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Ve 3 kn. Mojžíšově 23,42-3 se uvádí:
ל„  ְבּיְִׂשָרֵא֔ ָכּל־ָהֶֽאזְָר֙ח  ים  יִָמ֑ ת  ִׁשְבַע֣ ֵּתְֽׁש֖בּו  ת  ֹּ֥  ַבֻּּסכ

ְבִּת֙י הֹוַׁש֨ ַבֻּסּ֗כֹות  י  ִּכ֣ ֵתיֶכ֒ם  ֹֽ דֹר ֵיְֽד֣עּו  ְלַמַע֮ן  ות.  ֹּֽ ַבֻּּסכ  ֵיְֽׁש֖בּו 
יִם .... ֶרץ ִמְצָר֑ ם ֵמֶא֣ י אֹוָת֖ ל ְבּֽהֹוִציִא֥              ֶאת־ְבֵּנ֣י יְִשָׂרֵא֔

Sedm dní budete bydlet ve stáncích; 
všichni domorodci v Izraeli budou bydlet ve 
stáncích, aby všechna vaše pokolení věděla, 
že jsem přechovával syny Izraele ve stán-
cích, když jsem je vyvedl z egyptské země…“

Hlavním úkolem stánku – suky je, aby 
nám sloužil jako přechodný příbytek během 
sedmi svátečních dnů, kdy v něm jíme, 
učíme se Tóru a také spíme. Sedíme -li ve 
stánku, můžeme alespoň částečně pociťovat 
to, co cítili naši předci celých čtyřicet let na 
poušti po vyjití z Egypta. Samozřejmě na 
poušti nemohl národ synů Izraele budovat 
stavení z kamene, když musel neustále puto-
vat z místa na místo Sinajskou pouští tak, jak 
mu velel Hospodin. Stánek – suka, jehož 
střecha – schach byla pokryta větvemi či 
listy, poskytoval na poušti člověku i skotu 

kýžený stín v době jejich odpočinku. Suka je 
přechodným příbytkem, proto na její veřeje 
nedáváme mezuzu. Velmi důležitou zásadou 
je, aby v případě deště skrze schach déšť 
procházel. Proto košer suka nemůže být 
pokryta například dřevěnou deskou nebo 
igelitem, které déšť nepropouštějí. Suka, 
v níž během svátku sedíme, se nazývá סוכת 
 stánek míru, který vyjadřuje naši – שלום
touhu po míru a klidu pro celý židovský 
národ. Podobně jako ve večerní modlitbě na 
erev šabat recitujeme požehnání „ 'ַהְׁשִּכיֵבנּו ה 

 ,Dej nám ulehnout Hospodine – ֱאֹלֵהינּו ְלָׁשלֹום
Bože náš k míru“, na jejímž konci 
pronášíme: 

 ברוך אתה ה' הפורש סוכת שלום עלינו ועל„
                     כל עמו ישראל ועל ירושלים.

Požehnaný jsi ty, Hospodine, jenž rozpro-
stířáš přístřešek míru nad námi a nade vším  
svým lidem Izraele a nad Jeruzalémem.“ 

Židovský filozof Filón Alexandrijský 
(asi 20 př. o. l. – po roce 40 o. l.), žijící 
v egyptském hlavním městě Alexandrii, uvá-
děl ve svém díle Alegorický výklad posvát-
ných zákonů, že suka – stánek nám připo-
míná období, kdy naši předci žili v sukot, 
v dočasných příbytcích. Z toho též vyplývá 
i ponaučení sociální: bohatý člověk nesmí 
zapomenout na dobu, kdy byl chudý. 
Významný a všemi vážený nemá zapome-
nout na dobu, kdy byl člověkem prostým 
a bezvýznamným.

Člověk, který vyměnil pohodlí svého 
bytu či vily za pobyt ve stánku, se tak učí být 

skromným a spokojit se s málem. Sociální 
solidarita je také jedním z důležitých poslání 
svátku Sukot. Podobně jako o Pesachu, kdy 
bylo a je zvykem zvát k sederové tabuli 
chudé Židy, ať místní či přespolní, tak 
i o Sukot je velmi chvályhodným zvykem 
zvát chudé souvěrce do suky a pohostit je. 
Tuto pohostinnost nám připomíná dávný 
kabalistický obyčej vítání hostů – אושפיזין 
(ušpizin) v suce. Aramejské slovo אושפיז 
(ušpiz) se utvořilo zkomolením latinského 
hospes čili host. Každý večer vítáme v našich 

Otevíráte první číslo Maskilu roku 
5778. Tedy nového židovského roku 
a nového roku školního z pohledu 
občana České republiky. Nový rok jsme 
už oslavili, děti nebo sebe usadili do 
školních lavic a teď nás čekají další 
svátky a taky podzim. Jedním z témat 
toho Maskilu je Sukot. Vždycky se mi 
tenhle svátek hrozně líbil a pravidelně 
z něj mám trochu ošizený dojem, protože 
ho pokaždé trávím v Čechách a většinou 
už je chladno. Také jsem nikdy neměla 
vlastní suku, protože nebylo kde ji posta-
vit. Nakonec z toho zbyde horko těžko 
jeden večer v nějaké oficiální suce. Při-
tom mě pokaždé láká představa večerů 
nebo i dní strávených „outdoorově“, 
prostě úplně jinak než celý zbytek roku. 
Sukot je pro mě, nadneseně řečeno, svá-
tek zálesácký, tábornický, dobrodružný 
svým příběhem a tradicí i formou oslav. 
Putování, cesta, překonávání překážek, 
setkávání se s přáteli i rodinou a to vše 
venku pod hvězdami. Kolik z nás si 
v Čechách staví suku? Na zahradě? Na 
dvoře činžáku? Na balkoně? Kdo jde 
vůbec do nějaké (na obec, do školy…)? 
Je to tím počasím nebo nemáme čas? Je 
stavba přístřešku moc pracná a možná 
by přitáhla zbytečnou pozornost sou-
sedů? Co si to tam stavíte za bunkr na 
tom balkoně? A kam ta naše pouť vůbec 
vede? Běžíme, běžíme, směr se někdy 
ztrácí, hlavně udržet tempo. 

Sukot sameach! Pokud si suku posta-
vit nemůžeme, aspoň se na chvíli 
zastavme pod stromem či pod hvězdami. 
Taková zima ještě není.

◗ Kateřina Mikulcová, šéfredaktorka

Sukot – svátek radosti

➤

➤

Ve středu 4. října večer zahajujeme svátek Sukot – Svátek stánků, který 
slavíme až do středečního večera 11. října. Sukot je posledním ze tří 
poutnických svátků, tzv. šaloš regalim (Pesach, Šavuot a Sukot), kdy 
v dobách existence Chrámu putovali Židé do Jeruzaléma a přinášeli 
obětní dary do Hospodinova Domu.



sukách nebeské hosty – otce židovského 
národa, kteří nás navštěvují. Prvním hostem 
je ve středu večer Abraham, druhého večera 
Sukot Izák, třetího Jakov, čtvrtého Josef, 
pátého Moše, šestého Áron a sedmého 
večera Sukot David. Společně s našimi 
nebeskými hosty bychom měli vítat i naše 
pozemské chudé souvěrce, kteří nejenže 
nemají prostředky na koupi svátečních 
pokrmů, ale neměli ani možnost postavit si 
svou suku. Našimi hosty však nemusí být jen 
chudí Židé, ale i tací, kteří jsou osamoceni, 
nemají nikoho, s kým by společně a s radostí 
oslavili svátek Sukot, neboť o svátku Sukot 
nám Tóra zvláště ukládá, že se máme 
radovat:

.... ָך  ַוֲֽאָמֶת֔ ְוַעְבְדָּ֣ך  ָ֙ך  ּוִבֶּת֨ ּוִבנְָ֤ך  ה  ַאָּת֨ ָך  ְבַּחֶּג֑ ַמְחָּת֖  "ְוָׂשֽ
ְך ָׂשֵמַֽח. יָך ... ְוָהִי֖יָת ַא֥ ה ֱאֹלֶה֔ ים ָּתחֹ֙ג ַלֽיהָו֣ ת יִָמ֗ ִׁשְבַע֣

Při své slavnosti se budeš radovat ty 
i tvůj syn a tvá dcera, tvůj otrok a tvá 
otrokyně… Sedm dní budeš slavit slavnost 

Hospodina, svého Boha… Oddej se proto 
radosti.“ (Dt 16,14-15).

Mám za to, že chudých Židů je v naší 
zemi mnohem méně než těch, kteří zůstali 
osamoceni, bez příbuzných a mnohdy 
i bez dětí nebo jejich děti žijí daleko za 
hranicemi. Toto je neblahé dědictví nejen 
druhé světové války a holocaustu, ale i let 
následujících, která pro naši pospolitost 
nebyla jednoduchá a příznivá.

Proto bude velmi chvályhodné, pozveme-
-li někoho osamoceného, aby s námi spo-
lečně v radosti a veselí oslavil alespoň část 
svátku Sukot. Tak budeme mít zásluhu na 
tom, že náš bližní splní micvu Tóry: 

ךְ ָׂשֵמַֽח  ָך ... ְוָהִי֖יָת ַא֥ ַמְחָּת֖ ְבַּחֶּג֑ "ְוָׂשֽ
– Při své slavnosti se budeš radovat… 

Oddej se proto radosti.“ 
Všem čtenářům Maskilu přeji radostný 

svátek Sukot – חג שמח!
◗ rabín Daniel Mayer
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Program Bejt Simcha

září / říjen 2017
Vysoké svátky
Pinkasova synagoga  
a Bejt Simcha 

čtvrtek 21. 9. od 19.00 – večerní 
bohoslužba na 2. erev Roš ha ‑šana
pátek 22. 9. od 10.30 – ranní 
bohoslužba na 2. den Roš ha ‑šana
sobota 23. 9. od 19.00 – havdala 
v Bejt Simcha 
pátek 29. 9. od 18.30 – večerní 
bohoslužba na Jom kipur
sobota 30. 9. od 10.30 – ranní 
bohoslužba na Jom kipur
sobota 30. 9. od 18.00 – kniha 
Jonáš, Ne'ila, Havdala a zakončení 
půstu v Bejt Simcha
Cena vstupenky: 150 Kč na každý 
svátek (večerní + ranní bohoslužba). 
Rezervace je možná na: 
kehila@bejtsimcha.cz 
nebo na tel: 603 393 558

Sukotový dětský víkend
pátek 6. 10. až neděle 8. 10. 
Víkendový pobyt v přírodě  
pro rodiny s dětmi. V případě  
zájmu prosíme o zprávu na: 
kehila@bejtsimcha.cz  
nebo na tel: 603 393 558.

Pravidelné akce
Ivrit – hodiny hebrejštiny

pro začátečníky každé úterý od 18 h
pro pokročilé ve čtvrtek od 18 h
pro středně pokročilé  
ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

Kabalat Šabat
každý pátek od 18.30 h

Bejt Simcha 
Maiselova 4, 110 00 Praha 1 
Telefon: 603 393 558 
E ‑mail: kehila@bejtsimcha.cz 
Web: www.bejtsimcha.cz

➤

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě  

na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu poštovného 
a bal ného; pošlete, prosím, svoji žádost 
na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4, 110 00 
Praha 1, telefon: 603 393 558, e ‑mail: 
redakce.maskil@maskil.cz; výše poštovného 
a balného je v ČR minimálně 250 Kč ročně; 
uvedený obnos nám laskavě zašlete složen‑
kou nebo na bankovní účet číslo: 
86‑8959560207/0100 u Komerční banky, 
variabilní symbol je 88888 (5x8), v popisu 
platby uveďte, prosím, své jméno.

V minulém čísle časopisu Maskil (11–12/5777) nás potrápil tiskařský šotek a na straně 3 nám zpřehá-
zel jednotlivá slova hebrejských citací v článku „Úvaha k Roš hašana – učiňme pokání ještě dnes“. Za 
tuto chybu se velice omlouváme všemu čtenářstvu i panu rabínu D. Mayerovi, autorovi článku.

redakce
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V pátek 1. září se u příležitosti oslavy 110. 
výročí vzniku děčínské synagogy usku-

tečnil slavnostní koncert. Program zahájil 
kantor děčínské synagogy Ivan Kohout, 
který krátce promluvil o historii a významu 
synagogy, a jelikož se koncert uskutečnil jen 
několik hodin před začátkem šabatu, neza-
pomněl jej řádně přivítat modlitbou Elokejnu 
rece rakousko -maďarského autora Israela 
Altera. Poté se nástroje chopil hlavní host 
večera, houslový virtuóz Jaroslav Svěcený 
s kytarovým doprovodem Miroslava Klause. 
Dvojice umělců zahrála několik děl z pera 
Niccoly Paganiniho, nechyběla ani vlastní 
Svěceného tvorba.

Třetím gratulantem se stala Jaroslava 
Maxová, sólistka Národního divadla, která 
zazpívala temperamentní variaci oblíbené 
šabatové písně Hine ma tov. Závěrečného 
slova se chopila Mirka Poskočilová, bez 
jejíhož přispění by děčínská synagoga 
nemohla své výročí oslavit v tak výtečné 
formě. Skvělou zprávou na závěr bylo ozná-
mení, že poslední fáze rekonstrukce syna-
gogy pomalu dospívá ke svému završení. 
Foyer, které si mnozí nejspíš budou pamato-
vat jako bíle vymalovanou místnost plnou 
informačních materiálů, ožilo přes léto bar-
vami pod rukama restaurátorky Anny Svo-
bodové. Dovolte mi, abych za celou redakci 
Maskilu popřála děčínské synagoze vše nej-
lepší do dalších let. Aby se dočkala nejen 
pověstné stodvacítky, ale aby stodvacítek 
mohla oslavit ještě několik a aby jako místo 
setkávání českých židů sloužila ještě po 
mnoho generací.

 
Synagoga v Podmoklech

Na úpatí Pastýřské stěny na levém břehu 
Labe se tyčí nepřehlédnutelná budova – 
děčínská synagoga. Lépe bychom ji možná 
mohli označit jako synagogu podmokelskou, 
neboť v době jejího vzniku se Děčín rozklá-
dal jen na pravém břehu Labe. Synagoga 
vznikla v samostatném městečku s názvem 
Podmokly, chcete -li německy Bodenbach.

Jen několik let po založení podmokelské 
židovské obce započala sbírka na výstavbu 
synagogy. Díky přispění četných mecenášů 
a podnikatelů mohl roku 1901 vzniknout 
Spolek pro zřízení synagogy, který okamžitě 
začal vyjednávat s majiteli pozemků a nemo-
vitostí o nejvhodnějším umístění synagogy.

Spolek nakonec odkoupil malý zahradní 
pozemek v dnešní Žižkově ulici od němec-
kého tělovýchovného spolku. K pozemku 
náležela také malá tělocvična, která však 
byla zbourána, aby bylo uvolněno místo pro 
synagogu. Stavba byla dokončena roku 1907 
firmou Purz a Weber. Za náklad sto tisíc 
rakouských korun si podmokelští židé 
nechali zbudovat podsklepenou, třípatrovou 
budovu v secesním stylu s maurskými prvky.

Hlavní loď synagogy byla původně vyba-
vena dřevěnými lavicemi, ve kterých sedá-
vali muži, ženám pak patřilo místo nahoře na 
galerii. V současnosti si děčínští židé musí 
vystačit s obyčejnými židlemi, ženská gale-
rie se stala místem dnes již tradičních děčín-
ských výstav. Největší pýchou synagogy byl 
velký lustr z olověného křišťálu zhotovený 
firmou Palme z Kamenického Šenova.

Umělecky velmi hodnotným je také aron 
ha -kodeš, schrána na Tóru. Svitek Tóry, 
který dnes schrána ukrývá, byl synagoze 
věnován ostravskou židovskou obcí. Svitek 
původní zmizel na začátku druhé světové 
války. Pustošení křišťálové noci synagoga 

unikla jen díky zásahu tehdejšího děčín-
ského starosty JUDr. Antona Kreissla, který 
údajně přesvědčil jednotky SA, že by vypá-
lením synagogy ohrozily okolo stojící domy. 
Synagogu před zničením bránil i v dalších 
letech, přesto posloužila jako skladiště 
Wehrmachtu a později jako letecká mode-
lárna Hitlerjugend. Roku 1942 se Podmokly 
staly oficiální částí Děčína. Z doby pová-
lečné nemáme o osudech podmokelské syna-
gogy mnoho informací. Od roku 1966 v ní 
sídlil okresní archiv, a i přes to, že budova 
silně chátrala, měla neuvěřitelné štěstí, 
neboť se dochovala jako jediná ze všech 
synagog v severních Čechách.

Židovská obec v Děčíně byla obnovena 
roku 1993, jejím prvním předsedou se stal 
Vilém Markovič. Roku 1996 pak obec zís-
kala pod svou správu i synagogu, která byla 
toho času ve velmi zuboženém stavu a potře-
bovala nákladnou rekonstrukci. Iniciátorem 
a duchovním otcem rekonstrukce se stal 
druhý předseda obce Vladimír Poskočil. Ten 
ihned pro svém zvolení zahájil přípravy 
a díky jeho působení byla děčínská syna-

➤

➤

Děčínská synagoga 
oslavila sto desáté narozeniny
Ad mea ve ‑esrim! Do sto dvaceti! Toto přání alespoň jednou za rok zaslechne každý z nás. Pokud i ve vašem 
případě následují úvahy typu „ve sto dvaceti, no to by to se mnou vypadalo“, s přehledem vás můžu ujistit,  
že naprosto fantasticky můžete vypadat, i když je vám teprve sto deset. Tedy pokud jste synagoga.

Děčínská synagoga. (foto: wikipedia)
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goga zvelebena do dnešního stavu. Práce na 
budově neustále pokračují a je velkým potě-
šením, že nově zrekonstruované foyer mohlo 
být představeno právě u příležitosti 110. 
výročí vzniku synagogy.

Pozvání na oslavu 110. výročí 
děčínské synagogy přijal i hous‑
lový virtuóz Jaroslav Svěcený, 
který má se židovstvím společného 
mnohem víc, než by kdo čekal.

Jaký je váš vztah k židovství?
To je vcelku jednoduché, mám totiž 

židovskou manželku. Židovka je proto i má 
dcera, která stejně jako já hraje na housle. 
Společně jsme loni v terezínském památníku 
točili videoklip s hudbou Johna Williamse.

Jak se vám líbí děčínská synagoga?
Víte, musím zase odpovědět z rodinného 

pohledu. V minulosti jsem zde měl řadu 

příbuzných a do dneška vlastně mám. Moje 
manželka se v Děčíně narodila a moje rodina 
z matčiny strany zase pochází z Teplic, takže 
přímo tady v Podmoklech jsme měli mnoho 
příbuzných. Dnes jsou ti starší již mrtví, ale 
jezdil jsem sem od dětství za strýčkem a za 
tetou. Pamatuji si proto, jak synagoga vypa-
dala před rokem 1989. Mám strašnou radost, 

že se do synagogy vrátil život a že je dnes 
takhle nádherná. Je zde přímo hmatatelný 
určitý genius loci, který taky vždycky cítím.

Z profesionálního pohledu musím ještě 
dodat, že je tady skvělá akustika. Letošní 
sezonu zahajuji právě dnes a tady a jsem 
tomu velmi rád.

Chtěl byste synagoze něco popřát 
k 110  narozeninám?

V dnešní době je nejdůležitější, aby sem 
do synagogy chodili lidé, kteří mají v srdci 
dobrý úmysl, radost ze života a pozitivní 
energii a aby tou neuvěřitelnou energií, která 
tady v synagoze nepochybně je, nějakým 
způsobem uměli infikovat i ostatní. Věřím 
v osobní setkávání a přijde mi velmi důle-
žité, aby k sobě lidé nalézali cestu. Technika 
je skvělá věc, ale když se to přehání, odosob-
ňuje. Myslím, že tento nádherný prostor 
k setkávání přímo vybízí a doufám, že tomu 
tak bude ještě hodně dlouho.

◗ Kamila Špinarová

➤

Náš soubor Ochotníci děčínské 
synagogy (OchDěs) jsme založili 
v roce 2010, abychom stihli zahrát 
náš první Purimšpíl.

Naši partu nadšenců dala dohromady 
Lucie Nachtigalová. Hru tradičně režíruje 
ten, kdo napíše scénář, a obvykle si tuto roli 
předáváme. Složení hereckého souboru se 
průběžně mění podle toho, kdo má zrovna 
čas, narodí se nebo umře. Za dosavadní 
 spolupráci chceme poděkovat: Davidovi, 
Jakubovi, Erikovi, Daniele, Petře, Petrovi, 
Rostislavovi, Lence, Gabriele, Damianě, Mi  -
chalovi, Evě a samozřejmě všem ostatním, 
kteří nám pomohli.

Naší principálka mně požádala, abych 
vás seznámila s principy naší činnosti. Hned 
mi přišel na mysl rabi Moše ben Majmon 
a jeho 13 článků víry, které musel sepsat 
jako obhajobu proti nařčení z hereze. 
Naštěstí můj úkol není ani zdaleka tak 
obtížný (napočítala jsem pouze sedm 
článků), ani tak vážný (v obhajobě proti 
nařčení z hereze nám tento článek asi 
nepomůže). 

Našich sedm principů: 
1) Dělat radost druhým i sobě. Chceme roz-
svítit naše oslavy šabatů a svátků a přidat 
další fasetu k diamantu, ve kterém září 
radost ze znovushledání s přáteli, ze spo-
lečné bohoslužby a z výborných ukázek 
z našich kuchyní.
2) Spojovat lidi a společně pracovat napříč 
generacemi od věku prenatálního až do věku 
praprarodičů. Tento princip tlumí případné 
ambice stát se profesionálním souborem. 
Nechceme být klasickými ochotníky, mno-
hem důležitější je pro nás integrační práce, 
abychom všichni našli svou nezastupitelnou 
roli nejen v divadle, ale i v komunitě.
3) Osladit dětem židovství a ukázat jim je 
z jeho hravé stránky. Společné hraní židov-
ských příběhů je pro nás smysluplně spo-
lečně strávený čas. Náš soubor je specifický 
zapojením nejmenších do procesu tvorby. 
Děti s námi zkouší, učí se své role… Když se 
konečně všichni sejdeme na zkoušku, větši-
nou nám polovinu času zabere povídání, 
přebalování, nahánění dětí na jejich výstup, 
utěšování, když upadnou, podporování, aby 
se nestyděly, protože jsou šikovné a máme je 
rádi. O co jednodušší by bylo je nechat doma 
a vyrazit efektivně nacvičovat jen s dospě-
lými! To by pak ale pro nás ztratilo ten 
zásadní raison d‘être.
4) Vlastní rozvoj. Společně s dětmi rosteme 
umělecky i my. Hraní divadla je dobrý způ-
sob, jak se naučit přijímat chválu a kritiku 
nebo pracovat s trémou. Během sedmi let 
naší činnosti jsme si vyzkoušeli různé role 
na jevišti i v zákulisí, a proto víme, že každá 
role je důležitá, i kdyby to byl jen statista –

osvětlovač, nápověda, kulisák, kostymér, 
zvukař, koordinátor, ale koneckonců i klaka.
5) Aktivně povzbudit a zpestřit život v naší 
obci, což se nám daří. Dokonce reprezentu-
jeme naši obec i za humny.

6) Předat a rozvinout tradici. Pokračujeme 
v tradici purimšpílu, což je žánr bující již 
odedávna. O Pesachu si každý představu-
jeme, že právě my jsme vyšli z Egypta, díky 
našemu divadlu se vciťujeme i do Esteřina 
příběhu. Ačkoliv děj je stále týž, každá naše 
inscenace jej podávala z jiné perspektivy. 
7) Tikun olam – náprava světa je samozřejmě 
vrcholem našeho konání. My židé nejsme jen 
pasivní příjemci, smyslem našeho bytí je 
spolupodílet se na tvoření světa. A tak i vy se 
s námi dejte do toho a přijďte na naši úvodní 
zkoušku 8. 10. 2017, na které si budeme roz-
dělovat role ve zbrusu novém purimšpílu.

Rádi vás uvítáme na zkouškách, které 
většinou probíhají v Praze a někdy i na naší 
domovské scéně v Děčíně. Letos navíc plá-
nujeme i jeden speciální divadelní víkend 
v Českém ráji. Pro další informace pište na 
e-mail ochdes@seznam.cz.

◗ Chana Šimonová, foto: Jana Majzlíková 

Hravé židovství? OCHDĚS!

Purimšpíl v děčínské synagoze v roce 2015. Sleduje 
nás Vladimír Poskočil, z''l, tehdejší předseda obce.

Zkouška purimšpílu v roce 2016.
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Český překlad ob-
sáhlého, pětiset-

stránkového životopis-
ného románu Friedl, 
který vydalo naklada-
telství Pavel Mervart, 
uvedla jeho autorka 
Jelena Makarovová 
osobně desátého srpna 
v pražské Literární ka-

várně v Řetězové ulici. Představila se tu jako 
dynamická osobnost, která docela obstojně 
láme češtinu, vždyť v Praze před lety pobý-
vala (poprvé v létě 1968). V roce 1988 pak 
začala v Židovském muzeu sbírat materiál 
pro plánovanou románovou rekonstrukci, 
která zachycuje s co možná největší přesnos-
tí život a dílo Friedl Dicker -Brandeisové. 
Kniha, na níž léta pracovala, vyšla v Moskvě 
roku 2012.

Skutečná Friedl studovala ve Vídni a pak 
ve výmarském Bauhausu užité umění, věno-
vala se malířským technikám i sochařství, 
designu a dalším výtvarným oborům. V roce 
1934 uprchla do Prahy, vdala se za bratrance 
Pavla Brandeise a žila s ním ve východočes-
kém Hronově. Po okupaci Československa 
byl život stále složitější, nakonec museli oba 
manželé v prosinci 1942 nastoupit do trans-
portu směr Terezín. Statečná Friedl i v pod-
mínkách lágru vedla kurzy výtvarné výcho-
vy pro děti, které tak zažily svobodu alespoň 
v umělecké tvorbě. V září 1944 však byla 
Friedl Dicker -Brandeisová zařazena do 
transportu s cílovou stanicí Osvětim, kde ži-
votní příběh tvůrčí a svobodomyslné uměl-
kyně 9. října 1944 v pouhých šestačtyřiceti 
letech končí…

Makarovová využila k literární rekon-
strukci života titulní postavy vzpomínky 
žáků a přátel umělkyně, stejně jako záznamy 
z dobové korespondence. Autenticitu romá-
nu stvrzuje řada ilustrací otištěných v knize. 
Sama autorka, narozená v roce 1951 v Baku, 
vystudovala sochařství, psala povídky a pro-
fesně se v Rusku věnovala arteterapeutické 
práci s autisty a chronicky nemocnými dět-
mi. Zabývala se také dlouhodobě kresbami 
terezínských dětí a léta studovala život a dílo 
Friedl Dicker -Brandeisové. Na toto téma 
připravila výstavu, která šest let putovala 
Evropou, a také filmový dokument. V roce 
1990 se Makarovová vystěhovala do Izraele, 
kde pracovala v muzeu v Jeruzalémě. Dnes 

provozuje kurzy arteterapie prakticky po 
celém světě.

Prozaik, scenárista a publicista David 
Jan Novotný budí úctu nejen svým mo-

hutným vousem, ale i počtem literárních ti-
tulů, které jsou podepsány jeho jménem. 
Nejnovějším dílem jsou jeho mysticko-
-realistické povídky Dybuk a ďábel. Kniha 
nese nápovědu obsahu již v podtitulu – 
O věcech mezi nebem a zemí – a vydalo ji 
nakladatelství Brána. Krátké prózy, jejichž 
soupis v knize kupodivu chybí (prozradíme, 
že je jich jedenáct), přinášejí příběhy na sa-
mém okraji reality, více než z ní těží ze snů, 
představ a mýtů, jejichž aktéry jsou židé, 
křesťané i ateisté. Andělé, démoni, duše ze-
mřelých i tajemní dybukové (tedy zlí ducho-
vé ze židovských legend, vlastně nešťastné 
hříšné duše mající snahu převtělit se do ji-

ných živých bytostí; 
tento pojem se poprvé 
objevil v kabalistickém 
spisku z roku 1571) 
jsou zde bráni stejně 
 reálně jako cestování 
v čase, zároveň tu však 
figurují i prvky zcela 
současné, jako třeba pa-

měťové karty… Zázraky jsou zde líčeny 
jako běžná a vcelku samozřejmá součást 
našich životů, přesto nejde o sci -fi ani o stra-
šidelnou mystiku, ale o zábavně a s grotesk-
ním nadhledem fabulované příběhy, které 
často mají hlubší přesah, než je na první po-
hled patrné. A dlužno poznamenat, že v kni-
ze se objevuje také značný počet judaistic-
kých výrazů, takže pro nezasvěcené autor 
připojil na závěr malý slovníček.

Při čtení této knihy není na škodu si při-
pomenout nedávno vydané teoretické dílo 
Úvahy o mýtu, v němž D. J. Novotný zajíma-
vým způsobem rozebírá rozličné mýty staro-
věké i novodobé. Jako by se tím teoreticky 
připravoval na jejich beletristické zpracová-
ní v povídkách Dybuk a ďábel.

P. S.: Jako perličku ještě dodejme, že 
označení Dybuk použil izraelský Mosad 
jako krycí název pro nacistického pohlavá-
ra Adolfa Eichmanna, když po něm po válce 
pátral a v roce 1960 jej po velkolepé konspi-
rační akci zatkl v Argentině, kde tento maso-
vý vrah a strůjce holocaustu pod falešným 
jménem pěstoval králíky…

Franz Kafka je stále vzrušující postavou 
pražské německé i celé české – ale sa-

mozřejmě i světové – literatury. Nesnadným 
úkolem pro autory zpracovávající jeho život, 
osobnost a dílo ovšem je, jak ho přiblížit 
mladé generaci, aby nezůstal jen modlou či 
neživým pomníkem, před kterým se nastu-
pující čtenářská generace bude klanět jaksi 
z povinné, školou vštípené úcty, ale už jim 
nebude osobně blízký natolik, aby se začetli 
do jeho tvorby. Posledním pokusem o přiblí-
žení Kafky i lidem, kteří se neradi pouštějí 
do čtení tlustých svazků plných složitých 
myšlenek, je vcelku útlá (a bůhvíproč ne-
stránkovaná), ale výrazná knížka básníka 
a překladatele Radka Malého Franz Kafka, 
Člověk své i naší doby, která nám srozumi-
telně a lapidárně přibližuje Kafku, jeho 

 lidskou stránku i nej-
významnější literární 
prá   ce a také některé 
vý  znamné myšlenky. 
Vydavatel, nakladatel-
ství Práh, výslovně 
neudává, zda tato vý-
pravná kniha většího 
formátu, jejíž zásadní 
a možná více než pa-

desátiprocentní složku tvoří vynikající, 
umělecky hodnotné ilustrace Renáty Fu
číkové, je určena školním dětem, mládeži, 
nebo snad nečtenářům „vážné“ literatury 
z řad dospělých. Všichni jmenovaní, ba 
i mnozí další „nekafkologové“, kteří chtějí 
získat stručně podané základní povědomí 
o pražském velikánovi, by však měli tuto 
publikaci uvítat. Už jen listovat v ní je úžas-
ným dobrodružstvím. Oba autoři pohlížející 
ze dvou odlišných úhlů na nadnárodní feno-
mén Kafka jsou ostatně renomovaní a ověn-
čení cenami.

➤

➤

Literatura 
s Davidovou hvězdou
Přinášíme vám přehled nejzajímavějších knih židovských autorů,  
případně se židovskou tematikou, které vyšly v poslední době.

Jelena Makarovová (vpravo) s bývalou nakladatel-
skou redaktorkou Doris Grozdanovičovou.
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Knížka není objevná novátorstvím myš-
lenek, je ale originální svou atraktivní for-
mou a výtvarnou podobou připomínající 
komiksové zpracování Kafkových děl, které 
jsme už zažili v několikerém provedení. Na 
sto stranách předkládá jakousi esenci Kafky. 
Přesto by to mohlo stačit, aby si k němu 
mnozí našli cestu.

Zvláštním paradoxem přitom je, že sám 
Franz Kafka byl za svého života zásadně 
proti tomu, aby jeho texty byly doplňovány 
ilustracemi. Zdá se, že i velikán, který má 
v Praze dvě sochy obletované turisty, se 
v některých věcech mohl mýlit. Neznal totiž 
promyšlené – a střídmě a decentně černobí-
lé, evokující výtvarnou techniku kafkovské 
doby před sto a více lety – kresby Renáty 
Fučíkové…

U Kafky ještě zůstaneme. Z tohoto ne 
zcela snadno uchopitelného a interpre-

tovatelného velikána vytvořil německý lite-
rární historik Reiner Stach prakticky romá-
novou postavu. Na třídílné knize zpracováva-
jící téměř beletristickou formou spisovatelům 
život i dobu, která na něj přirozeně působila, 

pracoval autor osmnáct let. První, „modrý“ 
díl nese název Kafka – Rané roky a zachycu-
je léta 1883–1911, tedy období Kafkova 
 dětství, následujících studií a první léta za-
městnání. To vše podává Stach velmi čtivě 

a barvitě, nešetří na cha-
rakteristice doby, která 
byla převratná i rozvojem 
techniky (první auta, leta-
dla, telefon…), směřovala 
však ke katastrofě první 
světové války. Plasticky 
zachycuje tehdejší praž-
ské kulturní prostředí, 
z něhož vyšla řada výraz-

ných osobností. Knihu lze tedy číst nejen 
jako beletrizovaný životopis světoznámého 
spisovatele, ale i jako výstižnou kroniku dění 
v pražském, českém, respektive rakousko-
-uherském prostředí. A kdo tehdy v Praze žil? 
Jak připomněl v deníku Die Welt roku 2014 
recenzující Hellmuth Karassek, „tehdejší 
Praha měla okolo 220 000 obyvatel, z nichž 
osmdesát osm procent se hlásilo ke katolic-
tví, dvě procenta k protestantské víře a devět 
procent k judaismu“.

Stach věnuje mnoho stránek někdy snad 
až příliš podrobnému popisu dobových udá-
lostí, jež měly jistě na Kafku vliv a spoluut-
vářely jeho vývoj, ale českému čtenáři v ně-
kterých případech patrně nebudou neznámé, 
v jiných naopak udivující šíře autorova zá-
běru s důrazem na přesnost a detail působí 
až jako studie prokládající románový text. 
Ze šestisetstránkové knihy zabírá románový 
text 450 stran, zbytek jsou poznámky a vy-
světlivky k citacím, rejstřík Kafkových textů 
majících odraz v knize, pečlivý a velmi 
dlouhý seznam použité literatury, jmenný 
a místní rejstřík, takže knihu můžeme poklá-
dat i za důkladný studijní materiál napsaný 
čtivější formou než odborné studie bývají. 
Pečlivý je i český překlad Vratislava Slezá-
ka. Knihu vydalo nakladatelství Argo.

Druhý díl, tentokrát fialový, má vyjít 
v závěrečný den tohoto roku a nese název 
Roky rozhodování. Můžeme se tedy těšit na 
zbylé části trilogie, protože lepší kniha, která 
je na vysoké odborné úrovni a zároveň je 
i přístupná široké veřejnosti, dosud nebyla 
napsána… 

◗ Lubor Falteisek

➤

Štěpán Kliment (rabín ŽO Brno): Svátek 
Sukot oslavíme s rodinou v Brně s naší obcí. 
Suku stavíme na dvoře synagogy Agudas 
Achim. Těším se na svátky s brněnskou 
obcí, kdy obzvláště na sukot je spousta akcí 
a oslav, na které chodí hodně lidí. Simchat 
Tóra je v Brně nejveselejší svátek se zpěvem 
a tančením. Tento rok je Simchat Tora pro 
mě významný i tím, že poprvé bude ze 
svitku Tóry číst člen obce, kterému jsem 
pomohl se tuto dovednost naučit. Takže sku-
tečná radost Tóry!

Eva Erbenová (přeživší šoa žijící v Izraeli): 
Sukot je svátek, který připadá ku konci léta, 
ale stále je ještě dost teplo aby se dalo užívat 
přírodu, která v tuto dobu pookřívá po dlou-
hém suchém horkém létě. V Izraeli děti 
s pomocí rodičů staví v zahradě nebo před 
domem altánky. Rákosí, laťky, plátno… za 
pomocí toho se postaví jakýsi pokojíček, 
který děti ozdobí obrázky a slepí papírové 
barevné řetězy. Často závodí, kdo má hezčí 
„suka“. Dospělí se postarají o stůl a židle a po 
celou dobu svátku tráví dny venku. Jídelníček 
je bez masa. Vzpomíná se, jak židé bloudili 
v poušti na cestě do Země Zaslíbené. Je to 
doba rodinné pohody. Z náboženského hle-
diska nemohu zajmout postoj. O Simchat 
Tóra jsem jako dítě byla v synagoze v Pod-
moklech. Chodila jsem s praporkem a poslou-

chala hezké povídaní, jak Moše přinesl z hory 
Sinaj zákony dodnes platné. Na horu Sinaj 
jsem se v roce 1971 dokonce „vyšplhala“ 
a na jejím vrcholu přemýšlela…

David Maxa (rabínský student Abraham 
Geiger College): Moje žena Judita a já 
budeme letos Sukot slavit v Izraeli, což pro 
nás znamená, že díky klimatickému rozdílu 
budeme moci nechat teplé ponožky a bundu 
doma. Chvíle, jež trávíme v suce, jsou pro 
nás velmi důležité, protože nám umožňují 
stát se alespoň na chvíli nezávislými na 
pohodlí našich domovů, které nás často 
odvádí o nás samých ve prospěch předmětů, 
na kterých se stáváme závislými. Pobyt 
v suce nám připomíná, jak velmi důležitá je 
radost z přítomného okamžiku. Tato radost 
vrcholí na svátek Simchat Tóra, který při-
chází bezprostředně po Sukotu a při němž 
zakončujeme roční cyklus četby Tóry a začí-
náme nový. Hlavním poselstvím svátku je 
pro mne radost z krásy naší tradice, z moud-
rosti našich předků a z naší odhodlanosti žít 
a předávat ji dál příštím generacím. Chagim 
smechim všem čtenářům Maskilu! 

Tomáš Kučera (rabín kongregace Beth Sha-
lom v Mnichově a Bejt Simcha): Suka v Jeru-
zalémě a suka ve střední Evropě jsou dva 
různé světy. Stejný židovský kalendář však 

vytváří spojení a identifikaci, které jsou sil-
nější než každá nepřízeň počasí, na podzim 
během sukot v našich zeměpisných šířkách 
nikoliv neobvyklá. Aspoň jedno jídlo v suka, 
a když ne ve vlastní, pak v suka vlastní obce 
nebo jinde, je už naplnění micva sukot, které 
nás identifikuje s tradicí. Stejně jako neob-
vyklá micva al netilat lulav, kdy si má každý 
najít vlastní odpověď, proč se palmová větev 
(lulav) s citrusovým plodem (etrog) třepou 
do všech světových stran (a dalších dvou 
dimenzí: nahoru a dolů). Co si přeji, aby se 
všude rozšiřovalo? Talmud na to odpovídá 
klasicky: Boží kralování. Alternativně si mů -
žeme přát, aby ve všech světových směrech 
byl respektován ohled k přírodě. Suka má 
v nás pěstovat ekologické uvědomění. Šmini 
aceret a Simchat Tóra slavíme většinou jako 
v Erec Jisrael dohromady v jeden den: tanec 
s tórou je dobrá příležitost zvlášť pro mladší 
a děti zakusit synagogu jako místo, kde se 
dějí i zajímavé věci.

◗ redakce

Suka v Izraeli nikoho nepřekvapí… U nás je to stále spíš rarita, a to 
i kvůli nepříznivému podnebí. Jak se chystáte na tyto svátky vy? Budete 
trávit předepsaný čas v suce? A co pro Vás znamenají svátky Simchat 
Tóra a Šmini Aceret?

Anketa Maskilu
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Soubor povídek Zastavení přibližuje ve 
dvaceti pěti samostatných krátkých příbězích 
z různých etap života dětství, vojenskou 
službu, lásku, manželství, stáří, a to na růz-
ných místech jako kibuc, Sinajská poušť, 
New York atd.

Sapir vyrostl v kibucu Ramat HaKoveš 
v Izraeli, ale odjel do New Yorku, kde se stal 
úspěšným podnikatelem a věnoval se přede-
vším tzv. přímému prodeji. Po dvanácti 
letech se vrátil do Izraele s manželkou 
a třemi, v Americe narozenými syny. Je 
považován za znalce písní Boba Dylana, 
Leonarda Cohena a Boba Marleyho. Doma 
v Izraeli se proslavil úspěšným překladem 
filmu Miloše Formana Přelet nad kukaččím 
hnízdem do hebrejštiny.

Židovské války
Čas od času si znovu vytáhnu jednu sta-

rou tatínkovu knížku. Je to jediná věc, která 
mu zůstala po jeho rodičích, a jediná věc, 
kterou jsem si vzal, když zemřel.

Tatínek přišel do kibucu z poměrně 
zámožné rodiny. Měli krávu, dva koně 
a ovocný sad. A taky měl soukromou 
knihovnu hebrejských knih. Do Izraele si je 
všechny přivezl v kufru s sebou. A když 
přišel do kibucu, odevzdal je všechny do 
majetku kibucu, protože osobní vlastnictví 
se považovalo za kořen všeho zla. Začal 
pracovat jako traktorista a pokládal to za 
větší čest než povolání otce, který obchodo-
val s obilím a podváděl při vážení i v účtech 
kozáky, kteří neuměli číst ani psát.

Jednou tatínkovi jeho starostliví rodiče 
poslali balíček s příborem z ryzího stříbra. 
Ale on se bál, že by to ostatní chaluce1 
mohlo mrzet a mohli by se cítit méněcenní, 
a tak se po půlnoci vkradl do společné 
jídelny s příborem ukrytým pod kabátem. 
Hodil ho tam na zem a rychle utekl.

Po letech, poté co všichni členové jeho 
rodiny zahynuli při holocaustu, šel jednou 
opět tak jako každý týden do knihovny. Mezi 
knihami na polici si náhle všiml jedné, která 
jako jediná zůstala z těch, které knihovně 
kdysi věnoval. Požádal knihovníka o tu 
knížku, aby si ji mohl vzít zpět, ale on 
nesouhlasil. Tatínek se tedy obrátil na sekre-
tariát kibucu, aby mu udělili výjimku a mohl 
si vzít knížku do svého vlastnictví. Jeho 
žádost byla předložena k projednání všeo-
becnému shromáždění členů kibucu.

1	 	Chalucové	–	průkopníci,	Židé,	kteří	na	počátku	
20.	 století	 jako	 první	 kultivovali	 území	 pozdějšího	
židovského	státu.

Tatínek byl krásný a šarmantní chlap 
a chalucnice ho milovaly. Když se sešlo 
shromáždění k jednání o knížce, povstala 
jedna mladá chalucnice a řekla: „Všichni 
jsme zásadně proti jakémukoliv osobnímu 
vlastnictví, ale navrhuji, abychom udělali 
z této zásady mimořádně výjimku a povolili 
Šmulikovi tuto knížku.“

Několik chalucnic souhlasně přitakávalo, 
ale pak povstal Jenkele Glojberman, který 
byl ideologickým činovníkem. „Milí sou-
druzi,“ řekl, „všichni máme vzpomínky na 
domov, který jsme zanechali za sebou. Ale 
zvolili jsme si novou cestu. Naše cesta není 
lehká a vábí nás mnohá pokušení z naší 
minulosti. Nejedná se tu o jednu knížku, ale 
o zásadu, která je v našich duších. Jak říkají 
naši moudří v Talmudu: Dín prutá kedín 
meá. – Rozhodnutí o haléři je jako rozhod-
nutí o bohatství. A pokud nebudeme stát na 
stráži, tak, prosím, kam dojdeme?“

Při volbě pak bylo rozhodnuto velkou 
většinou odmítnout tatínkovu žádost.

Od oné schůze, přestože byl skutečný kni-
homol, tatínek zcela bojkotoval v následují-
cích dvaceti letech knihovnu kibucu. A taky 
se už ani jednou, až do své smrti, nezúčastnil 
žádného všeobecného shromáždění.

Po dvaceti letech šel ředitel naší školy do 
důchodu a byl dosazen na místo knihovníka. 
Prošel všechny knihy v knihovně a nově je 
uspořádal na policích. Mezi knihami našel 
i onu knížku, která ještě stále nesla razítko 
knihovny mého tatínka. Rozhodl se napravit 
starou nespravedlnost. Osobně ji tatínkovi 
přinesl a požádal ho, aby se vrátil a opět si 
v knihovně začal půjčovat knížky. Tatínek 
mu poděkoval a souhlasil, ale veřejná shro-
máždění bojkotovat nepřestal.

Dívám se do knížky a myslím na tatínka. 
Na hřbetě vybledlé červené vazby je značka 
B/658 – signatura knihovny kibucu. Na 
první stránce pak vyniká eliptické fialové 
razítko, v jehož středu je Davidova hvězda 
a v ní slovo „Sión“. A malými písmeny je 
tam napsáno: Z knih Jisraela Sapira, Verba – 
Rovenská oblast. Původní titulní stránka se 
už dávno ztratila. A první ze stránek, které 
přežily, oznamuje: „Kniha pátá, první díl, 
Války zélótů (horlivců) v Jeruzalémě a trá-
pení, která z toho povstala. Nadto někdo 
připsal tužkou: Historie židovských válek od 
Josefa ben Matatjahu.“

Když listuji zažloutlými stránkami, tak 
mi připadá, že osudy této knížky jsou ještě 
jedním příběhem židovských válek. Příbě-
hem o bitvě, v níž byla poražena neotřesi-
telná víra mého tatínka v ideologii kibuců.

◗ z knihy Yariva Sapira Zastavení, 
přeložil Tomáš Novotný

Prvotina Yariva Sapira 
Jeciot – Zastavení vychází česky

Právě vychází kniha současného 
izraelského spisovatele česky 

v nakladatelství Protimluv 
a máme hned dvakrát příležitost 
zaposlouchat se do originálního 

hebrejského textu i českého 
překladu na autorském čtení 
Yariva Sapira a překladatele 

Tomáše Novotného:

v Praze: 
pondělí 16. 10. v 18 h

Sál Společnosti Franze 
Kafky

Uvedení souboru povídek 
Zastavení a autorské čtení.

v Ostravě:
středa 18. 10. v 16 h
Centrum PANT 

Autorské čtení v rámci 
slavnostního zahájení festivalu 

Protimluv (věnovaného 
připomínce prvního transportu 

Židů v Evropě z Ostravy do Niska 
nad Sanem).
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V listopadu loňského roku jsme všichni 
s hrůzou hleděli na plošné požáry, které 

zachvátily Izrael. Bylo bolestné pozorovat, 
jak hoří lesy, které Keren Kayemeth Leisrael 
(Židovský národní fond) po desetiletí vysa-
zoval a které již změnily tvář i mikroklima 
krajiny. Šokující nebyl jen rozsah požárů, ale 
také rychlost, s jakou se rozšířily po celé 
zemi. Během 24 hodin jich vzplálo na 250. 
Za čtyři dny tak shořelo území, které je 
svým rozsahem stejné jako Liberecký kraj!

Česká pobočka KKL -ŽNF se tehdy obrá-
tila s naléhavou žádostí o pomoc na všechny 
své sponzory a přátele, aby pomohli při 
obnově materiálu hasičů, vyčištění lesů 
a jejich pozdější revitalizaci. Česko-
-izraelská smíšená obchodní komora a její 
někteří členové velmi rychle přispěchali 

s pomocnou rukou a patří jim za to naše 
poděkování a uznání. 

Výbor české pobočky KKL spolu s Fede-
rací židovských obcí oslovil také vládu 
České republiky se žádostí o pomoc hasičům 
KKL. Při požárech totiž shořely i hasičské 
vozy a bylo třeba doplnit vozový park. Záro-
veň jsme v tom viděli mimořádnou příleži-
tost, jak na izraelském trhu představit naše 
vozy Tatra a ukázat, že jsou vhodné i k hašení 
v těžkém terénu. Vláda velmi pružně reago-
vala a přijala rozhodnutí mimořádně uvolnit 
prostředky na zakoupení vozu jako daru pro 
hasiče KKL. Česká republika tak učinila 
jako jedna z mála zemí EU, ne -li jediná.

Pak nastala etapa, kdy bylo nutno vyřešit 
mnoho technických problémů, jak s vlast-
ním vozem, aby odpovídal potřebám izrael-
ských hasičů, tak s jeho požární nástavbou, 
protože vybavení českých a izraelských 
hasičů se v řadě ohledů liší. Výsledkem je 
požární speciál na podvozku Tatra Phoenix, 
který splňuje všechny požadavky technic-
kých norem, zejména EURO 6, vybavený 
třímístnou kabinou, s vysokou průchodivostí 
terénem a automatickou převodovkou. Vůz 
má nádrž na 4750 l vody a pěnidla, nízko-
tlaká i vysokotlaká čerpadla, trysky, které 
chrání vozidlo při průjezdu hořící travou, 
dálkově ovládaná vodní děla, výsuvný osvět-
lovací stožár apod. Součástí dodávky byla 
také další hasební výbava, jako hadice či 
nářadí tak, aby dodávka byla kompletní.

Společnost Tatra i dodavatel požární 
nástavby THT Polička dodali své části 
přesně podle harmonogramu, a tak se ve 
čtvrtek 24. srpna mohla v Českém lese ode-

hrát malá slavnost: ministři Milan Chovanec 
a Michaela Marksová jménem vlády ČR 
předali prezidentovi KKL -JNF Danymu 
Atarovi zbrusu novou Tatru Phoenix 
v hasičském provedení. Nejen to, oba mini-
stři také zasadili v Českém lese symbolický 
strom, karob. Slavnosti se zúčastnili i zá -
stupci Izraelsko -české obchodní komory, 
představitelé Hasičského záchranného sboru 
ČR a jejich izraelští partneři.

Již z prvních reakcí ať již představitelů 
KKL či velení izraelských hasičů bylo zřejmé, 
že nejen vysoce oceňují samotnou pomoc 
české vlády, ale že byli překvapení mimořád-
nou úrovní českého výrobku. Konečně již při 
předávacích zkouškách, kterých jsem se 
zúčastnil v závodě THT, byl izraelský plukov-
ník hasičů doslova šokován kvalitou výroby. 
Ze čtyřiceti kontrol a testů, které prováděl, 
neselhal ani jediný! Ukázalo se, že pomoc 
lesům a boj proti pouštím může jít ruku v ruce 
i s obchodním úspěchem, že nejen sponzoři 
pomáhají KKL, ale i KKL pomáhá svým 
sponzorům. Příští rok bude rokem několika 
významných výročí, zejména založení Čes-
koslovenské republiky a také Státu Izrael. 
Naše pobočka KKL -JNF by ráda k těmto 
výročím revitalizovala Masarykův les, jeden 
ze tří nejstarších v Izraeli. V roce 1930 jej 
darovala tehdejší československá pobočka 
KKL prezidentu Masarykovi k narozeninám. 
Sbíráme prostředky na jeho obnovu a důstoj-
nou rekonstrukci. Věřím, že také v tomto 
projektu najdou členové komory prostor pro 
pomoc dobré věci i pro svou prezentaci.

◗ Michal Pacovský,  
prezident	České	pobočky	KKL	‑JNF

Tatra Phoenix pro izraelské hasiče

Slavnostní předání Tatry Phoenix v hasičském prove-
dení 24. srpna v Českém lese.

Izraelská kultura v ČR
Ilan Volkov – VE JMÉNU ®EVOLUCE
6. října, Kulturní centrum Babylon  
(sál Stadion), Kounicova 20, Brno
Letošní ročník festivalu Moravský podzim 
bude zahájen koncertem brněnské filharmo-
nie pod taktovkou světoznámého izraelského 
dirigenta Ilana Volkova, bývalého šéfdiri-
genta a nyní hlavního hostujícího dirigenta 
Symfonického orchestru BBC Scottish.
 
Yoav Bartel – Smím prosit
6. října, 21.00, Studio d, Cheb
V Chebu proběhne Monodrama festival – 
festival divadla jedoho herce. Izraelské 
zastoupení představuje hra Smím prosit, 
která měla premiéru v Jeruzalémě roku 2010. 
Autorem a zároveň jediným protagonistou je 
telavivský choreograf, dramatik, tanečník 
a herec Yoav Bartel. Hrdinou Yoavovy hry je 
učitel lidových tanců Ejtan, který dostane 

příležitost zastoupit věhlasného učitele tance. 
Diváci, respektive účastníci taneční lekce, 
zjistí, že prameny Ejtanovy inspirace je třeba 
hledat v jeho zkušenostech se službou v iz -
raelské armádě…

FORUM 2000 – Izraelský panel
8. října, 16.00, Praha (Náboženství 
a krize demokracie)
10. října, 19.00, Praha (Izraelská 
demokracie včera, dnes a zítra)
Hlavním tématem letošní, již 21. konference 
Forum 2000 je „Jak posílit demokracii 
v nejisté době“. Jeden z diskuzních panelů 
bude věnován současné situaci v Izraeli 
a zúčastní se ho mimo jiné i profesor Hebrej-
ské univerzity v Jeruzalémě Šlomo Avineri. 
Izraelský expert na evropské právo a migraci 
Liav Orgad se pak zúčastní panelové diskuze 
na téma vztahu náboženství a demokracie.

Dny židovské kultury Olomouc
19.–29. října, Olomouc
23. 10., 17.00, Divadlo hudby, 
Olomouc
26. 10., 20.00, Divadlo hudby, 
Olomouc
Již po desáté proběhnou na konci října 
v Olomouci Dny židovské kultury.

Koncert: Tatran
27. října, 19.30, Dejvická Klubovna, 
Praha
Izraelští Tatran vystoupí v dejvické Klu-
bovně. Tatran jsou známí svou schopností 
vytvořit strhující atmosféru originální směsí 
moderního jazzu, rocku, klasické hudby 
a elektroniky. Kapelu založili roku 2011 Dan 
Mayo (bicí), Offir Benjaminov (baskytara) 
a Tamuz Dekel (kytara). Mají na kontě již tři 
alba a jeden singl.
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Portrét Franze Kafky je v centru Prahy 
skoro jako logo. Rozšklebený portrét na 

turisty kouká z hrnků, triček i jídelních líst-
ků. Stal se z něj nechtěný maskot „mystické 
Prahy“. Málokdo však vnímá slavného spi-
sovatele jako člověka, který měl spoustu 
rozmanitých zájmů. Rád cestoval, chodil do 
kina a oblíbil si vegetariánskou stravu. 
Čtrnáct let mapujeme s fotografem Janem 
Jindrou místa, kam cestoval. V srpnu jsme 
otevřeli stálou expozici v Siřemi na Žatecku, 
kde Kafka prožil osm měsíců a venkovský 
svět ho inspiroval při psaní románu Zámek.

Přes siřemskou náves projede jen pár aut 
za den. Vlakem se sem nedostanete, leda 
regionálním autobusem ze Žatce. Tahle ves-
nice je hodinu a půl od Prahy a má v sobě 
zvláštní kouzlo, které láká turisty z Česka 
i z ciziny. Právě sem totiž přijel v září 1917 

Franz Kafka. Před pár týdny zjistil, že má 
tuberkulózu a jeho nejbližší předpokládali, 
že se začne okamžitě léčit, ale Franz se roz-
hodl jinak. Jeho švagr Karl Hermann vlastnil 
v Siřemi několik statků. Jenže byla válka 
a Karl musel na frontu. Spasit rodinné hos-
podářství mohla snad už jen Kafkova nejmi-
lejší sestra Ottla, o které se vědělo, že chce 
pracovat v zemědělství. Snila o tom, že 
později se jí budou znalosti z venkova hodit, 
až odjede do Palestiny a bude žít v kibucu. 
Na tehdejší dobu šlo o velmi odvážné roz-
hodnutí: mladá, svobodná dívka z města 
chce jít na venkov. Klobouk dolů před 
Ottlou, která se vzepřela otci. Samozřejmě 
že otec nechápal, proč chce Ottla na venkov, 
však on pocházel z malé vesnice a vybudo-
val si kariéru ve městě. Právě tuhle odvahu 
Franz na Ottle obdivoval. Odvahu vzepřít se 
přísným pravidlům městské společnosti. 

Venkovský svět
Siřem (německy Zürau) měla v době Kaf-

kova pobytu 350 stálých německých obyva-
tel, ve vsi bydlela jen jedna česká rodina. 
Když čtyřiatřicetiletý Franz přijel, tak mohl 
vidět už jen očesané sloupy na chmelnicích 
v okolí. Hlavní sezóna sice skončila, ale 
chmel byl všudypřítomný. Většina siřem-
ských statků totiž měla kromě stodoly i vel-
kou sušárnu chmele. Ostatně pivo zmiňuje 
Kafka v jednom z dopisů, ptal se přítele 
Oskara Bauma, jestli mu pošle recept, aby 
mohli návštěvám předložit něco dobrého. 
Každodenní život na vsi Kafka vylíčil velmi 
podrobně v dopisech přátelům i rodině. 
Začátkem října píše kamarádovi Oskarovi: 
„Jsem tu třetí týden. Pro mne ovšem Siřem 
zůstává tím, čím byla, a já mám v úmyslu se 
tu tak zahryznout, že mi bude nejprve třeba 

vypáčit chrup, než mě odtud dostanou, ne, to 
přeháním, a když jsem to psal, nepřehlédl 
jsem celek. Tak tedy pro mne je to tady 
dobré, jinak je tu ale leccos, co by se 
nikomu, dokonce ani Vám, kteří máte tolik 
dobré vůle, nemohlo líbit.“ A za pár dní 
putuje do Prahy další dopis. Tentokrát Franz 
vylíčil Maxovi Brodovi netradiční venkov-
ské setkání: „Mně se daří dost dobře mezi 
všemi těmi zvířaty. Dnes odpoledne jsem 
krmil kozy. Na mém plácku roste několik 
keřů, nejlahodnější listy jsou pro kozy příliš 
vysoko, a tak jsem kozám přidržoval větve 
dolů. Ty kozy tedy – jsou vnějškově doko-
nalé židovské charaktery, většinou doktor-
ské, ale existuje i podoba s advokáty, pol-
skými Židy a tu a tam i židovskými dívkami. 
Zvláště silně je mezi nimi zastoupen dr. 
Mühlstein, lékař, jenž o mě pečuje. Konsi-
lium tří židovských lékařů, které jsem dnes 

krmil, bylo se mnou natolik spokojeno, že se 
večer dalo sotva zahnat k dojení. Tak míru-
milovně se končí jejich i mé dny.“ 

Z rodinného domu nedaleko návsi (čp. 35 
stával vedle školy, v padesátých letech byl 
zbořen) měl Kafka výhled na hlavní cestu. 
Ráno mu pod okny štrádovaly děti do školy, 
přes den tu jezdily žebřiňáky nebo povozy 
s hrnčířským zbožím z nedalekých dílen. Na 
protějším statku čp. 1 bydlela slečna, která 
pravidelně cvičila na klavír a spisovatel 
o něm poznamenal, že to je snad „jediný 
klavír v severozápadních Čechách“. Kafka 
byl zvyklý chodit na dlouhé procházky po 
okolí, v dopisech přátelům zmiňuje napří-
klad cestu do sousedního Pšova, kam vedl 
kobylu k hřebci. Pro místní byl pan doktor 
Kafka asi zvláštní zjevení: občas ho viděli, 
jak pomáhá sestře na statku, jindy se polo-
nahý slunil na nedalekém Kohoutím vrchu 
anebo pozoroval zvířata, která později tak 
často komentoval v dopisech přátelům 
a vylíčil je i ve své tvorbě. Stejně jako 
v Praze i v Siřemi Kafka potřeboval abso-
lutní klid pro psaní. Jenže na venkově je 
rušno skoro neustále a náves utichá až nave-
čer. To byl ten pravý čas pro psaní, kdy se 
mohl plně soustředit na práci. Chodil psát do 
pokojíku na jejich rodinném statku (čp. 15). 
Na dvoře tohoto stavení vznikla také foto-
grafie, kde stojí ve dveřích s Ottlou. Během 
osmiměsíčního pobytu v Siřemi byl Kafka 
několikrát na návštěvě u sousedů. Zašel 
k Feiglům (čp. 7, kde je Galerie Kafka), 
u kterých si poznamenal: „Sedlák Feigl 
(7 děvčat, jedna malá, se sladkým pohledem, 
s bílým králíčkem na rameni), v pokoji 
obraz Císař F. J. v kapucínské kryptě. Za 
Kafkou v září přijela jeho přítelkyně Felice 
Bauerová. Cesta z Berlína trvala třicet hodin 
a skončila neslavně. Jejich dlouholetý vztah 
se definitivně uzavřel. Kafka ze Siřemi odjel 
v dubnu 1918. Vzpomínky na zasněženou 
vesnici, na venkovskou hospodu, kostel na 
návsi nebo domky zakomponoval do svého 
románu Zámek.

Zase něco o Kafkovi?
Když jsme v roce 2003 poprvé přijeli 

s Janem Jindrou do Siřemi, tak zde nebyla 
jediná zmínka o pobytu slavného spisova-

➤

➤

Na výlet za Kafkou

Franz Kafka se svojí sestrou Ottlou před rodinným 
statkem čp. 15.

Siřem (německy Zürau) na dobové pohlednici.
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tele. Jen na fasádě jednoho domku plaketa 
s jeho podobiznou, jinak nic. Od té doby 
jsme se do Siřemi pravidelně vraceli a dou-
fali, že se nám jednou podaří vybudovat 
místo, kde představíme Kafku jinak, než jak 
ho většinou veřejnost zná. V roce 2009 jsme 
vydali knihu Na cestách s Franzem Kafkou, 
kde je šedesát fotografií a reportáží z celé 
Evropy. Jeho cestovní deníky nás zavedly do 
Vídně, Curychu, Lugana, Benátek nebo 
Výmaru. Všude tam jsme prezentovali jiný 

pohled na Kafku a lidé nám říkali: „To jsme 
netušili, že jezdil na výlety, že chodil do 
kina, že byl vegetarián.“ Bohužel v Česku se 
na slavného spisovatele pohlíží úplně jinak. 
Desítky let byla jeho díla téměř nedostupná, 
po roce 1989 nastal naopak kafkovský boom, 
v centru Prahy byly – a dodnes jsou – k mání 
hrnečky, trička a jiné suvenýry s rozšklebe-
nou karikaturou Franze Kafky. Když se 
v Česku zmíníte o Kafkovi, tak většinou 
slyšíte: „Zase něco o Kafkovi? Však o něm 
už nic nového nebude! Prostě žil v Praze 
a psal ty depresivní texty, ne?“ Ještě zajíma-
vější je, co vykládají průvodci zahraničním 
turistům. Před lety jsem jednu takovou 
exkurzi centrem Prahy absolvovala a dozvě-
děla se, že „Kafka chodil do ješivy a jeho 
nejlepší kamarád byl Albert Einstein“.

My jsme ale doufali, že se nám tohle 
„prokletí“ podaří zlomit. Chtěli jsme v Si -
řemi vybudovat stálou expozici, která před-
staví Franze jako člověka, který měl spoustu 
různých zájmů. Předloni jsme dostali 
nabídku od majitele statku čp. 7 na siřemské 
návsi, Davida Herblicha. Navrhl nám, ať 
expozici vybudujeme u něj, v bývalé sušárně 
chmele. Několik měsíců jsme připravovali 
tři výstavní sály: v jednom patře je výstava 
studentů zlínské univerzity, kteří se inspiro-
vali Kafkovou povídkou Doupě, další dvě 
patra prezentují výsledky našeho kafkov-

ského pátrání napříč Evropou. V této stálé 
expozici uvidíte fotografie Jana Jindry. Je tu 
pařížské metro, které Kafku velmi zaujalo, 
schodiště k bytu Mileny Jesenské ve Vídni 
nebo výhled z pokoje, kde Franz bydlel 
v Benátkách. K jednotlivým lokalitám jsou 
úryvky z jeho korespondence nebo deníků.

Kromě stálé expozice funguje na siřemské 
návsi informační centrum, aby už každý, kdo 
sem zavítá, věděl, proč Kafka bydlel právě 
zde. Malý přístavek má prosklenou fasádu, 

kde vystavujeme portréty obyvatel Siřemi 
z první poloviny minulého století. Hlavní 
část fotografií máme od pamětnice Gabrielly 
Lehmannové. Jsou na nich siřemští sedláci, 
děvečky u studny, děti před školou nebo 
česáči chmele. Gabrielle bylo v roce 1946 
šestnáct let a musela – stejně jako ostatní 
němečtí obyvatelé – odejít ze Siřemi. Do 
statků se nastěhovaly rodiny, které přijely 
z Volyně, a začala nová kapitola siřemské 
historie. Když Gabrielle předloni přijela do 
Siřemi, tak nám vyprávěla, že její maminka 
je klavíristka, která bydlela hned naproti Kaf-
kovi, v čp. 1, a on ji zmiňuje v dopise Oska-
rovi: „S životem zde jsem spokojen, jak Vám 
už možná vyprávěl Max. Klid ovšem, na 
který se obzvlášť ptáš, není ani tady, a já ho 
už v životě přestanu hledat. Mám sice pokoj 
v tichém domě, ale naproti je jediný klavír 
v celých severozápadních Čechách, umístěný 
ve velkém statku, jehož zvířata řvou jedno 
přes druhé. Ráno kolem mne jezdí téměř 
všechna spřežení ze vsi a všechny husy 
běhají tudy k rybníku. Nejhorší jsou však dva 
klepáči neznámo kde, jeden klepe na dřevo, 
jeden do kovu, neúnavný zvlášť ten první, 
pracuje nad své síly, přepíná se, jenže já 
s ním nemohu mít slitování, když mu musím 
od šesti ráno naslouchat. Jestliže ale na chvi-
lenku přece ustane, pak jenom aby přišel ke 
slovu i ten, co klepe do kovu.“

Výlet na Žatecko
Začátkem srpna jsme dokončovali pří-

pravu naší stálé expozice. Blížilo se otevření 
a my pořád doufali, že nám bude přát počasí. 
19. srpna ráno bylo zataženo, poprchávalo. 
Hodinu před začátkem naší akce vykouklo 
slunce a stalo se něco neuvěřitelného: náves 
se zaplnila auty, přijelo zhruba 150 lidí 
z celé republiky. Věra Koubová, překlada-
telka Kafkovy korespondence, připravila pro 
návštěvníky akce hodinovou procházku po 
místech, kde Franz bydlel. Vyprávěla jim 
dobrodružné příběhy a celý ten dav ani 
nedutal. Po její exkurzi jsem představila náš 
cestovatelský projekt v barokní sýpce nad 
Siřemí a pozvala jsem návštěvníky akce do 
dalších míst, která jsou většinu roku zavřená. 
Mohli nakouknout do kostela na siřemské 
návsi anebo do kapličky svaté Anny, kterou 
opravil místní spolek svatého Václava.

Když skončila oficiální část akce, tak 
jsme s údivem pozorovali, jak ta pustá 
Siřem, kde je šedesát stálých obyvatel, 
konečně ožívá. A nejvíc nás potěšily reakce 
lidí z celé republiky, kteří na Žatecko přijeli 
poprvé. „Hlavně jsme chtěli vidět tu galerii, 
ale zajímá nás i Žatec. Chceme jít do Muzea 
chmelařství a taky se podíváme do syna-
gogy. Je tady spousta zajímavých míst, tak 
jsme si domluvili nocleh v Podbořanech, 
zůstaneme tu na celý víkend,“ řekla Daniela 
Vrbová z Prahy, která s manželem a dcerkou 
přijela do Siřemi. Podobně nám vyprávěli 
i další návštěvníci akcí a my jsme si říkali, že 
tohle je splněný sen: představit nejen pana 
Franze, ale také Siřem a celé Žatecko. Kromě 

výstav chceme v Siřemi vybudovat dva byty, 
které budou sloužit pro spisovatele nebo 
překladatele, aby mohli v klidu pracovat. 
A možná je to tady taky inspiruje při psaní 
románu, tak jako Franze.

◗ Judita Matyášová

Galerie Kafka v Siřemi čp. 7, otevřeno do 
31. října 2017, sobota a neděle od 13 do 17 
hodin, v ostatních dnech po telefonické 
objednávce na čísle 774 335 510. Vstupné: 
dospělý 100 Kč, student VŠ 70 Kč, student 
ZŠ nebo SŠ 50 Kč, senior 70 Kč, rodinné 
vstupné 150 Kč

➤

Informační centrum galerie na siřemské návsi.

Interiér Galerie Kafka v Siřemi čp. 7.



V písničce Hine ani ba (Zde přicházím) 
od izraelské hudební skupiny Hadag 

Nachaš se zpívá o člověku, který se rozhod-
ne přestěhovat z Jeruzaléma do Tel Avivu, 
protože mu leze na nervy přemíra nábožen-
ského puritánství a omezený noční život 
v izraelském hlavním městě. Poté, co koneč-
ně změní své bydliště, je nadšený ze všech 
barů, diskoték a nahých těl na pláži. Po dvou 
letech je však unaven a stěžuje si, že sám 
sebe není schopen poznat v zrcadle a opět 
zatouží po „klidu“ Jeruzaléma. S podobným 
ponaučením napsal Kazatel (Kohelet), ať to 
byl král Šalamoun či kdokoliv jiný, své stej-
nojmenné dílo, které každoročně čteme na 
svátek Sukot. V knize Kazatel se píše: 
„V ničem, co si žádali mé oči, jsem jim 
nebránil, svému srdci jsem neodepřel žád-
nou radost a mé srdce se zaradovalo ze 
všeho, za čím jsem se pachtil, a to byl můj 
podíl ze všeho mého pachtění. I pohlédl jsem 
na všechno, co bylo mýma rukama vykoná-
no, na své klopotné pachtění, a hle, všechno 
je pomíjivost a honba za větrem; a žádný 
užitek z tohoto pod sluncem není.“ (Kazatel 
2:10-11) Po všech těch opicích, kocovinách, 
milostných dobrodružstvích a životě v luxu-
su člověk najednou zjišťuje, že to vše je 
vlastně nevalné hodnoty, a hledá hlubší 
smysl života.

A právě toto hledání nám odpovídá na 
otázku, proč čteme knihu Kazatel právě na 
Sukot. V období Sukotu opouštíme komfort 
našich domovů a trávíme minimálně část 
dne v dočasném příbytku zvaném suka. 
Neznamená to však, že by Sukot nebyl 
radostným obdobím. Naopak. Přivádí nás 
blíže sobě nejen fyzicky, ale také duševně, 
maže rozdíly mezi chudým a bohatým, zba-
vuje nás pohodlí, které nám dává náš maje-
tek, a dává nám příležitost být sami sebou, 
nezávislými na našich domech, vířivkách, 
„smartfounech“ a autech. Připomíná nám, že 
to vše nám ve výsledku může být poměrně 
snadno odebráno.

Přesně v tom samém duchu hovoří kniha 
Kazatel. Kazatelova fráze „havel havalim 
amar kohelet havel havelim hakol havel“ je 
často překládána jako „marnost, samá mar-
nost, řekl Kazatel, marnost, samá marnost, 
všechno je marné“. (Kazatel 1:2) Nicméně 
správný překlad slova „havel“ není marnost, 
nýbrž pomíjivost, neboť jeho původním 
významem je „dech“. A závan dechu je 
vskutku nejpatřičnějším obrazem pomíji-
vosti věcí. Rozdíl mezi marností a pomíji-
vostí je absolutně zásadní. Pokud by všechno 

bylo marné, život by vskutku neměl žádný 
smysl. Nemělo by žádný smysl žít, pracovat, 
milovat, vychovávat děti a konat skutky 
milosrdenství. Věřím, že přítomnost pomíji-
vosti našim životům naopak smysl dává.

Jeden naučný židovský příběh vypráví 
o lišce, která se dostala do blízkosti obrov-
ské vinice a skrze díru ve zdi, která vinici 
obepínala, uviděla, jak šťavnaté a velké jsou 
její hrozny. Dostala na ně obrovskou chuť. 
Otvor ve zdi byl ale příliš malý a liška příliš 
tlustá. Po mnoho dní hladověla, aby zhubla. 
Konečně se dostala dovnitř! Jedla hrozny tak 
náruživě, že přibrala tolik, že se již nemohla 
protáhnout malým otvorem ve zdi. Aby se 
dostala ven, musela hladovět dvakrát tak 
dlouhou dobu a v přítomnosti všech šťavna-
tých hroznů, které jí každý den připomínaly 
její utrpení, neboť každou minutu musela 
vzdorovat chuti na ně. Když se konečně 
dostala ven, zeptala se na to samé, co Kaza-
tel: „Jaký užitek má ten, kdo pracuje, ze 
všeho svého pachtění?“ (Kazatel 3:9)

Člověk může budovat, tvořit, vydělávat, 
shromažďovat, ale nakonec vše zmizí jako 
závan dechu. Tak co tedy máme dělat, když 
dílo našich rukou přijde dříve nebo později 
vniveč? Má vůbec něco smysl? Na otázku po 
smyslu Kazatel odpovídá víceznačně. Na 
jedné straně čteme: „Boj se Boha a zachová-
vej jeho přikázání, protože toto je celý člo-
věk.“ (Kazatel 12:13) Na druhé straně 
bychom se měli pozastavit nad tím, že se 
v knize Kazatel objevuje celkem sedmnáct-
krát slovo simcha, které znamená „radost“. 
Kazatel učí: „A tak jsem oslavoval radost, 
neboť pro člověka není nic lepšího pod slun-

cem, než jen aby jedl, aby pil a aby se rado-
val. To ho bude provázet při jeho námaze ve 
dnech jeho života, které mu dal Bůh pod 
sluncem.“ (Kazatel 8:15) Na jiném místě se 
dočteme: „Vždyť bude ‑li člověk žít mnoho 

let, ať se z nich všech raduje, ale ať pama-
tuje na dny temnoty, protože jich bude 
mnoho; všechno, co přišlo, je pomíjivost.“ 
(Kazatel 11:8)

Věřím, že tyto Kazatelovy myšlenky 
naplňujeme právě pobytem v suce. Kniha 
Kazatel je teorií života a Sukot jejím praktic-
kým testem. Obojí nás učí, že i když jsou 
naše životy a věci ve světě pomíjivé, dvě 
věci jsou trvalé: bázeň před Bohem a dodr-
žování Božích přikázání, přičemž bázeň 
před Bohem se vztahuje k integritě naší 
osobnosti a dodržování Božích přikázání má 
co dělat s naším soužitím s ostatními lidmi 
a dodržování řádu, jehož porušení by vedlo 
k anarchii. I přes bázeň, nařízení a zákony 
však není možné zapomenout na radost 
z přítomného okamžiku. A kde jinde je 
možné si to vyzkoušet než v suce, skromném 
příbytku, ve kterém máme možnost si uvě-
domit skutečnou hodnotu sebe sama ve 
vztahu k Bohu a k ostatním lidem a sdílet 
radost z toho, že jsme spolu: „Lépe je dvěma 
než jednomu samotnému, protože když ten 
samotný spadne, kdo ho zvedne?“ (Kazatel 
4:9-10) Kazatel nám radí, abychom se vyhý-
bali extrémům ve formě hédonismu či aske-
tismu, abychom byli bohabojní a pokorní 
a abychom dbali na radost ze života. V tomto 
duchu bych vám všem rád popřál Chag 
Sukot sameach!

◗ David Maxa

židovský rok

12 • září – říjen 2017

Proč čteme knihu Kazatel 
právě na Sukot? 

Leopold Pilichowski, Sukot (detail). (repro: Wikimedia)
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Druhá polovina abecedy:
“čte se jako „l   – ל
 “čte se jako „m   – מ
 .“čte se jako „n   – נ
.“čte se jako „s   – ס
 souhláska, která א je podobně jako   – ע

se dnes nevyslovuje, ale 
předznačuje samohlásku. 
Zajímavost: název písmene „ajin“ 
znamená oko a znak se vyvinul 
z obrázku oka.

 čte se jako „p“ nebo „f“. Za   – פ
určitých okolností se píše dovnitř 
písmene tečka (tzv. dageš) a v tom 
případě se vždy čte jako „p“. Ve 
zvláštních případech se na konci 
slova použije nekoncová podoba 

písmene, která se pak čte jako „p“ 
(např. v cizích slovech). 
Zajímavost: název písmene „pe“ 
znamená v hebrejštině doslova 
ústa, a i znak pro písmeno se 
vyvinul z obrázku úst.

 čte se jako „c“. V cizojazyčných   – צ
slovech může být u něj značka ‘ 
a pak se čte jako „č“. 

 .“čte se jako „k   – ק
 čte se jako „r“. Zajímavost: údajně   – ר

se tvar písmene vyvinul z obrázku 
hlavy a název písmene souvisí 
s hebrejským slovíčkem roš, tj. 
„hlava“.

 čte se jako „s“ nebo „š“. Když se   – ש
chce jednoznačně vyjádřit, že jde 
o „s“, píše se někdy tečka nad 
písmeno doleva. (Méně často se 
zdůrazňuje, že jde o „š“ a to 
tečkou napravo).

.“čte se jako „t   – ת

Hebrejská abeceda

Minikurz hebrejského jazyka
pro samouky 2. lekce

)

* koncová podoba písmene

Procvičování čtení mezinárodních slov:

Hebrejské sudoku a písmena vyjadřující desítky:
Písmena י ,כ ,ל ,מ ,נ ,ס ,ע ,פ ,צ odpovídají číslům 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
S jejich pomocí tak můžete vyluštit další typ sudoku a procvičit si písmenka.
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Letní prázdniny se pomalu chýlí ke 
konci. Nejvyšší čas přestat přemí‑
tat, kam se poděly poslední dva 
měsíce, a vydat se za poznáním! 
Zde je důkaz, že jsem v létě neotá‑
lel. Navštívil jsem město proslulé 
svou historií – Třebíč.

Toulky městem
Jakmile se naskytla příležitost a teplota 

klesla pod třicet stupňů, vydali jsme se s nad-
šením do někdejšího židovského ráje – do 
Třebíče. Výlet jsme započali v dobře vypada-
jící kavárně, kde jsme nabyli sil na perný 
den. Následně jsme se přesunuli do zachova-
lého ghetta a zkoumali pozůstatky života 
židovských obyvatel. Poté jsme vycházko-
vým tempem zamířili na rozlehlé náměstí 
lemované malými obchůdky. Po chvilce roz-
jímání nás uchvátila městská věž, kterou 

jsme se rozhodli zdolat. Z jejího vrcholu 
jsme zhlédli panorama Třebíče. Poznávání 
města si vyžádalo doplnění energie, nebyla 
jiná možnost než se někde naobědvat. Zau-
jala nás restaurace, kde zlatým hřebem menu 
byl pravý židovský řízek. Tímto pokrmem 
jsme jakožto zkušení Židé pohrdli a upřed-
nostnili roastbeef, ukázalo se, že to bylo 
správné řešení. Po vydařeném obědě jsme 
zamířili na obrovský židovský hřbitov, který 
se nachází v prostoru nad ghettem, asi kilo-
metr od centra. Další monument na seznamu 
byla středověká bazilika, u které jsem si 
oprášil své historické znalosti z hodin děje-
pisu s paní Polákovou. Slunce opět ukázalo, 
čeho je schopné, a z příjemných 25 stupňů se 
stalo nesnesitelných 30. Nám nezbývalo nic 
jiného než s úctou k našemu zdraví odjet.

Židovská Třebíč
Třebíč patří mezi málo měst, kde můžeme 

najít pozůstatky židovského života v tak 

dobrém stavu. Během procházky ghettem 
jsem měl pocit, že se někdejší život zcela 
nevytratil. Ghetto se vyznačuje úzkými ulič-
kami a malými domky. Budovy, které obý-
vali významní či zajímaví lidé, jsou ozna-
čené cedulkami s informacemi. Ve čtvrti se 
nacházejí dvě synagogy, jedna je v rukou 
husitské církve (jedná se o synagogu přední) 
a druhá, zadní, slouží jako výstavní prostor. 
Ve spodním patře zadní synagogy probíhá 
výstava obrazů s tématikou příběhů ze Sta-
rého zákona od Miriam Kohnové. Neopome-
nutelný detail tvoří biblické verše, které 
lemují stěny synagogy. Horní patro zaují-
mají židovské rituální předměty, dále je tam 
vystaven podrobný model dřívější podoby 
ghetta. Tato instalace skvěle doplní před-
stavy o vzhledu někdejšího ghetta. Model 
nám ukáže, jak čtvrť fungovala, a zároveň 
odhaluje tajemství každého domu.

Dalším pozoruhodným objektem je 
židovský hřbitov, kde odpočívá obrovské 
množství zesnulých. Ten se rozkládá na 
svahu za městem, kde nebyl vrchnosti 
a měšťanům na očích. Na hřbitově rozhodně 
nenajdete jednolitost ve vzhledu hrobů, 
první těla zde byla uložena už v 17. století, 
v 19. století tu byli uloženi k odpočinku 
představitelé židovské obce v čele s učenými 
rabíny Joachimem Josefem Pollakem a Dr. 
Samuelem Pollakem. Pohřbívalo se zde až 
do druhé světové války.

Něco málo z historie
Počátky židovského života v Třebíči 

sahají do 13. století. Během své v přítom-
nosti ve městě to „jinověrci“ neměli vůbec 
jednoduché. Jedno z největších omezení, se 
kterým se potýkali, bylo neustálé placení. Za 
odpuštění roboty, provozování živností, za 
hřbitov i za špitál, za místo na tržišti, 
dokonce i za možnost mít děti. Podmínky se 
znatelně zhoršily roku 1723, kdy se z čtvrti 

museli vystěhovat křesťané, kteří si vymě-
nili domy s Židy bydlícími mimo čtvrť. 
V plánu byla dokonce i výstavba hradeb 
oddělující židovskou část od ostatních oby-
vatel. Židé žijící v Třebíči byli ušetřeni 
pogromů a po roce 1849, kdy byli konečně 
zrovnoprávněni, se začali vydávat za obcho-
dem do světa. Před druhou světovou válkou 
se v Třebíči nacházelo z původních 1500 
židovských obyvatel už jen necelých 300 
a z koncentračního tábora se jich navrátilo 
pouhých 10.

Třebíčská ojedinělost
Je obdivuhodné, kolik života v sobě 

drobné klikatící se uličky ghetta dokážou 
zanechat. Při procházce čtvrtí očekáváte, že 
narazíte na rabína spokojeně se tvářícího 

a mířícího na B -hoslužbu. Židovská čtvrť 
v Třebíči i přes někdy nepříznivou minulost 
neztratila ani špetku svého kouzla, a v tom 
tkví její jedinečnost. Návštěvu Třebíče vám 
vřele doporučuji.

Doprava
Do Třebíče jezdí každodenně autobusová 

linka TRADO -BUS a lístky zakoupíte za 
165 korun.

◗ Hugo Marx

Přečtěte si článek na svém 
mobilním zařízení, stačí jen 
nahrát tento QR kód 

Výletní horečka
aneb Třebíč, židovský ráj
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/
Je poušť, jsem já, je květina.

Je touha v poušti jediná
– sypat si písek do klína

a kopat jámu. 
Vidina

je měřit jámu od oka, 
jestli je správně hluboká
pro ruce, nohy, člověka.

Je nutné kopat v pustině
jen pokud hodlá jedině
Zakopat tělo nevinně

rostlině
po kořen!.

/
Jasné vize
duše čistá

milý chlapec
monarchista

!Lepší Otto,
než‑li toto!

Dobré víno
deci – 300,-
pije každý

monarchista

Každý ví, že
milý kníže

nad lesy je pán!

Hody jisté, monarchisté
– nad prohnutým stolem

všichni asi zapomněli
na lámání kolem.

◗ Tim Postovit

Jazz: většina z vás 
si nejspíš představí 
romantickou hudbu 
k tanci, klidně hra-
jící piano a nená-
silná saxofonová 

sóla. Co se ale stane, když skupinka hipsterů 
usoudí, že hlavní podstatou hudby není 
líbivě znějící melodie, ale především rytmus 
a tempo? Vznikne Bebop.

Charles Mingus „Angry Man of Jazz“
Charles Mingus byl známý pro svůj kon-

trastní způsob života. Buďto měl extrémně 
tvořivá období, nebo dlouhá období nečin-
nosti. Byl náchylný k depresím. Jeho 
výbušná a živelná povaha ho proslavila 
nejen v jeho osobním životě a hudbě, ale 
i jako významného bojovníka proti rasismu. 
Sám neměl v lásce tzv. škatulkování 
muziky – tedy roztřiďování do žánrů. To se 
dá odpozorovat i z jeho vize „kolektivní 
improvizace“. Často pozoroval hudebníky 
ve svém orchestru. Podle závěrů, které 

z pozorování vyvodil, vybíral na jednotlivé 
kompozice hudebníky jak podle jejich 
schopností, tak osobnosti. Snažil se vyzdvih-
nout schopnosti každého z členů orchestru 
tak, aby podali nejlepší výkon.

Charlie Parker
Charlie Parker se poprvé začal věnovat 

hudbě v deseti letech. Svojí tvorbou se snažil 
vyčlenit nad ostatní. Proto se usadil ve spo-

lečnosti hudebníků bebopu, kteří se shluko-
vali do jazzových klubů na krajích města, 
kde pořádali svoje vlastní improvizující jam-
mové koncerty. Posléze Parkerovi začalo 
připadat, že způsob jeho sólových změn 
v improvizaci se stává stereotypním a před-
vídatelným, tak se snažil vymyslet něco 
novějšího, spontánnějšího. Věřil, že existuje 
cesta, jak by se z kruhů předvídavé improvi-
zace vymanil. Sám sebe vnímal jako průkop-
níka, čemuž nasvědčuje především jeho 
snaha o vmíšení se do subkultury hipsterů. 
Vnímal, že jeho tvorba udává směr vývoji 
hudby. Při pokusech o objevení nových pra-
menů inspirace se stal Charlie Parker závis-
lým na heroinu, což vedlo k jeho předčasné 
smrti. Věřil, že drogy jsou  klíč, který otevírá 
dveře v mysli do nových prostorů. Dveře, 
které smrtelník v životě málokdy otevře.

◗ Jakub Kuthan

Přečtěte si článek na svém 
mobilním zařízení, stačí 
jen nahrát tento QR kód

Jazz v rukou hipsterů

Co je Bebop?
•  nejvyvinutější forma jazzu, vycházely z něho 

v šedesátých letech ostatní hudební žánry;
•  Minton’s Playhouse v Harlemu – jazzový klub, kde 

mohli hudebníci improvizovat. Publikum neočeká-
valo výstup hudebníků, kteří hráli uhlazené (swin-
gové) taneční populární písně. Přelomové bylo i to, 
že publikum nepřicházelo tančit ale poslouchat;

•  odlišnost od swingu (ignorování 4/4, rychlé 
tempo, složité melodie zakládající se na překva-
pivě zjednodušeném rytmu);

•  větší důraz je kladen na tempo, rytmus a improvi-
zace než na výslednou melodii (většinou existoval 
pouze zjednodušený notový zápis začátku a konce 
skladby, tělo skladby záviselo na interpretovi);

•  hudba ovlivněná barvou.
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Ve vztahu k židovské kuchyni nálepka 
s označením košer znamená povolení ke 

konzumaci. Říká nám, že daný produkt je 
v souladu s pravidly židovského stravování 
a že si jej můžeme bez obav zakoupit. Hlavní 
zásady týkající se kašrutu nalezneme v Tóře 
a jsou čtyři: nesmíme konzumovat maso 
nečistých zvířat, nesmíme „vařit kůzle 
v mléce jeho matky“, nesmíme konzumovat 
krev ani tuk a v neposlední řadě maso nesmí 
pocházet ze zdechlin nebo nějakým způso-
bem vadných a nemocných zvířat.

Tyto čtyři zásady byly později v rabínské 
literatuře rozpracovány v celý systém 
kašrutu, jak jej známe dnes. Mimo těchto 
čtyř základních předpisů však Tóra přináší 
i jedno další nařízení, které si v rabínské 
literatuře vysloužilo označení ca‘ar ba‘alej 
chajim. Utrpení živých tvorů.

Utrpení živých tvorů
Vztah mezi člověkem a zvířetem v judai-

smu vymezují hned úvodní kapitoly Tóry. 
První odpovědností Adama jako člověka 
totiž je, pojmenovat všechna zvířata a stát se 
tak jejich správcem. Za osud zvířat přebírá 
odpovědnost rovněž Noe, který je na Hospo-
dinův příkaz zachraňuje před utonutím 
a buduje pro ně archu. Teprve poté, co ničivá 
potopa poleví, povoluje Hospodin Noemu 
a všem lidským potomkům konzumovat 
maso zvířat. Toto povolení je jakousi reakcí 
Hospodina na násilí a zlobu, která je v lidech 
zakořeněna. Hospodin však vzápětí zvířatům 
poskytuje ochranu, když Noemu zakazuje, 

aby zvířatům bylo způsobováno zbytečné 
utrpení. Takto je rabínskou tradicí totiž 
vykládán zákaz Berešit 9, 4: „Jen maso 
s životem, jeho krví, nejezte.“ Hospodin 
tedy člověku povoluje konzumaci masa, 
ovšem vzápětí zakazuje způsobovat zvířa-
tům zbytečné utrpení. Tato rovnováha se po 
několik dalších staletí stává významným 
principem židovského stravování.

Zákaz konzumace krví oživeného masa je 
rabínskou literaturou později rozšířen a na-
dále je vyžadována co nejšetrnější porážka. 
V souladu s příkazem o snížení utrpení zví-
řat jdou i další nařízení – nevařit kůzle 
v mléce jeho matky a nevybírat vejce 
z hnízda, když je přítomna samice. Žádná 
matka totiž nechce vidět smrt svého mláděte 
nebo se na ní podílet.

Co možná nejmenší utrpení během 
porážky má být zajištěno řádně provedenou 
šechitou. Židovský řezník musí být znalý 
nejen halachy v oblasti kašrutu, ale musí 
perfektně ovládat také zvířecí anatomii. 
Poražené zvíře musí být v perfektním stavu, 
jakékoli anomálie jej činí pro židy nepoživa-
telným. Tyto znalosti pak řezníka opravňují 
k provedení porážky, která spočívá v rych-
lém podříznutí hrdla zvířete. Podle rabínů je 

právě tento způsob nejšetrnější, protože pře-
rušením hlavních krčních tepen, které záso-
bují mozek krví, dojde k úmrtí velice rychle. 
Relativní bezbolestnost má zajistit precizně 
naostřený řezníkův nůž.

Problém v řádném zkombinování příkazu 
o kašrutu a o utrpení zvířat nastává ve 20. 
století s rozvojem masného průmyslu. 
Během dvacátého století, především v jeho 
druhé polovině, jsme začali konzumovat 
několikanásobně více masa a masných pro-
duktů než kdy dříve. Nároky na zásobování 
jsou tak opravdu velké. V židovských maso-
kombinátech jsou jistě pravidla rituální 
porážky dodržována do posledního puntíku, 
ovšem můžeme to stejné tvrdit i o zákazu 
nezpůsobovat zvířatům zbytečné utrpení?

Jak je se zvířaty nakládáno před poráž-
kou? Nejsou držena v nevhodných podmín-
kách? Může být například drůbež, která je 
uměle překrmována a držena v temných 
a přeplněných halách, košer? Mohou být 
košer vejce z klecových chovů? Může být 
košer mléko krav, které trpí citovou depri-
vací po odebrání mláděte a které se mezi 
neustálým vysáváním mléka musí brodit 
vlastními výkaly, aniž by kdy spatřily denní 
světlo?

➤

➤

Porážka drůbeže podle rituálních pravidel šechity. Šalom Kobošvili, 1940. Olej na plátně, 70,5×101 cm. 

Vyobrazení šechity z 15. století. Umělec chybně 
zobrazil nože s body na špičce, které nejsou pro 
šechitu přijatelné.

Není košer jako košer. 
Etické stravování v judaismu
Termín „košer“, nebo spisovně „kašer“, obecně označuje něco, co je vnímáno jako správné z hlediska halachic‑
kých pravidel a standardů judaismu. Termín bývá nejčastěji používán v souvislosti se zákony židovského stra‑
vování, košer ale mohou být i rituální předměty jako svitek Tóry, mezuza nebo tefilin.
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1. fax
2. šek
3. generál
4. maraton
5. garáž
6. kompliment
7. univerzita
8. telegraf
9. film
10. video
11. diktatura
12. pyroman
13. benzin
14. karta
15. metafora
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S nárůstem masového průmyslu, který 
poráží statisíce kusů zvířat denně, není dost 
dobře možné zacházet s každým z nich se 
soucitem a podle zákonů Tóry. Je však tento 
zákon méně důležitý než správná rituální 
porážka nebo oddělování mléčných a masi-
tých pokrmů? Nepodřizujeme zákony Tóry 
zisku a především vlastním chuťovým buň-
kám? Je třeba zdůraznit, že pravidla šechity 
a zákaz způsobovat utrpení byly míněny pro 
komunity lidí, kteří jedí maso jen příleži-
tostně, ne pro přebujelý masný průmysl 
posledních dekád. Nejedná se jen o zákon, 
podle kterého žili první lidé v zahradě Eden, 
ale o zákon, který byl v celé své šíři apliko-
vatelný ještě začátkem 20. století. Tehdy 
lidé maso konzumovali skutečně jen příleži-
tostně, například jednou týdně. Z jednoho 
poraženého zvířete se nasytila celá rodina 
a zásoby masa z porážky jim vydržely na 
několik měsíců, ne -li na celý rok. Ještě před 
druhou světovou válkou bylo v Praze na 
čtyřicet čistě vegetariánských restaurací. 
Teprve po druhé světové válce se rozmohl 
nešvar konzumovat maso a masné produkty 
každý den, nejlépe hned několikrát. Zákaz 
způsobovat zvířatům zbytečné utrpení dnes 
ve velkochovech není aplikovatelný. Nebylo 
by pro observantní židy tedy vhodnější, aby 
od konzumace masa zcela upustili?

Eko bio žid
Zdá se, že podobné otázky spojené s eti-

kou stravování si klade stále více židů, mezi 
kterými jsou na vzestupu různé formy vege-
tariánství a veganství. Izrael je doslova svě-
tovou veganskou velmocí – vegany je mezi 
Izraelci celých pět procent populace, což je 
nejvíce na světě. Veganství v Izraeli zažívá 
raketový vzestup, mnoho restaurací promě-
ňuje svá menu a sortiment veganských 
potravin je v izraelských supermarketech 
poměrně široký.

Tradiční židovské texty, které se týkají 
zacházení se zvířaty, nám nezakazují konzu-
maci masa nebo využívání zvířat pro práci. 
Nedávají nám však ani povolení zacházet se 
zvířaty, jak se nám zlíbí. Spíše po nás vyža-
dují, abychom se pustili na tenký led úvah 
a pokusili se najít křehkou rovnováhu mezi 
vlastní potřebou a utrpením zvířat. Oddávat 
se těmto a podobným úvahám je dnes 
potřeba více než kdy jindy.

◗ Kamila Špinarová 
repro: wikimedia

➤

Festival Protimluv
Centrum Pant (Čs. legií 22, Ostrava)
středa 18  10  2017
Slavnostní zahájení festivalu Protimluv, 
věnováno připomínce prvního trans-
portu Židů v Evropě, který byl nacisty 
uskutečněn z Ostravy 18. října 1939 do 
polského Niska nad Sanem.
Program:
16.00 Lidia Ostałowska: Akvarely pro 

Mengeleho  Významnou před-
stavitelku polské reportáže, 
zabývající se tématem holo-
caustu, romské otázce aj., 
uvede Lucie Zakopalová, překla-
datelka obou autorčiných v češ-
tině vydaných knih.

17.30 Yariv Sapir: Zastavení  Příběhy 
z kibuců. Autorské čtení izrael-
ského prozaika uvádí překlada-
tel Tomáš Novotný.

19.00 Jaro Rihák: PENTCHO  Po 
Dunaji na parníku utíkat před 
genocidou. Setkání se sloven-
ským režisérem a prozaikem 
moderuje Miroslav Zelinský.

Hudební vstupy: Tomáš Novotný 
a Bára Baranová
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Židovské muzeum v Praze, 
Oddělení pro vzdělávání 
a kulturu
Maiselova 15, Praha 1,  
tel.: (+420) 222  325  172,  
education@jewishmuseum.cz,
www.jewishmuseum.cz

Auditorium OVK ŽMP,
Maiselova 15, 3. patro:

pondělí 2  10  v 18 h:
Jak vzniká hebrejský slovník? V	polovině	
února	 vyšel	 v	 nakladatelství	 Lingea	 první	
český	 slovník	 moderní	 hebrejštiny.	 Toto	
původní	 autorské	 dílo	 obsahující	 česko‑
‑hebrejskou	 a	 hebrejsko	‑českou	 část	 před‑
staví	 Eva	Kopečková	 z	 nakladatelství	 Lin‑
gea,	 která	 vedle	 historie	 tohoto	 projektu	
pohovoří	 i	 o	 obecné	 problematice	 tvorby	
slovníků.	 Slovník	 bude	 na	 místě	 k	 zakou‑
pení	za	zvýhodněnou	cenu.	Vstup volný.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče: 
8  10  ve 14 h: 
Lvíček Arje slaví Sukot.	 Společně	 s	 lvíč‑
kem	Arjem	 si	 děti	 budou	 vyprávět	 o	 puto‑
vání	Židů	pouští	a	jejich	přebývání	v	sukách.	
Dozvědí	se,	co	je	to	suka,	a	také	si	ji	samy	
vyrobí.	 Na	 závěr	 si	 zazpívají,	 zatancují	
a	ochutnají	něco	dobrého.	Prohlídka:	Mai‑
selova	synagoga.	Jednotné vstupné: 50 Kč.

pondělí 16  10  v 18 h:
Mezi tradicí a sekularizací. Přednáška	his‑
toričky	 Anny	 Sedláčkové	 se	 zaměří	 na	
mapování	 židovského	 triviálního	 školství	
v	Českých	 zemích	 18.	 a	 19.	 století	 na	 pří‑
kladu	 židovských	 škol	 v	 Jičíně,	 Hořicích,	
Novém	 Bydžově,	 Turnově	 a	 Mladé	 Bole‑
slavi.	Dílčími	tématy	přednášky	budou	pře‑
chod	tradičního	systému	židovského	vzdělá‑
vání	 ke	 státem	 zřizovaným	 soukromým	
triviálním	 školám,	 postavení	 a	 role	 učitele	
v	 komunitě,	 běžný	 i	 nevšední	 den	 žáka	
židovské	 školy,	 způsoby	 financování	 škol,	
názory	 většinové	 společnosti	 na	 síť	 židov‑
ských	 škol	 a	 příčiny	 i	 důsledky	 zániku	
židovského	triviálního	školství.	Vstup volný. 

středa 18  10  v 18 h:
Životní a umělecké osudy Jiřího Weila. 
První	ze	série	tří	přednášek	literárního	histo‑
rika	 Erika	 Gilka	 (Univerzita	 Palackého	
v	 Olomouci)	 se	 soustředí	 na	 „židovskou“	
etapu	 tvorby	 Jiřího	Weila	 (1900–1959),	 jež	
započala	až	po	druhé	světové	válce	a	z	níž	
nejvýznamnější	 je	 dozajista	 román	 Život 
s hvězdou	 (1949).	 Výklad	 neopomene	 ani	

Weilovu	 předválečnou	 tvorbu,	 obzvláště	
reportážní	 prózu	 Moskva ‑hranice	 (1937).	
Oba	 romány	 se	 dočkaly	 velmi	 negativní	
recepce	ze	strany	marxistické	kritiky. Vstup 
volný.

Maiselova synagoga,
Maiselova 10, Praha 1: 

úterý 3  10  v 19 h:
Život po smrti: Carl Friedrich Abel, 
poslední virtuóz violy da gamba / Petr 
Wagner & Helena Matyášová. Koncert	
předního	 českého	 gambisty	 Petra	Wagnera	
za	doprovodu	violoncellistky	Heleny	Matyá‑
šové	 představí	 virtuózní	 sonáty	 a	 sóla	 pro	
violu	da	gamba	z	pera	posledního	z	velkých	
gambistů	18.	 století	Carla	Friedricha	Abela	
(1723–1787).	Vstupenky	na	koncert	možno	
zakoupit	 v	 předprodeji	 v	 Maiselově	 syna‑
goze,	 v	 Informačním	 a	 rezervačním	 centru	
ŽMP	(Maiselova	15,	Praha	1),	v	síti	Ticket	
Art	 a	 na	 webových	 stránkách	 ŽMP,	 kde	
naleznete	 i	 kompletní	 program	 koncertu.	
Konání	 koncertu	 podpořil	 v	 rámci	 dotace	
Magistrát	 hlavního	 města	 Prahy.	 Vstupné 
230 Kč/150 Kč.

neděle 8  10  v 16 h:
Náboženství a krize demokracie.	Navzdory	
sekularizaci	 hrají	 v	 Evropě	 náboženství	
důležitou	roli	ve	společenském	a	kulturním	
životě.	 Ta	 se	 však	 v	 důsledku	 politických,	
ekonomických	 i	 demografických	 transfor‑
mací	zásadně	mění.	Model	sekulárního	státu	
post	‑křesťanských	 evropských	 společností	
je	 konfrontován	 s	 jinými	 modely	 vztahů	
mezi	 náboženstvím,	 veřejným	 prostorem	
a	 kolektivní	 identitou.	O	 tom,	 zda	 a	 jak	 se	
s	 jejich	 výzvami	 dokáže	 vyrovnat,	 budou	
diskutovat	profesorka	islámských	a	meziná‑
boženských	 vztahů	 Mona	 Siddiqui	 (Edin‑
burská	Univerzita	/	Velká	Británie),	profesor	
filozofie	Akeel	Bilgrami	(Kolumbijská	uni‑
verzita	/	USA)	a	přední	odborník	na	evrop‑
ské	právo	a	migraci	Liav	Orgad	(WZB	Ber‑
lin	Social	Science	Center	/	Izrael).	Moderuje	
prof.	Pavel	Hošek	(ETF	UK	/	Česká	repub‑
lika).	 Program	 je	 součástí	Festivalu demo-
kracie	 pořádaného	 v	 rámci	 21.	 ročníku	
mezinárodní	 konference	 Forum 2000. 
V	 angličtině	 se	 simultánním	 tlumočením.	
Vstup volný.

úterý 10  10  v 19 h:
Izraelská demokracie včera, dnes a zítra. 
Izrael	 se	 chápe	 jako	 jediná	 demokracie	 na	
Blízkém	východě.	Bude	však	možné	to	tvr‑
dit	i	za	čtvrt	století?	Z	čeho	izraelská	demo‑
kracie	 dosud	 čerpala	 svou	 sílu	 a	 co	 dělá	

Izrael	 proto,	 aby	 demokracii	 a	 svobodu	
uchránil?	Ohrožuje	ji	 tamní	vládní	politika,	
dlouhodobé	 procesy	 ve	 společnosti	 nebo	
hrozba	 zvenku?	 O	 těchto	 otázkách	 budou	
diskutovat	 izraelský	 politolog	 prof.	 Šlomo	
Avineri	(Hebrejská	univerzita	v	Jeruzalémě	/	
Izrael)	a	vedoucí	programu	studia	diploma‑
cie	a	konfliktů	na	Interdisciplinárním	centru	
v	 Herzliji	Amichai	 Magen	 (Izrael).	 Mode‑
ruje	 publicista	 a	 pracovník	 Českého	 roz‑
hlasu	Plus	Jan	Fingerland.	Program	 je	sou‑
částí	 Festivalu demokracie	 pořádaného	
v	rámci	21.	ročníku	mezinárodní	konference	
Forum 2000.	 V	 angličtině	 se	 simultánním	
tlumočením.	Vstup volný. 

čtvrtek 26  10  v 19 h:
Židé v poválečném Slovensku. Až	do	ledna	
příštího	 roku	 lze	 v	 Galerii	 Roberta	 Gutt‑
manna	zhlédnout	výstavu	„Labyrintem	nor‑
malizace“,	 zaměřenou	 na	 postavení	 židov‑
ských	 obcí	 v	 Československu	 v	 posledních	
dvou	dekádách	komunistického	režimu.	Tato	
výstava	 a	 stejnojmenná	 publikace	 Martina	
Šmoka	se	přitom	soustřeďují	na	situaci	v	čes‑
kých	 zemích.	 Poutavým	 doplňkem	 k	 jejich	
tématice	 je	 nová	 publikace	 bratislavského	
etnologa	Petera	Salnera	Židia na Slovensku 
po roku 1945. Komunita medzi vierou a rea-
litou (VEDA,	2016).	Na	základě	dokumentů	
z	archívu	Svazu	židovských	obcí	na	Sloven‑
sku	 skýtá	 dosud	 nejpodrobnější	 pohled	 na	
snahy	o	zachování	židovských	tradic	v	zemi	
pod	Tatrami	a	na	napjaté	vztahy	mezi	židov‑
skou	 menšinou	 a	 stranickými	 a	 státními	
orgány	na	východ	od	Moravy.	Autor	srovná	
poměry	v	obou	částech	ČS/S/R	v	rozhovoru	
s	publicistou	Petrem	Brodem.

pobočka Brno
třída Kapitána Jaroše 3, Brno,  
tel. + 420 544 509 651
brno@jewishmuseum.cz

sál OVK,
třída Kapitána Jaroše 3, Brno

pondělí 2  10  v 17 h
Vernisáž výstavy Slovo, obraz, Schulz.
Slovo,	 obraz,	 Schulz	 je	 výstavou	 komiksů	
Dietera	Jüdta,	Patryka	Mogilnického,	Agnie‑
szky	Piksy	a	Jakuba	Woynarowského	inspi‑
rovaných	 literárním	 dílem	 významného	
meziválečného	 polského	 židovského	 spiso‑
vatele	 a	 malíře	 Bruna	 Schulze.	 Výstava	 je	
součástí	 vícežánrového	 a	 multikulturního	
SchulzFestu,	 jenž	 se	 uskuteční	 ve	 dnech	
13.–20.	 listopadu	 2017	 v	 Brně.	 Úvodní	
slovo	pronese	Hana	Nela	Palková	ze	Spolku	
přátel	Bruna	Schulze.	Vstup volný.

 

➤
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Akce v obcích:
Židovská obec Liberec

3. října v 17 h: Přednáška Sylvie Wittma-
nnové na téma „Jákob a Ezau“
31. října v 17 h: Přednáška Karla Hrdličky 
na téma „Erotická symbolika v židovské 
tradici“

Židovská obec Ostrava
5. října v 16 h: Oslava svátku Sukot
8. října od 8.30 h: Exkurze po židovských 
památkách v Boskovicích
18. října v 16 h: Přednáška Jiřího Strnadla: 
„Kdo jsou Židé?“

Židovská obec v Praze
Koncerty, Jeruzalémská synagoga

18. října v 18 h: 5. ročník cyklu varhan
ních koncertů v Jeruzalémské synagoze. 
Josef Popelka – varhany. Program: Johann 
Sebastian Bach, Théodore Dubois, Bedřich 
Antonín Wiedermann, Eugene Gigout 

Výstava, Jeruzalémská synagoga
Tváře ulice. Výstava fotografií – Jan Dob-
rovský, od 4. 9. do 31. 10. 

Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 7, 110 00 
Praha 1, www.facebook.com/ZOvPraze/, www.synago-
gue.cz/Jerusalem, otevřeno: denně mimo sobot a židov-
ských svátků 10.00–17.00 h.

Machol Brno 2017
Srdečně zveme na seminář izraelských lidových 
tanců, který se bude konat během prodlouženého 
víkendu 13. až 15. 10. 2017 v Gymnáziu Brno, 
třída Kapitána Jaroše 14 v Brně. Tentokrát se na vás 
těší hned tři lektoři z Izraele, kteří nás naučí tance začá-
tečnické i ty pro pokročilé. Cena za celý seminář včetně 
doprovodného programu a občerstvení je 950 Kč. Po 
předchozí domluvě je možno přespat v prostorách školy 
za 100 Kč/osobu/noc. K dispozici bude také dětský koutek s hlídáním dětí pro ty, kteří se 
předem nahlásí. Registrace na stránkách http://orotbrno.webnode.cz/, více informací 
a dotazy na e-mailu: orotbrno@seznam.cz nebo tel.: 739 555 459. Těšíme se na vás!

Přijďte si zatančit s Besamim:  
Výuka izraelských lidových tanců
Od října 2017 opět začíná pravidelná výuka izraelských lidových tanců. Pokud jste 
začátečník, dostanete zvláštní péči „od vašeho prvního tanečního kroku“. Pokud již izrael-
ské tance znáte, užijete si i ty nejsložitější. Výuka probíhá každý čtvrtek od 19.00 do 22.00 h 
v ZŠ Jiřího z Poděbrad, Praha 3. Více informací najdete na www.besamim.cz, doptat se 
můžete na besamim@volny.cz, tel.: 603852917. Těšíme se na viděnou, Ondřej Novák

První ročník festivalu izrael‑
ského filmu Kolnoa proběhne 
od 19. do 22. října 2017 
a nabídne českým divákům 11 součas‑
ných izraelských snímků. Název festi‑
valu vychází z hebrejského označení 
pro kino a kinematografii (kolnoa 
 .(kol – zvuk + noa – pohyb = קולנוע
Historicky první přehlídka svého druhu 
vznikla pod záštitou a za laskavé pod‑
pory Velvyslanectví Státu Izrael a Mini‑
sterstva kultury se bude konat v praž‑
ském Kině Pilotů. 

➤ středa 4  10  v 17 h
Komentovaná prohlídka židovského hřbi-
tova v Brně ‑Židenicích. Výklad	 Kateřiny	
Suchánkové	z	OVK	ŽMP	se	zaměří	na	rituály	
spojené	s	pohřbíváním	a	na	osudy	zde	pocho‑
vaných	příslušníků	význačných	továrnických	
a	 průmyslnických	 rodin.	 Maximální	 počet	
účastníků	prohlídky	je	30	osob.	Rezervace	na	
e	‑mailu:	 katerina.suchankova@jewish	mu‑
seum.cz.	 Poplatek za komentovanou pro-
hlídku ve výši 30 Kč se hradí na místě.

středa 11  10  v 17 h
Setkání s „Wintonovým dítětem“ Hugo 
Maromem. Přednáška	vojenského	leteckého	
veterána	Hugo	Maroma	se	zaměří	především	
na	české	a	německé	Kindertransporty	směro‑
vané	v	letech	1938–1939	do	Velké	Británie.	
Na	začátku	srpna	1939	odjel	Hugo	se	svým	
o	 dva	 roky	 mladším	 bratrem	 posledním	
transportem	 vypraveným	 z	 Prahy	 do	 Lon‑
dýna.	 Ve	 Velké	 Británii	 se	 stal	 kadetem	
vojenské	letecké	jednotky	při	exilové	Česko‑
slovenské	 státní	 škole	 ve	Walesu.	 Od	 roku	
1949	žije	v	 Izraeli.	Zde	se	věnoval	výcviku	
pilotů,	zformoval	110.	peruť	nočních	stíhačů,	
vedl	vývojové	středisko	Israel	Aircraft	Indu‑
stries	 a	 po	 svém	 odchodu	 do	 civilu	 založil	
firmu	na	stavbu	a	projektování	letišť.	V	Izra‑
eli	 platí	 za	 neúnavného	 propagátora	 své	
rodné	země.	Program	se	koná	ve	spolupráci	
KVC	RF	při	ŽOB.	Vstupné 30 Kč.

neděle 15  10  v 10 30 h
Pro děti ‑ Stvoření světa. Na	počátku	byla	
tma,	 ale	 potom	 se	 začaly	 dít	 veliké	 věci.	
Přijměte	 pozvání	 na	 skutečně	 velikou	
výtvarnou	 dílnu,	 kde	 si	 příběh	 o	 stvoření	
světa	 celý	 namalujete.	 Vítáni	 jsou	 všichni,	
kdo	 rádi	 tvoří,	 kreslí,	 vystřihují,	 razítkují,	
natírají,	otiskují,	trhají	a	lepí.	Dílna	pro	děti	
od	5	let	se	uskuteční	v	prostorách	sálu	Turi‑

stického	 a	 informačního	 centra	 ŽOB	 na	
židovském	 hřbitově	 v	 Brně	‑Židenicích.	
Vstupné 30 Kč.

pondělí 16  10  v 17 h 
Neodstraněná pošta Fedora Gála. Beseda	
se	 sociologem,	 politikem,	 filmovým	 doku‑
mentaristou	 a	 publicistou	 Fedorem	 Gálem	
bude	 věnovaná	 především	 jeho	 literární	
tvorbě.	 Fedor	 Gál,	 autor	 knih	 O	 jinakosti	
a	 Několik	 dnů,	 představí	 svou	 dlouholetou	
e	‑mailovou	korespondenci	s	mladým	národ‑
ním	 socialistou	 Matějem.	 Dialog	 vydalo	
knižně	 nakladatelství	 Větrné	 mlýny	 pod	
názvem	Přes	ploty:	Neodstraněná	pošta.	Pro‑
gram	 se	 koná	 ve	 spolupráci	 KVC	 RF	 při	
ŽOB.	Vstupné 30 Kč.

pondělí 23  10  v 17 h 
Vernisáž	 výstavy	Život	 v	 diaspoře.	 Zásadní	
okamžiky	židovství	a	život	mimo	Izrael,	tedy	
v	 diaspoře,	 dokumentuje	 fotograf	 Jindřich	
Buxbaum.	Na	snímcích	jsou	zachyceny	udá‑
losti	 jako	 obřízka,	 oslava	 šabatu,	 výuka	
náboženství,	 slavnost	 bar	 micva,	 svátky	
purim	a	chanuka,	svatba	i	pohřeb.	Genocidu	
evropských	Židů	ve	40.	letech	minulého	sto‑
letí	připomínají	fotografie	z	Osvětimi	i	něko‑
lik	portrétů	přeživších.	Úvodní	slovo	pronese	
kurátor	výstavy	Jindřich	Štreit.	Výstava	bude	
přístupná	v	prostorách	křížové	chodby	Nové	
radnice	do	13.	listopadu.	Program	se	koná	ve	
spolupráci	s	ŽOB	a	Magistrátem	města	Brna.	
Vstup volný.

Výstava v sále OVK: Slovo, obraz, Schulz. 
V	 měsíci	 říjnu	 a	 listopadu	 můžete	 v	 sále	
OVK	Brno	zhlédnout	výstavu	Slovo,	obraz,	
Schulz	 připravenou	 Spolkem	 přátel	 Bruna	
Schulze.	Výstava	je	přístupná	ve	dnech	pro‑
gramových	 akcí	 a	 po	 předchozí	 telefonické	
domluvě.	Vstup	volný.
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ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָחּנֵנּו ַוֲענֵנּו ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים.

ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוִׁשיֵענּו.

Otče náš a Králi náš, smiluj se nad námi a odpověz nám. 

Prokaž nám spravedlnost a milosrdenství a zachraň nás.

Období od svátku Roš hašana do Jom kipur jsou časem pokání a vyznání hříchů. Při některých bohoslužbách v tomto 
čase se pronáší modlitba Avinu Malkenu, která je prosbou za smilování. Tento pijut, nebo jen jeho části, byl několikrát 
zhudebněn. 
Verze, kterou přinášíme na této stránce, je od Chaima Baneta, chasidského hudebníka a skladatele, který se narodil 
roku 1947 v Rumunsku a ještě jako dítě s rodinou odcestoval na ilegální lodi do tehdejší Palestiny. Rodina však byla 
deportována na Kypr a svého cíle dosáhla až po vyhlášení Státu Izrael.
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Avínú malkénú
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