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Svátek je vzpomínkou na boje a vítězství 
Makabejských proti tyranii Antiocha IV. 
Epifana (175–164 př. o. l.). Povstání Hasmo-
nejských vypuklo roku 167 př. o. l. a jeho 
první fáze byla završena o tři roky později, 
roku 164 př. o. l. osvobozením Jeruzaléma 
a znovuzasvěcením Řeky a židovskými 
helenisty znesvěceného Chrámu. Zmínku 
o svátku nenalezneme v Tanachu, ale jeho  
prvotním pramenem jsou apokryfní První 
a Druhá kniha Makabejská. První kniha 
Makabejská je dílem neznámého autora, 
jenž ji pravděpodobně napsal po smrti Jócha-
nana Hyrkana (104 př. o. l.), syna posledního 
z Hasmonejských bratrů, Šimona. Kniha 
byla původně sepsána v Judsku v hebrej-
štině. Jedná se o historické dílo, v němž 
autor vyjadřuje své sympatie s odbojem 
Makabejských bratří proti násilné helenizaci 
krále Antiocha IV. Epifana. Kniha byla 
následně v egyptské Alexandrii přeložena do 
řečtiny a stala se součástí Septuaginty. První 
kniha Makabejská považuje Římany za přá-
tele Židů a za jejich ochránce před zvůlí 
syrských Seleukovců.

Taktéž Druhou knihu Makabejskou, která 
se od první liší tím, že se tolik nezabývá his-
torickými událostmi Makabejského povstání 
a tomu, co mu předcházelo, ale spíše čtenáře 
seznamuje s Boží pomocí a zázraky, kterými 
Hospodin pomáhá těžce zkoušenému lidu, 
lze také považovat za prvotní pramen 
k svátku Chanuka. Tato kniha představuje 
zkrácený text velké pětidílné knihy a byla 
napsána řecky Jásonem z Kyréné v Alexan-
drii asi v polovině 1. století př. o. l. Autor byl 
he  lenisticky vzdělaný a stylem poplatný he -
lenistickým historikům své doby. Kromě 
toho byl Jáson velmi zbožný Žid.

Za „sekundární pramen“ k dějinám Cha-
nuky můžeme považovat dílo židovského 
historika Josepha Flavia (37–100 o. l.) 
Židovské starožitnosti, a to 5. až 11. kapitolu 
12. knihy. Zde Flavius v souladu s Druhou 
knihou Makabejskou 10,5 uvádí, že zno-
vuzasvěcení Chrámu – Chanuka se událo 
přesně na den poté, kdy jej před třemi lety 
Antiochos znesvětil. (7. kapitola, verše 6–7)

Pozdějším pramenem je všeobecně zná-
má část talmudického traktátu Šabat 21b, 
který začíná slovy „? חנוכה   Co je to – מאי 
Chanuka?“ Zde se dovídáme o zázraku 
s malým džbánkem čistého olivového oleje, 
jehož množství zázračně vydrželo hořet 
v kaháncích chrámového svícnu – menory 
osm dní.

Již za raně středověký pramen z poloviny 
9. století lze považovat sbírku midrašů 
Pesikta Rabati, oddíl 2, kde se uvádí, že 
když Hasmonejští vešli do Chrámu, našli 
tam osm železných prutů. Postavili je a upra-
vili na svícen a zažehli v nich světla. (Viz 
Bialik -Ravnitzky, Sefer ha -agada, s. 128.)

Konečně dílo Megilat Antiochos neboli 
Antiochův svitek, které se též nazývá Svit-
kem Hasmonejských nebo též Svitkem zasvě-
cení. Představuje legendární líčení doby 
Makabejského povstání až k ustanovení 
Chanuky. Je psáno aramejsky a mnohdy 
bylo citováno během polemiky s karaity, 
kteří tento svátek neuznávali. Jeho vznik je 
kladen do 8. až 9. století, ale někteří vědci 
kladou dílo do 2. až 5. století, neboť bylo 
psané západní (palestinskou) aramejštinou. 
V 8. a 9. století se však již tímto dialektem 
v Palestině nemluvilo.

Je několik vysvětlení pro název svátku 
Chanuka. První z objasnění je, že název 
svátku vznikl na památku vítězství ve válce, 
která skončila 25. kislevu (כ"ה בכסלו)   Slovo 
 ח נ„ – je tedy utvořeno ze dvou slov “חנוכה„
-neboli Makabejští zastavili, ukon “כ ה„ a “ו
čili „חנו“ své válečné tažení 25. kislevu – כ"ה 
-Takové vysvětlení nalezneme napří .בכסלו
klad v Machzoru Vitry, siman 239.

S názvem חנוכה znamenajícím posvěcení 
či zasvěcení oltáře, se setkáváme již v Moj-
žíšově době, a to v knize Numeri 7,11. 84. 88.

Žalm 30 – Píseň při posvěcení Hospodi-
nova domu. Davidův – הבית חנוכת  שיר   מזמור 
 Tento Žalm recitují sefardští Židé po .לדוד
zapalování chanukových světel.

Zasvěcení Chrámu – חנוכת  הבית, ten po 
dokončení stavby 1. Chrámu zasvětil král 
Šalomoun (1. Královská 8,63) a roku 515 př. 
o. l., došlo k zasvěcení 2. Chrámu (Ezd 
6,16–17). Podobně za Nehemjáše, asi roku 
432 př. o. l. došlo k posvěcení nově zbudo-
vaných jeruzalémských hradeb. (Neh 12,27)

Slovo Chanuka – ה כ  ו  נ   naznačuje ח 
počet světel – 8 čili ח podle číselné hod-
noty – gematrie písmen hebrejské abecedy.

V talmudickém traktátu Šabat 21b se 
uvádí, že byla různice mezi Šamajovými – 
bejt Šamaj a Hilelovými – bejt Hilel žáky, 
jak zapalovat chanuková světla. Šamajova 
škola tvrdila, že první den svátku zapalu-
jeme všech osm světel a s ubývajícími svá-
tečními dny vždy o jedno méně. Naopak 
Hilelova škola tvrdila, že na počátku prvního 
svátečního dne zapalujeme jedno světlo 
a každý následující sváteční den o jedno 

Toto je Maskil předchanukový. Blíží 
se svátek, světlo se rozsvítí. Je to roční 
období v našich zeměpisných šířkách 
veskrze temné a je potřeba ho prozářit. 
Temná jsou také některá listopadová 
výročí.

Anketa tohoto čísla se zaměřila na 
17. listopad 1989, a to zase nepřímo 
souvisí se stým výročím bolševické revo-
luce v Rusku. Velké říjnové, která byla 
v listopadu. Anketa velkou odezvu 
nevzbudila. Původně jsme chtěli historii 
a souvislostem komunismu a židovské 
historie věnovat větší prostor. Proč fun-
goval židobolševismus jako jeden z hlav-
ních sloganů nacismu? V roce 1927 měla 
komunistická strana v Rusku údajně 
50 000 židovských členů. V politbyru do 
roku 1922 byli tři z pěti členů židé: Lev 
Kameněv, Grigorij Zinovjev a Lev Troc-
kij. Stalin následně své konkurenty smetl 
spolu s tisíci a potažmo miliony dalších 
lidí v rámci Moskevských procesů ve tři-
cátých letech. V českých krajích navá-
zaly poválečné procesy s Rudolfem Slán-
ským. Silné židovské zastoupení bylo 
i v komunistické straně USA. Strach 
ze židobolševismu vedl v USA k velmi 
omezenému přijímání židovských uprch-
líků za druhé světové války. Opravdu 
neveselé výročí, kdepak lampionový prů-
vod. Ale Peter Salner se nebál zavzpomí-
nat na socialismus v bratislavské obci.

Sté narozeniny by oslavil Pavel 
Tigrid, nositel jasného světla poznání, 
odpůrce komunismu i jiných totalit, kte-
rému věnujeme krátký článek. Temnou 
připomínkou je i 79. výročí křišťálové 
noci z 9. na 10. listopadu. Dlouhou tra-
dici má sportovní klub Hakoach, ale teď 
se zdá, jakoby sportovců v jeho řadách 
ubývalo, a my se ptáme proč. Naopak 
první ročník měl festival izraelského 
filmu. Tradice starého a nového se mísí 
v podzimních plískanicích. Světlo poráží 
tmu.

◗ Kateřina Mikulcová, šéfredaktorka

Chanuka a zajímavé pasáže 1. část

z knih Makabejských

➤

V úterý 12. prosince večer zažehnutím první svíce a pronesením 
tří požehnání zahájíme náš osmidenní svátek Chanuka. 
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více, až osmý závěrečný den svátku hoří 
všech osm světel. Tak to činíme dodnes.

Liturgický komentátor David Abudarham 
žijící ve Španělsku v polovině 14. století 
objasňuje, že slovo Chanuka – ה כ  ו  נ   je ח 
zkratkou slov: והלכה – ו ,נרות – נ ,8 – ח, 
 To jest: „8 světel a halacha .הלל –ה  ,כבית – כ
je podle školy Hilelovy.“

Nyní se zaměřme na několik zajímavých 
pasáží z výše zmíněných dvou Makabej-
ských knih.

Záchrana lidského života je důležitější 
než šabat – פיקוח נפש דוחה שבת

Historické kořeny tohoto halachického 
pravidla spojeného se slovy Rabana Šim‘ona 
ben Gamliela (2. stol. o. l.) v traktátu Šabat 
151b nalezneme v 1. Makabejské 2,29–41. 
Mnoho lidí utíkalo do pouště se svými rodi-
nami, aby se nezpronevěřili Bohu a Tóře, 
k čemuž je nutili Antiochovi úředníci 
a vojáci. Jednou Antiochovi vojáci pronásle-
dovali tyto běžence, kteří se před nimi ukryli 
v jeskyních. Vojáci je vyzvali, aby vyšli ven, 
zanechali odporu a učinili to, co král naři-
zuje. Běženci odpověděli, že nevyjdou, šabat 
neposkvrní a raději zemřou. Tu na ně vojáci 
zaútočili a všechny, včetně žen a dětí, pobili. 
Když se to Matitjáš Hasmonejský a jeho 
druzi dověděli, stanovili pravidlo, že proti 
každému, kdo proti nim začne válku, budou 
bojovat i v den sobotní a nedají se pobít jako 
jejich bratři v jeskyních.

Také 2. Makabejská 6,11 popisuje jiný, 
ale podobný tragický případ, kterých jistě 
bylo více. Záchrana lidského života stojí 
výše než dodržení šabatových omezení.

Spojenectví Judy Makabejského 
s Římskou republikou – 1. Makabejská 
8,17–32

Toto spojenectví mělo svůj strategický 
cíl. Hovoříme o letech 163/162 př. o. l., kdy 
Řím ještě neměl zdaleka tak velkou moc 
v oblasti Středního východu (Egypt, Judsko 
a Sýrie), ale měl zde své mocenské plány. 
Judova nabídka spojenectví a vzájemné 
pomoci přichází Římu velmi vhod. Oba mají 

společný cíl – oslabit seleukovskou říši 
a podpořit tak svého přirozeného spojence – 
ptolemaiovský Egypt. Po Judově smrti také 
jeho bratr a nástupce Jónatan obnovuje spo-
jenectví s Římem (1. Makabejská 12,1–4) 
a s řeckou Spartou (1. Makabejská 
12,5–23).

Po Jónatanově smrti pokračoval v přátel-
ských vztazích s Římem a Spartou i poslední 
z žijících bratrů Judy Makabejského, Šimon. 
(1. Makabejská 14,16–24)

Modlitba za padlé a víra ve 
zmrtvýchvstání – 2. Makabejská 12,38–45

V naší tradici je pevně ukotvena víra ve 
zmrtvýchvstání – 1) .תחית המתים. Samuelova 
2,6; druhé požehnání modlitby Amida nebo 
Maimonidův třináctý článek víry. Uveďme 
ještě Ezechielovo vidění o kostech v 37. 
kapitole jeho knihy a následnou diskusi 
učenců zaznamenanou v traktátu Sanhedrin 
92b, zda se u Ezechiela jedná o opravdové 
zmrtvýchvstání, nebo jen o podobenství. 
Nakonec se rabíni shodují, že se jedná pouze 
o podobenství.)

V jednom z bojů padlo několik židov-
ských bojovníků (12,34). „Následujícího 
dne, byl už totiž nejvyšší čas, šli Judovi 
lidé posbírat těla padlých, aby je za účasti 
příbuzných uložili v hrobech otců. U kaž-
dého z padlých našli pod šatem amulety 
bůžků z Jabny, které Zákon Židům zaka-
zuje. Všem bylo zřejmé, že to byla pří-
čina, proč padli.“ (verše 39–40)

Juda Makabejský věřil, že mrtví vstanou 
k novému životu, a proto se za ně modlil. 

„Kdyby nebyl přesvědčen, že padlí vsta-
nou, bylo by zbytečné a marné modlit se za 
mrtvé. On však byl přesvědčen, že těm, kdo 
zemřeli ve zbožnosti, je připravena nejkrás-
nější odměna. To je vznešená a zbožná myš-
lenka, proto dal přinést smírčí oběti za 
mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy.“ 
(verše 44–45)

Všem čtenářům Maskilu přeji אורים   חג 
.veselý Svátek světel – שמח 

◗ rabín Daniel Mayer

dokončení v příštím čísle

kislev 5778 • 3

Program Bejt Simcha

prosinec 2017
Náboženské akce – 
bohoslužby:
Rodinný Kabalat Šabat

pátek 29. prosince od 18.30 h 
v Bejt Simcha (Maiselova 4, 
Praha 1).
Pro děti bude připravena zkrácená 
bohoslužba, kde by měly být 
aktivními účastníky, a následný 
program a pohoštění.

Kabalat Šabat
každý pátek od 18.30 h

Oslavy svátků, kulturní 
a společenské akce:
Chanuka společně 
v „Maislovce“ a na Hagiboru

neděle 17. prosince
Maiselova 18, Praha 1:
Od 14.00 h divadlo Feigele, 
zapalování svící s rabínem Peterem, 
Hakoach běh

DSP Hagibor – Vinohradská 159, 
Praha 10 (metro A, Želivského):
Od 16.00 do 21.00 h pestrý program 
pro děti, kouzelník, zapalování svící, 
kapela Vousy, bufet…
(Podrobnější program zašleme e-mailem, 
umístíme na webu a na našem FB profilu.)

Vzdělávací akce – kurzy:
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

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.
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Izrael

Večer 4. listopadu uběhlo přesně 22 let od 
chvíle, kdy radikální pravicový extremi-

sta Jigal Amir vystřelil na premiéra a minis-
tra obrany Jicchaka Rabina po jeho projevu 
na tehdejším náměstí Izraelských králů v Tel 
Avivu. Tři střely, které zasáhly premiéra 
před tel-avivskou radnicí, byly smrtelné. 
Pachatel, 25letý ortodoxní židovský student, 
byl na místě zneškodněn premiérovou 
ochrankou. Rabin podlehl zraněním nedlou-
ho po převozu do nemocnice.

Jicchak Rabin se narodil roku 1922 
v Jeruzalémě. Oba jeho rodiče byli politicky 
aktivní a levicově založení sionisté. Pochá-
zeli z východní Evropy a potkali se roku 
1920 v Jeruzalémě. Politickým smýšlením 
a aktivismem ovlivnili obě své děti, Jicchaka 
i jeho sestru Rachel.

Po studiu na střední zemědělské škole 
měl Rabin v plánu pokračovat na univerzitě 

v Berkeley v Kalifornii, místo toho se však 
přidal k elitní jednotce Palmach. Během 
druhé světové války se zúčastnil invaze do 
Libanonu, po válce zorganizoval osvobození 
ilegálních imigrantů z internačního tábora 
Atlit (za což byl pět měsíců zadržován brit-
skou policií) a vypracoval se až na zástupce 
velitele. Tak začala Rabinova armádní karié-
 ra. Během Války za nezávislost velel něko-
lika důležitým operacím a účastnil se diskusí 
o příměří s Egyptem. V padesátých letech 
absolvoval důstojnickou školu a stal se nej-
mladším generálem izraelské armády. 
Během Šestidenní války velel generálnímu 
štábu izraelské armády. Brzy poté ukončil 
svou armádní kariéru a byl jmenován velvy-
slancem v USA.

Po návratu do Izraele začal být politicky 
aktivní v alianci levicových politických stran 
„HaMaarach“. Stal se poslancem, později 
ministrem práce a po rezignaci Goldy Meir ji 
nahradil na premiérském postu, který poté 
zastával až do roku 1977. Během svého 
funkčního období mimo jiné uzavřel tzv. 
Sinajskou prozatímní dohodu s Egyptem.

Jako ministr obrany (1984–1990) řídil 
Rabin stažení izraelských vojsk z Libanonu 
a potýkal se s nepokoji během první inti-
fády. Ve svém druhém funkčním období 
v úřadu předsedy vlády, který zastával od 
roku 1992 zároveň s postem ministra 
obrany, se podílel na přípravě tzv. Dohod 
z Osla a rozvíjel další mírová jednání. 
Dohody domluvené v Oslu, které byly uza-
vřeny mezi Izraelem a Palestinci, reprezen-
tovanými OOP (Organizací pro osvobození 
Palestiny), jsou dosud nejožehavějším poči-
nem Rabinovy vlády. Dohoda byla pode-
psána v září 1993, její pokračování, tzv. 
„Oslo II“, které předjímalo vznik palestin-
ského státu vymezením samosprávných 
území, pak v září 1995.

Jicchak Rabin a Jásir Arafat (jako před-
stavitel OOP) obdrželi za své mírové snahy 
ve vzájemných vztazích roku 1994 Nobe-
lovu cenu. Zároveň však jejich kroky vyvo-
laly i řadu kritiky napříč společností.

Konaly se demonstrace proti mírovým 
procesům a jako reakce na ně naopak mírová 
shromáždění. Jedno takové, kterého se zú-
častnil i premiér Rabin, se konalo večer 
4. listopadu 1995 na náměstí Izraelských 
králů… Náměstí v Tel Avivu nese dnes na 
památku Jicchaka Rabina jeho jméno. Pre-
miérův vrah, Jigal Amir, si odpykává doži-
votní trest ve vězení.

◗ Ráchel Polohová, foto: wikimedia

Jaká byla atmosféra v Izraeli v devade-
sátých  letech, v době tvého působení?

Do Izraele jsme přijeli koncem listo-
padu 1994, kdy se zdálo, že se poměry na 
Blízkém východě obracejí k lepšímu. Ještě 
v lednu roku 1991 na Izrael dopadaly irácké 
rakety během války v Zálivu. V roce 1993 
byly podepsány dohody s Palestinci a hned 
potom byla uzavřena mírová dohoda s Jor-
dánskem. Atmosféra byla povznesená, země 
voněla nadějí.

Pamatuješ si den, kdy došlo k atentátu 
na premiéra? Co jsi dělal a jak ses 
zprávu dozvěděl?

Ano, bydleli jsme na ambasádě, což je 
pár kroků od náměstí, kde se konalo ohromné 

shromáždění na podporu pokračování míro-
vého procesu. Byly tam desetitisíce lidí, pod 
okny nám chodily vzrušené hloučky, až 
najednou začaly houkat sanitky, které mířily 
vedlejší ulicí do blízké nemocnice Ichilov. 
Pustil jsem si televizi a bylo jasné, co se 
stalo. Za chvíli přišla zpráva, že Rabin 
následkům zranění podlehl. V televizi od té 
chvíle nebylo nic jiného…

Jak se změnila nálada ve společnosti po 
smrti Jicchaka Rabina?

Byl to šok, nejen pro příznivce jeho poli-
tiky, ale i pro jeho politické oponenty. Lidé 
projevovali na veřejnosti své pocity, bylo to 
velmi podobné vzrušené atmosféře konce 
roku 1989, kterou jsme tehdy měli v živé 

paměti. Lidé na místě atentátu zapalovali 
svíčky, zpívali písně, plakali. Stalo se něco 
bezprecedentního, v médiích i na veřejnosti 
se mluvilo o tom, kdo a čím přispěl k polari-
zaci společnosti, která přivedla atentátníka 
k činu. Na Rabinův pohřeb se pak upřela 
pozornost celého světa. Byl to smutný 
a nezapomenutelný zážitek.

Můžeš popsat změny, ke kterým došlo 
v politickém směřování Izraele?

Rabinova smrt předznamenala zásadní 
změny. Jeho nástupce Peres odmítl v nad-
cházející volební kampani využívat Rabina 
jako „symbolickou kartu“. Když pak volby 
prohrál, měli mu to někteří za zlé. K porážce 
Strany práce přispěla spíše série sebevražed-
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22 let od atentátu na Jicchaka Rabina

Rozhovor s Jiřím Schneiderem, bývalým velvyslancem ČR v Izraeli

(Z leva) Jicchak Rabin, Bill Clinton a Jásir Arafat při 
podpisu mírové dohody. Snímek, který obletěl svět.

➤

Maskil_listopad_2017_nl_final.indd   4 23/11/17   12:01



v ýročí

ných útoků Hamásu na autobusy a raketo-
vých útoků na severu země. Premiér Peres 
na rozdíl od Rabina neměl renomé bývalého 
generála. Možná také proto potřeboval rea-
govat operací Hrozny hněvu proti Hizbaláhu 
v jižním Libanonu. Ta ovšem znamenala 
politické fiasko po útoku na vesnici Kfar 
Qana, při němž zahynula stovka civilistů.

V dalších volbách se k moci poprvé 
dostal Benjamin Netanjahu, který sice dále 
pokračoval v jednání s Palestinci, ale mírový 
proces se zpomalil, až se po druhé intifádě 
v roce 2000 zcela zastavil.

Setkal ses osobně s Jicchakem Rabi-
nem? A jak z dnešní perspektivy hodno-
tíš zmiňované mírové dohody?

Setkal jsem se s ním osobně jen jednou: 
měl jsem u něj na jaře 1995 nástupní audi-

enci jako nový český velvyslanec. Na for-
mality si nepotrpěl. Náš rozhovor se týkal 
jednak československé pomoci při vzniku 
Iz   raele, jednak budoucnosti obnovených 
vztahů. Nutno podotknout, že Rabin nepře-
ceňoval naše vlastní rozhodování o dodáv-
kách zbraní, podle něj bylo rozhodující sta-
novisko Moskvy. (O této zajímavé epizodě 
našich vztahů se právě připravuje film, 
jehož hlavní postavou bude tehdejší komu-
nistický šéf československé rozvědky Zde-
něk Toman.)

Jicchak Rabin byl především legendární 
velitel, jehož zásluhy z šestidenní války 
znal každý a který se těšil velkému respektu 
právě v arabském světě. Proto měl jeho 
podpis mírové dohody takový státnický 
význam.

◗ Ptala se Ráchel Polohová

Byli jsme na prázdninách v dnes již ne -
existujícím zařízení na Vyžlovce a při-

jeli tam také Tigridovi s vnoučaty. Mohl to 
být tak rok 1993. Pavel Tigrid byl takový 
elegantní zábavný dědeček všech přítom-
ných dětí. Naprosto mě oslnila jeho manžel-
ka Ivana. V těch asi třinácti letech jsme si 
řekla, že chci být jednou jako paní Tigridová. 
Pořád na tom pracuji a cíl je v nedohlednu.

Pavel Tigrid se narodil do zcela asimilo-
vané židovské rodiny klasických prvorepub-
likových masarykovců. Jmenoval se pů-
vodně Pavel Schönfeld. Emigroval už v roce 
1939 po obsazení Československa. Spolu 
s kamarádem Josefem Schwarzem-Červin-

kou odjeli na motorce přes Německo a Fran-
cii do Anglie. Byl v té době studentem dru-
hého ročníku právnické fakulty. Kromě 
nevlastní sestry, která emigrovala do USA, 
zahynula celá rodina. O této osobní historii 
Tigrid téměř nikdy nehovořil.

V Anglii pracoval zpočátku jako číšník, 
ale díky znalosti angličtiny získal už v roce 
1940 práci v BBC jako hlasatel a překlada-
tel. Tigridovi se velmi líbila atmosféra 
demokratické a tolerantní Británie. Pod vli-
vem spolupráce s Janem Šrámkem i vztahem 
s katolickou dívkou se stal katolíkem.

Ihned po skončení války to vypadalo, že 
Tigrid získá důležitý post v Českosloven-
ském rozhlase. Brzy se však ukázalo, že šlo 
omyl Václava Kopeckého. Pavel Tigrid začal 
pracovat pro Ministerstvo zahraničí a opět 
postupně přesídlil do Londýna. Během roku 
1945 však stihl navštívit několik lágrů pro 
odsunuté Němce a tento zážitek jím hluboce 
otřásl, zejména zážitky s dětmi, které na 
odsun čekaly mnohdy o hladu a nemocné. 
Vymezoval se od počátku jak proti komuni-
smu, tak proti obecně nehumánnímu zachá-
zení s kýmkoliv a jakékoliv totalitě. V roce 
1947 přes Berlín vycestoval do Mnichova. 
Velmi komplikovaně se za ním dostávala 
manželka, která strávila nejdřív tři měsíce na 
Pankráci. Situace se konečně zlepšila v roce 
1951, kdy se Pavel Tigrid stal vedoucím 
rozhlasu Svobodné Evropy. Po roce se man-
želé odstěhovali do New Yorku. Zde v roce 
1956 začíná vydávat časopis Svědectví. Nej-
významnější exilový časopis, zdroj infor-
mací pro krajany a pro občany v uzavřené 
republice, ke kterým se vzácně a s velkým 
nebezpečím dostávalo několik výtisků. 
Věnoval se zde například procesu s Rudol-
fem Slánským nebo s Miladou Horákovou. 
Dodnes zůstává nevyřčeným tajemstvím 
Tigridova spolupráce se CIA a potažmo 
finanční podpora CIA časopisu Svědectví. 
Od roku 1960 se Tigrid i s redakcí Svědectví 

přestěhoval do Paříže, kde zůstal až do 
návratu do Prahy po roce 1989.

Redakce Svědectví byla v Paříži vždy 
každému otevřena. Novým českosloven-
ským emigrantům, studentům na stáži nebo 
turistům. Kdo se nebál, mohl přijít. Někteří 
mu vytýkali tento nedostatek konspirace. 
Tigrid vždy říkal, že neodešel do emigrace, 
aby se tam bál.

Po svém návratu do Československa 
Tigrid opět psal, působil též jako ministr 
kultury. Jeho poslední článek polemizuje 
s brutálním vyhnáním Němců. Zemřel dob-
rovolně v roce 2003 v rodinném domě ve 
Francii.

Na zdi u domu čp. 39 v ulici U Starého 
hřbitova 3 v Praze 1 je umístěna bronzová 
pamětní deska s reliéfní podobiznou a tex-
tem: „V této ulici v domě č. 3 žil v letech 
1993–2003 novinář a politik Pavel Tigrid 
(1917–2003). Vydavatel exilového časopisu 
Svědectví významně přispěl k pádu komuni-
smu a obnově demokracie v naší zemi.“

◗ Kateřina Mikulcová, foto: wikimedia

Před 100 lety se narodil Pavel Tigrid

Jiří Schneider: Velvyslanec ČR 
v Izraeli v letech 1995–1998. 
Působil dlouhodobě na minister-
stvu zahraničních věcí (v letech 
2010–2014 jako 1. náměstek), 
byl programovým ředitelem praž-
ského Institutu bezpečnostních 
studií a od roku 2016 je ředitelem 
české pobočky Aspen Institute.

Pavla Tigrida jsem potkala párkrát, ale jedno setkání bylo delší... 
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Pamětní deska na domě, kde Pavel Tigrid žil.

➤
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První ročník festivalu izraelského 
filmu KOLNOA se konal v praž-
ském kině Pilotů 19. až 22. října. 
Festival představil 12 filmů. 
K vidění byly filmy hrané, doku-
menty i film pro děti. V Izraeli se 
ročně natočí mezi 20 až 30 filmy, 
dokumentů o něco více, ale jen 
minimum z nich dorazí k českému 
divákovi. Představa o životě v Izra-
eli je tak budována především 
zpravodajstvím nebo cestovatel-
skými pořady. KOLNOA konečně 
nabízí jiný pohled. O festivalu 
jsem si povídala s dvěma hlavními 
festivalovými hybateli: Terezou 
Regnerovou a Romanem Lesným.

Jak vznikl nápad na festival izraelského 
filmu? 
Tereza: Kolnoa se začala řešit už za mé 
předchůdkyně na ambasádě, protože izrael-
ský film si zaslouží větší propagaci a pozor-
nost. Všechny okolní země mají izraelské 
filmové festivaly, ale u nás pořád chyběl. 
Třeba na Slovensku mají už šestý ročník. 
Když jsem přišla na ambasádu, tak jsem se 
skontaktovala s Romanem Lesným, který 
stál u zrodu toho nápadu už s mojí před-
chůdkyní. Podařilo se nám vytvořit tým, 
do kterého jsem přivedla ještě majitele kina 
Pilotů a vznikl spolek Kolnoa, který je 
pořadatelem festivalu. Izraelská ambasáda 
poskytla záštitu a festival částečně spolufi-
nancovala. Našli jsme další sponzory, pod-
pořilo nás Ministerstvo kultury. Díky tomu 
všemu mohl vzniknout první ročník.

Jak jste vybírali filmy?
Roman: Protože jsme byli první ročník, 
bylo to těžké, museli jsme vybrat filmy, které 
nějak pokryjí celý rozsah izraelské kinema-
tografie. Tereza oslovila svého kolegu ze 
Slovenské ambasády, kde už měl festival 
šest ročníků. Pomohli nám i odborníci na 
blízkovýchodní film. Byli jsme omezeni 
číslem dvanáct, víc filmů jsme nemohli 
uvést. Ale myslím, že jsme vybrali dobrou 
strukturu, od každého něco. Jak nejnovější 
film Cukrář, tak starší filmy představené na 
různých festivalech dříve. 
Tereza: Pravdou je, že ani ty starší většinou 
nikdy nebyly uvedeny v Praze. Chtěli jsme 
hlavně rozmanitost. Ukázat, že Izrael je 
pestrá země a představit ho českým divá-
kům. Snažili jsme se ukázat různou proble-
matiku i žánry. Dokumenty i hrané filmy. 
Měli jsme tři premiéry. Palestinskou otázku, 

otázku ortodoxních židů, téma holocaustu, 
ale i obyčejný každodenní život. Podařilo se 
pozvat i režiséra a představitele hlavní role 
filmu Cukrář. 

Budou některé filmy k vidění i po skon-
čení festivalu?
Roman: Na příští rok plánujeme ozvěny 
pražského festivalu a chceme jít určitě také 
do regionů. Zatím se do české distribuce 
zakoupil Cukrář, který bude v kinech od 

začátku prosince. A možná ho koupí také 
Česká televize spolu s filmem Druhý syn, ale 
je to stále ještě v jednání. 
Tereza: Také se v současné době dokon-
čuje několikaleté jednání o podpisu oficiální 
česko -izraelské koprodukce. To je smlouva 
na vládní úrovni, která pak filmařům dává 
mnohem větší možnosti oboustranné spo-
lupráce a nyní ji má s Izraelem uzavřeno 
přibližně deset zemí. Jsou tam pak přesně 
nastavená pravidla a z Evropské unie má tuto 
smlouvu zatím třeba Německo a Bulharsko. 
Pokud vše dobře dopadne, smlouva by se 
měla podepsat v listopadu a už nyní se asi 
tři potenciálně koprodukční filmy připravují. 

Jaká byla návštěvnost festivalu? 
Roman: Celkem přišlo 1670 návštěvníků 
a někteří byli na více filmech. Nejsme ale 
soutěžní festival, takže se snažíme vybírat 
nejzajímavější filmy a ne ty třeba zcela 
nejúspěšnější. Po tomto ročníku už máme 

trochu představu, co lidi zajímá, a budeme 
se snažit dál vybírat filmy, které osloví české 
publikum. Velká část projekcí byla zcela 
vyprodaná a to je pro nás vodítko.

A co lidi v Praze tedy nejvíc zajímá?
Roman: Jednoznačně to byl Cukrář, který 
ale byl úspěšně uveden už v Karlových 
Varech. Na tom je zajímavé, že na největším 
počtu fotek z festivalu je hlavní představitel 
Cukráře, a to je Němec. Druhý nejzajíma-

vější film byl Zelený princ, což je film na 
pomezí dokumentu a hraného filmu. Vyso-
kou návštěvnost měl i Druhý syn, taková 
exkurze do palestinsko -izraelských vztahů, 
kde se vymění v porodnici synové izraelské 
a palestinské rodiny a hledá se pak i obecné 
řešení. Úplně se vymykal film Ben Gurion: 
epilog, což je film z nalezeného zapomenu-
tého rozhovoru s Ben Gurionem. 

A jaké jsou plány do dalšího ročníku?
Roman: Chtěli bychom udělat i sekci pro fil-
maře, platformu pro navazování profesionál-
ních kontaktů, spolupráci na filmech, tvůrčí 
workshop. Také rozšířit doprovodný pro-
gram. Kino Pilotů je skvělý prostor a časem 
by se dala přibrat i další místa. Určitě bychom 
chtěli přidat výstavu, koncerty a podobně.
Tereza: A jak jsme už říkali, moc chceme 
příští rok zorganizovat ozvěny Kolnoa 
v regionech. K tomu všemu budeme potře-
bovat další sponzory a podporu. Festival 
by měl být zajímavý a na úrovni, aby i pro 
případné sponzory byla čest se na něm podí-
let. Zájem ze strany diváků se letos jasně 
potvrdil a ze strany Izraele také. 

◗ Ptala se Kateřina Mikulcová,
foto Eugen Kukla

Kolnoa

Izraelský velvyslanec Daniel Meron zahajuje festival Kolnoa.

Tereza Regnerová je vedoucí 
kultury na Izraelské ambasádě.
Roman Lesný je podnikatel 
a nakladatel.

Festival izraelského filmu
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V dôsledku tragédie šoa sa radikálne zme-
nila štruktúra bratislavskej komunity. 

Ešte v roku 1940 v meste napočítali 15102 
Židov, po oslobodení ich počet klesol na 
približne 3500 osôb. Ako podotkol dlhoroč-
ný funkcionár Ústredného zväzu ŽNO 
Benjamin Eichler, veľkú časť z nich pritom 
netvorili bratislavskí rodáci, ale novoprisťa-
hovalci, najmä z východného Slovenska. 
Situáciu komunity ďalej skomplikovalo, že 
okrem Eliáša Katza v rokoch 1948–1949 
emigrovali všetci ortodoxní rabíni.

Zmenili sa aj hodnoty preživších. Niek-
torí reagovali na šoa stratou viery, iní sa 
zľakli represálií komunistickej moci. Odra-
zilo sa to i na Chanuke. Podľa tradície mal 
svietnik stáť na viditeľnom mieste: pri dve-
rách alebo na okne do ulice. Starí pamätníci 
s nostalgiou spomínali, ako medzi sveto-
vými vojnami tisícky sviečok osvetľovali 
ulice a zvestovali okoloidúcim zázrak, ktorý 
sa stal v Jeruzaleme. V nových pomeroch 
však Židia často túžili byť „neviditeľní“. Na 
verejnosti (a hlavne pred úradmi) zatajovali 
svoj „nevhodný“ pôvod. Napriek tomu Cha-
nuka v mnohých rodinách žila. Svietniky 
síce zvyčajne stáli tak, aby ich nik cudzí 
nemohol vidieť, niektoré staré zvyky upadli 
do zabudnutia. Zmenená podoba sviatku 
potvrdzovala závery sociologičky Tiny 
Gyarfásovej. Podľa nej „jednotlivci aj rodiny 
si dnes vytvárajú vlastný model z tradícií, 
ktoré si sami vyberú“.

Obľube sa naďalej tešili komunitné cha-
nukové podujatia. Dodnes patria k aktivi-
tám, na ktorých sa s potešením zúčastňujú 
všetky generácie členov obce. Pred novem-
brom 1989 prebiehali v starej Kuchyni na 
Zámockej ulici. Na úvod niektorý z funkcio-
nárov obce privítal prítomných a vysvetlil 
význam sviatku. Po vystúpeniach detí a mlá-
deže program vyvrcholil koncertom, ktorého 
hlavnou (neraz jedinou) zložkou boli židov-
ské piesne. Spev interpreta často nebolo 
počuť, lebo ho prehlušil nadšený divácky 
zbor…

Význam, aký pripisovali Chanuke, potvr-
dzujú staršie zápisnice zo zasadnutí predsta-
venstva ŽNO. Podľa zápisu z novembra 
1964 „…zamýšľame pre našich členov a ich 
rodinných príslušníkov Chanuka posedenie 
s rituálnym a kultúrnym programom uspo-
riadať. Požiadali sme Dr. Pénasa v Buda-
pešti a p. Heitlingera v Prahe, aby nám 2–3 
židovských spevákov sprostredkovali, ktorí 
by liturgické a jidiš spevy predniesli. Pán 

hlavný rabín už nám prisľúbil, že prednesie 
svoj prejav pratitulom ‚Význam Chanukie‘. 
Pán Dr. Eichler referoval, že v tejto veci už 
mal telefonický rozhovor s p. Heitlingerom 
z Prahy, ktorý mu oznámil, že operný spevák 
p. Singer z Prahy ešte s jedným žid. spevá-
kom by boli ochotní 6. decembra odpoludnia 
u nás účinkovať s týmito podmienkami: 
honorár po Kčs 500, spolu Kčs 1000 – cesta 
s lietadlom pre obidvoch tam a späť a hote-
lovú izbu zo 6. na 7. decembra. Predstaven-
stvo tieto podmienky jednohlasne prijalo. 
V prípade, že do utorka 17. novembra nedo-
staneme z Budapešti odpoveď, v stredu 18. 
novembra oznámime p. Heitlingerovi, že 
žiadané podmienky prijmeme a aby p. Sin-
ger a jeho kolega nám ihneď záväzne potvr-
dili, že našu pozvánku prijímajú. Po obdr-
žaní odpovedi ihneď odpošleme pozvánky 
našim členom. Ďalej sa predstavenstvo 
uznieslo, režijný príspevok budeme žiadať 
od jednej osoby Kčs 10. Mládež bude mať 
voľný vstup. Program Chanuka posedenie 
vypracuje prezídium.“

V päťdesiatych či šesťdesiatych rokoch 
koncerty často organizoval profesor Teodor 
Tessler (sám alebo s manželkou). V období 
normalizácie (ale aj v prvých rokoch po než-
nej revolúcii) prevzal od neho štafetu spevák 
Novej scény Zolo Lenský.

Po novembri 1989 už staré priestory na 
Zámockej ulici prestali vyhovovať. Zvýšený 
záujem, rastúca odvaha členov komunity, ale 
aj neutešený stav starej kuchyne vyvolali 
potrebu premiestniť akcie do väčších podni-
kov. Už v roku 1990 oslávili Chanuku 
v reprezentačných priestoroch Reduty. 
Program si naďalej zachováva tradičnú 
podobu. V prvej časti sa opiera hlavne 
o vystúpenie najmladších generácií. Poduja-
tie vrcholí koncertom. V priebehu rokov sa 
vystriedali rôzne žánre od klezmeru cez fol-
klór, populárnych spevákov po vážnu hudbu. 
Bez ohľadu na osobnosť a hudobný štýl 
interpreta, repertoár (alebo aspoň jeho časť) 
obsahuje tradičné židovské piesne.

Do roku 1993 boli stretnutia v Kuchyni 
jedinou formou komunitných osláv Cha-
nuky. Príchod rabína Barucha Myersa v júli 
1993 však priniesol novinku. Prakticky 
okamžite predložil návrh verejného zapaľo-
vania chanukových svetiel v uliciach mesta. 
Podľa jeho názoru tisícky „stratených“ svie-
čok v židovských domácnostiach mala 
nahradiť jediná, zato pre každého viditeľná 
chanukia v uliciach Bratislavy. Predstaven-

stvo ŽNO projekt schválilo. Monumentálny 
svietnik, vysoký viac než 4 metre, vytvoril 
z oceľových rúr sochár Valerián Trabalka.

Napriek organizačným komplikáciám 
„experiment“ skončil úspechom. Za účasti 
nedávno zvoleného prezidenta SR Michala 
Kováča po desaťročiach opäť prebehla 
oslava židovského sviatku na verejnosti. 
Slávnostný akt sa konal na mieste veľkej 
ortodoxnej synagógy, ktorú zničili v roku 
1959. Neskôr zapaľovanie preniesli na 
Rybné námestie, kde neďaleko monumentál-
neho Dómu v minulosti stála neologická 
synagóga, ktorú v roku 1969 zbúrali kvôli 
novému mostu. V súčasnosti šamesa zapa-
ľujú pri svietniku. V prvých rokoch však 
verejný charakter obradu umocňovalo, že ho 
zapálili pri hrobe známeho rabína Chatama 
Sofera. Odtiaľ členovia Slovenskej únie 
židovskej mládeže bežali so zapálenou fak-
ľou po nábreží Dunaja až k svietniku.

9. december 1993 založil novú tradíciu, 
s ktorou sa rýchlo stotožnila nielen komu-
nita, ale aj predstavitelia štátnych či miest-
nych orgánov a obyvatelia mesta. Pozvanie 
na akt zapaľovania postupne prijali naprí-
klad vtedajší predseda NRSR (a neskorší 
prezident) Ivan Gašparovič, jeho predchodca 
Jozef Mikloško, bratislavskí primátori, via-
cerí vládni a politickí činitelia, diplomati či 
osobnosti zo sveta kultúry a umenia.

◗ Peter Salner, Ústav etnológie SAV

Chanuka 2010 v Bratislave.

historie

Nechcem sa tu zaoberať históriou Chanuky, lebo podobných článkov ponúkne toto číslo určite viac. 
Pokúsim sa priblížiť premeny, ktorými v posledných desaťročiach prešiel tento sviatok v Bratislave.

Happy Chanuka
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My židé neslavíme Vánoce, nezdobíme vánoční stromeček, neku-
cháme štědrovečerního kapra, nepečeme vánoční cukroví, 

nezpíváme vánoční koledy, neoslavujeme narození Ježíše a zcela 
logicky také nemáme žádného Ježíška přinášejícího vánoční dárky. 
I když se mnozí z nás připojují k oslavě Vánoc jako svátku, který 
chceme strávit se svými nežidovskými přáteli či členy rodiny, 
Vánoce jednoduše netvoří součást naší kulturní a náboženské tradice. 
Jak již bylo naznačeno, přibližně ve stejném čase však slavíme 
Chanuku, která je pro nás připomínkou znovuzasvěcení Chrámu 
v Jeruzalémě poté, co židovský národ v čele s Jehudou Makabejským 
a jeho bratry statečně porazil vojska Antiocha IV. Epifana, který byl 
zodpovědný za vyplenění a znesvěcení Chrámu. Podle naší tradice se 
v té době udály dva zázraky. Prvním bylo zmíněné vojenské vítězství 
Makabejců nad obrovskou přesilou a druhým spirituální vítězství, 
které se projevilo tím, že troška oleje pro chrámovou menóru překva-
pivě vystačila místo jednoho na celých osm dní. Na památku těchto 
dnů proto zapalujeme svíce na chanukiji, svícnu s osmi plus jedním 
ramenem, na oleji smažíme latkes, židovské bramboráky, zpíváme 
chanukové písně a vyprávíme si chanukový příběh. Mnozí z nás se 
nechali inspirovat postavou Ježíška a po vyjednávání s našimi dětmi 
jsme zavedli Mojžíška, jehož role spočívá rovněž v přinášení dárků, 
ale na rozdíl od svého kolegy nemá práci pouze jeden den, ale celých 
osm.

Vidíme, že Vánoce i Chanuka mají různý historický původ a zcela 
odlišnou symboliku a zvyky. Je tedy nasnadě říct, že nemají abso-
lutně nic společného. Je tomu ale skutečně tak?

Po definitivním zničení Chrámu římskými vojáky v roce 70 o. l. 
se mnozí rabíni domnívali, že důvod k oslavování pominul, a proto 
měli v úmyslu Chanuku zcela zrušit. Nakonec však nalezli ještě jeden 
důvod k jejímu slavení, který jí umožnil zachovat se. Jejich vysvět-
lení můžeme nalézt v Talmudu: „Když Adam viděl, že se den zkra-
cuje, řekl si: ‚Běda mi, snad proto, že jsem zhřešil, se svět kolem mne 
stává temnějším a navrací se do stavu chaosu a zmatení. Toto je 
způsob smrti, ke kterému mne odsoudila Nebesa!‘ Tak začal držet 
osmidenní půst. Ale když si povšimnul zimního slunovratu a zpozoro-
val, jak se den prodlužuje, řekl: ‚Toto je způsob, jakým funguje svět.‘ 
A zahájil osmidenní slavnost. V následujícím roce stanovil oba jako 
svátky.“ (BT, Avoda zara 8a) Tuto osmidenní slavnost rabíni ztotož-
nili s Chanukou. Původně historický svátek tak získává nový univer-
zální rozměr, kterým je lidská potřeba naděje.

Současný svět je díky internetu, médiím a letecké dopravě velmi 
malý, ale snad o to víc roztříštěný. A jsou to právě důsledky této 
roztříštěností, které představují jednu z největších hrozeb pro naši 
budoucnost a budoucnost našich dětí. Rozevírají se nůžky mezi civi-
lizacemi, národy, etniky, bohatými a chudými, o slovo se hlásí poli-
tický či náboženský extremismus všeho druhu a ze všech stran se 
zdůrazňují vzájemné rozdíly. To se však neděje za účelem respektu 
k druhému, ale hnacím motorem je urputná snaha přetvořit jej ke 
svému obrazu, vnutit mu vlastní kulturu, víru, názory, symboly 
a zvyky. Místo toho, abychom se soustředili na nalézání toho, co nás 
spojuje, soupeříme v tom, kdo najde více odlišností.

Přestože neexistuje explicitní podobnost mezi Chanukou a Váno-
cemi, pokud se podíváme za symboly a zvyky, odhalíme, že základ-
ním prvkem, který oba dva svátky spojuje, je potřeba naděje upro-
střed období, kterému vládne temnota. Pro židy je tato naděje 

symbolizována oslavou chanukového zázraku, pro křesťany připo-
mínkou narození Ježíše, pro ty z nás, kteří jsou nenáboženští, může 
být zosobněna setkáváním rodin u společného štědrovečerního stolu.

Talmudický příběh o Adamovi nás učí, že každá lidská bytost 
potřebuje k životu naději. Hodnota druhého by neměla záviset na tom, 
do jaké míry se nám podobá svým vnějším zjevem. Stejně jako talmu-
dičtí učenci bychom se měli dívat za konkrétní symboly a obrazy 
a pokusit se nalézt to, co stojí za nimi. Ačkoliv jsou pro každou kul-
turní či náboženskou tradici životně důležité a jejich variabilita je tím, 
co tvoří tento svět tak zajímavým a krásným, nikdy by nás neměly 
vést k tomu, abychom se kvůli nim nenáviděli.

Využijme proto nadcházející sváteční dny k přemýšlení nad tím, 
jak bychom se jako lidské bytosti mohli přiblížit zejména těm, kteří 
jsou zdánlivě odlišní – bez toho, abychom se je pokoušeli měnit. 
A jak bychom si mohli předat naději, bez které bychom nemohli 
přežít ani jediný den. Čiňme tak s vědomím toho, že „svíčka jednoho 
člověka může přinést světlo mnohým“. (BT, Šabat 122a) Chanuka 
sameach či veselé Vánoce všem čtenářům Maskilu!

◗ David Maxa

Židovský svátek Chanuka pravidelně nastává v přibližně stejném období jako křesťanské Vánoce. Snad i to 
vede mnohé k myšlence, že Chanuka jsou vlastně takové židovské Vánoce.  Je to ale skutečně tak?

Mezináboženský dialog:
Co mají společného Chanuka a Vánoce?
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V septembri som bol v Prahe. 
Zúčastnil som sa na zaujímavej 
konferencii, absolvoval príjemné 
prechádzky jesenným večerným 
mestom a konečne som navštívil 
výstavu Labyrintem normalizace.

V socializme som strávil väčšiu časť 
doterajšieho života, v pražskej obci aktívne 
pôsobili moji blízki príbuzní z matkinej 
strany a zaujímalo ma, či sa ich mená a tváre 
objavia na paneloch. Navyše sa týmto obdo-
bím zaoberám (okrem iných tém) aj odborne. 
Bol som preto zvedavý, ako sa Martin Šmok 
vyrovná so zložitou témou.

Výstavu určite niekto pochváli, iného zas 
rozčúlila, pretože mu v nej niečo chýba 
(alebo naopak, sú tam údaje, ktoré ho nepo-
tešili). Mne urobila radosť (aj preto, že na 
paneloch nechýbali spomenutí príbuzní), ale 
hlavne ma inšpirovala.

Doma som si oživil spomienky na to, ako 
sa vtedajší činovníci bratislavskej obce usi-
lovali dať cisárovi, čo je cisárovo, aby im on 
za to láskavo dovolil dať bohu, čo je božie. 
Listovanie v starých zápisniciach a iných 
dokumentoch potvrdilo, že socializmus 
nebol len jeden. Iná bola doba krátkej nádeje 
rokov štyridsiatych, strašné roky päťdesiate, 
eufória šesťdesiatych rokov, ktorú nemilo-
srdne zlikvidoval august 1968 a ako šľa-
hačka na torte dve desaťročia normalizácie. 
Bez ohľadu na konkrétnu situáciu išlo vždy 
o dobré úmysly, ktoré končili niekedy 
malým víťazstvom, častejšie však veľkou 
porážkou či dokonca ľudským zlyhaním.

S odstupom času a v inom režime je 
zážitkom a pôžitkom čítať newspeak päťde-
siatych rokov. Priestor nedovolí venovať 
tejto problematike zaslúženú pozornosť, 
preto musia stačiť dva úryvky: Prvý, z roku 
1954, geniálne spojil predvolebnú agitku so 
sviatkom Pesach: „Blížia sa voľby do Národ-
ných výborov, čím prechádzajú vedenia 
ľudových správ do rúk výborov, zvolených 
ľudom. Zákony o národných výboroch obsa-
hujú najdemokratickejší volebný poriadok, 
ktorý sa nedá porovnať s volebnými pred-
pismi kapitalistických štátov, kde ešte teraz 
majú právo voliť iba privilegované osoby, 
kdežto u nás má volebné právo každý občan, 
poť. občanka bez rozdielu ich postavenia, 
zamestnania a ich sociálnych a spoločen-
ských pomerov, tiež bez rozdielu ich nábo-
ženskej príslušnosti. Túto rovnoprávnosť 
nám zaručuje ľudovodemokratické zriadenie 
našej vlasti a je morálnou povinnosťou kaž-
dého z nás správne hodnotiť tieto vzácne 
výdobytky.

Za krátku dobu slávime Pésach, Sviatok 
Slobody našich predkov, pri ktorej príleži-
tosti máme pamätať v prvom rade na tú 

skutočnú slobodu, ktorá sa nám dostala 
zásluhou spravodlivého vedenia vlády nášho 
štátu. Vstupujeme do významného obdobia 
s cennými výsledkami, dosiahnutými na všet-
kých úsekoch budovania našej vlasti. Je 
našou povinnosťou, teda povinnosťou všet-
kých členov židovskej náboženskej spoloč-
nosti sa v plnom počte zúčastniť volieb 
Národných výborov, čím dokumentujeme 
našu dôveru k Ústrednému akčnému výboru 

Národného frontu, ktorý si právom zasluhuje 
najvyššieho uznania.

Sme presvedčení, že každý z našich 
súvercov má vhodné pochopenie a porozu-
menie pre demokratické voľby do Národ-
ných výborov a že každý z nás sa tiež 
aktívne zúčastňuje na predvolebnej kam-
pani a správnym spôsobom presvedčováva 
svojich spoluobčanov.

Teraz, keď sa pripravujeme k sviatku 
Pésach, ktorý oslavujeme na slobodnej zemi 
Československej, máme sa s vďačnosťou 
a s celým naším úsilím pričiniť k tomu, aby 
sa dostali do Národných výborov občania 
najlepšej kvality, ktorí i predtým bojovali za 
našu krvou vykúpenú slobodu a ktorí si budú 
tiež vedieť túto udržať.“

Možno ešte väčšiu perlu predstavuje pre-
jav Benjamina Eichlera pri príležitosti 150. 
výročia príchodu Chatama Sofera do Brati-
slavy. Slávnosť sa uskutočnila 21. októbra 
1956 v reprezentatívnych priestoroch brati-
slavskej Starej radnice: „Občania židov-
ského vierovyznania Slovenska so zvláštnym 
zadosťučinením a s radosťou oslavujú 150. 
jubileum inštalácie veľkého židovského 
učenca Moše Schreibera – Chatam Sofera za 
hlavného rabína židovskej náboženskej obce 
v Bratislave. Táto oslava sa koná na slobod-
nej zemi Československej, kde nám je 
ústavne zaručená náboženská sloboda. Pri-
dŕžame sa učeniu tohto velikána širokej 
koncepcie, ktorý hlásal len a len znášanli-
vosť medzi ľuďmi bez rozdielu tried a nábo-
ženstva, takže zachovávanie jeho odkazu 
smeruje vlastne k súčasnému úsiliu ľudu 

dobrej vôle a k výstavbe socializmu a k udr-
žaniu svetového mieru.“

Eufóriu šesťdesiatych rokov najlepšie 
ilustruje úsilie vybudovať v priestoroch neo-
logickej synagógy na Rybnom námestí 
židovské múzeum a vystaviť v ňom pred-
mety, ktoré zozbieral zberateľ, architekt 
a člen predstavenstva ŽNO Eugen Bárkány. 
Optimistické zápisnice zo zasadnutí predsta-
venstva vyvolávajú dojem, že úspech bol na 

dosah ruky. Mali predsa kvalitné predmety, 
vhodné priestory, nechýbali ani sľuby či 
dokonca predbežné súhlasy kompetentných 
činiteľov. Napokon, ako obyčajne, všetko 
bolo inak. Koncom roka 1967 zomrel po 
ťažkej chorobe Eugen Barkány. 21. augusta 
1968 začala okupácia a následná emigrácia 
väčšiny židovskej mladej a strednej generá-
cie. Do tretice všetkého zlého v roku 1969 
synagógu zbúrali. Padla za obeť novému 
mostu cez Dunaj.

Normalizáciu v sedemdesiatych a osem-
desiatych rokoch pretrpela „komunita pod 
kontrolou“ v hlbokej apatii. Stav obce naj-
lepšie charakterizuje zúfalý obežník z roku 
1986: „Niektorí naši spoluveriaci pochopili 
situáciu, v ktorej sa obec nachádza, a stali sa 
novými pravidelnými účastníkmi našich 
pobožností. Žiaľ je to len niekoľko jednotliv-
cov, ktorí svojou chvályhodnou prítomnos-
ťou nemôžu zabezpečiť pravidelný a trvalý 
minjan. Sme presvedčení, že by i tým naším 
členom, ktorí sa zúčastňujú pravidelne 
bohoslužieb, nebolo ľahostajné, ak by v deň 
’Jahrzeit‘ nemali možnosť pomodliť sa kadiš 
za svojich drahých zosnulých s minjanom.

V tejto situácii sa obraciame na našich 
bratislavských veriacich, aby nepripustili 
stav, že našou ľahostajnosťou by mohlo 
slovo božie v našom meste zaniknúť. Pred-
stavenstvo náboženskej obce apeluje a prosí, 
aby ste urobili všetko pre zachovanie min-
janu, ktorý je zásadnou podstatou existencie 
náboženskej obce.“

K tomu niet čo dodať…
◗ Peter Salner, Ústav etnológie SAV

Vzpomínka na socialismus

Pohľad na zbierky v neologickej synagóge. (z knihy P. Salner: Mozaika židovskej Bratislavy, Marenčin PT, 2007)
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Jak kluby vznikly?
Vznik sportovních klubů začíná v 19. 

století. Rozvoj sportu jako trávení volného 
času a zdravého životního stylu zasáhl 
i židovské komunity. Židé se více sekulari-
zovali, zmizela nutnost žít v ghettu. Přesto 
však mnohdy židé nesměli být členy běž-
ných sportovních spolků. V Turecku se 
židovští sportovci proto rozhodli, že si založí 
vlastní klub. Z podobných důvodů začaly 
postupně vznikat židovské sportovní spolky 
i v dalších zemích. Na jejich podporu se 
záhy vytvořila světová organizace.

Židovské sportovní kluby se současně 
utvářely i tam, kde Židé nebyli takto diskri-
minováni, například v předválečném Česko-
slovensku. Zde vznikly kluby Hagibor, 
Makabi, Hakoach a Bar Kochba. Hagibor 
znamená hrdina a Hakoach síla. Makabi 
a Bar Kochba zase upomínají na vůdce 
dvou starověkých židovských povstání proti 
utlačovatelům. Ve filozofii klubů se často 
snoubil sport se sionismem a skautingem. 
Mnozí členové stihli vycestovat do Izraele 
ještě ve třicátých letech a nepřímo si zachrá-
nit život.

V roce 1936 Unie Makabi v ČSR sdružo-
val 82 oddílů a se svými více než 10 300 
členy byl jednou z nejpočetnějších židov-
ských organizací v republice. Mezi vý -
znamné reprezentanty židovského sportu 
v předválečném Československu patří teni-
sta Ladislav Hecht nebo reprezentanti ČSR 
v plavání a vodním pólu Pavel Steiner a Kurt 
Epstein.

Po druhé světové válce se činnost 
ne obnovila. Kdy tedy vzniklo novodobé 
Hakoach?

Činnost se obnovila až po sametové revo-
luci. Vzniklo nejdřív Makabbi, ale to se pak 
rozpadlo. Hakoach vznikl až v roce 1994. 
Byla to parta nadšenců, a když jsem po svém 
příchodu viděl, jak se členství rozrůstá, sna-
žil jsem se nastolit nějaký řád. Hlavně jsem 
se snažil, aby byl Hakoach vidět a aby o něm 
vědělo co nejvíce lidí. Vždycky jsme říkali, 
že patříme k sobě. Pod hlavičkou Hakoach 
jsme nejen sportovali, ale poznávali různé 
kouty Česka. Za tu dobu máme hodně spo-
lečných zážitků, a ty jsou k nezaplacení. Je 
to kus života. Když jsem přebíral Hakoach 
po Frantovi Fendrychovi, byla to dobře fun-
gující organizace. Když jsem Hakoach pře-
dával, měl řádově 200 členů a dělali jsme 

spoustu věcí. Jak pravidelné sportování, tak 
jednorázové akce. Uspořádali jsme třeba 
Makabi day pro děti v Laudeově škole 
a další. Také jsme se aktivně zapojili do 
evropského a světového hnutí Maccabi 
(EMC a MWU) a vysílali jsme sportovce na 
evropské a světové Makabiády.

Jaká je historie pravidelných sportov-
ních her Hakoach v České republice?

Původně se konaly v Děčíně jako Markův 
memoriál. Později jsme je nazývali „Letní 
sportovní hry Hakoach“. Na jaře roku 2002 
jsme se rozhodli, že sportovní hry nebudou 
každý rok v Děčíně, ale budou se stěhovat 
a postupně budou putovat po dalších židov-
ských obcích po celé České republice. To 
bylo moc dobré rozhodnutí, zejména když se 
v létě roku 2002 přihnaly povodně a Děčín 
byl zaplavený. Ale my jsme už byli v Plzni, 
což bylo první město v řadě. Bylo to šťastné 
řešení a díky tomu se hry konaly. A od té 
doby je pořádáme pokaždé v jiném městě 
vždy ve spolupráci s místní židovskou obcí. 
Vystřídali jsme už téměř všechny židovské 
obce, někde jsme oslovili i místní úřad. 
Pořádali jsme například hry v Boskovicích 
a díky podpoře místní radnice to byly jedny 
z nejpompéznějších her vůbec. Vyvrchole-
ním těchto her byl turnaj v malé kopané, 
kterého se účastnilo i družstvo radnice 
města.

Na hrách byla vždycky velká účast, 
řádově 80 účastníků. Přípravy byly samo-
zřejmě pokaždé náročné a šlo to jen díky 

místní pomoci. Když se podívám zpátky 
a měl bych hodnotit, musím říct, že vždy 
jsme se na obcích setkávali s vřelým přijetím 
a ohromnou podporou. Mám -li vybrat tu nej 
nej, tak to byly Karlovy Vary pod vedením 
Pavla Rubína.

Vždycky jsem říkal, že chci lidi přivést 
i do míst, kam by třeba sami nejeli, a  sezna-
movat je s těmi, se kterými by se jinak ani 
nesetkali. Viděl jsem to jako možnost ukázat 
lidem v mimopražských obcích, že židovské 
společenství není jenom náboženství a mod-
lení, ale to jsou i jiné aktivity. A sport je 
jedna z činností, která k nim patří. V někte-
rých obcích naše hry skutečně vzbudily 
zájem o sport. Při našich akcích jsme samo-
zřejmě nezapomínali připomenout také tra-
dice judaismu.

Fungují sportovní kluby i mimo Prahu?
Ovšem že ano. Dlouhodobě funguje 

Makabi Brno, nově Makabi Karlovy Vary. 
Pavel Rubín jako současný předseda Židov-
ské obce v Karlových Varech je aktivní spor-
tovec a hlavně díky jeho úsilí sportovní klub 
vznikl. Existuje také šachový klub Steintz, 
který vede František Bányai. A v jednání je 
založení sportovního klubu v Olomouci.

Jaké je aktuálně věkové složení? Láká 
sport i mladé?

V době, kdy Hakoach vznikl, v něm byli 
lidé mezi třiceti a čtyřiceti. Ale to už je 
pomalu třicet let. Nevím, jestli jsme někde 
udělali chybu, ale nedokázali jsme přitáh-

Sportovci vydrží

➤

„Prostřednictvím sportu pomáháme vracet život do komunity, otevíráme bránu k židovským kořenům v kaž-
dém z nás.“ To je heslo židovského sportovního klubu Hakoach, který navazuje na předválečnou tradici židov-
ských sportovních klubů. S bývalým předsedou Hakoach Petrem Wellemínem jsme si povídali nejen o sportu

Česká výprava na Evropských makabijských hrách 2003
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spor t

nout větší počet mladších. Snažil jsem se 
vždy vést Hakoach jako otevřenou organi-
zaci, neboť si myslím, že uzavírání vzbuzuje 
antipatie a antisemitismus. Dodnes máme 
mezi sebou lidi, kteří nemají židovský 
původ, a jsou to velice dobří členové a kama-
rádi. Přesto věřím v pokračování klubu. Jarní 
turistiky se letos zúčastnilo několik rodin 
s malými dětmi a o letních prázdninách pod 
křídly Hakoach s úspěchem proběhl příměst-
ský tábor pro děti.

Jak funguje prakticky?
Hakoach zastřešuje všechny aktivity 

a výbor se snaží ze všech sil zajistit dobré 
podmínky. Ale jednotlivé disciplíny musí 
mít vždycky někdo na starost. Kdo daný 
sport ovládá, umí přitáhnout lidi a je dobrý 
i po organizační stránce. Přišla třeba sku-
pina, že chtějí hrát badminton, vedení Hako-
ach řekne, fajn, tak nám řekněte, kdy a kde 
si chcete pronajmout halu, my to zaplatíme, 
ale vaše parta už musí zkoordinovat zájemce. 
Kdy, kdo s kým hraje a podobně. Dnes je to 
jedna z oblíbených pravidelných sportovních 
disciplín. Bohužel nám organizace jednotli-
vých aktivit trochu vázne, chybí nám ze -
jména schopní koordinátoři, ale ubývá 
i samotných zájemců. Víc jsme sázeli na 

spolupráci s Lauderovými školami, ale děti 
mají svoje aktivity a také jich hodně dojíždí 
přes celou Prahu a na další sport už pak 
nikam jezdit nestíhají.

Výbor Hakoach ale také zastupuje ostatní 
české židovské sportovní kluby, shání granty 
a dary a organizuje reprezentaci na vrchol-
ných Maccabi událostech. To je velká zátěž 
a odpovědnost. 

Na spadnutí je vznik Unie Makabi CZ, 
která by se měla postarat o vše, co je spojené 
se zahraničím a mimo to koordinovat činnost 
domácích sportovních klubů. Myslím, že 
vzhledem k vývoji je to správná cesta.

Jaké sporty tedy nyní Hakoach nabízí? 
V tuhle chvíli funguje volejbal, badmin-

ton, momentálně i plavání. Během zimy se 
určitě zase uskuteční lyžařská výprava. Dřív 
jsme pravidelně vyjížděli na běžky alespoň 
na jeden den, a bylo to skvělé. Vždycky se 
řeklo, kdy je sraz, najal se autobus a teprve až 
v autobuse jsme se dohodli, kam se pojede 
běžkovat. V létě se jezdí na kola, na vodu. 
Ale když přijdou lidé s nápadem na další 
sporty, budeme jen rádi, zvlášť pokud se 
najde někdo, kdo bude daný sport organizo-
vat. Teď to začíná vypadat nadějně s věko-
vou skupinou zvanou „rodiny s dětmi“. 

Docela jich mezi členy přibývá a snaží se 
vymýšlet i akce pro děti. Je totiž důležité, aby 
se děti seznamovaly se sportem už od nejút-
lejšího věku. Sportovec řeší životní problémy 
vždy jinak, s lidmi pak vychází také jinak než 
člověk, který nikdy nesportoval. Když židi 
utíkali před nacisty, tak šli přes hory. A kdo 
vydržel? Jenom ti fyzicky zdatní. Sportovci, 
skauti. A my nevíme, co se kdy může stát 
a do jaké situace se dostaneme.

Na co tedy případné nové členy 
pozvete? Proč vůbec spojovat židovství 
a sport? 

Myslim, že Hakoach je dobrá vstupní 
brána do židovské komunity pro lidi, kteří se 
jinak ostýchají jít na obec, když tam nikoho 
neznají. Také pro ty, které moc nezajímá 

náboženství, ale chtějí někam patřit a cítí 
sounáležitost se židovskou komunitou. 
Nakonec si pak třeba i najdou cestu k nábo-
ženství. Na jednom z Hakoach triček je nápis 
„Z kavárny na sportoviště a rychle zpět“. 
Není to tedy jen sport, po volejbalu se jde 
vždycky na pivo. Společné zážitky a komu-
nita jsou to hlavní. 

Na závěr přijměte pozvání na 9. reprezen-
tační ples Hakoach, který se bude konat 
17. února 2018 v Hlubočepském zámečku.

◗ Ptala se Kateřina Mikulcová, 
foto archiv Petra Wellemína

Sázava 2006.

Itálie 2007, lyžování ve Valdi Fassa.

Kamila Kohoutová (doktorandka HTF UK 
v oboru judaistika): Současný stav demokra-
cie v ČR hodnotím pozitivně. 17. listopad 
připomíná vítězství nad minulým režimem, 
který se zdá být dávno pryč. To však nezna-
mená, že dnes není za co bojovat. Ve světle 
posledních voleb je tomu spíš naopak. Blí-
žící se svátek ve mně jako každý rok jitří 
spoustu otázek. Jednou z hodnot, která bývá 
s demokracií obvykle spojována, je tole-
rance. V našem prostředí se ale musíme ptát, 
jestli můžeme být tolerantní k antisemiti-
smu, k podněcování nenávisti a rasismu. 
Antisemitismus nás  bytostně zajímá a stejně 
tak by nás měla zajímat i demokracie.

Ruth Jochanan Weiniger (novinářka 
a religionistka): Máme demokracii jako sys-
tém, něco jiného je ale demokratické myš-
lení. Volby nám ukázaly, že mnoho z nás 
považuje demokracii za něco, co se dá poza-
stavit, když je to moc komplikované. Pokud 
jde o svobodu slova, máme v tomto smyslu 
dobrou legislativu a je spíš otázka, zda by 
nebylo dobré ji ještě rozšířit: to, že slovní 
vyjadřování některých postojů je mimo 
zákon, jim dodává na přitažlivosti. Nábožen-
ská svoboda je na dobré úrovni, sílí však 
poptávka po jejím omezení. Antisemitismus 
vždy nějaký bude. Jako Židé bychom si měli 
všímat, že antisemitismus se notoricky pojí 

s nenávistí vůči dalším menšinám, a nesmíme 
dělat, že nás se to netýká.

Aleš Weiss (judaista a religionista): I když 
svobodu slova i náboženství máme, trochu 
se o demokracii bojím. Těsné propojení poli-
tické a ekonomické moci a snadnost, s níž 
lze těžit z pouhého strachu z invaze „mus-
limských hord“, mě zneklidňuje. Po výsled-
cích z nedávných voleb se nemohu zbavit 
dojmu, že mnoho lidí si vlastně neuvědo-
muje, co má. I když antisemitismus v Česku 
samozřejmě existuje, situace je v souhrnu 
velmi dobrá. 

◗ redakce

17. listopad je dnem boje za svobodu a demokracii. Jak dnes hodnotíte demokracii v Česku, 
míru svobody slova a náboženské svobody? Vnímáte zde nějakou formu antisemitismu 
a setkali jste se s jeho projevy?

Anketa Maskilu

kislev 5778 • 11
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Tento článek se nám nechtěl vejít 
do předešlých čísel, letní 
vzpomínka snad nezaškodí. Den 
židovských památek se letos konal 
teprve podruhé. V neděli 13. srpna 
se na jeden den otevřely brány 
čtyř desítek vybraných židovských 
pamětihodností v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku. My jsme 
zamířili do východočeského 
Žamberka.

K návštěvě vybízely zejména hřbitovy 
a synagogy, které nejsou volně přístupné, 
anebo ty, které v posledních letech prošly 
rekonstrukcí. Čtyři desítky objektů není 
mnoho, ale organizátorům šlo o to, aby 
nabídli objekty připravené pro „turistický 
ruch“. A navíc se ten den neplatilo vstupné.

Židovská obec v Žamberku po holo-
caustu zanikla, tak jako většina obcí na 
našem území, a bývalé synagogy dnes často 
slouží jinému účelu. Za druhé světové války 
nacisté zničili na 70 synagog a dalších 105 
nepřežilo čtyřicet let vlády komunistického 
režimu. Řada hřbitovů byla zničena, většina 
však přežívá, i když jsou opuštěné – 
a macevy zvláštních tvarů a většinou s niko-
liv českými nápisy lákají vandaly. Na druhou 
stranu můžeme v polistopadové době pozo-
rovat zvýšený zájem o židovské památky. 
Tomu napomáhá i skutečnost, že desítky 
objektů už prošly renovací.

I na žamberském židovském hřbitově 
bylo to odpoledne poměrně plno. Zájemce 
po rozlehlém hřbitově provázela pracovnice 
zdejšího městského muzea Vlaďka Šulcová. 
Laskavá průvodkyně, která se ujala návštěv-
níků ve svém osobním volnu, měla naštěstí 
dost trpělivosti, aby zodpovídala stále stejné 
dotazy, často svědčící o nevalné orientaci 
tazatelů v otázkách kolem židovství. Vítala 
návštěvníky v ohelu, domku Pohřebního 
bratrstva, kde je nainstalována malá výstava 
dokumentů o historii Židů v žamberském 
okolí. Jak poznamenala, když se jenom ote-
vře a návštěvník chodí po hřbitově sám, 
mnohdy se stane, že mu uniknou právě ty 
nejdůležitější věci nebo drobné zajímavosti.

S těmi, co sem jezdí za předky, 
se známe

Židovský hřbitov leží v blízkosti muzea 
a býval volně přístupný, zavíral se jen přes 

víkend a v období svátků. V říjnu 2006 jej 
však poničil vandal, teprve čtrnáctiletý žák 
Speciální základní školy, který trpí duševní 
chorobou. Od té doby se hřbitov zamyká. 
Pokud se nějaký návštěvník nahlásí předem, 
rádi mu pracovníci muzea poskytnou výklad. 
„Vážní zájemci si většinou žádají mne, 
s těmi, co sem jezdí za svými předky, se už 
známe,“ říká s trochou oprávněné pýchy 
paní Vlaďka. „V muzeu pracuji již delší čas 
a téma židovství mne vždycky zajímalo, 
protože bylo za minulého režimu prakticky 
nedostupné. O Židech mám poměrně hodně 
načteno a absolvovala jsem nespočet besed, 
přednášek a soukromých rozhovorů s pamět-
níky. A Den židovských památek byl výji-
mečný tím, že se snad každý, kdo přišel, 
opravdu ‚zajímal‘. Měla jsem z toho moc 
hezký pocit. 14. srpna 2016 proběhl první 
Den židovských památek, ale tehdy přišlo 
jen asi třicet osob, letos asi čtyřnásobek. 
V průběhu roku mnoho zájemců o návštěvu 
hřbitova nemáme, spíš přijdou ti, co projíž-
dějí kolem a všimnou si budovy s šesticípou 
hvězdou. Když někdo v muzeu u ‚židovské 
vitríny‘ ve stálé expozici zareaguje, tak mu 
hned nabídnu prohlídku hřbitova zdarma.“

Hřbitov leží na trase výletního okruhu po 
zajímavých památkách ve městě, zájemci jej 
nemohou minout na cestě mezi návštěvou 
muzea a výstupem na Tyršovu rozhlednu 
zvanou Rozárka. Zdejší synagoga sice stojí, 
ale byla přestavěna na Husův sbor, chrám 
Československé církve husitské. Otevřeno 
mají při bohoslužbách a svatbách či 
pohřbech, ale probíhají tam i koncerty 
a podobné kulturní pořady. Nám se však 
nepodařilo ji navštívit, do Dne židovských 
památek bohužel nebyla pojata, což je škoda.

„Když chce někdo bývalou synagogu 
navštívit,“ usmívá se paní Vlaďka Šulcová, 
„většinou požádám hodně předem pana 
faráře Kukuczku z Ústí nad Orlicí a někdo 
z Rady starších husitské církve nám po 
domluvě otevře.

Bývalá synagoga dnes nebyla otevřena 
asi z důvodu, že akci pořádá židovská obec, 

nikoliv Husův sbor. Z původního vybavení 
se uvnitř nic nedochovalo, jen v chodbě jsou 
k vidění drobné předměty z doby, kdy 
budova sloužila jako shromaždiště, modli-
tebna a škola.“

Texty na macevách vypovídají 
o lidských osudech

V době mapování náhrobků jich bylo 
změřeno a popsáno přes 230. Jak jsme zjis-
tili, letos hřbitov bohužel nenavštívil nikdo 
z potomků zdejších židovských občanů. 
„Přijela jen jedna paní s rodinou z Pardu-
bic,“ dodává paní Vlaďka, „říkala, že je 
ze židovské rodiny. Nabídla jsem jí možnost 
vyhledání podle seznamu jmen na náhrob-
cích – hřbitov byl totiž spádový a byli zde 
pohřbívání i Židé z bývalého okresu kralic-
kého, lanškrounského, ústeckého… Později 
také z Rokytnice v Orlických horách, kde 
židovská obec zanikla a zbylí Židé přešli do 
Žamberka.“

Padaly i různorodé dotazy návštěvníků. 
Průvodkyni zaujala vzpomínka jedné paní, 
která se svou babičkou jako malá holčička 
navštívila rodinu pana Emila Elbogena 
(1875–1962), který holocaust přežil a staral 
se potom po válce o židovský hřbitov. „Paní 
Elbogenová prý byla velice hodná a milá 
paní. Dnes už se k židovské víře v Žam-
berku, pokud je mi známo, nikdo nehlásí,“ 
zamyslí se průvodkyně.

V horní části hřbitova zaujme mohutná 
hrobka rodiny Nettlovy, která vlastnila zdejší 
textilní továrnu. Obě jejich dcery odešly 
v roce 1945 do Austrálie. V muzeu vědí také 
o příbuzných pana Zdeňka Nettla a Jana 
Hostovského, kteří žijí v Praze. Nevědí ale, 
zda někdo z těch, kdo prošli holocaustem, 
ještě žije – v roce 1997 jich žilo pět.

Nejstarší datovaný náhrobek na hřbitově 
je z roku 1731, ale může tu být i nějaký 
starší, ne všude je přímo vytesána datace. 
A bohužel na mnohém pískovcovém kameni 
je text již vlivem povětrnostních podmínek 
značně setřelý.

◗ Text a foto Lubor Falteisek

památky

Židovský hřbitov v Žamberku založený ve svahu má starší a novější část. V první jsou dochované náhrobky až 
z 18. století, některé zdobí výrazně reliéfní hebrejské písmo, časté jsou symboly mušliček a palmy. V druhé části 
hřbitova najdeme moderní hroby pocházející z druhé poloviny 19. století.

Kam 
v neděli? 
Na hřbitov!
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hebrejština

Minikurz hebrejského jazyka
pro samouky 4. lekce
Čísla od 1 do 9 a symboly pro desítky (10–90) jste měli možnost procvičit si na sudoku. Nyní je čas si 
je zopakovat a seznámit se s dalšími.

počtu) třeba rok svého narození nebo si 
spočítat, na který rok židovského leto-
počtu připadlo datum 17. listopadu 
1989.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Číselná hodnota písmen hebrejské 
abecedy se využívá v gematrii.
Každé slovo má určitou číselnou hod-
notu. Přečtěte následující slova a určete 
které z dvojice slov má vyšší hodnotu:

דינמיט סקטור 
קונטיננט אסטרונאוט 
טורפדו פרטיזן 
אספלט בטון 
ספארי דולר 

* U židovského letopočtu se pro zjednodušení běžně 
nepíší tisícovky. Letošní rok tedy ve skutečnosti 
zapisujeme jako číslo 778.

◗ Připravila: Ráchel Polohová,
klíč k řešení najdete na straně 16

Číselná hodnota všech 
písmen hebrejské abecedy:

Všechna čísla píšeme pomocí symbolů 
abecedy jejich sčítáním. Před poslední 
symbol jsou připsány uvozovky, aby 
bylo jasné, že jde o číslo.

Uveďme si jako příklad rok, který jsme 
nedávno oslavili, 5778*, hebrejsky bude 
zapsán (8 + 70 + 300 + 400) תשע"ח.
Někdy se používá pro zápis tisícovek 
(milionů, atd.) zvláštní čárka: 1 000 =,'א  
א'א' = 000 000 1 … ב' = 2000
Běžnější však je všechna čísla sčítat ze 
základních písmen abecedy (1 000 = 
.(תת"ר

V tomto systému sčítání existuje něko-
lik výjimek, abychom se vyhnuli zápisu 
podobnému s Božím jménem:
(9+6) ט"ו – 15
(9+7) ט"ז – 16

Zkuste sami doplnit, 
jak zapíšeme další stovky:

500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pro procvičení teď můžete zkusit zapsat 
hebrejskými čísly (v židovském leto-

1 - א
2 - ב
3 - ג
 4 - ד
 5 - ה
 6 - ו
 7 - ז
 8 - ח
 9 - ט

10 - י
 20 - (ך) כ
 30 - ל
 40 - (ם) מ
 50 - (ן) נ 
 60 - ס
 70 - ע
80 - (ף) פ
90 - (ץ) צ

 100 - ק
 200 - ר
 300 - ש
 400 - ת
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V úterý 7. listopadu proběhl na 
všech stupních LŠ první projek-
tový den na téma „škola“. Stu-
denti se už přihlásili v říjnu do 
dílen, které letos vedou jak uči-
telé, tak i někteří studenti.

Na úvod od teorie k praxi
Letos vedl první Jew’s News studentskou 

dílnu šéfredaktor Jakub Kuthan, kde se sna-
žil devíti vyvoleným studentům přiblížit 
redakční postupy od idylické teorie k chao-
tické praxi. Na slovíčko se zastavili i Petr 
Jan Vinš (překladatel komiksu Gimpl 
Bejmiš) a Kateřina Mikulcová (šéfredak-
torka Maskilu). Účastníci dílny si vyzkou-
šeli, jak sepsat například fejeton, tedy text, 
kterým se v době sázení písmen vyplňovaly 

prázdná místa v novinové šabloně a k jehož 
sepsání bývali v redakci často zaměstnáni 
speciální redaktoři.

„Nejpodstatnější částí projektové dílny 
bylo dozajista jídlo“

Vše jsme zahájili snídaní, o kterou jsme 
se podělili (speciální díky patří garan-
tovi Vratislavu Skřivánkovi, který nám sní-
dani upekl), a ukončili společným obědem. 
Radostnou zprávou může být, že počet 
slov „Babiš“ nepřekročil kritické množství 
a strukturální integrita celé redakční dílny 
(a v důsledku i celého vesmíru) byla 
zachována.

Projektová dílna slovy
„…byla to větší sranda, než jsem čekal, 

popravdě…“ – Jonatan Mates
„A nemáme třeba napsat článek do 

příště?“ – Eliáš Gaydečka
◗ redakce

Projektový den na Lauderových 
školách – do útrob redakce
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Víš, jak se dívá bojující v kleci,

když stírá krev si ze slepených řas?

Jako tvůj milenec a řekl bych, že přeci

má menší šanci na zlomený vaz.

Víš, jak zazáří v noci stromořadí,

od světel aut jedoucích odněkud?

Jako má představa a řekl bych, že zradí.

A zmizí do tmy ve tvém daleku.

◗ Tim Postovit

Čím blíž, tím dál
Denně se setkáváme s mnoha lidmi, ať už 

osobně nebo prostřednictvím sociálních sítí. 
Možnost kontaktu dvou lidí mezi sebou 
nebyla nikdy snadnější. Podle všeho bychom 
měli být šťastní a plní energie, ale nejsme. 
Cítíme se vyčerpaní, a byť si to na vědomé 
úrovni neuvědomujeme, ze všeho nejvíce 
toužíme po pravém opaku – být chvíli sami 
se svými myšlenkami.

V současné době se mezi sebou dokážou 
dva lidé spojit rychleji než předtím. Stačí 
několik vteřin a na druhé straně nám známý 
bere telefon nebo odepíše na zprávu.

Všechny plány se dají změnit během 
mrknutí oka. Nově je jednou ze žádaných 
schopností na pracovním poli flexibilita. 
Schopnost přizpůsobit se změně v organi-
zaci času a být s touto změnou smířen. Para-
doxem je, že čím více se vzájemně můžeme 
pomocí několika sekund spojit a přiblížit, 
tím více jsme frustrovaní a hlavně osamělí.

Obklopenost lidmi jako známka 
úspěchu v societě

Člověk s nejvíce přáteli, ať už skuteč-
nými či internetovými, je brán za sociálně 
obratného a schopného. Bývají to ti poslední 
lidé, u kterých by nás napadlo, že jsou osa-
mělí. Oproti tomu člověk, který si vystačí 
s pár dobrými kamarády a o širokou škálu 
známých nestojí, je v lepším případě do této 
společnosti tlačen a v horším případě 
zesměšňován. To se děje právě proto, že 
z našeho pohledu člověk obklopený lidmi je 
logicky lidmi žádán, a člověk, kterého lidi 
neobklopují, jimi žádán není, a že tito lidé 
asi sami dobře vědí, proč ho neobklopují. 
Málokoho napadne, že tento člověk je takto 
šťastný a možná více šťastný než ten první.

Psychická vs. fyzická osamělost
Pokud nás ovšem napadne, že sociálně 

méně angažovaný jedinec je se svým posta-
vením spokojen, nejspíše nás nenapadne, že 

ten sociálně více angažovaný může být ve 
skutečnosti osamělý. Ostatně jak by mohl, 
když stále s někým je. Právě potlačení osa-
mělosti fyzické, která je do jisté míry zdravá, 
vede k osamělosti psychické.

Závěrem
Čím více se obklopujeme lidmi, čím více 

podnětů přijímáme, a čím více v záchvatu 
seberealizace ukazujeme společnosti, jak 
jsme šťastní, tím více jsme uvnitř osamělí. 
Obklopování se lidmi a societou nám kromě 
popularity dává důvod odpoutat se od pře-
mýšlení, duševního a duchovního rozvoje 
a uvažování nad věcmi, o kterých bychom 
za normálních okolností přemýšleli. Otáz-
kou zůstává, jak dlouho bude tato všeobecná 
osamělost přetrvávat.

◗ Albertina Čížková

Psychologické okénko: čím blíž, tím dál
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Minikurz hebrejštiny – řešení

literatura

Zdá se, že období 
pozdní antiky, kdy 

zásadně ovlivněno ju-
daismem krystalizova-
lo rané křesťanství, 
ještě leccos zajímavé-
ho skrývá. Jak dokazu-
je přední německý 
judaista prof. Peter 
Schäfer, který se mi   -

mo jiné podílel na překladu talmudu, myš-
lenkový svět obou monoteistických nábo-
ženství byl v té době ještě značně provázaný. 
I v tehdejší podobě rabínského judaismu se 
nacházejí zřetelné vlivu dobového křesťan-
ství, jak prokazuje v knize svých sebraných 
přednášek, česky nazvané Rabínské židov-
ství a rané křesťanství (vydal Vyšehrad). 
Vznik křesťanství nelze objasnit bez judais-
mu antické éry, a – což zní nezasvěcenému 
poněkud nezvykle – podle autora oba 
duchovní směry od počátku nestály proti 
sobě jako dvě jasně definovaná náboženství. 
V úvodu se dozvíme o často diskutovaném 
textu hovořícím o zmizelém mesiášském 
dítěti (viz první kapitola), které přináší 
Jeruzalémský talmud. Toto tajemné vyprávě-
ní je zahaleno do nejasného, téměř mytické-
ho hávu. V rabínském judaismu nalezneme 
stopy ideje možné boží dvojjedinosti, která 
pak došla naplnění v křesťanské trojjedinos-
ti. Pro označení nejvyššího používá hebrej-
ská bible vedle tetragramu JHVH i pojem 
Elohim, což je plurál… Navíc v jistých pra-
menech se objevila postava nejvyššího andě-
la Metatrona, jenž dokonce nesl přízvisko 
„malý Bůh“. Takové představy ovšem větši-
na rabínů prudce odmítala. Řadu prvků 
židovského náboženského myšlení té doby 
přijalo křesťanství beze zbytku a nadále je 
prezentovalo jako své vlastní…

Nová kniha pražské-
ho publicisty a his-

torika Michaela Bo -
rovičky Praha temná 
a tajemná (Paseka) má 
ambice být „neturistic-
kým průvodcem alterna-
tivní minulostí měs ta“. 
Mohli bychom jistě dis-
kutovat, co je to ona 
alternativní minulost, ale je jasné, že tu jde 
spíš o její alternativní výklad či úhel pohledu, 

což ale u seriózního autora, jímž Borovička 
naštěstí je, znamená, že zbytečně nespekulu-
je, nevymýšlí si jako někteří záhadologové, 
ale přidržuje se ověřených fakt. Specifikem 
knihy je, že se zaměřuje na víceméně neofi-
ciální děje, o kterých se jistě i tehdy často 
mluvilo, ale neobjevovaly se běžně v oficiál-
ních zprávách. Autor popisuje odvrácenou 
tvář někdejší společnosti, jako byly například 
nevěstince a prostituce či různé typy zločin-
nosti, ale nahlédneme i za dveře uzavřených 
zednářských lóží, které v rakouské monar-
chii kupodivu vznikaly nejprve v Praze.

K oněm „alternativním“ pozoruhodnos-
tem autor přiřadil i pražskou židovskou 
populaci. Do jejích pražských dějin se pono-
řil v obsáhlé kapitole, která by možná stála 
za rozšíření v samostatnou publikaci. Začíná 
raným středověkem. Král Přemysl Otakar II. 
vydal roku 1254 Statuta Judaeorum, v nichž 
stanovil Židům jistá privilegia. Zakotvena 
byla i zásada, že když křesťan napadl Žida 
a nebyla prolita krev, musel zaplatit čtyři 
hřivny stříbra králi a čtyři postiženému. 
Když na to neměl, byla mu uťata ruka. To by 
dnes bylo bezrukých… Když ale křesťan 
Žida usmrtil, propadl jeho majetek ve pro-
spěch krále. Jak autor správně poznamenává, 
český král ve svých Statutech vlastně zmír-
ňoval tvrdá církevní opatření proti Židům, 
která v roce 1215 stanovil lateránský koncil. 
Kapitola končí konstatováním, že ještě 
v roce 1850, kdy byla židovská čtvrť připo-
jena k Praze, ji z osmdesáti procent obývali 
Židé. V době asanace koncem století jich zde 
žilo už jenom dvacet procent.

Obsáhlým, téměř čtyřsetstránkovým vý-
borem připomíná nakladatelství Ak -

ropolis-Filip Tomáš díla a autory, jimž by 
v mnoha případech hrozilo zapomenutí. 
V jednoduché grafické podobě vyšla pozo-
ruhodná antologie s téměř obrozeneckým 
titulem Tobě zahynouti nedám…, která sou-
středí českou časopiseckou povídku z let 
1945 až 1989 s tématem šoa. Tři editoři, 
Ivana Cahová, Erik Gilk a Martin Lukáš, zde 
soustředili texty z časopisu Plamen, Květen, 
Nový život, z Literárních novin, Hosta do 
domu, Tváře, Sešitů, Orientace, Tvorby 
a Literárního měsíčníku, a na druhé straně ze 
židovských periodik, jako byl Věstník ŽNO 
a Židovská ročenka. Podmínkou přitom 
bylo, že text nikdy nevyšel v žádném povíd-

kovém souboru či sebraných spisech autora, 
ba ani v jiném tematickém sborníku. Editoři 
tak získali celkem 57 většinou neznámých 
textů a z nich vybrali tři desítky literárně 
kvalitních povídek, které přetiskli v této 
knize rozdělené do tří částí s výmluvnými 

názvy Předtím, Tam 
a Potom. Provedli při-
tom jen nutnou pravo-
pisnou úpravu, dobo-
vé zvláštnosti naopak 
pietně uchovali. Vedle 
známých jmen, jako 
jsou Jiří Weiss, Arnošt 
Lustig, Ladislav Fuks, 
Achille Gregor, Fran-
tišek Kafka, Jindřiška 

Smetanová, Vítězslav Kocourek, Vladimír 
Klevis, Jiří Weil, Jan Štern či Hermína 
Franková, se tu objevují další jména, která 
ve čtenářském povědomí tak pevně usazena 
nejsou. Perličkou je prozaická vzpomínka 
básníka Františka Hrubína.
Titul celého sborníku je převzat z „fantas-
tické“ povídky Antonína Kostky, která při-
tom ze souboru poněkud vybočuje. Cenná je 
delší doprovodná studie Ivany Cahové, jež 
zachycuje literárněhistorický obraz šoa 
v krátké prózy, publikované v daném období 
pouze časopisecky. Setkáme se zde s povíd-
kami společného tématu, ale různé úrovně. 
Zajímavé by možná bylo zjistit, zda v opo-
minutých textech z onoho původně téměř 
dvojnásobného množství nezůstaly ladem 
nějaké literární perly…

◗ Lubor Falteisek

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

Hebrejský zápis čísel
ת"ק – 500
ת"ר – 600
ת"ש – 700
ת"ת – 800
תת"ק – 900

rok 1989 = תש"נ

Číselné hodnoty slov
dynamit (123) < sektor (375) 
kontinent (334) < astronaut (342)
torpédo (305) < partyzán (356)
asfalt (180) >  beton (67)
safari (351) > dolar (240)
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Sympatická dáma menší postavy s pronikavým pohledem – kanadská spisovatelka Margaret Eleanor Atwoo-
dová – byla oceněna letošní Cenou Franze Kafky. Ředitelka Centra Franze Kafky Markéta Mališová jí 17. října 
na Staroměstské radnici předala bronzovou sošku pražského židovského spisovatele z dílny Jaroslava Róny, 
která je zmenšenou kopií známého Kafkova pomníku. Kafka tedy pocestuje do Kanady.

Kafka putuje do Kanady
Již sedmnáctá laureátka této prestižní 

mezinárodní literární ceny, slavná spiso-
vatelka Margaret Atwoodová (narozená 18. 
listopadu 1939 v Ottawě, žije v Torontu), má 
velmi široký záběr: kromě řady románů, 
které dosahují ve světě vysokých nákladů, je 
také známa jako básnířka, literární kritička, 
autorka dětských knih a také feministka 
a ekologická aktivistka. Ve svém životopise 
autorka s židovskými kořeny uvádí, že psát 
začala už v šesti letech a od šestnácti se chtě-
la stát spisovatelkou. A přání se jí doopravdy 
splnilo…

V českém překladu jí vyšla už více než 
desítka knih. Napsala zatím šestnáct románů 
a ten poslední byl představen i na slavnost-
ním večeru. Autorka v něm originálním 

způsobem zpracovala téma Shakespearovy 
hry Bouře a román letos vydal Práh pod 
názvem Kus temnoty. Česky vyšla už řada 
z jejích čtyř desítek knih, například Muzeum 
zkamenělin, Pýthie, Z hlubin, Loupení jeh-

ňátek nebo čtyři povídkové soubory – Mod-
rovousovo vejce, Stan, Dobré kosti a Hra na 
vraha. Ze sedmnácti básnických sbírek 
Atwoodové naopak nevyšla v češtině dosud 
ani jediná.

Patrně nejznámějším dílem Atwoodové je 
Příběh služebnice, román z blízké budouc-
nosti Ameriky, kdy teokratická diktatura 
prosazuje svou moc díky armádě a je zvlášť 
bezohledná k ženám. Nedávno byl podle 
knihy natočen televizní seriál, který slaví 
značné úspěchy u diváků. Atwoodová má 
velký vypravěčský dar a zároveň zálibu 
v mýtech a spekulativních dějových prvcích, 
což jí zaručuje málokdy vídaný úspěch jak 
u čtenářů, tak u literárních kritiků. Není 
proto divu, že je držitelkou řady ocenění, 
mezi nimiž vyniká známá Man Bookerova 
cena, kterou obdržela za román Slepý vrah. 
Její knihy byly přeloženy do více než tří 
desítek jazyků.

Prahu Atwoodová navštívila už potřetí 
a tentokrát si odvezla 10 000 dolarů, odměnu 

spojenou s Kafkovou cenu. Při jejím udílení 
připomněla, že dílo Franze Kafky je jí blízké 
už od let studií. Tento světoznámý spisovatel 
byl totiž tématem jedné z jejich prvních lite-
rárně kritických prací.

A že naopak čeští čtenáři dobře znají dílo 
Margaret Atwoodové, dokazoval zájem 
o autorčin podpis. Už chvíli po slavnostním 
ceremoniálu u ní stála fronta čtenářů s při-
pravenou knihou…

◗ Text a foto Lubor Falteisek

Kus temnoty, parafráze Shakespearovy Bouře, vychá-
zí v českém překladu v nakladatelství Práh.

Po ceremoniálu následovala autogramiáda.

Spisovatelka Margaret Atwoodová přebírá cenu od ředitelky Centra Franze Kafky Markéty Mališové.
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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 4. 12. v 18 h:
Úkryt v zoo. Projekce filmového zpraco-
vání stejnojmenného mezinárodního bestsel-
leru založeného na skutečných událostech, 
hvězdně obsazeného emotivního dramatu 
natáčeného v České republice. Sledujeme 
příběh z válečné Varšavy okupované nacisty, 
odkud začínají odjíždět první transporty. 
Žena ředitele městské zoologické zahrady 
Antonina Żabińska se společně se svým 
manželem zapojí do odboje a neuvěřitelným 
způsobem se pokusí zachránit stovky životů, 
lidských i zvířecích. Projekci uvede před-
náška filmové historičky Alice Aronové 
reflektující postavy zachránců Židů zobraze-
ných ve světové kinematografii. Projekce: 
Úkryt v zoo (USA, ČR, Velká Británie 
2017, režie Niki Caro, 127 min, české 
titulky) Vstup volný.

úterý 12. 12. v 18 h:
Kafkův Proces: Zastřená realita v textech 
Franze Kafky. Kudy vedla cesta Josefa K. 
na popraviště? Existovaly ony soudní 
budovy doopravdy? Kde se nalézaly? Exis-
tovala Juliova ulice a kudy vedla? Svéráz-
nost textů Franze Kafky připouští hned 
několik interpretací. Pražská rodačka, ně-
mecká historička Marie Vachenauer na 
základě historické topografie dokládá, že 
mnohým v Procesu tak precizně popsaným 
událostem či konkrétně označeným místům 
předchází doložitelná historická skutečnost. 
Vstup volný.

středa 13. 12. v 18 h:
Šoa v polistopadové próze – fenomén třetí 
generace. Třetí z cyklu přednášek literár-
ního historika Erika Gilka (Univerzita 
Palackého v Olomouci) nebude zasvěcena 
jediné literární osobnosti, ale pokusí se 
zobecnit tendence domácí polistopadové 
prózy, která se poměrně hojně vyjadřuje 
k utrpení Židů za druhé světové války. Jedná 
se přitom o autory a především autorky, kteří 
válku nezažili. Pojímají ji jako historickou 
skutečnost, avšak nikoliv jako dávno uza-
vřenou minulost. Stopy válečných hrůz jsou 

podle nejednoho z tvůrců dosud přítomny 
v české společnosti a mnohdy působí jako 
nezhojené jizvy. Vstup volný.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče:
10. 12. ve 14 h:
Lvíček Arje slaví Chanuku. Proč má cha-
nukový svícen osm ramen? A proč se o Cha-
nuce jí koblížky a bramboráky? Kdo jsou to 
vlastně Makabejci? Zapálíte si chanukiji, 
zahrajete si drejdl, ochutnáte koblížky 
a naučíte se písničku. Prohlídka: Španěl-
ská synagoga. Jednotné vstupné: 50 Kč.

Výstava prostorách OVK
Izrael zespoda. Výstava fotografií Lukáše 
Falteiska, který se zaměřuje na pozůstatky 
po historické i současné těžbě nerostných 
surovin v Izraeli. Výstava je otevřena do 
29. 12. v po–čt 12–16 h, pá 10–12 h, během 
večerních programů a po domluvě. 

Maiselova synagoga
Maiselova 10, Praha 1: 

středa 6. 12. v 18 h:
Z pekla do rozvalin. V žádné z okupova-
ných zemí se nacistům za druhé světové 
války nepodařilo zcela zničit tamní židovské 
obce. Z vyhlazovacích táborů a pochodů 
smrti však hrstky přeživších přicházely do 
materiálně i morálně rozvrácených vlastí 
a obnova jejich komunit nebyla snadná. 
O tom, co je doma čekalo a jak na ně reago-
vala ostatní společnost, vypráví sborník 
Návraty: Poválečná rekonstrukce židov-
ských komunit v zemích středovýchodní, 
jihovýchodní a východní Evropy (Karoli-
num, Praha 2016). Studenti Fakulty sociál-
ních věd Univerzity Karlovy v něm převážně 
na základě ústních svědectví pamětníků líčí 
pověstnou „hodinu nula“ v řadě osvoboze-
ných států. S jednou z editorek svazku histo-
ričkou Kateřinou Královou a s Jiřím 
Kocianem a Jakubem Mlynářem z Centra 
vizuální historie Malach se nad touto publi-
kací zamýšlí Petr Brod. Vstup volný.

čtvrtek 7. 12. v 19 h:
Sedláčkovo kvarteto. Koncert jednoho 
z předních českých smyčcových kvartet. Na 
programu koncertu jsou díla Františka 
Adama Jana Míči (1746–1811), Jiřího 
Matyse (1927–2016), Bohuslava Martinů 
(1890–1959) a rusko-německého židov-
ského skladatele Alfréda Schnittkeho (1934–
1998). Vstupenky na koncert možno zakou-
pit v předprodeji v Maiselově synagoze, 
v Informačním a rezervačním centru ŽMP 
(Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art 
a na webových stránkách ŽMP, kde nalez-

nete i kompletní program koncertu. Koncert 
se koná s podporou hlavního města Prahy.

pondělí 11. 12. v 18 h:
Chanuke is frejlech! Předchanukový kon-
cert jidiš písní v podání skupiny Jidiš VE 
TŘECH ve složení Hana Frejková (zpěv), 
Slávek Brabec (akordeon), Milan Potoček 
(klarinet) a Marianna Borecká (zpěv). 
Kontrast mezi radostí, smutkem a ironií 
spolu s melodikou a hravostí jazyka jidiš 
vytváří zvláštní napětí, které dělá tyto písně 
tak ojedinělé. Součástí večera bude i před-
stavení audioknihy Divný kořeny (Radio-
servis, 2017), kterou její autorka herečka 
a zpěvačka Hana Frejková původně načetla 
pro Český rozhlas. Vstupné 100 Kč.

pondělí 18. 12. v 18 h:
Židé mezi Chanukou a Vánocemi. Co se 
o Chanuce doopravdy slaví? Je to svátek 
klidu a míru, nebo sporu a války? Proč se 
Chanuka udržela po dva tisíce let? Je to svá-
tek důležitý, nebo jen oblíbený? Je náhoda, 
že Vánoce připomínají Chanuku? Nebo je to 
obráceně? Nad těmito otázkami se budou 
zamýšlet vrchní zemský rabín Karol E. 
Sidon a religionista prof. Pavel Hošek 
(ETF UK). Moderuje publicista a pracovník 
Českého rozhlasu Plus Jan Fingerland. 
Večer se koná ve spolupráci se Společností 
křesťanů a Židů. Vstup volný.

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

sál OVK
třída Kapitána Jaroše 3, Brno

pondělí 4. 12. v 17.00 h:
Večer s Ivanem a Helenou Klímovými.
Beseda s jedním z nejpřekládanějších čes-
kých autorů Ivanem Klímou a jeho ženou 
psychoterapeutkou Helenou Klímovou. Ivan 
Klíma, držitel prestižní Ceny Franze Kafky, 
Magnesia Litera a dalších ocenění, je auto-
rem románů, dramat, povídek, esejů i knih 
pro děti. Helena Klímová se věnuje psycho-
terapeutické praxi zaměřené na rodinnou 
terapii a transgenerační přenos traumatu 
holocaustu. Beseda bude doplněna prodejem 
knih a autogramiádou. Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 7. 12. v 17.00 h:
Moravští židovští spisovatelé. Další před-
náška z cyklu Německá židovská literatura 
se tentokrát zaměří na méně známou oblast 
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Akce v obcích:
Židovská obec v Praze

Divadlo Kolowrat
Ovocný trh 6, Praha 1

čtvrtek 23. listopadu v 19.00 h
středa 13. prosince v 19.00 h
Arnošt Lustig: Nemilovaná. Komorní 
inscenace podle novely Arnošta Lustiga. 
Představení vzniklo v rámci AL 90, k výročí 
nedožitých 90. narozenin Arnošta Lustiga, za 
podpory jeho dětí Evy Lustigové a Josefa 
Lustiga.

Pražský literární dům
Ječná ulice 11, Praha 2

úterý 28. listopadu v 18.00 h
Spolek akademiků Židů a Pražský literární 
dům zvou: Němci proti Hitlerovi, projekce 
filmu Stanislava Motla a diskuse s autorem.

Divadlo Rokoko
neděle 17. prosince v 19.00 h
Potancuj ma dvakrát: Unikátní taneční 
představení světového tanečního mistra 
Petera Ingriše, založené na povídce Adriany 
Grofové. Vstupné: 590 Kč, pro členy ŽO 
v Praze 450 Kč (21 EUR). V.I.P.: 1040 Kč.

Svátky světel
v Jeruzalémské synagoze

úterý 19. prosince od 16.00 h.
Požehnání pronese a osmou svíci zapálí 
vrchní pražský rabín David Peter, chanu-
kové písně zazpívají děti za doprovodu sku-
piny Šarbilach, na varhany zahraje Václav 
Peter, odpolednem vás provede Milan Hein, 
vzácní hosté odpoledne Petr Kostka a Irena 
Budweiserová. Jeruzalémská 7, Praha 1 – 
Nové Město.

Židovská obec v Děčíně
Chanukový koncert

pátek 15. prosince v 17.00 h
Chanukové písně v hebrejštině, ladinu, 
jidiš a v češtině. Zhudebněné žalmy 
a žalmy z tvorby A. Dvořáka. Jaroslava Han-
nah Maxová – zpěv (mezzosopran), Vero-
nika Ptáčková – klavírní doprovod. Syna-
goga v Děčíně (Žižkova 4).

Charitativní bazar ve 
prospěch českého lesa
KKL-JNF ve spolupráci s WIZO vás 
všechny zvou na tradiční charita-
tivní bazar ve prospěch Českého 
lesa v Izraeli. Od 23. listopadu do 
22. prosince 2017 v klubu Gešer, 
Maiselova 18, otevírací doba pon-
dělí–čtvrtek 11–17 hodin.

Neděle 17. 12. 2017
Chanuka společně 

v Maislovce  a  na Hagiboru
13.00 chanukový běh  17.00 workshop pro děti
14.00 divadlo Feigele 17.30 kouzelník
15.00 zapálení svíček 18.00 zapálení svíček
 s panem rabínem 18.30 koncert Vousy
Po programu klaun aleš Chanukiáda pro děti

Registrace na akci:  chanukahagibor2017@gmail.com

Registrace na běh: https.//goo.gl/forms/hd82nr6ms4gg8ldl2 

Konec registrace na běh je 14. 12. Registrovaní obdrží e-mail.
T ěší se na vás: Bejt Simcha, Hakoach, Chinuch, Třígenerační komunitní 
centrum Hagibor a Vida Neuwirthová s divadlem Feigele. 

➤ literární tvorby, a to německy píšící židovské 
moravské autory. Přednáška profesorky 
Ingeborg Fialové z Katedry germanistiky 
Univerzity Palackého v Olomouci přiblíží 
tvorbu několika významných osobností 
působících od 18. do 20. století na Moravě. 
Vstupné 30 Kč.

neděle 10. 12. ve 14.00 h:
O Svátku světel v synagoze. Když se v pro-
sinci dny zkrátí na pár hodin, venku je zima, 
lidé zapalují svíčky, děti se těší na sladkosti 
a ve vzduchu je slavnostní nálada, je zřejmé, 
že se blíží Svátek světel – Chanuka. Jak pro-
bíhají oslavy osmidenního Svátku světel 
a který zázrak si Židé během těchto dní při-
pomínají? Jak vypadá chanukija a čemu se 
říká latkes? Komentovanou prohlídku brněn-
ské synagogy spojenou s přednáškou o cha-
nukových zvyklostech povede Kristýna 
Kuboňová z Ústavu religionistiky Filozo-
fické fakulty Masarykovy univerzity. Maxi-
mální počet účastníků prohlídky je 50 osob. 
Rezervace na e-mailu: kristyna.kubonova@
gmail.com. Vstupné 30 Kč.

pondělí 11. 12. v 17 h:
Zlatý věk brněnského průmyslu. Již třetí 
přednáška z cyklu Rakouský Manchester, 
která se tentokrát zaměří na úspěšné brněn-
ské židovské podnikatele 2. poloviny 19. 
století. Docent Bohumír Smutný z Morav-
ského zemského archivu posluchače seznámí 
s vývojem a rozvojem průmyslu v Brně do 
začátku první světové války a doloží jej na 
příkladech významných zástupců z jednotli-

vých oborů (bratři Stiassni, Neumark, Porges 
a Lederer). Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 14. 12. v 17.00 h:
Adolf Loos jako tvůrce plzeňských interi-
érů. Brněnský rodák, architekt a teoretik 
Adolf Loos (1870–1933) se nejvíce proslavil 
svým architektonickým pojetím prostoru, 
tzv. Raumplanem, realizací Müllerovy vily 
v Praze a obchodního domu Gold-
man & Salatsch ve Vídni. Méně se již ví 
o souboru několika interiérů, které navrhl 
pro nejvýznamnější plzeňské židovské pod-
nikatele. Přednáška historičky architektury 
Zuzany Ragulové posluchačům představí 
jednotlivé interiéry a seznámí se společnými 
a příznačnými znaky Loosovy tvorby. 
Vstupné 30 Kč.

neděle 17. 12. v 10.30 h:
Program pro děti – V rajské zahradě
Příběh nedělní dílny zavede tentokrát malé 
návštěvníky do krásné zahrady se zvláštním 
stromem, za prvními lidmi a ke lstivému zví-
řeti. Co všechno způsobilo porušení jednoho 
zákazu? Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let se 
uskuteční v prostorách sálu Turistického 
a informačního centra ŽOB na židovském 
hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč.

V měsíci prosinci můžete v sále OVK Brno 
zhlédnout výstavu olejomaleb nazvanou 
Kdo je kdo? malířky a členky Židovské 
obce Brno Judity Kopotové. Výstava je pří-
stupná ve dnech programových akcí 
a po předchozí domluvě. Vstup volný.
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נר לי, נר לי, נר לי דקיק,
בחנוכה נרי אדליק.
בחנוכה נרי יאיר,

אשיר. בחנוכה שירי 
Mám svíčku, mám svíčku, mám tenkou svíčku,

na Chanuku svou svíčku zapálím.

Na Chanuku má svíčka bude zářit,

na Chanuku budu zpívat svou písničku.

Autorem textu jedné z nejznámějších tradičních chanukových písní je Levin Kipnis (1890–1990). Kipnis pocházel z oblasti 
dnešní Ukrajiny a v roce 1913 odešel do tehdejší osmanské Palestiny. Později vystudoval umění a stal se spisovatelem. 
Kipnis psal hebrejsky i jidiš a jeho tvorba je věnována především dětem. Je autorem mnoha dnes již zlidovělých svátečních 

a dětských písní. Za svou tvorbu dostal Kipnis roku 1978 státní „Izraelskou cenu“.
O zhudebnění Ner li Kipnis nejprve požádal skladatele Jicchaka Edela. Když mu však Edel melodii přinesl, zdála se mu 
příliš „východoevropská“, a tak oslovil ještě Daniela Samburského. Nápěv, který k Ner li složil Samburski, se ale Kipnisovi 
také nezdál, považoval ho za příliš „západoevropský“… Rozhodl se tedy do třetice požádat o pomoc ještě písničkáře Ben-
jamina Omera. Omerova melodie však nebyla přijata a není nám vůbec známa. Naopak Samburského i Edelova melodie 
se dochovaly. Edelův nápěv však postupně zapadl a jednoznačně nejoblíbenější se stala Samburského „západoevropská“ 

verze, kterou přinášíme i na této stránce.
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