 
ke zrůdám a zdálo se nám, že jsme nepatrní 
jako kobylky, vskutku jsme v jejích očích byli 
takoví.“ (Numeri 13, 31–33). To jsou slova 
zvědů, která Tóra klasifikuje jako pomluvy. 
Podíváme-li se dnes na jejich slova, těžko 
bychom je mohli klasifikovat jako pomluvy. 
V čem tedy tkví hřích většiny zvědů?

Úkol, který jim zadal Mojžíš, zvědové 
splnili. Co však nebylo a není správné, a co 
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nesmí žádný rozvědčík udělat? Seznámit 
širokou veřejnost, v našem případě všechny 
syny Izraele, se svým osobním názorem na 
vše, co viděl a slyšel, a ještě vše veřejně ana-
lyzovat v širokém národním fóru. Rozvědčík 
je povinen přinést podrobné informace, 
avšak jejich analýzu, zhodnocení a případná 
opatření vyplývající z těchto získaných 
informací, musí přenechat těm, kteří jej na 
rozvědnou misi vyslali. Kdo měl získané 
informace o kanaánské zemi vyhodnotit 
a vyvodit z nich obecné závěry, byli Mojžíš 
a Áronem, dnes bychom řekli politická repre-
zentace národa, nikoli však samotní zvědové. 
V tom tkví podstata jejich osudné chyby či 
spíše záměru, kterou Tóra charakterizuje 
jako pomluvu Svaté země.

Jakmile lid slyšel z úst deseti zvědů, že 
nebude možné zaslíbenou zemi dobýt a že 
vynaložené úsilí na její dobytí nepřinese 
žádné plody, okamžitě začal hořce plakat. 
Zakrátko pak většina národa reptala proti 
Mojžíšovi a Áronovi. Nejenže si chtěla 
zvolit nového vůdce, ale mnozí z národa se 
chtěli vrátit zpět do Egypta. Nic nepomohla 
optimistická slova dvou zvědů – Jehošuy bin 
Nuna a Káleva ben Jefuneho, kteří nabádali 
lid (Numeri 14‚7–9): Země, kterou jsme při 
průzkumu procházeli, je země převelice 
dobrá. Jestliže nám Hospodin bude přát, 
uvede nás do této země a dá nám ji. Je to 
země oplývající mlékem a medem. Nechtějte 
se přece bouřit proti Hospodinu. Nebojte 
se lidu té země. Sníme je jako chleba. Jejich 
ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi 
je Hospodin. Nebojte se jich!“ Jenže národ 
zpanikařil, stal se malomyslným a uvěřil 
pesimistickým slovům většiny zvědů.

Rozhodnutí Všemohoucího
V příběhu o zvědech můžeme najít další pří-
činu osobního selhání většiny z nich. V textu 
stojí psáno (Numeri 13‚2): ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד 
ל ָנִשׂיא ָבֶהם. ָלחּו ֹכּ ְשׁ ה ֲאֹבָתיו ִתּ  Pošlete po – ְלַמֵטּ
jednom muži z jejich otcovských pokolení, 
vždy jejich předáka. Z této věty můžeme 

vycítit, že každý kmen chtěl mít svého kme-
nového zvěda. Je velmi pravděpodobné, že 
vysoký počet dvanácti zvědů byl Mojžíšovi 
vnucen kmenovými stařešinami. Tedy další 
příčinou neúspěchu Mojžíšem vyslaných 
zvědů, byla vlastně demokracie, která pano-
vala v každém kmeni. Každý kmen si zvolil 
většinou hlasů svého představitele, který se 
měl výzvědné výpravy zúčastnit.

Je pravděpodobné, a do určité míry i při-
rozené, že při průzkumu kanaánské země 
měl téměř každý ze zvědů nejdříve na mysli 
zájem svého kmene a potom teprve zájem 
celku, všeho Izraele. Také počet dvanácti 
zvědů byl zbytečně velký. Jehošua (viz 
Jozue, 2. kapitola) vyslal pouze dva zvědy do 
Jericha, přesto vzbudili nežádoucí pozornost 
u jerišských obyvatel a jejich život byl ohro-
žen. Nyní je vyslán „pluk“ dvanácti zvědů, 
kteří jistě neprošli zemí nepovšimnuti.

Demokracie uvnitř národa, kmene, 
rodinného klanu, ba i v rodině je v rozumné 
míře samozřejmě v pořádku. Naopak. Des-
potické tendence uvnitř jakékoli společnosti 
brání jejímu zdravému rozvoji. Ovšem 
demokraticky rozhodovat o něčem, o čem 
má výhradní právo rozhodovat pouze Vše-
mohoucí, musíme považovat za rouhání a za 
„svatokrádež“.

Například to, o čem výhradně rozhoduje 
Hospodin, je právě země Izraele – ארץ ישראל. 
Pokud ji sám Hospodin přislíbil Abrahamovi, 
Izákovi, Jákobovi a jeho potomkům, tedy 
nám, národu Izraele, tak nikdo z nás nemá 
nejmenší právo protivit se takovému Božímu 
rozhodnutí nebo se je snažit změnit. Platilo 
to dříve a o to více to platí dnes. Nikdo 
z poslanců izraelského Knesetu nemá právo 
hlasovat o předání byť jen malé části Svaté 
země, kterou Všemohoucí zaslíbil svému 
národu, do rukou našich nepřátel. Pokud 
tak někdo učiní, není to taktika, ani ústupek 
mezinárodnímu společenství, ale je to pohr-
dání Všemohoucím a Jeho Zákonem.

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

Červen 2020
Kabalat Šabat  
každý pátek od 18.30 hodin ve 3. patře 
Židovské obce v Praze, Maiselova 18, 
Praha 1

Prosba  
o spolupráci
Studentka doktorského studia 
Judaistiky Mgr. Dominika Šimlová 
laskavě prosí o spolupráci 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 ano-
nymně) pouze výše uvedenou stu-
dentkou, za účelem jejímu hlubšímu 
porozumění problematiky, jíž se 
zabývá v disertační práci s názvem 
Výzkum rituálních rozdílů šabatové 
bohoslužby na příkladu pražských 
židovských komunit.

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

Zd
ro

j: 
bi

bl
ef

un
fo

rk
id

s



4  maskil המשכיל

DĚNÍ V BS

Radostné  
setkání  
na Šavuot
Více než dva měsíce jsme se nemohli setkávat při 
žádných komunitních akcích nebo bohoslužbách, a o to 
větší radost jsme měli na setkání ku příležitosti svátku 
Šavuot. Je to sice svátek radosti z obdržení Tóry, ale my 
jsme měli radost i ze samotného setkání. Sešlo se nás 
dost, asi jsme už hladověli po vzájemnosti a skutečném 
setkání. Virtuální bohoslužby i akce na sociálních sítích 
jsou dobré, lepší než nic, ovšem živý kontakt je nenahra-
ditelný. Setkání se uskutečnilo v kavárně Fair Food Club 
poblíž Karlova náměstí. Mléčné a vegetariánské dobroty 
gruzínské kuchyně byly vynikající. Duchovní stravu 
zajistil kantor Ivan Kohout, který nás provedl šavuotovou 
bohoslužbou.
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OSOBNOST

Pro generaci dnešních dětí 
už bude židovství známé
František Bányai je předsedou 
Pražské židovské obce, sbírá 
staré pohlednice s židovskou 
tématikou, koordinuje 
pokládání Stolpersteinů v ČR 
a založil sdružení Spolek pro 
pomoc seniorům dotčených 
holocaustem. Jedná se 
o první ze série rozhovorů 
se zajímavými osobnostmi 
české a moravské židovské 
komunity.

Kolik má PŽO členů a jak se během 10 let 
změnilo složení, tedy pokud nějak?
Pokud se nepletu máme kolem patnácti set 
členů a průměrný věk je kolem 50 let. Máme 
dva druhy členství. Standardní členství podle 
ortodoxní halachy, tedy maminka musí být 
židovka nebo zájemci musí podstoupit orto-
doxní konverzi. Pak máme ještě mimořádný 
status, a to je pro osoby, které mají právo 
návratu tedy aspoň jednoho prarodiče žida 
podle ortodoxní halachy. Plnoprávní členové 
mají právo volit a být voleni a mimořádní 
členové mají nárok na všechny benefity 
členství, ale nemohou být voleni a hlasovat. 
V roce 2003 se diskutovalo o stanovách 
a podle ortodoxní halachy nemůže nežid 
rozhodovat o židovi. Mimořádní členové, ale 
mohou být v dozorčích radách, být ve všech 
spolcích, mít výhodnější ceny lístků na obědy 
nebo využívat sociálních služeb a dalších 
věcí. Mimořádných členů je kolem tří set.

Zapisují dnes lidé i děti jako členy PŽO?
Docela často členové zapisují i děti, pře-
devším z důvodů jako je dotace na školku 
a podobně. Je hodně lidí, kteří ke komunitě 
měli daleko a nyní se k ní dostávají právě přes 
děti. Velmi často už rodiče nebo prarodiče 
neměli s židovskou komunitou během 40 let 
komunismu žádný kontakt, nikdo je k tomu 
nevedl a když už mohli, do jisté míry se báli, 
protože náboženství nikoho nelákalo. Škola 
a školka umožňuje dětem v tom přirozeně 
vyrůstat. Slaví židovské svátky, pro děti je 
to přirozené a také rodiče mají díky tomu 
možnost návratu k tradicím.

Děti už na tom díky škole budou lépe, 
než jsme byli my. Jen výjimečně rodiče něco 
dodržovali, většinou jsme o ničem nevěděli. 
Často jsme to zjistili až v pozdním věku, 
že by se dodržovaly svátky nebo pravidla 
kašrutu, to už vůbec ne. O mnoha věcech 
se nemluvilo. Tabu byl holokaust, tabu byl 
Izrael. Rodiče se báli, aby se dítě „neprokeclo“ 
ve škole. Rodiče mojí generace měli často 

ještě vzdělání německé nebo maďarské a tam 
kontinuita vůbec nebyla a také nebylo dobré 
to moc zmiňovat.

Nastává tedy příliv lidí z třetí nebo i čtvrté 
generace?
Ano, jsou to lidé, kteří aspoň něco už vědí. 
Předchozí generace byly hodně zatíženy 
autocenzurou. Když už bylo po roce 1989 
možné se zapojit, byl pak vstup do komunity 
těžký, když k tomu nemáte nějaké výchovné 
a kulturní vztahy. Potenciální nový člen si 
většinou vzpomene, že babička byla v kon-
centráku a dál neví skoro nic. S tím se často 
setkávám. Lidé řeknou, že vědí, že babička 
byla v koncentráku a nikdy o tom nemluvila, 
ale víc netuší.

Když se tedy chce nový člen (nebo i mimo-
řádný člen) zaregistrovat, jak to probíhá? 
Pomůže mi někdo se pak zařadit do komu-
nity?
Kdo chce vstoupit do PŽO musí najít pří-
slušné dokumenty. Buď byli rodiče členy 
židovské obce, to je lehčí nebo najít jiné 
dokumenty dokazující židovský původ 
(rodné listy s vyznačením náboženství, 
zápisy z židovské matriky a podobně). 
To je ale věc rabinátu. Pak už zapojení do 
komunity je na každém samostatně. Někdo 

začne nejdřív chodit do synagogy. Jiný začne 
chodit na přednášky do Židovského muzea 
nebo přímo sem na obec. Trvá to nějakou 
dobu, než se nový člen zapojí do sociálně 
kulturního života. Dveře jsou otevřené, ale 
každý se musí zapojit sám. Není to jako to 
bývalo někde u svazáků, teď z tebe uděláme 
platného člena. U někoho je to návrat 
k náboženství, u někoho zájem o historii, to 
je různé.

Přes děti je to tedy lehčí.
Určitě. A pro děti samotné to bude lehčí. Je 
to generace, pro kterou už nejsou ty věci 
neznámé. Vědí, že do synagogy nejdu, to 
je nuda, ale vědí o ní. Pak už záleží, zda se 
dostanou časem do prostředí, kde budou 
chtít více nebo méně nebo nic nebo až moc.

Jaké aktivity sociální, kulturní a další ŽOP 
nabízí? A o co je mezi členy největší zájem?
Teď se samozřejmě tři měsíce nic nekonalo, 
ale jinak je program zaměřen především na 
starší generaci. Nabízíme různé přednášky 
a sociální programy. Někteří nám vyčítají, 
že je málo programů, které by přitáhli mladé 
lidi. Myslím, že lidi mají dělat, co je baví 
a organizovat něco seshora podle mě moc 
nefunguje. Nejdřív přijde patnáct lidí a poz-
ději nikdo. Funguje také řada spolků. Je tady 
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taneční spolek Besamim, existuje šachový 
kroužek, spolek Chinuch zajišťuje programy 
pro děti o svátcích, je tady už tradiční dětské 
divadlo Fajgele, které vede Vida Neuwirthová. 
Kdo se ale o něco zajímá, může tady najít 
hodně zajímavých aktivit a zapojit se. Škola 
pořádá pravidelně šabatony pro děti a rodiče 
i mimo školu, rabinát organizuje různé akce.

Jaký je přesně vztah PŽO a Lauderových 
škol? Je to jediná židovská škola a školka 
v republice, má nějaké propojení s mimo-
pražskými obcemi?
Škola nabízí e-learningové programy dál-
kové výuky pro děti z regionů (hebrejština, 
židovská výchova, kurzy pro dospělé). 
Pražská židovská obec je zřizovatelem školy. 
Škola začínala s jednou třídou, pak třídy 
přibývaly a je to vlastně realizovaný sen pana 
rabína Sidona. Přestavbu budovy bývalého 
sirotčince v Belgické ulici financoval pan 
Lauder, stejně jako poslední dostavbu, která 
se nyní dokončila. Škola je registrovaná jako 
standardní církevní škola, tudíž dostává pří-
spěvky od státu, které pokryjí část nákladů. 
Máme malé třídy kolem 20 dětí a finanční 
náročnost je velká. Nyní máme kompletní 
školku, základní školu a osmileté gymná-
zium. Ve škole i školce je celkem kolem 
350 dětí.

Když teď probíhala dostavba, měli jsme 
několik tříd i tady na obci. A hned vypadalo 
všechno úplně jinak. Komunita byla spojena 
se školou a tvořila jeden celek. V zahraničí 
mají často výhodu, že škola je vedle židovské 
obce nebo přímo v budově. U nás to působí 
jako dvě komunity. Někteří členové obce si 
ani neuvědomují, že máme školu a někteří 
ze školy skoro nikdy nedojdou na obec. To je 
škoda, ale různé akce se snaží obec a školu 
propojovat.

Jaké jsou vztahy s Federací židovských obcí?
Federace tady sídlí a funguje dobře. Je to náš 
zřizovatel a my do ní volíme své zástupce 
jako ostatní obce. Federace zastřešuje 
všechny obce a musí řešit jejich problémy. 
Každodenní život si řeší obce samostatně. 
Pokud bychom třeba zkrachovali, Federace 
musí hradit část dluhů, například. Má odpo-
vědnost za některé věci. Federace zajišťuje 
distribuci prostředků od státu například. 
Stejně tak časopis Roš chodeš je časopisem 
Federace a někdo ho odebírá, někdo ne a čte 
si ho třeba tady na obci. Roš chodeš infor-
muje o tom, co se u nás děje, ale jinak na něj 
nemáme žádný vliv a ani k tomu není důvod.

K vašim aktivitám také patří organizace 
pokládání Stolpersteinů. Můžete k tomu 
něco bližšího říct?
Nesnáším, když něco nefunguje. Před tím se 
o Stolpersteiny starala dobře Unie židovské 
mládeže, ti to tady rozjeli, v Praze bylo asi 250 
kamenů, ale byly i mimo Prahu. Pak vznikl 
trochu chaos, protože se začaly dělat kameny 
i jinde a nejsou od autora projektu pana Gun-
tera Demniga, což se mu pochopitelně nelíbí, 
protože je to vlastně zneužití jeho myšlenky. 

A v tom s ním souhlasím, všem zájemcům 
doporučuji jenom skutečné Stolpersteiny 
od pana Demniga z Německa. Ročně vyrábí 
tisíce kamenů a každé dva měsíce je rozváží 
do nějakých zemí. Jednou ročně jezdí do 
České republiky a má limitovaný počet 
kamenů, které zvládne ručně vyrobit. Teď 
mám poptávku asi na stovku kamenů. A to je 
už skoro naplněná kapacita, končím pomalu 
poptávku na rok 2022. Nejtěžší je komuni-
kace se zadavateli, právě kvůli dlouhé čekací 
době. Někdo to vzdá, někdo vezme ty nepravé 
„kameny zmizelých“ a já mu vynadám. Lidé 
často chtějí na kameny dávat příliš mnoho 
informací a já jim vysvětluji, že to má danou 
formu. Všechny údaje na kamenech ověřu-
jeme, protože lidé mají mnohdy jen základní 
informace a nevědí, kde přesně oběť zahy-
nula, někdy neznají ani přesné jméno, ale jen 
rodinnou přezdívku jako „teta Arči“. Často se 
plete německá a česká verze jmen.

Snažíme se, aby kameny byly umístěny 
před domy, ve kterých lidé naposledy žili dob-
rovolně, nikoli kam byli nuceně sestěhováni, 
což jsou často adresy uváděné jako poslední 
před transportem, ale to nebyl skutečný 
„domov“ těchto lidí.

Mají o kameny zájem víc lidé z České repub-
liky nebo příbuzní obětí ze zahraničí?
To je tak půl napůl. Kameny nejsou určené 
jen pro židovské oběti. Úplně první kámen 
byl pro romskou oběť. I v Praze máme 
kameny lidí, kteří byli popraveni gestapem, 
ale s židovstvím nemají nic společného. 
Někdy kameny neobjednávají příbuzní, ale 
třeba instituce, jako například ambasády, 
jejichž dnešní residence měly mnohdy 
židovské majitele a obyvatele. Také si někdy 
vzpomenou bývalí sousedé. Měli jsme tu 
paní, která jako dítě chodila ráda k bezdět-
ným židovským sousedům, kteří zahynuli 
a ona jim nechala vyrobit kameny. Kameny 
jsou připomínkou konkrétních lidí na kon-
krétních místech a holokaust tak není vní-
mán přes anonymní miliony obětí. Každý si 
může představit, jaká to byla hrůza. Tady ten 
člověk bydlel, byl to lékař nebo advokát nebo 
obchodník nebo cokoliv a najednou se mu 
změnil celý život. Nejdřív ho o všechno obrali 
a pak ho posadili do nějakého transportu.

A nyní k otázce náboženské. Jaké jsou 
vztahy s rabinátem a jak vnímá Pražská 
židovská obec přítomnost Bejt Simcha?
Obec má jasně dané stanovy a těch se 
musíme držet. Rabinát má pod sebou věci 
týkající se náboženského kultu, tedy syna-
gogy a hřbitovy. Jestli může mít například 
Bejt Simcha náboženský obřad v synagoze, 
musí tedy vždy rozhodnout rabinát. Vychá-
zíme spolu velice dobře, toto respektujeme. 
Pokud by to náboženství nebylo, tak se 
můžeme odkazovat jen k holokaustu nebo 
ke Kafkovi. Kdyby náboženství zmizelo, 
budeme jen nějaký kulturní spolek a ty 
vznikají a zase zanikají. S tradicí a nábožen-
stvím máme šanci, že aspoň nějaký standard 
zůstane zachován.

Každá obec si může vybrat, zda bude orto-
doxní, reformní či jiná?
Ano, to si lze vybrat, ale plynou z toho různé 
důsledky pro členy. V Čechách nám to 
nemusí nijak vadit. Když máte svatbu, děti 
a podle některého ritu vám to třeba v zahra-
ničí neuznají. Syn bude náhle jako nemanžel-
ský, svatba neplatná. Může to působit různé 
komplikace. Když se moje neteř vystěhovala 
do Izraele, musela velice složitě dokazovat, 
že je židovka. Fotily se rodinné náhrobky 
a hledaly nejrůznější dokumenty, tady s tím 
žádný problém nebyl a v Izraeli ano. Stejně 
tak uznávání různých typů konverzí je kom-
plikované. Pokud jsem sekulární a nechci 
myslet na generace dopředu, není problém.

Pro mě vztah s Bejt Simcha není žádný 
problém. Já to vnímám jako věc jednotlivce, 
k čemu se hlásí a jak se chce modlit, a ty 
instituční bariéry nemůžu ovlivnit. Para-
doxně největší problém vzniká až na hřbi-
tově. Teď připravujeme nehalachický hřbitov 
v Brandýse nad Labem, který začne fungovat 
zhruba za rok. Každý si tam bude moc koupit 
hrobové místo, do konce tohoto roku to bude 
levnější, zhruba kolem 12 000. Je to vedle 
starého židovského hřbitova v Brandýse nad 
Labem. Bude nové oddělení, aby se „neura-
zili“ ti nebožtíci, kteří už tam leží. Na hřbi-
tově už s halachou nic nenaděláme. Všechno 
ostatní je vlastně jen o penězích a domluvě. 
Lidé se můžou spolu modlit, členové Bejt 
Simcha si můžou koupit lístky na oběd za 
cenu pro členy Federace a podobně. Ale 
s pohřbem už nic nenaděláme. Hřbitov tak 
bude určený pro tatínkovce, dědečkovce, pro 
smíšené páry, lidi s neortodoxní konverzí. 
Bude to tam moc hezké. Problém může být 
tahara, ale lze ji udělat na prosektuře. Hygi-
enické předpisy na nakládání se zemřelými 
jsou dnes velmi přísné, tudíž to nelze dělat 
přímo na hřbitově. Obřad už pak může mít 
každý jaký chce. Pokud se jedná o ukládání 
uren, to je možné i na novém židovském 
hřbitově. Halacha chápe urnu jako předmět, 
ne jako tělo. Tudíž tam problém není.

Změní se nějak chod ŽOP po pandemii 
Covid-19?
Budou drobné změny. Třeba jídelna bude 
otevřená, ale jídlo se musí objednat předem. 
Omezí se některé personální náklady nebo 
třeba provoz knihovny. Členové si budou 
muset možná trochu víc věcí organizovat 
sami a nečekat vše od obce jako instituce. 
Jsme dost rozmazlení a teď se budeme 
muset začít trochu víc snažit. I v této době 
se ukázalo, že je strašně důležitá solidarita. 
Na sociální oddělení docházelo přes stovku 
dobrovolníků. Nejen na rozvoz jídla, léků, 
roušek, ale třeba na Hagibor se dováželi pečo-
vatelé, aby se nenakazili v MHD. V rámci ŽOP 
a organizace Spolek https://www.spolek.org 
se vybralo přes milion korun na pomoc 
potřebným v době pandemie.

PTALA SE KATEŘINA MIKULCOVÁ
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Příměstské tábory  
Židovského muzea  
v Praze a v Brně
Děti každý den stráví nějaký čas kreativním vyráběním, něco nového se 
naučí, vyluští různé tajenky a šifry, a podle počasí odpoledne stráví na 
procházce, v parku nebo na hřišti.

PRAHA
V červenci v termínu 13. 7.–17. 7. 2020 můžete své děti přihlásit na tábor 
Ztracený poklad Maiselovy rodiny. V rámci programu se děti seznámí 
s postavami a příběhy Josefova a osud stavitele Maiselovy synagogy je 
zavede přes Staroměstské náměstí a Karlův most až na Pražský hrad. Po 
cestě objeví další legendy spojené s těmito historickými památkami a při 
úspěšném luštění a bádání cestu završí u ztraceného pokladu. Tábor 
nabízí seznámení nejen s židovskými příběhy, ale i se starými pověstmi 
českými prostřednictvím historického centra Prahy. 
 
V srpnu v termínu 17. 8.–21. 8. 2020 se bude konat tábor Alchymista 
císaře Rudolfa. Tým Židovského muzea v Praze připravil pro děti tábor 
s tématem rudolfínské Prahy. Rádi bychom dětem přiblížili toto histo-
rické období skrz napínavý příběh, ve kterém děti budou společně řešit 
hádanky, hledat indicie, vařit lektvary, objevovat tajuplná místa Prahy 
a při tom poznají nové kamarády a užijí si spoustu zábavy. 

BRNO
 
V termínu 3. 8.–7. 8. 2020 připravujeme pod tajemným názvem Dia-
mantová brána a devět tisíc rajských stromů tábor pro děti ve věku 
6–10 let zaměřený na pohádky a legendy (nejen) židovské kultury. Inspi-
raci pro tvorbu vlastní knihy budeme hledat v příbězích z Tóry, v baj-
kách o zvířatech, u Ondřeje Sekory či v jidiš písničkách na papírovém 
divadle. Aby nám oči od stránek úplně nepřecházely, vyměníme také 
občas prostory vzdělávacího sálu za zoologickou zahradu, parky a hřiště 
v okolí, nebo za expozice Moravského zemského muzea. 
 
V termínu 17. 8.–21. 8. 2020 se mladým tvůrcům ve věku 11–15 let otevře 
Ateliér v lipové aleji, který nabídne každý den jeden umělecký příběh 
s moravskými kořeny a vlastní kreativní práci s ním sladěnou. Čeká nás 
široké umělecké rozkročení od architektury, přes výtvarnou tvorbu až 
po módní návrhářství. Mimo ateliér se vypravíme tvořit do ulic Masa-
rykovy čtvrti, zahrady Vily Stiassni či prostějovského muzea. Na závěr 
týdne přijde na řadu prohlídka skutečné galerie, jakož i vernisáž ze 
všech nejlepší, totiž vlastní.

Více informací a přihlášky naleznete na webové stránce ŽMP 
www.jewishmuseum.cz (v sekci Novinky), nebo také na facebookovém 
profilu ŽMP, případně se můžete obrátit emailem přímo na Oddělení 
pro vzdělávání a kulturu ŽMP (education@jewishmuseum.cz).

Pomoc židovské 
komunitě  
v New Yorku
New York patří k místům nejvíce zasaženým 
nemocí Covid-19 a nevyhýbá se ani místní 
početné židovské komunitě. V minulosti 
židovští turisté z USA tvořili velkou část klientů 
členů pražské či české židovské komunity, kteří 
pracují v cestovním ruchu. Individuální turisté, 
charedi zájezdy za hroby významných rabínů, 
hledači rodinné historie a další tvořili nedílnou 
součást pražské židovské turistické Prahy 
i celé republiky. Pomoc souvěrcům a zároveň 
jakési splacení dluhu to je akce „Operace 
Hatikva Praha – New York“, jejímž hlavním 
hybatelem je Aaron Günsberger.
Po pomoci potřebným v Praze se zaměřil na 
sbírku pro pomoc židovskému New Yorku. 
Podařilo se odeslat již dvě zásilky pomoci, 
ochranných masek, roušek, štítů, nanofiltrů, 
ochranných rukavic a dezinfekce. Mezi spon-
zory a podporovatele patří podniky, organizace 
i jednotlivci, včetně Židovské obce Brno, Čes-
kého vysokého učení technického nebo strip 
clubu Goldfingers Prague a další.

S povoleními a odbavením pomohla také 
Česko-izraelská smíšená obchodní komora 
a Ministerstvo zahraničí.

Máte-li zájem se do akce Hatikva zapojit, 
můžete přispět jak finančně, tak zasláním 
pomůcek na adresu King Solomon, Široká ulice 
110 00 Praha 1 Josefov.

Číslo konta je: 190480833/0300
Heslo: OPERACE HATIKVA NY COVID 19
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ROZHOVOR

Budoucnost progresivního judaismu 
je jasná
S Leou Mühlstein o její práci 
rabínky, perspektivách 
reformního judaismu 
a aktivitách organizace 
Arzenu.

Na úvod bychom měli jistě zmínit, že máte 
české kořeny. Můžete říct něco víc o české 
části vaší rodiny?
Rodina mého otce pochází z Česka z okolí 
Mostu a Teplic. Moji prarodiče, Robert a Mar-
garet, oba přežili šoa a krátce po válce se jim 
narodily dvě děti, Eva a Jan, které vychovali 
v Mostě. Na začátku roku 1969, krátce po 
Pražském jaru, odešel můj otec Jan do Mni-
chova a tam dokončil vysokou školu. Jeho 
rodiče se krátce poté odstěhovali za mým 
otcem do Mnichova, ale teta Eva a mnoho 
dalších členů rodiny zůstalo v tehdejším 
Československu.

Když jsem se narodila, měl můj tatínek 
stále české občanství a díky tomu mám 
české občanství i já (ačkoli jsme se ho museli 
v roce 1982 vzdát, bylo nám zase roku 1990 
vráceno).

Česko (resp. Československo) jsme 
navštěvovali pravidelně a v Mostě jsme se 
s bratranci a sestřenicemi cítili vždy jako 
doma.

Naučila jste se v dětství česky, pamatujete si 
nějaká slovíčka?
Můj táta mě, žel, nikdy češtinu pořádně 
neučil. Takže moje slovní zásoba je dnes 
omezena na výrazy Strč prst skrz krk. Co to 
je? Pivo a zmrzlina.

Vyrostla jste tedy v Německu?
Moji rodiče se potkali na studiích v Mni-
chově, kde jsem se také narodila a vyrostla. 
Byli jsme snad jediná židovská rodina 
v celém okolí. V polovině 90. let moji 
rodiče pomáhali založit liberální synagogu 
v Mnichově, která později hluboce ovlivnila 
a formovala celou naši rodinu.

Proč jste se rozhodla studovat rabínský 
seminář a kde jste studia absolvovala?
Vyrůstala jsem v domácnosti, která byla 
aktivně nápomocná fungování liberální 
komunity. Po celá léta byl telefon ze syna-
gogy přepojen k nám domů. Asi i díky tomu 
jsem velice záhy rozpoznala důležitost nábo-
ženské komunity. Poté, co jsem vystudovala 
chemii a několik let pracovala jako chemik 
pro mnichovskou univerzitu, jsem dospěla 
k rozhodnutí, že chci židovské komunitě 
dát něco víc než to, co mohu jako aktivní 
dobrovolník. Rozhodla jsem se tedy přihlásit 

na Leo Baeck College v Londýně, kterou jsem 
také absolvovala, a v roce 2012 jsem byla 
ordinována jako rabínka.

Nyní působíte v synagoze The Northwood 
and Pinner. Jaká byla vaše cesta od studií do 
jedné z těch největších komunit v Londýně?
Když jsem započala studium semináře, měla 
jsem představu, že budu sloužit v nějaké 
malé komunitě, podobné té, v níž jsem vyrůs-
tala. Nicméně během studií jsem zjistila, že 
dovedu mnohem lépe pracovat v týmu než 
sama za sebe. Proto jsem se nakonec roz-
hodla ucházet o práci ve velké komunitě, kde 
bych mohla pracovat po boku dalších rabínů 
působících na plný úvazek. Nejdříve jsem 
sloužila v synagoze v západním Londýně 
(West London Synagogue) společně s dalšími 
čtyřmi rabíny. To bylo však přece jen příliš 
obrovské… Synagoga Northwood and Pinner 
je pro mě naprosto ideální a tým, který zde 

tvoříme spolu s rabínem Áronem Goldstei-
nem za podpory emeritního rabína Andrew 
Goldsteina je pro mě přímo týmem snů.

Co na své práci rabínky máte nejraději?
Miluju pohřby. Vím, zní to děsivě… Ale jde 
o to, že je to vždy skvělá příležitost poznat 
členy své komunity hlouběji a opravdověji. 
A také, jak mohu vidět hmatatelné výsledky 
toho, že díky svému vzdělání a výcviku 
dovedu pomoci a ulevit lidem v této těžké 
situaci.

Další věc, kterou na své práci miluju je 
jednoduše její celková pestrost, a také to, že 
mohu budovat nejrůznější vazby jako napří-
klad i díky českému a slovenskému dědictví 
naší synagogy spojené se svitky Tóry, které 
pochází z Kolína, Třeboně, Kladna, Plzně 
a Spišské Nové Vsi.

Lea Mühlstein (*1980) 
pochází z česko-
německé židovské 
rodiny. Vystudovala 
chemii a židovská 
studia a roku 2012 
byla ordinována Leo 
Baeck College jako 
rabínka. V současné 
době působí v liberální 
synagoze Northwood 
and Pinner a jako 
mezinárodní před-
sedkyní organizace 
Arzenu. Mimo to má 
velkou vášeň pro 
mezináboženský dialog 
a sociální aktivismus 
i světové židovství 
a působí proto aktivně 
v mnoha židovských 
i nežidovských insti-
tucích.



Cyklus koncertů se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Cyklus varhanních koncertů 
v Jeruzalémské synagoze

2020 Organ Concerts 
at the Jerusalem Synagogue

Začátky koncertů v 18:00 hod. / Begins at 18:00
Vstupné dobrovolné / Entrance Free

Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1

I. 
17. 6. 2020 – Jitka Chaloupková a Václav Peter – varhany
(D. Buxtehude, J. S. Bach, L. Cherubini, F. Pietsch, R. Führer, M. Reger)

II.
8. 7. 2020 – Ondřej Mucha a Anna Muchová – varhany
(J. S. Bach, J. K. Kuchař , F. Lachner, N. W. Gade, A. F. Hesse, M. Surzyński )

III.
26. 8. 2020 – Irena Chřibková – varhany
(J. Weinberger, J. S. Bach, A. Guilmant, G. Verschraegen, C. Saint-Saëns, O. Kvěch, 
D. Bédard, S. Karg-Elert) 

IV.
9. 9. 2020 – Drahomíra Matznerová – varhany
(M. Reger, L. J. Lefebure-Wely, Z. Pololáník, W. Albright, E. Bloch, M. Slimáček, 
Ch. Hubert H. Parry, L. Bernstein, F. Mendelssohn-Bartholdy, G. Mahler, A. Guilmant)

V.
14. 10. 2020 – Josef Kšica – varhany
(F. Liszt ,E. Bloch, J. Kšica, K. Slavický, C. Franck, P. Eben) 

VI.
21. 10. 2020 – Václav Peter – varhany,Tomáš Hrbáček – trubka, 
 Dominika Hošková-Weissová – violoncello
(H. Purcel, J. S. Bach, J. G. Rheinberger, L. van Beethoven, J. Sulzer, L. Lewandowski, S. Alman, 
I. Kurz, J. Clarke)

ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE  
THE JEWISH COMMUNITY  

OF PRAGUE

Open daily  from 10 a.m. to 5 p.m.
except Saturdays and Jewish holidays.

SCHALEKOVI  
středoevropská rodina            

Sto let historie v pěti životech 

THE SCHALEKS 
A Central European Family            

A Century-long History in Five Stories 

JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Jeruzalémská 7, Praha 1

JERUSALEM  SYNAGOGUE
Jeruzalémská 7, Prague 1
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S podporou/supported by:

Výstava je otevřena denně kromě sobot  
a židovských svátků, od 10.00 do 17.00 hod.
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S jakou nejneobvyklejší nebo nejkurióznější 
situací jste se setkala při svém rabínském 
působení?
Pravděpodobně to byla událost s jedním 
z členů naší komunity, který chtěl být 
pohřben se svým dálkovým ovládáním 
k televizi – aby tak zajistil rodině, že se budou 
kromě truchlení na pohřbu i smát.

To je skutečně dost originální situace…a jak 
to celé nakonec dopadlo?
No, předně jsem musela požádat personál 
hřbitova, aby nám dovolí pohřbít ovladač 
k televizi. Povolili to pod podmínkou, že vyn-
dáme baterie. Pak po spuštění rakve jedno-
duše jedna z dcer zemřelého hodila ovladač 
do hrobu… Musím přiznat, že se skutečně 
všichni začali smát!

Jakožto velice aktivní osobnost v rámci libe-
rálního judaismu, v čem vidíte jeho největší 
výhody oproti ortodoxnímu či konzerva-
tivnímu směru? Proč jste si vybrala v rámci 
judaismu právě tento směr?
Liberální judaismus perfektně vystihuje 
můj pohled na svět a zároveň odpovídá mé 
teologii. Věřím v důležitost informovaného 
rozhodování, a v to že náboženství, se musí 
neustále vyvíjet a přizpůsobovat novým 
reáliím, aby zůstalo relevantní. A v oblasti 
teologie věřím v kontinuální zjevení – tedy, 
že Bůh se neustále snaží lidstvu zjevovat, jak 
bychom měli žít naše životy, a jak bychom 

měli utvářet společnost. Pokud jsou toto 
hodnoty, v něž věřím, jednoduše si nedovedu 
představit, jak bych mohla navštěvovat 
synagogu, v níž je s muži a ženami jednáno 
odlišně.

Podle mě je největší výhodou liberálního 
či progresivního judaismu to, že si nemusím 
vybírat mezi zbožností a humanismem 
21. století. Namísto toho se mohu spolehnout 
na své náboženství, které ze mě udělá tu 
nejlepší možnou lidskou bytost.

Kromě jiného jste aktivní také v organizaci 
Arzenu, která reprezentuje reformní a pro-
gresivní náboženský sionismus v rámci 
Světové sionistické organizace. Můžete blíže 
představit tuto organizaci a její aktivity?
Arzenu je politická organizace, která zastu-
puje zájem reformních, progresivních a libe-
rálních židů po celém světě uvnitř Světové 
sionistické organizace a ve vztahu k izrael-
ské vládě. Máme v zásadě dvojí úkol: 1. roz-
víjet partnerství s našimi místními voliči 
na propagaci sionistického zájmu a aktivit 
v komunitách po celém světě a 2. zajistit, 
aby byly ve Státě Izrael zastoupeny reformní 
židovské hodnoty a zájmy.

Proč jsou podle vás dnes tak podstatné právě 
tyto aktivity?
Je smutné, že reformní, progresivní či libe-
rální judaismus stále není plně akceptován 
Státem Izrael, a naši rabíni, naše komunity 

a organizace jsou institucionálně diskrimi-
nováni. Jen pokud Židé po celém světě spojí 
své síly dokážeme to změnit. Pomůžeme tak 
zajistit Státu Izrael, aby skutečně naplňoval 
vznešenou vizi svých zakladatelů o budování 
země, která bude prospěšná všem jejím oby-
vatelům a realizovat prorocké ideály svobody 
a spravedlnosti.

Jaká je podle vás budoucnost progresivního 
judaismu v Izraeli?
Během posledních pěti let jsme mohli pozo-
rovat neustále rostoucí počet izraelských 
rodin, které si přejí, aby je doprovázeli při 
významných událostech jejich životního 
cyklu reformní rabíni. Podařilo se nám 
udělat velký pokrok v zajištění většího 
množství vládních financí. A především 
pak současná krize způsobená pandemií 
koronaviru Covid-19, která představovala 
značné finanční výzvy, zaznamenala také 
to, že mnoho izraelských sekulárních Židů 
bylo vystaveno online činnostem a aktivitám 
Izraelského reformního hnutí (IMPJ). Více 
než 20 000 izraelských rodin například vyu-
žilo online pesachovou hagadu IMPJ pro svůj 
seder! Myslím, že budoucnost progresivního 
judaismu v Izraeli je jasná…

PTALA SE RÁCHEL POLOHOVÁ
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Třebíč před sto lety: 
Bezejmenní, zavraždění...
Kniha třebíčského autora Milana Krčmáře 
s názvem Bezejmenní (s podtitulem 
Minulost, která měla zůstat skryta, 2019) 
zachycuje událost z počátků mladého 
československého státu, který vznikl na 
troskách rakousko-uherského císařství 
devastovaného fyzicky i morálně událostmi 
první světové války. Kriminální zápletku, 
kolem níž se rozvíjí bohatý popis reálného 
dění v republice a zejména na Třebíčsku ve 
20. letech, exponoval autor už ve své před-
chozí knize Žena z roku 1899. Jde o záhadné 
vraždy, jež se odehrály po první světové válce 
v bývalém Kohnově mlýně v Třebíči. Byly jen 
dvě, nebo jich bylo víc? Co se vlastně stalo se 
skupinou židovských uprchlíků, kteří tehdy 
z Haliče rozvrácené válkou došli až do Tře-
bíče? A byly vůbec vraždy řádně vyšetřeny 
a všichni pachatelé potrestáni?

Váš faktografický román otevírá fiktivní 
deník židovské dívky, která koncem 
1. sv. války doputovala s rodinou z Haliče, 
tehdy východního okraje Rakouska, přes 
Ostravu a Brno do moravské Třebíče. Odkud 
jste čerpal židovské reálie?
V případě židovské dívky jsem vycházel 
z dobových novin, které uvedly zprávu, že 
jednou z obětí onoho zločinu měla být asi 
osmnáctiletá dívka z Haliče, která kulhala. 
Co se týče zvyklostí ortodoxních Židů 
v Haliči, ty jsem musel nastudovat, ale 
zároveň jsem to s jejich líčením nijak moc 
nepřeháněl, aby text byl čtivý. Kdybych měl 
čtenáři vysvětlovat každý detail, příběh by 
neměl takový spád, jako má nyní. Musím 
také ocenit velice důkladnou odbornou 
korekturu, kterou provedl historik doc. Fran-
tišek Čapka. Výhodou je, že se postavy během 
doby vyvíjejí, takže jsem postupně přecházel 
k mnohem více liberálním postojům zdejších 
Židů.

Na to navazuje o sedm let později další 
deník, tentokrát z pera mladého četnického 
strážmistra. Do jaké míry jsou události 
zaznamenané v denících autentické?
Deníky četníka jsem si vymyslel – avšak 
stejně jako u oné dívky jsem do jeho života 
promítl drobné zprávy z tehdejšího regionál-
ního i celorepublikového tisku, jimiž jsem 
příběh doplnil. Události, které jsou popsány 
v denících, jsou tedy z velké části zcela auten-
tické, oba vypravěči nikoli.

A co ostatní postavy? Ty jsou skutečné?
Naprostá většina dalších postav opravdu 
existovala, proto je na konci knihy uveřejněn 
i slovníček s jejich krátkými životopisy. 
Čtenář se tak seznámí i s mládím herce 
Huga Haase a zejména pak jeho bratra Pavla, 

hudebního skladatele, dále s brněnskými 
židovskými obchodníky, pány Bassem 
a Wertheimerem, ostravským obchodníkem 
Bergerem či různými lidmi ze Lvova. Některé 
postavy navíc vycházejí i z životních osudů 
mých příbuzných.

Nehrála ale při psaní svou roli také snaha 
o větší dramatizaci příběhu?
Snažil jsem se o maximální autenticitu, 
která by byla doložitelná dobovými články či 
třeba historickými knihami. Je to zejména 
kvůli tomu, že jako novinář jsem vždy musel 
pracovat s fakty – a vlastně bych kvůli tomu 
ani nedokázal vymyslet příběh, který by byl 
zcela smyšlený. Prostě bych se bál, že by mu 
čtenáři nevěřili a odmítli ho. Když je ale vše 
podložené dobovými články, nic podobného 
nehrozí, čtenář si může danou skutečnost 
ověřit, třeba i v archivu. Vidí, že se událost 
skutečně přihodila, byť pro potřeby románu 
jsem třeba její průběh lehce upravil.

V Třebíči tehdy zmizeli bratři Matouš 
a Bartoloměj Poličtí, truhlář a hodinář. 
Jeden z party vrahů, kteří žili v městském 
chudobinci v bývalém Kohnově mlýně, se 
podřekl v hospodě. A při výslechu se další 
přiznali i k dřívější vraždě osmi židovských 
uprchlíků z Haliče, kteří v Třebíči přebývali. 
Co si o celé záležitosti tehdy mysleli třebíčští 
občané?
Taková událost všeobecně vzbudí velký roz-
ruch, zvláště na malém městě. Noviny líčily, 

že Kohnův mlýn byl tenkrát obklíčen stov-
kami lidí, kteří chtěli vidět, jak se vykopávají 
mrtvoly. Zároveň ale byli lidé pobouřeni tím, 
jak novináři – zejména z Lidových novin 
a jejich sesterského Kurýra – o Třebíči psali. 
Vedení města novináře dokonce prosilo, aby 
počkali, až budou známa fakta. Jenže tehdy 
vycházely noviny i třikrát denně a novináři 
potřebovali o něčem psát, proto si vymýšleli 
neuvěřitelné věci, jako třeba, že stopy vedou 
až do Antverp v Belgii. Snad kvůli tomu, že 
zavraždění mohli mít nějaké šperky, který by 
bylo možné prodat na tamním diamantovém 
trhu. Přítrž podobným nesmyslům, a hlavně 
nálepkám typu „Třebíč – město kanibalů“, prý 
učinil až generál Jan Syrový. Tento třebíčský 
rodák a legionářský hrdina měl jako náčelník 
generálního štábu značnou autoritu, a proto 
jeho slovo zapůsobilo asi nejvíc.

Tragický příběh zištnosti, která se nezastaví 
ani před vraždou, končí rozsudkem jihlav-
ského soudu z 30. října 1925. Tři obžalovaní 
dostali za úkladnou vraždu doživotí, jeden 
deset měsíců, ale zbývající čtyři byli propuš-
těni na svobodu. Nebyly tehdy zaznamenány 
nějaké tlaky na porotu z vyšších míst? 
Chtěla snad mladá republika hromadnou 
vraždu židovských uprchlíků ututlat? 
Nehrál v tom roli i tehdejší antisemitismus?
Ve skutečnosti bylo těch propuštěných ještě 
mnohem více. Četníci v souvislosti s přípa-
dem zatkli přes dvacet lidí, většinou ale za 
drobné delikty, jako byly krádeže. O nátlaku 

Spisovatel  
Milan Krčmář



sivan 5780 • červen 2020 11

z vyšších míst se dodnes spekuluje. Říká se, 
že Československo coby miláček Dohody si 
takovou ostudu opravdu dovolit nemohlo, 
zejména pokud by se prokázal i kanibalis-
mus. Zvláště, když uvážíme, že ve stejnou 
dobu se prokázaly případy lidojedství v pora-
ženém Německu. Osobně si ale nemyslím, že 
by v tomto případě hrál roli antisemitismus. 
Přímo v Třebíči prý spolu křesťané a Židé po 
první světové válce vycházeli velmi dobře. 
Koneckonců třeba má babička byla pomoc-
nicí či služkou v rodině Taussigových, což 
jsem částečně promítl i do románu.

Jak si vysvětlujete, že část žaloby týkající se 
osmi vražd soud komentoval slovy: „Všechny 
otázky na vraždy polských Židů a na přečin 
hanobení mrtvých byly zamítnuty šmahem.“
Zde není možné jednoznačně odpovědět. 
Faktem je, že se žádné přímé důkazy toho 
zločinu nenašly – takže zatímco jedni 
historici vycházejí z výpovědí obžalovaných 
a jsou skálopevně přesvědčeni, že k němu 
došlo, druzí poukazují právě na neexistující 
důkazy. Asi už nikdy nezjistíme, zda tehdy 
vyšetřování postupovalo opravdu tak, aby 
odhalilo všechny stopy, nebo vyšetřovatelé, 
ať už z nedbalosti či záměrně, něco přehlédli. 
Je ale pravda, že i za dvě dokázané vraždy 
padly na tu dobu až směšně nízké tresty.

Při procesu obžalovaní své původní výpo-
vědi zapřeli. A soud jako by ani neměl zájem 
objasnit, zda opravdu došlo k vyvraždění 
skupiny chasidů a následně i ke kanibali-
smu, kdy těla zabitých vrazi údajně napor-
covali a prodali. Proč myslíte, že na to soud 
rezignoval?
Přiznám se, že nevím, a obávám se, že pravdu 
už se nikdy nedozvíme. Soud zřejmě chtěl 
vycházet ze zjevných důkazů, tj. z nalezených 
těl bratrů Polických. Co se týče možných 
vražd haličských Židů, soud tehdy tvrdil, že 
vrazi tím jen chtěli vyšetřovatele zmást.

A vy jako autor věříte, že ke kanibalismu 
tehdy skutečně došlo? Prý se lidské maso 
dalo zaměnit se psím, které se v době pová-
lečného hladu běžně prodávalo.
Na to si netroufám přímo odpovědět. Nevím 
ani, jak vypadá psí a jak lidské maso, nakolik 
se dají od sebe rozeznat. Noviny tehdy otiskly 
výpověď obžalovaného Jana Fejty, kterého 
jeho bratr Josef jednou přivedl do sklepa, kde 
bylo nějaké maso naloženo. Jan se prý svého 
bratra zeptal, co je to za maso, a Josef se 
zasmál a řekl: „Není-li to koňské, pak je to ze 
Žida.“ Tak možná vznikla i celá kauza.

Může čtenář nějak poznat, kde v knize končí 
reálný dobový příběh a začíná fikce? Nebo 
chcete, aby to zůstalo nezodpovězeno?
Spíš se kloním k tomu, aby čtenář sám pře-
mýšlel, kde tato hranice je.

Proč se vlastně v knize – i v oněch zázna-
mech četníků – nacházejí osoby beze jména?
Beze jména jich zase tolik není, jen ty nej-
důležitější. Pojmenovat někoho, kdo možná 

ani neexistoval, totiž už navozuje pocit, že 
ten člověk skutečně prožil to, o čem píšu. Ale 
to není dost dobře možné, když sami nedo-
vedeme říct, co se tehdy stalo… Ze stejného 
důvodu je postava na obálce knihy otočena 
zády, aby čtenáři zůstal utajen obličej – ten si 
tak každý čtenář může vykreslit ve své fan-
tazii dle libosti. Četník v deníku své kolegy 
označuje pouze iniciálou, protože všechny 
dobře zná. Zároveň to dalo psaní více vol-
nosti – nemusel jsem složitě ověřovat jména 
četníků, kteří se kolem vyšetřování případu 
byť jen mihli. Nechtěl jsem psát faktografic-
kou literaturu, ale tzv. real-fiction.

Váš text je velmi rozsáhlý, prokládáte jej 
desítkami zpráv z dobových novin. Jaká 
periodika jste kvůli knize prostudoval?
Zejména Lidové noviny a Národní listy, 
z regionálních pak hlavně Horácko. Musím 
přiznat, že kniha nevznikla tak, že bych měl 
vše připravené dopředu. Věděl jsem zhruba, 
jak příběh začne a jak skončí. To, co bylo 
mezi tím, jsem průběžně doplňoval právě 
na základě různých událostí, které se kolem 
hrdinů děly – ať už podle „velkých“ zpráv, 
které přicházely z bojiště či třeba z císař-
ského dvora, nebo naopak podle „drobných“ 
událostí, které se staly v jejich těsné blíz-
kosti, o nichž však noviny také něco napsaly. 
Byl to třeba požár v okolí, klukovská rvačka 
a tak podobně. Na to všechno museli hrdi-
nové nějak reagovat, čímž se příběh posouval 
dál a dál. Nejobtížnější bylo pak tyto detaily 
propojit do celku.

Před psaním jste asi prošel i řadu archivních 
materiálů. Dozvěděl jste se o židovském 
osídlení u nás něco, co vás překvapilo?
Asi se nejednalo o nic důležitého, co bych 
alespoň zběžně neznal. Ale zaujal mě popis 
utečeneckého tábora u tehdejšího Němec-
kého, nyní Havlíčkova Brodu. Tuto pasáž 

jsem však při konečných úpravách z knihy 
vypustil… Tábor byl zajímavý třeba tím, že 
haličští uprchlíci měli v barácích zavedenou 
elektřinu, což pro ně bylo něco naprosto neu-
věřitelného! V haličských židovských štet-
lech se jim o elektřině ani nesnilo. Zároveň to 
bylo ale i velmi nezvyklé na zdejší poměry – 
jednalo se totiž o jedno z prvních míst, které 
bylo v okolí Brodu elektrifikováno. Pokud 
si vzpomínám, elektřina byla do tábora 
zavedena díky tomu, že nedaleko stál mlýn 
s malou elektrárnou. Mlynář prý na rozvodu 
elektřiny do tábora vydělal slušný peníz.

Co vám osobně psaní téhle knihy dalo?
Je to zejména vědomí, že se na tuto tragickou 
událost snad nezapomene – a že se o ní 
dozvědí i lidé odjinud než z Třebíče, kde 
mimochodem stále dost silně rezonuje. 
Svědčí o tom i návštěvnost různých besed, 
které bývají na toto téma ve městě občas 
pořádány. A co to přineslo čistě mě osobně? 
Určitě jsem si rozšířil obzory. Vím už, jak asi 
vypadal Lvov před první světovou válkou, 
mohl jsem si srovnat „starou“ Ostravu s Ost-
ravou ze svých studií – přičemž jsem zjistil, 
že v budově naší Filozofické fakulty Ostrav-
ské univerzity byla dříve německá reálka. 
Zaujal mě také životní příběh skladatele 
Pavla Haase, který bydlel v Brně ve stejném 
domě jako vynikající právník Immanuel 
Stern, u nějž byli naši hrdinové ubytováni. 
Mnoho dalších zajímavostí jsem se dozvěděl 
o své rodné Třebíči, ale i o celosvětových udá-
lostech, které jsou již dávno zapomenuty.

Neběžný námět může mít rozporuplné 
přijetí u čtenářů… Jaké ohlasy jste zazname-
nal? Nenapsal vám nějaký lokálpatriot, že 
tímto příběhem hanobíte rodné město?
Ne, nikdo mi nic takového nenapsal, byť 
já sám mám v tomto ohledu coby patriot 
někdy dilema. Zatím mi přicházejí jenom 
samé pozitivní ohlasy. Hodně lidí mi říká, 
že chodí procházkou po místech, o nichž 
v knize píšu, nacházejí náhrobky Aloise 
Neumana či Josefa Šedy, chodí kolem budovy 
bývalého Kohnova mlýna a přemýšlejí, co 
se tam vlastně mohlo tehdy stát. Já navíc 
nikomu nepodsouvám žádné závěry. Lidé 
velmi kvitují samotný závěr příběhu, říkají, 
že podobné vyústění opravdu nečekali a jako 
čtenáře je příjemně překvapilo.

Máte už v hlavě námět na další knihu?
Využil jsem toho šílenství z čínského viru, 
kdy jsem byl kvůli překážkám v práci čtrnáct 
dní doma, a napsal jsem knihu o vystěho-
valcích do Nebrasky v 19. století. Není tak 
tlustá jako Bezejmenní, příběh je postaven 
spíše povídkově – ale také vycházím z článků 
v tehdejších novinách, které vydávali krajané 
v Nebrasce v češtině. Nicméně vzhledem 
k tomu, jak moc mě zajímá židovská tema-
tika, v budoucnu možná zpracuji nějaký další 
příběh o Židech…

PTAL SE LUBOR FALTEISEKSoudobé vyobrazení aktérů tragického příběhu, 
jak vyšlo v roce 1925 v Lidových novinách
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TRADICE

Prodaná nevěsta
Tato opera patří 
k nejznámějším od Bedřicha 
Smetany, a přesto jsem ji 
viděl až nedávno. Tak jsem 
si mohl zařadit do děje tu 
nezapomenutelnou melodii: 
„Proč bychom se netěšili, když 
nám Pán Bůh zdraví dá?“ Děj je 
působivý, dokonce napínavý. 
Především psychohra Vaška, 
který od své milované 
Mařenky očekává, že mu bude 
důvěřovat, ať už brzo uslyší 
cokoliv. Ona uslyší, sice zaváhá 
ve své důvěře, ale nakonec se 
přesvědčí, že důvěřovat mohla 
celou dobu. Hodná Mařenka.
Ale co soudit o Olze? Operu Evžen Oněgin 
jsem viděl, na rozdíl od Prodané nevěsty, 
jenom na DVD. Po zasnoubení Olgy 
s Lenským se arogantní, znuděný Oněgin 
rozhodne s Olgou veřejně laškovat, i když ví, 
jak hluboce může zasáhnout Lenského, kte-
rého dobře zná. Olga zneužívá situace. (Aby 
ukázala svou nezávislost? Aby se Lenskému 
za jeho oddanost pomstila?) Lenský to, co 
vzniknout nemělo, nezvládne. Než vyzve 
k souboji, vysloví (či vyzpívá) svoji bolest, že 
i navenek krásná žena může být ve vnitřku 
démon. Doba soubojů je naštěstí pryč, doba 
komplexních situací ne.

Potenciál „alef“ a Spinozova etika
Náš posledně slavený svátek Šavuot je svátek 
darování Tóry. Zde začíná diskuze, kterou 
vedli již talmudští rabíni, co všechno dar 
Tóry obsahoval (viz traktát Makot 23). K vel-
kému překvapení nabízí místo kompletního 
seznamu micvot psané a ústní tóry, jak je 
chápán pozdější tradicí, spíše minimalis-
tický přístup, který od dekalogu, deseti slov, 
sestupuje jen k prvnímu přikázání, jenom 
k prvnímu slovu, a pak dokonce jenom 
k prvnímu písmenu, kterým je alef. Alef však 
nemá žádnou výslovnost. Alef je otevřením 
úst k nasazení nějakého zvuku, který však 
nepřichází. Alef je potenciál všeho později 
vysloveného. Z této vznášející se mystické 
představy ještě neuskutečněného potenciálu 
můžeme skočit nohama zpět na zem a navrh-
nout, že alef je první písmeno slova etika. To 
pochází z řeckého ethos, mrav.

Když na chvilku vypneme náš chanukový 
modus, vyrovnáme se s tím, že i synagoga 
a afikoman jsou pro nás významná řecká 
slova. Podobné slovo morálka pochází 
z latinského moralis, mravnost. Jaký je rozdíl 
mezi etikou a morálkou? Jako mezi charak-

terem a chováním, jako mezi plody stromu 
a jeho zásobováním živinami.

Etika je i název asi nejvýznamnějšího 
díla, ve kterém Baruch Spinoza (1632–1677) 
představuje systematicky a přehledně svou 
filozofii, což málokterý myslitel provedl. 
Třetí z pěti částí Etiky hovoří o původu 
a povaze afektů. Ke konci tohoto pojednání 
čteme: „Od chtíče, jeho opaku, žádostivosti 
(cupiditatis) a pak také od každého afektu, 
které jsou od těchto odvozeny – jako láska, 
nenávist, naděje, bázeň atd. – existuje tolik 
různých druhů, jako je druhů objektů, které 
je vyvolávají. Kromě chtíče a žádostivosti, 
které jsou utrpením, existují ještě jiné afekty 
chtíče a žádostivosti, které se na nás vztahují, 
pokud jsme činní. Mezi všemi afekty, které se 
na ducha, pokud je činný, vztahují, neexistují 
žádné jiné jako ty, které se vztahují na chtíč 
nebo žádostivost.“ (poučka 56–59) Každou ze 
svých pouček Spinoza důkladně dokazuje. Ve 
čtvrté části rozebírá otroctví člověka a sílu 
afektů: „Pravé poznání dobrého a špatného, 
pokud jím je, nemůže žádný afekt omezit, 
jenom pak, jestli je za afekt považováno. 
Žádostivost, která pochází z pravého poznání 
dobra a zla, z afektů, které nás přepadávají, 
může být omezena nebo uhašena.“ (poučka 8 
a 15). To byla ukázka obecné a jemné filozofie 
Spinozy, do které ponořit se vyžaduje čas 
a klid.

Chasidský zástupce rabi Levi Jicchak 
mluví tacheles: „Kdo podvádí partnera, od 
toho se dá očekávat, že podvádí i Boha.“ 
Diplomatičtěji to vyjadřuje rabín Leo Baeck 
(1873–1956), velká autorita progresivního 
židovství před i po šoa: „To skryté, svaté, 

zasahuje do manželského tak hluboce, že 
tuto oblast nesmíme přenechat profánnímu.“

Sedmá část dekalogu a jeho exegeze
K etice a morálce Prodané nevěsty nebo 
Evžena Oněgina patří v dekalogu imperativní 
zákaz lo tin’af. Hebrejské sloveso lin’of (nun-
-alef-mem, tedy nezvučné, skoro mystické alef 
v zajetí dunivých N a M) znamená cizoložit. 
Vzdálenost tohoto archaického slova svádí 
k ignorování podstatného obsahu. Němčina 
ho překládá jako „zlomit manželství, Ehe bre-
chen“, angličtina jako „adultery“, kde zaznívá 
sloveso „adulterate“, znehodnotit, pančovat. 
Mnoho otázek však vyvstává, především: Kdo 
a kdy přestupuje přikázání lo tin’af? Nejenom 
ve starém Římě, ale i v předválečné industri-
ální společnosti byl „úskok“ muže beztrestný 
nebo tolerovaný. V tom se také udál egalitární 
aspekt (nemohu říct naštěstí, protože oba 
případy jsou jen naneštěstí).

Doba se vyvíjí, a tak vznikají nové formy 
soužití. Jak by nebylo dříve myslitelné, aby 
dva lidé spolu žili ještě před svatbou, tak 
je dnes skoro nemyslitelné, aby dva lidé 
měli svatbu, když předtím již nějakou dobu 
spolu nežili. Proto je potřeba přehodnotit 
přikázání lo tin’af od „nebudeš cizoložit“ 
k „nebudeš lámat výlučný vztah, ve kterém 
se právě nacházíš“. Tedy i bez svatby. V každé 
situaci je potřeba uznávat vysokou hodnotu 
vzájemné důvěry vztahu, který je z obou 
stran vážně sdílen, i když není instituciona-
lizovaný právem světským nebo nábožen-
ským. Elementární degradace existujícího 
vztahu se nemůže pokrytecky vymlouvat na 
formální autoritu před státem nebo nábo-
ženskou tradicí. O to víc, kol va-chomer, když 
o institucionalizovaný vztah jde.

Raši v parašat Jitro u přikázání lo tin’af 
(Exodus 20‚13) překvapivě cituje verš z para-
šat Kedošim (Leviticus 20‚10), který pro oba, 
kteří toto přikázání přestoupí, zmiňuje trest 
smrti. Raši však ví, že se talmud snaží jaké-
mukoliv trestu smrti zamezit vytvořením 
podmínek, jejichž nevyplnění pak vykonání 
trestu znemožňuje. V těchto omezeních však 
talmud žije v zajetí své doby, například ve 
výkladu velmi pobouřlivého verše z parašat 
Emor (Leviticus 21‚9), kdy má být dcera 
kohena, pokud se prostituuje, spálena v ohni. 
Talmud však „znemožňuje“ tento trest tvrze-
ním, že jde o dceru kohena jenom tehdy, když 
už měla chupa.

Talmudští rabíni si bohužel nedokázali 
představit společnost 21. století. Všechny 
historicky podmíněné okolnosti, třeba psány 
i v Tóře, můžeme odfiltrovat. Stejně jako sou-
boj Lenského a Oněgina, který ve své době 
byl lepší než předchozí tresty smrti. Oba jevy 
by měly být otázkou minulosti, v žádném 
případě však intuitivní náhled na hodnotný 
vztah, ať už v manželství nebo v jiném výluč-
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ném svazku, kdy není možné ignorovat jeho 
nalomení. Toto ignorování dává za pravdu 
všem, kteří poukazují na neúčinnost nábo-
ženství, které jako voda protéká mezi prsty, 
aniž by se dalo cokoliv uchopit.

Vliv biologie?
Ve výzkumu popsaném v časopise Journal of 
Sex Research byli respondenti vyzváni, aby 
uvedli nejdůležitější důvody, proč by člověk 
neměl být svému protějšku nevěrný. Zhruba 
400 lidí ve věku od 24 do 60 let uvedlo jako 
hlavní čtyři důvody morálku, vliv na spo-
lečné potomky, strach z osamocení a dopady 
na širší okolí páru (tedy rodinu a přátele). Je 
zajímavé, že nábožensky založení účastníci 
uváděli morálku a ohled na ostatní lidi, 
nevěřící respondenti pak strach ze samoty. 
Vedle výzkumu psychologického existuje 
i biologický, který začíná u Microtus ochro-
gaster, druhu myši, která žije v prérii Severní 
Ameriky. Na rozdíl od jiných hlodavců žije 
párek tohoto druhu spolu důsledně v mono-
gamním svazku a spolu vychovává potomky, 
aniž by „zahýbal“ s ostatními myškami. Tato 
jedinečná vlastnost v říši hlodavců byla 
prozkoumána. Způsobují to dva hormony, 
oxytocin a vazopresin, které byly již dříve 
známé v jiném fyziologickém kontextu.

Za dob mých studií biochemie byl 
oxytocin uváděn v souvislosti s kojením, 
vazopresin s ledvinami. Nyní se stal z prv-
ního hormon důvěry a lásky, z druhého 
hormon empatie a intimních vazeb. Jedna 
australská studie zjistila zvýšenou tendenci 
k nevěře v případě lidí, jež měli specifické 
typy genů oxytocinu a vazopresinu. Gene-
tika, která vede k „cizoložství“? Pokud ano, 
pak jen z určitého procenta a s pravidlem 
„explanation, no expiation“, osvětlení není 
omluvení. Lidská vůle a síla vůle jako jedna 
z nejvýznamnějších životních hybných sil je 
naše zkušenost i bez textů Schopenhauera.

Mladá žena potřebuje radu od rabína, 
protože oba, jak Jankele, tak Josele, jsou do ní 
zamilováni. „Rabi, kdo bude ten šťastný muž? 
Kdo si mě vezme?“ Rabi se zamyslí a pronese: 
„Josele si tě vezme. A Jankele bude ten 
šťastný.“ Teď se jistě všichni smějeme. Židov-
ská tradice používá destruktivní humor na 
mnohé hodnoty (kašrut, šabat, manželství 
atd.), které mají přetrvat. Když dva lidé 
vlastními podpisy stvrdili skrze ketubu 
vzájemnou úctu a otevřenost na jejich cestě 
životem, a také společné sdílení radosti 
i tísně, pak je to opravdu „big deal“, pokud 
dojde k nevěře. Jestli dva nemohou spolu 
nadále žít, měl by se komunikovat rozvod, 
ne praktikovat nevěra. Talmud sice cituje 
proroka Malachiáše (2‚16): Neboť nenávidí (ki 
sane) Hospodin, Bůh Izraele, rozvod (šalach). 
… Chraňte tedy svého ducha (ve-nišmartem 
beruchachem) a nebuďte nevěrní (ve-lo 
tivgodu)“. Ale hned nato zmiňuje rozvod jako 
skutečnost, i když rabi Elazar maluje poe-
tický obraz oltáře v chrámu, který v případě 
rozvodu prolévá slzy (viz traktát Gitin 90b).

Rozvod, get, je v židovství možný, dokonce 
běžný a jasně stanovený. Třeba to příště vyjde 

lépe. Nebo přespříště Errare humanum est. 
Otevřenost a transparence na jedné straně, 
podvádění a zalhávání na straně druhé. 
Je problematické rozhodnout, co je etika 
a morálka?

Stoa a etika
Důležitost morálního chování je zřejmá 
již u stoické filozofie, která tiše ovlivnila 
i židovské myslitele, nejenom zmíněného 
Spinozu (17. století), ale i Viktora Frankla 
(1905–1997), který přežil šoa a později založil 
logoterapii. Pro stoa, jak se stoická filozofie 
zkráceně nazývá, je dobrý život ten, který 
je morálně zodpovědným. Seneca (zemřel 
tragicky roku 65), jeden z nejčtenějších 
představitelů stoa, píše O šťastném životě 
(De vita beata): „Šťastný (beatus) je ten, kdo 
nemá ani žádostivost ani strach (qui ne cupit 
nec timet), a to díky rozumu (ratio). … Bez 
duševního zdraví (sanitas) nemůže být nikdo 
šťastný, a nikdo není duševně zdravý (sanus), 
kdo usiluje o škodlivé místo nejlepšího 
(optimus). … Požitek (voluptas) vyhasne, 
jakmile dosáhne svého vrcholu. Nemá 
žádný další prostor, proto přináší nasycení 
… Ptáš se, co ze ctnosti mám? Ji samu. Ona 
sama je její vlastní cenou. Je to snad málo 
velkolepé (magnum)? … Ve ctnosti spočívá 
pravé štěstí (felicitas). Co ti radí tato ctnost? 
… aby ses postavil neotřesitelně proti zlému 
(contra malum) a pro dobré (ex bono) a tak 
se připodobňoval Bohu (deum effingas). … 
Dobrý charakter je jedinou zárukou trvalého 
a bezstarostného štěstí.“

Samozřejmě, že Seneca není příkladem 
monoteistického myšlení, přesto překvapuje 
paralelními myšlenkami, které najdeme 
v židovské tradici (například tora lišma – 
studium tradice kvůli ní samé, nebo be-celem 
Elokim – k obrazu Boha). Také vidíme, že 
jeden ze základních výrazů stoa je ctnost 
(latinsky virtus, anglicky virtue, francouzky 
vertu). Hebrejský výraz mida je základem 
hnutí musar, etického myšlení, které se 
rozvíji v 19. století na Litvě. Útlá knížka „Che-
šbon ha-nefeš“, kterou napsal ještě v napo-
leonské době rabi Levin, obsahuje 13 midot, 
ctností. Kniha „Every day, holy day“, jich má 
dvakrát tolik. Vydal ji v angličtině Alan Mori-
nis v roce 2010 s podtitulem „365 dní nauky 
a cvičení židovské tradice musar“.

Etický život není lehká záležitost, ale jako 
všechno hodnotné (výuka, výživa, výchova 
atd.) vyžaduje pravidelné úsilí. Etické úvahy 
jsou také nelehké. Stejně jako o nich psát. 
To začíná medicínskou etikou tématy jako 
kmenové buňky či klonování a končí osobní 
etikou lo tin’af. V časopise Archives of Sexual 
Behavior byla publikovaná studie 500 dospě-
lých. Výzkum získal data o zkušenostech 
s nevěrou a ukázal, že ti, kteří se nevěry 
dopustili, měli třikrát větší šanci nevěru 
pakovat v dalším vztahu. Avera goreret 
avera. Jeden přestupek za sebou táhne další 
přestupek. Očekávaným výsledkem židovské 
etiky nebo cílem její morálky je však opak, 
kterým je první část tohoto významného 
verše naší tradice: micva goreret micva.

RABÍN TOMÁŠ KUČERA

KLÍČ K ŘEŠENÍ KURZU 
HEBREJŠTINY

 אני רוצה לנסוע בקיץ. היא רוצה ללכת לים אבל
 אני אוהב הרים. אז אנחנו נוסעים לפולין. אנחנו

גרים שם בבית מלון כי היא לא אוהבת אוהל.
 אנחנו הולכים היום לטיול אבל עכשיו אוכלים

משהו במסעדה.
 מחר אנחנו הולכים למוזאון בעיר ובערב יש

פסטיבל של מוזיקה.

V létě chci cestovat. Ona chce chodit 
k moři, ale já miluju hory. Jedeme tedy do 
Polska. Bydlíme tam v hotelu, protože ona 
nemá ráda stan. 

Dnes jdeme na výlet, ale teď něco 
sníme v restauraci. Zítra jdeme do muzea 
ve městě a večer je hudební festival.

       ברכת שחיה     נהר     אוהל     אגס     פרק
נוף      טיול       יער       ים       נחל
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Výstava je otevřena denně 
kromě sobot a židovských svátků, 

vždy od 10.00 do 17.00 hod.

ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE

J E R U Z A L É M S K Á 
S YN AG O G A
Jeruzalémská 7

Praha 1
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Z NÁHROBKŮ 
DLAŽBOU

14  maskil המשכיל

AKTUALITA

Náhrobky 
zachráněné 
z dlažby
Médii již proběhlo několik informací 
o nálezu velkého množství náhrobků odveze-
ných z židovských hřbitovů v polovině 80. let 
dvacátého století a použitých na dláždění 
dolní části Václavského náměstí. Na začátku 
května 2020 byly při rekonstrukci spodní 
části Václavského náměstí tyto dlažební 
kostky vyzvednuty. Podle odhadů památkářů 
se může jednat až o deset tisíc rozřezaných 
náhrobních kamenů pocházejících prav-
děpodobně z několika židovských hřbitovů v České republice. Jedná se především 

o náhrobky z počátku 20. století, zhotovené 
z kvalitní žuly, mnohdy s českými nápisy.

Na základě memoranda mezi Židovskou 
obcí v Praze a Magistrátem hlavního města 
Prahy byly tyto kameny předány Židovské 
obci v Praze, která je následně uloží na Sta-
rém židovském hřbitově na Žižkově.

Při ničení židovských hřbitovů komuni-
stický režim navázal na nacistické běsnění: 
od konce války do roku 1989 byly navzdory 
základnímu pravidlu židovského nábožen-
ství o nedotknutelnosti hrobů zlikvidovány 
desítky hřbitovů. Je smutnou skutečností, že 
se na této státem vynucené likvidaci podíleli 
i někteří představitelé a členové židovských 
obcí, navzdory stanovisku vlastních nábo-
ženských autorit. Většina aktérů těchto 
nečestných obchodů je dnes již mrtvá, ale 
o mnohých aktivitách spojených s černým 
prodejem náhrobních kamenů a úplatností 
lze dohledat materiálu v archivech.

Z původního záměru financovat opravy 
hřbitovů, považovaných za historicky 

cennější, prodejem moderních náhrobních 
kamenů ze hřbitovů určených k likvidaci se 
stala honba za krátkodobým ziskem následo-
vaná bezostyšnými krádežemi. Na rozprodeji 
náhrobků se přiživovala kamenická druž-
stva, stavební firmy i různí zprostředkovatelé 
či známí veksláci.

Nejcennější náhrobní pomníky byly 
zřejmě prodávány za ceněnou valutu do 
kapitalistické ciziny, zbytek byl přebroušen 
a rozprodán k dalšímu hřbitovnímu využití, 
kostky byly možná nasekány ze zbytkových 
fragmentů. Památkáři se pokusí složit 
aspoň některé náhrobky, u kterých se najde 
dostatek kusů. Pravděpodobně však byly 
na dlažbu tzv. pěší zóny použity kameny 
z několika hřbitovů a bude velmi obtížné je 
zkompletovat.

Ukázky nalezených kamenů si lze pro-
hlédnout v Jeruzalémské synagoze v rámci 
malé výstavy.

REDAKCE

ŽIDOVSKÉ VTIPY

Izrael se směje 
koronaviru
Někoho to možná překvapí, ale židovské 
vtipy nejsou jen historickou záležitostí. 
Nové vznikají i dnes – je-li k tomu důvod. 
A ten přinesla současná epidemie 
koronaviru… I když je situace docela 
vážná, v dnešním Izraeli se jí dokážou 
i zasmát.

Židé vždy v dějinách po překonání situace, 
která ohrožovala jejich existenci, zřídili 
nový svátek – jak můžeme dobře vidět na 
svátcích Purim, Pesach nebo Chanuka. 
Nyní po sociálních sítích v Izraeli koluje 
tato zpráva: „Koronu prežijeme, o tom není 
pochyb, ale pomysleme na pravnuky našich 
pravnuků. Ti se budou muset každoročně na 
čtrnáct dní uzavřít ve svých domovech a žít 

jenom z konzerv. Přitom budou muset zpívat 
chvalozpěvy na toaleťák a všelijakými jinými 
obyčeji Svátku korony si připomínat zázrak, 
který Svatý, pochválen budiž, učinil, aby 
zachránil lid Izraele.“

*
Zjistil jsem, že při karanténě to doma nemusí 
být až taková nuda. Je přece zajímavé, že 
v jednom balíčku rýže je 7456 zrnek, zatímco 
v jiném 7489!

*
Na (dnes již bývalého) izraelského ministra 
zdravotnictví Ja’akova Litzmana, který patří 
k ultraortodoxní komunitě a občas se i na tis-
kové konferenci objeví v typickém štrajmlu, 
padl dotaz: „Jak máme pracovat, když nám 
ukládáte karanténu a další těžká omezení 
pohybu? Kdo to má vydržet?“

Ministr odpověděl: „Já a moje komunita 
vůbec nepracujeme, a to po celý život. A vy 
teď remcáte kvůli pár týdnům? Styďte se!“

*

Na jednom z typických arabských stánků 
s falafelem v Jeruzalémě visí tabulka 
s nápisem v arabštině i v hebrejštině: „Všem, 
kteří si v poslední době stěžovali na novou 
chuť šavarmy a falafelů: jen žádné starosti, 
prosím. Důvod je ten, že si naši pracovníci 
myjí ruce. S Boží pomocí se původní chuť 
brzy zase vrátí.“

*
Musím zaskočit do městské knihovny – 
abych nevypadal jako blbec, až mě budou 
trasovat a budou tam jen kavárny a nákupní 
střediska. (Pozn.: Izraelci využívali prvky tzv. 
„chytré karantény“ mnohem dříve, než my 
v ČR. Na základě trasování kontaktů paci-
entů je pak lidem nařizována karanténa.)
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Fo
to

 K
M



ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE 
PRO VÁS SE SLEVOU
Od pondělí 11. května 2020 ŽMP znovu otevřelo a zpřístupnilo světově 
proslulý Starý židovský hřbitov z 15. století, stálé expozice v historicky 
ojedinělé Maiselově a Klausové synagoze a Obřadní síni, věnované 
židovským dějinám a tradicím, stejně jako Památník obětem šoa 
v Pinkasově synagoze a výstavu v Galerii Roberta Guttmanna. To vše 
můžete navštívit v rámci jediného prohlídkového okruhu s názvem Židovské 
muzeum v Praze.

Prohlídky s kvalifikovaným průvodcem pro českou veřejnost za zvýhodněné 
ceny v rozsahu 2–2‚5 hodin se nyní konají během celého týdne v časech 
od 10:00, 13:00 a 15:30 (Vstupné do objektů je zde již zahrnuto v ceně.) 
Současně s tím se významně snížila cena základního vstupného pro 
individuální návštěvníky. Židovské muzeum v Praze je otevřeno každý den 
kromě soboty a židovských svátků. Více informací naleznete na webových 
stránkách muzea www.jewishmuseum.cz
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HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejského jazyka 
pro samouky (29. lekce)
Odložme na chvíli stranou dohady o tom, zda a jak bude možné strá-
vit letos dovolenou v zahraničí. I kdybychom zůstali letos v Česku, 
jistě si budeme potřebovat odpočinout a načerpat síly a nějaká dovo-
lená nás čeká. Dřív či později se jistě dostaneme i za hranice. Ať tak 
či onak, rozšířit si slovní zásobu v hebrejštině o slovíčka spojená 
s dovolenou není na škodu, nejen proto, že léto se už blíží…

Slovíčko pro léto už znáte, a tak si ho můžete hned na úvod doplnit 
sami:

Léto

Prázdniny ה )חּוְפׁשֹות( נ ֻחְפׁשָ

Výlet ִטּיּול )ִטּיּוִלים( ז

Park ְרִקים( ז ְרק )ּפַ ּפַ

Výhled נֹוף )נֹוִפים( ז

Údolí ֵעֶמק )ֲעָמִקים( ז

Hora (mn.č. hory, pohoří) ַהר )ַהִרים( ז

Les ַיַער )ְיָערֹות( ז

Přírodní rezervace (chráněné území) מּורֹות( ֶטַבע נ מּוַרת )ׁשְ ׁשְ

Rozhledna ית ז ְצּפִ ֵלי( ּתַ ל )ִמְגּדַ ִמְגּדַ

Plavání (koupání) ִחּיֹות( נ ה )שְׂ ִחּיָ שְׂ

Bazén ה נ ִחּיָ ֵרכֹות( שְׂ ֵרַכת )ּבְ ּבְ

Potok ַנַחל )ַנָחִלים( ז

Jezero ים( ז ֲאַגם )ֲאַגּמִ

Řeka ָנָהר )ְנָהרֹות( ז

Moře ָים )ַיִמים( ז

Pláž חֹוף )חֹוִפים( ז

Hotel ֵתי( ָמלֹון ז ית )ּבָ ּבֵ

Hostel, ubytovna הֹוְסֶטל )הֹוְסֶטִלים( ז, ַאְכַסְנָיה )ַאְכַסְניֹות( נ

Stan ֹאֶהל )אֹוָהִלים( ז

Restaurace ִמְסָעָדה )ִמְסָעדֹות( נ

Muzeum מּוֵזאֹון )מּוֵזאֹוִנים( ז

Archeologická lokalita ים( ז ֲאָתר ַאְרֵכאֹולֹוִגי )ֲאָתרִים ַאְרֵכאֹולֹוִגּיִ

Festival ֶפְסִטיָבל )ֶפְסִטיָבִלים( ז

Doplňte do textu slovíčka z nabízené slovní zásoby:

. היא רוצה ללכת ל אבל אני  אני רוצה לנסוע ב

. אז אנחנו  לפולין. אנחנו גרים שם ב  אוהב 

.  כי היא לא אוהבת 

אנחנו  היום ל אבל עכשיו 

.  משהו ב

מחר אנחנו הולכים ל בעיר ובערב יש 

 של מוזיקה.

מוזאון טיול הולכים מסעדה ים הרים פסטיבל 

קיץ אוכלים אוהל נוסעים בית מלון

Kde se můžeme koupat?

ברכת שחיה נהר אוהל אגס פרק נוף טיול

 יער ים נחל

Klíč k řešení najdete na straně 13.

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ 
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Dharmoví tuláci – dosud živý příběh
Zatímco v Česku a na Slovensku si 
padesátá léta spojujeme především 
s politickými procesy a s měnovou 
reformou, v Americe tou dobou vznikalo 
mnoho uměleckých skupin, zajímavé 
hudby, románů a básní. Většina těchto 
děl se k nám bohužel dostala s více 
než třicetiletým zpožděním až po 
sametové revoluci. Podobně tomu bylo 
u Kerouacovy knížky Dharmoví tuláci, 
která volně navazuje na román Na cestě.

Je velká škoda, že vinou cenzury byly celé 
generace ochuzeny nejen o tuto knihu. 
Kerouac v Dharmových tulácích vypráví 
o svých beatnických přátelích, píše o buddhi-
smu a meditaci a příběh prokládá romantic-
kým a živým popisem americké krajiny.

O autorovi
Jack Kerouac se narodil v roce 1922 v Massa-
chusetts a od dětství ho kromě sportu 
zajímaly i knížky, muzika a filmy. Po úrazu 
přestal sportovat a začal se plně věnovat 
psaní povídek a básní. Na začátku čtyřicá-
tých let se seznámil s Williamem Sewardem 
Burroughsem, k němuž beatnici vzhlíželi 
a jímž se inspirovali. Byl to mimo jiné 
Kerouac, kdo vymyslel titul Burroughsovy 
nejslavnější knížky Nahý oběd. Spolu s Alle-
nem Ginsbergem se také zasloužil o vydání 
Burroughsovách románů.

Zpočátku nejevila nakladatelství 
o Kerouacovy knížky valný zájem, a tak psal 
i povídky do časopisů nebo předmluvy ke 
knížkám svých přátel. Z těchto méně zná-
mých textů vyšel loni v nakladatelství Argo 
výbor s názvem Dobrá bloncka. Kerouac 
se však neživil pouze psaním, ale také – 
v dnešní době je to už téměř nepředstavi-
telné – fyzickou prací a pomáhal například 
dřevorubcům. Později v padesátých letech se 
proslavil románem Na cestě, Dharmovými 
tuláky a jejich volným pokračováním Andělé 
zoufalství a stal se jednou z hlavních tváří 
beatnického hnutí. Zemřel roku 1969, patrně 
na otravu alkoholem.

Děj knížky
Dharma je výraz pro pravdu, a tak i v příběhu 
autor popisuje své opravdové prožitky. Ačkoli 
jde o zaznamenané vzpomínky, Kerouac není 
pietní a nevyžívá se v nostalgii – naopak, 
vyprávění je velmi poutavé a příběh při čtení 
doslova ožívá před očima. Vypravěčem je 
Raymond Smith, autorovo alter ego. V knížce 
vystupují autorovi kamarádi z beatnické 
sféry, ovšem pod falešnými jmény – napří-
klad Alvah Goldbook je Allen Ginsberg, 
Rheinhold Cacoethes je Kenneth Rexroth 

a ústřední postava Japhy Ryder je ve skuteč-
nosti Gary Snyder. Ten dodnes žije a nedávno 
oslavil devadesáté narozeniny. Japhy Ryder 
a Smith spolu v knížce podnikají toulky po 
horách a debatují o náboženství a o buddhi-
smu. Je zajímavé, že Kerouac naslouchal 
o osm let mladšímu Snyderovi a učil se od 
něj – člověk by spíš čekal, že tomu bude obrá-
ceně. Tento moment mi přišel velmi silný, je 
v něm jakási pokora a ochota dojít k poznání 
nehledě na to, odkud přichází.

Snyder překládal do angličtiny japonské 
básně a sám se do této země vypravil – ne 
však přes cestovní kancelář, ale jako topič 
na lodi, která do Japonska mířila, o čemž 
Kerouac píše právě v Dharmových tulácích:

A nákladní loď odplouvala, z Golden Gate 
a dál, do temných mohutných vln, napříč 
šedým Pacifikem směrem na západ. Psyché 
plakala, Sean plakal, a všem bylo smutno.

Příběh začíná na podzim roku 1955, kdy Ray 
naskočí na nákladní auto a jede za přáteli 
do San Francisca. Smith se ve městě zdrží 
a popisuje i večer v Gallery Six, kde beatnici 
předčítali své básně. Ray se sblíží s Japhym, 
pořádají spolu výlety do hor a předčítají si 
básně. V zimě Smith načas opouští přátele 
a jede přes celé Spojené státy domů za 
příbuznými, kteří ho sice milují, ale také 
ho kvůli jeho netradičním zájmům a názo-
rům považují za podivína, což vystihuje 
následující rozhovor mezi Rayem a jeho 
švagrem:

„Už jsem do toho psa nastrkal moc peněz na to, 
abych ho teď odvazoval od řetězu.“
Zeptal jsem se ho: „Jak by se ti líbilo, kdybys 
byl na řetězu a celej den naříkal jako ten pes?“

„Mě to teda netrápí,“ odpověděl a moje sestra 
dodala:
„A mně je to jedno.“

Po čase se Smith opět vrací za přáteli a záhy 
se rozloučí s Japhym, který odplouvá do 
Japonska. Poté se Ray vydá sám na horu 
Desolation Peak, kde stráví o samotě dva 
měsíce meditováním, procházkami po lese 
a po horách a pozorováním oblohy.

Knížku přeložil Josef Rauvolf, který se 
celoživotně věnuje právě beatnikům a pře-
ložil většinu děl W. S. Burroughse – s tímto 
autorem se po revoluci stihl ještě osobně 
spojit a prodiskutovat s ním některá pro 
překlad problematická místa. Rauvolf napsal 
k Dharmovým tulákům i doslov, v němž 
shrnuje Kerouacův život a uvádí skutečná 
jména postav z příběhu. Rauvolfův překlad 
je jako vždy věrohodný, nepůsobí sterilně 
a šroubovaně. Překladatel se nebál použít 
hovorové výrazy, ale nebyl ani nemístně 
vulgární – zachoval původní plynulost 
a autentičnost textu.

Pozornost především
Mohlo by se zdát, že knížka je „o ničem“, ale 
není tomu tak – vyprávění o dharmových 
tulácích je dodnes živé. Kerouac byl velmi 
pozorný a všímal si svého okolí, což je patrné 
i na krásném popisu americké přírody. Pří-
běh Dharmových tuláků je nejen nádherně 
napsaný a romantický, ale přímo z něj prýští 
touha po svobodě.

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.

Gary Snyder
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Židovští architekti v Praze (6): Ernst Wiesner
Ernst Wiesner se narodil v roce 1890 v Malac-
kách na slovenském Záhoří do rodiny papír-
níka a tiskaře. Vystudoval architekturu na 
vídeňské technice a poté působil v Brně, kam 
se již dříve dostal právě na základě povolání 
svého otce. Zde se ihned proslavil jako jeden 
z nejnadanějších architektů meziválečné 
avantgardy. Narozdíl od svých striktně funk-
cionalistických současníků však ve svých 
budovách často využívá motivu narušené 
symetrie nebo barevných fasád. Mezi jeho 
nejznámější brněnská díla patří bezesporu 
až chrámově monumentální stavba kremato-
ria, radikálně minimalistická vila Münz nebo 
městský palác Morava, charakteristický svou 
fasádou z režného zdiva. Jeho jedinou, avšak 
nezanedbatelnou pražskou realizací je vila 
Pick v ulici U Mrázovky se zajímavou kýlo-
vou střechou, malebně lemovanou komíny 
a obloženou břidlicí.

Ernstu Wiesnerovi se podařilo utéct 
z Brna na poslední chvíli 14. března 1939 do 
Británie přes Německo, Belgii a Nizozemsko. 
Tam působil zejména jako učitel na architek-
tonické škole v Oxfordu. Zemřel v roce 1971 
v Liverpoolu.

FILIP MESZAROS

JEWS NEWS WWW.LAUDERKY.CZ

Recenze: Čas je ta nejjednodušší věc
Čas je ta nejjednodušší věc. To je název 
krátkého románu od amerického 
spisovatele Clifforda D. Simaka. Tuto 
knížku jsem si již dlouho plánovala 
přečíst. Teď, když se mi k tomu konečně 
naskytla příležitost, rozhodla jsem se, že 
zapíšu svůj dojem z knihy.

Celý příběh se vlastně točí okolo Udice. 
Jedná se o jakýsi kult či obchodní společnost, 
která si určuje pravidla a rozhoduje v pod-
statě o všem, co se na Zemi děje. Poněkud 
zvláštní popisek na zadní straně knihy zní 
takto:

Udice
– jediná společnost zkoumající vesmír v ne-
omezených vzdálenostech
– společnost, která přijmula do svého středu 
nejschopnější lidi s paranormálními schop-
nostmi
– monopol zneužívající svého postavení – prv-
ního objevitele neuvěřitelných poznatků, věcí 
a dovedností, které vesmír skrývá

Toto je jen útržek z celého popisku, nicméně 
tyto definice snad vystihují Udici přesně. 
V knize je postupně velmi dopodrobna 

vysvětlen 
příběh o vzniku 
Udice, a spolu 
s tím i o vzniku 
chaosu na 
Zemi.

Vše začíná 
tím, že se vědě 
ani po mnoha 
pokusech 
nepodaří dobýt 
vesmír. Lidé se 
musejí smířit 
s tím, že jsou 
příliš křehkými 

bytostmi pro podmínky ve vesmíru, a po 
celém světě zavládne beznaděj. Věda narazila 
na problém, který nedokázala vyřešit, a člo-
věk jako by ztratil perspektivu do budouc-
nosti. Země je teď pro mnoho lidí past nebo 
klec, ze které se nikdy nedostanou. Stejně tak 
ochabne víra lidí ve vědu.

Pak je tu ale kult, který se nechtěl vzdát 
naděje. Udice začne zkoumat mentální 
schopnosti člověka. Dojde k názoru, že 
člověk je schopen mnoha paranormálních 
jevů, jako je telepatie, teleportace, výměna 
myšlenek, levitace atd. Vytvoří způsob, kdy 

lidé cestují do vesmíru a na různé planety 
pouze s použitím mysli, přičemž jejich tělo 
zůstane na Zemi.

To však mezi lidmi vytvoří zmatek. Věda 
podobné praktiky odmítá a normální lidé, 
kteří takové schopnosti nemají, se jich bojí. 
A to celkem oprávněně. Z Udice se stane 
velmoc, nenáviděná lidmi, kteří nejsou 
její součástí. A to i přesto, že Udice svým 
poznáním o vesmíru pomáhá zjednodušit 
život na Zemi. „Normální“ lidé, kterých je 
přemíra, jsou zmateni a začnou si vymýšlet 
nesmyslné historky. V noci se schovávají 
ve svých domovech a používají talismany 
a symboly, aby se ochránili před zlými duchy. 
Všude zavládne atmosféra jako ve středo-
věku. A lidé se schopnostmi, kteří nepracují 
v Udici, jsou obětmi tohoto režimu.

V průběhu knihy hlavní postava řeší 
otázky lidství a etiky. Poté, co Shepherd 
Blaine spojí svou mysl s cizí myslí, se občas 
zdá, že prožívá krizi identity. Neustále se 
ujišťuje, že je stále sám sebou a člověkem, 
protože opak ho zneklidňuje a dává mu pocit, 
že jeho cíle nejsou správné.

Každopádně, konec je celkem klišé.

ŽOFIE ČERVINKOVÁ

Vila Pick v ulici U Mrázovky v Praze
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KULTURA

Kulturní program červen 2020
ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

 Oddělení pro vzdělávání 
a kulturu, Maiselova 15, 
Praha 1, tel.: 222 325 172,  

education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

ŽMP se od června vrací k pořádání kultur-
ních programů pro veřejnost v prostorách 
OVK a Maiselově synagoze. Pro bezpečný 
a komfortní průběh však prosíme všechny 
návštěvníky, aby při návštěvě dodržovali hygi-
enická nařízení dle aktuálního usnesení vlády. 
Na místě bude vždy třeba dodržovat pokyny 
organizačních pracovníků.

Vybrané večery v Maiselově synagoze však 
plánuje ŽMP přenášet také v přímém přenosu 
prostřednictvím svého facebookového pro-
filu – sledujte, prosím, podrobnější informace 
u jednotlivých pořadů na webových stránkách 
muzea s blížícím se termínem.

AUDITORIUM OVK ŽMP,  
Maiselova 15, 3. patro

 Mnohovrstevná emancipace
Emancipace Židů se většinou 
zužuje na proces přiznávání 
rovných občanských práv, 

který byl završen roku 1867. Občanskoprávní 
emancipace sice představovala určující 
faktor židovských dějin v českých zemích, 
zároveň však měla mnoho dalších rozměrů. 
Přednáška historika a vědeckého pracovníka 
Židovského muzea v Praze Daniela Baránka 
se bude věnovat především zrovnoprávnění 
židovského náboženského i národního 
kolektivu a dopadům těchto snah na společ-
nost. Přednáška je součástí cyklu Kapitoly 
z dějin Židů v českých zemích od středověku 
po emancipaci. / Vstup volný.

 Historie židovské kopané 
v Československu
Stejnojmenná kniha popisuje 
dosud přehlížený vývoj 

a průběh soutěží Židovského fotbalového 
svazu v letech 1918–1939, ale i za Protek-
torátu Čechy a Morava. Autor knihy, his-
torik Lubomír Král, pohovoří mimo jiné 
o bohaté historii klubu Makabi Brno, který 
patřil na počátku 20. let minulého století ke 
špičkovým evropským mužstvům. Hlavní 
pozornost pak bude věnována období šoa 
a tzv. Terezínské lize (1942–1944), v níž se stal 
fotbal, hraný na nádvořích kasáren, jednou 
z mála možností, jak alespoň na chvilku 
pozapomenout na trýznivý život. / Vstup 
volný.

 Putování po USA Lenky 
Hoffmannové
V audiovizuální přednášce 
fotografka a publicistka Lenka 

Hoffmannová představí své postřehy z cesty 
po USA s akcentem na židovskou komunitu. 
Při své cestě z New Yorku až do San Fransisca 
se autorka setkala s kongregacemi, které 
vlastní původní české tóry a pečují o ně. 
V jedné z hostitelských rodin se jí naskytla 
možnost oslavit židovský Nový rok – Roš 
Hašana. / Vstup volný.

MAISELOVA SYNAGOGA,  
Maiselova 10

 „Již dlouho žijí kaktusy 
v diaspoře…“ Literární 
reportáže Egona Erwina 
Kische z Mexika

V tzv. mexických reportážích E. E. Kisch 
reflektuje aktuální téma války, nacismu 
a šoa. Tematickým těžištěm těchto textů 
však zůstává „objevování“ Evropě vzdálené 
země s jejími přírodními zvláštnostmi 
a jiným historickým i kulturním vývojem. 
U příležitosti 135. výročí autorova narození 
připomene germanistka Barbora Šrámková 
s Vierou Glosíkovou z Pedagogické fakulty 
UK Kischovu tvorbu s důrazem na novinářův 
pobyt v Mexiku. Pořad je připraven ve spolu-
práci s Pražským literárním domem autorů 
německého jazyka. / Vstup volný.

 Gariky Igora Gubermana
Komponovaný večer je věnován 
osudu a tvorbě izraelského 
rusky píšícího autora Igora 

Gubermana (1936), který byl ve své původní 
vlasti perzekvován a v 80. letech emigroval 
do Izraele. Aforistická čtyřverší přednese 
herec Jiří Žák. O drobných literárních 
útvarech, tzv. garicích, a o jejich překladu 
pohovoří překladatel Milan Dvořák. Společně 
se zpěvačkou Alenou Hanusovou zazpívá 
písně dvou dalších rusko-židovských autorů 
Alexandra Galiče a Alexandra Rozenbauma. / 
Vstup volný.

 Temnota i naděje ve filmu 
Nabarvené ptáče
V Čechách i v zahraničí oce-
ňované a diskutované filmové 

drama režiséra, scenáristy a producenta 
v jedné osobě Václava Marhoula je nadčaso-
vým příběhem. Jak Václav Marhoul přistupo-
val k literární předloze Jerzyho Kosińského, 
v čem vidí největší poselství knihy a jaké je 
dědictví poválečné literární tvorby? O tom 
si bude s režisérem filmu povídat filosof 
a filmový historik Miroslav Petříček. / 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

 Kdo je kdo? III
Další část z cyklu Kdo je kdo? 
seznámí návštěvníky s funk-
cemi, povoláními a dalšími 

označeními osob v židovských komunitách. 
Jaký byl historický vývoj a jaké mají jed-
notlivé funkce význam a uplatnění dnes, 
vysvětlí posluchačům koordinátor kašrutu 
pražského rabinátu a předseda Chevra kadiša 
Chaim Kočí.
Sál TIC ŽOB, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Vstupné 30 Kč

 Brány ghetta se otevřely I: 
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 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 lokalit. / Sál TIC ŽOB, 
Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Vstupné 30 Kč

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Medvídek Dubi hledá 
šaty pro letušku
Přijměte pozvání na setkání 

s první dámou izraelské módy. Medvídek 
Dubi provede malé návrháře pozoruhodným 
dílem prostějovské rodačky Loly Beer Ebne-
rové. Společnost nám dále budou dělat ostré 
nůžky, střihový papír, lepidla a nepřeberné 
vzorníky látek.
Sál TIC ŽOB, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Vstupné 30 Kč

 Letní podvečer  
ve Vile Löw-Beer
Kulturní a vzdělávací centrum 
rabína Federa a brněnská 

pobočka ŽMP srdečně zvou na literárně-
-umělecké setkání v příjemných prostorách 
Vily Löw-Beer. Odpoledne zahájíme 
v 17 hodin vernisáž výstavy díla amatér-
ského fotografa Kurta Bardoše (1914–1945) 
z brněnské židovské rodiny, jehož životní 
příběh skončil v německém koncentračním 
táboře Dachau. V zahradě potom navážeme 

PRAHA

ÚTERÝ

9. 6. 
18.00

STŘEDA

10. 6. 
18.00

ÚTERÝ

9. 6. 
18.00

ČTVRTEK

4. 6. 
19.00

ČTVRTEK

11. 6. 
19.00

ČTVRTEK

25. 6. 
19.00

BRNO

PONDĚLÍ

8. 6. 
17.00

ČTVRTEK

11. 6. 
17.00

NEDĚLE

14. 6. 
10.30

STŘEDA

17. 6. 
17.00
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akcí Čtení nás baví. A vás? Máte-li oblíbenou 
knížku (pro děti nebo dospělé), kterou 
byste rádi představili, připojte se přečtením 
úryvku k představitelům Židovské obce 
Brno, ŽMP a dalším osobnostem. Především 
se ale přijďte po delší době přátelsky setkat 
a kulturně občerstvit.
Galerie Celnice a zahrada Vily Löw-Beer, 
Drobného 297, Brno / Vstup volný

 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.
Sál TIC ŽOB, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Vstupné 30 Kč

 Brno a jeho chrámy: 
synagoga Agudas achim
Projekt Brno a jeho chrámy již 
několikátým rokem během let-

ních měsíců zpřístupňuje veřejnosti obvykle 
uzavřené sakrální stavby. Brněnská pobočka 
ŽMP se do něj letos zapojí komentovanou 
prohlídkou funkcionalistické synagogy 
architekta Otto Eislera. Výklad historičky 
Táni Klementové bude věnován zásadním 
momentům brněnské židovské historie, 
hlavním tradicím a zvykům judaismu, ale 
i dramatickému životnímu příběhu autora 
stavby. Program se koná ve spolupráci s Turi-
stickým a informačním centrem Brno.
Rezervace míst a více informací o projektu 
na www.ticbrno.cz/brnoajehochramy
Skořepka 13, Brno
Vstup volný.

KULTURA V OBCÍCH

ŽO LIBEREC
 
 Chrámová hora v Jeruzalémě 

a její památky
Přednáška Karla Hrdličky pořá-
daná za laskavé podpory NFOH.

ŽO Liberec, Rumjancevova 1362, Liberec 1

ŽO TEPLICE
 
 „Učíte se Tóře“

Téma: Pirkej avot, s melame-
dem Tomášem Pulcem
Klub ŽO Teplice, Lipová 25, 

Teplice

ČTVRTEK

18. 6. 
17.00

ÚTERÝ

23. 6. 
16.30

STŘEDA

24. 6. 
17.00

ČTVRTEK

18. 6. 
17.30

 Roš chodeš
Odpolední bohoslužba na Roš 
chodeš Tamuz s chazanem FŽO 
Danny Vaňkem. Následovat 

bude v klubu ŽO přednáška předsedy Chevra 
kadiša Praha ČR Chaimem Kočím.
ŽO Teplice, Lipová 25, Teplice

ŽO PLZEŇ

 Vernisáž „Život zbožných Židů 
/ Život v ješivě“.
Fotograf Jindřicha Buxbaum 
žije ve vsi Nová Hradečná u Uni-

čova a je členem ŽO v Olomouci. Byť fotogra-
fuje už od svých čtrnácti let, židovské téma-
tice se intenzivně věnuje až v posledních 
dvou desetiletích. Zato důkladně, s osobním 
zaujetím, citem pro detail i správný okamžik. 
Fotografuje život židovských komunit nejen 
v Izraeli, ale i v různých zemích Evropy. Právě 
ze souborů těchto fotografií vznikla v r. 2017 
kniha Židé v diaspoře. Současná výstava 
představuje části dvou autorových souborů 
Život zbožných Židů (vystaveny jsou fotogra-
fie z Mikulova, Londýna a Antverp) a Život 
v ješivě vytvořeného v židovské chlapecké 
škole v Kyjevě. Výstava bude v synagoze 
přístupná denně kromě židovských svátků 
od 10.00 do 18.00 hodin.
Stará synagoga, Smetanovy sady 80/5, 301 00 
Plzeň

 Koncert Der Šenster Gob
Pražská akustická skupina 
hrající cikánskou, židovskou 
a balkánskou hudbu, cestující 

po celé Evropě v romantickém zeleném dře-
věném karavanu. Jejich styl se liší od starých 
klezmerových melodií po novější cikánské 
trad-jazzové melodie a písně. Hrají s energií 
a invencí, ale také věnují velkou úctu tradici.
Koncert se uskuteční za finanční podpory 
Ministerstva kultury a Nadace Rudolfa 
Löwyho.
Vstupenky můžete zakoupit v síti GoOut.
Stará synagoga, Smetanovy sady 80/5, 301 00 
Plzeň

 „Chvála Bohu“
Recitál francouzských šansonů 
Ály Ptáčníkové.
Stará synagoga, Smetanovy sady 

80/5, 301 00 Plzeň

 Koncert souboru AFFETTO
Rozmanitost vícehlasé hudby 
provozované ve 14. a 15. století 
představuje bezesporu jeden 

z prvních vývojových vrcholů vokální kul-
tury. Během putování renesanční Evropou 
sledujme společně s vokálně experimentál-
ním souborem Affetto nejen přetrvávající 
vliv chorálu v Čechách nebo přísně pravi-
delný kánon z Montserratu, ale i pozdější 
dobrodružné imitační proplétání hlasů či 
rozmanitost barevných možností současně 
znějících souzvuků. Kombinace všech 
těchto skladatelských postupů nalézáme ve 
Španělsku, Itálii, Německu i v anonymních 
domácích kodexech a o něco později také 
u Adama Michny. „Zpívali jsme v kasematech 
brněnského Špilberku, v historické čistírně 
odpadních vod v Praze Bubenči, v jeskyni, 
v jihomoravských i mělnických vinných 
sklepích. Pohybem v koncertním prostoru 
překvapujeme posluchače (a někdy trochu 
i sami sebe).“
Na programu: Simon Bar Jona Madelka, Sala-
mon Rossi, Johann Walter, Juan de Anchieta 
a další. Pořádá Spolek Koncerty Plzeňsko ve 
spolupráci s ŽO Plzeň za finanční podpory 
Nadace Rudolfa Löwyho.
Vstupenky (160 Kč / 120 Kč) můžete zakoupit 
na webu www.plzenskavstupenka.cz
Stará synagoga, Smetanovy sady 80/5, 301 00 
Plzeň

 Procházky uměním VIII.
Vystoupení Jitky Hosprové 
a Ensemble Martinů.
Koncert je pořádán za finanční 

podpory Nadace Rudolfa Löwyho.
Vstupenky (100 až 200 Kč) můžete zakoupit 
na webu www.plzenskavstupenka.cz
Stará synagoga, Smetanovy sady 80/5, 301 00 
Plzeň

PONDĚLÍ

22. 6. 
17.00

NEDĚLE

14. 6. 
16.00

ČTVRTEK

18. 6. 
20.00

NEDĚLE

21. 6. 
19.00

PONDĚLÍ

22. 6. 
19.30

ČTVRTEK

25. 6. 
19.00
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PÍSNIČKA

Letní tango

Léto nad městem, a nepokoušej se mě svést,
vždyť já nemohu, abys neměla žízeň a hlad.
Tak pojď, budeme tančit v rytmu chamsinů*
nějaké tango, které rozsvítí pouliční lampy.

Pojď, vždyť v srdci láska vede
Pojď, vždyť tvůj táta vyjde na balkón.
No – a který tatínek by ti dovolil jen tak chodit k řece Jarkon
s floutkem jako jsem já?

* chamsin – horký a suchý vítr z pouště

Píseň Letní tango, z tvorby izraelského skla-
datele Mordechaje Zeiry (1905–1968) půvo-
dem z Ruska, dlouhá léta ležela v zapomnění.

Autorem textu je nedávno zesnulý Josef 
(Josi) Gamzo, profesor hebrejštiny, písničkář 
a básničkář. Josi Gamzo se narodil roku 
1938 ve Francii, ale už od svých pěti let žil 
s rodiči v Izraeli. Od mládí psal a záhy také 
publikoval texty v hebrejštině. Část života 
prožil v Austrálii, kde mimo jiné působil jako 

univerzitní profesor hebrejštiny, a zemřel po 
těžké nemoci letos 10. února v Haifě.

V roce 1966 vyšlo CD písní zpěváka Jeho-
rama Gaona (*1939) s texty inspirovanými 
ročními obdobími. Na tomto disku byl i text 
o létě z pera Josi Gamziho. Až do nedávna 
však neměl nikdo (včetně autora) tušení, 
že báseň byla zhudebněna ještě o mnoho 
let dříve. Mordechaj Zeira si patrně přečetl 
první verzi Gamziho básně otištěné v deníku 

„Davar“ a složil k ní melodii, kterou ale nikdy 
nezveřejnil. Píseň Letní tango tak čekala 
na svůj objev až do roku 2016. Dosud nebyla 
nikdy veřejně předváděna na koncertě 
ani nahrávána – jediná archivní nahrávka 
vznikla teprve letos v květnu.

S příchodem léta si tak nyní můžete 
zahrát, zazpívat, nebo i zatančit Letní tango, 
izraelskou milostnou píseň z 50. let, kterou 
patrně nikdy nikdo nezpíval…

יִני ַנּסִ ַקִיץ ַעל ָהִעיר, ְוַאל ָנא ּתְ
ּלֹא ִלְצמֹא ָלְך ְוִלְרֹעב ֵהן לֹא אּוַכל ׁשֶ
הֹו ּבֹוִאי ָנא ִנְרֹקד ְלֶקֶצב ַהַחְמִסיִנים
ָנֵסי ָהְרחֹוב. ְדִליק ֶאת ּפָ ּיַ ִמין ַטְנּגֹו ׁשֶ

ב ָהַאֲהָבה מֹוֶלֶכת ּלֵ י ּבַ ּבֹוִאי ּכִ
ְלקֹון י ָאִביְך יֹוֵצא ֶאל ַהּבַ ּבֹוִאי ּכִ
ה ָלְך ּפֹה ָלֶלֶכת נּו, ְוֵאיֶזה ָאב ַיְרׁשֶ
ְרקֹון? מֹוִני ַלּיַ ְרָחִחים ּכָ ְסָתם ִעם ּפִ


