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Arthur Szyk (1894–1951) původně zamýšlel 
pesachový příběh o pronásledování 
a osvobození (symbolizovaný tradičním 
textem hagady) jako gesto protinacistického 
odboje, ale žádný vydavatel v jeho rodném 
Polsku se neodvážil dílo vydat. Nakonec 
našel vydavatele v Anglii. Na obrázku 
poslouchá starší muž chlapce, který právě 
předčítá tradiční Ma ništana – „Proč se tato 
noc liší od všech ostatních nocí?“ V pravém 
horním rohu je červený had symbolizující 
nacismus, který je číhavě pozoruje. Dílo 
vzniklo v roce 1935. 
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ÚVODNÍK

Milé čtenářky a čtenáři,
Purim jsem oslavila na druhé polo-

kouli, na Papui-Nové Guineji, kam mě 
zaválo natáčení televizního seriálu. Tímto 
děkuji milé kolegyni Rachel a korektorovi 
a přispěvateli Luborovi Falteiskovi za 
obrovskou pomoc na minulém čísle.

V březnu si připomínáme několik 
smutných výročí, některá zmíníme 
i v článcích. 7. 3. 1943 byl z Brna vypraven 
do Osvětimi první romský transport. 
Dne 8. 3. 1944 bylo v Osvětimi-Březince 
zavražděno 3792 československých Židů 
z takzvaného rodinného tábora. Na sou-
časné politické a mediální scéně se množí 
výstupy popírající nebo marginalizující 
holokaust.

Nedávno došel tvrdě antisemitský ano-
nymní dopis do zlínského divadla. Atmo-
sféra nejistoty, strachu a nespokojenosti 
dohání některé občany i k další akcím, 
čemuž je třeba předcházet a bránit se.

V tomto pesachovém čísle tedy najdete 
rozsáhlý rozhovor s Danielem Hermanem, 
který již nepůsobí ve vysoké politice, 
a proto může dávat zcela nepolitické 
rozhovory. Dále vzpomínku na oslavy 
Pesachu na Slovensku, tipy na pesachové 
aktivity nejen pro děti a samozřejmě 
rabínské zamyšlení nad svátkem Pesach. 
Nechybí knižní novinky a pozvánka na 
výstavu Jiřího Slívy. Pro cestovatele je 
určena reportáž z Nové Guiney. Studenti 
píší Jews News. Jako vždy přinášíme 
minikurz hebrejštiny a pozvánky na 
kulturní akce včetně oslav nadcházejícího 
svátku.

Krásný (a košer) Pesach a s nadchá-
zejícím jarem se nebojme vykročit do 
svobody, i kdyby to byl krok do neznáma.

KATEŘINA MIKULCOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

ŽIDOVSKÝ ROK

Pesach – svátek svobody
O erev šabat, 30. března, 
zahájíme první sederovou 
večeří náš osmidenní svátek 
Pesach. V tu noc – 15. Nisanu – 
postihla Egypt poslední, 
desátá rána, kdy Hospodin 
zabíjel všechny prvorozené 
Egypťany. Teprve poté, 
kdy nejen faraon, ale kdy 
i všichni Egypťané přišli o své 
prvorozené syny, se konečně 
faraon rozhodl propustit národ 
synů Izraele ze země.
Svátek má čtyři názvy, z nichž každý vypo-
vídá o jednom z jeho specifických významů. 
Především je to chag ha-pesach – חג הפסח – 
svátek překročení. Odkazuje k tomu, že 
Hospodin překročí domy synů Izraele, na 
nichž bude znamení krve, a nebude v nich 
zabíjet prvorozené (Ex 12‚13 a 12‚27). Dalším 
názvem je chag ha-macot – חג המצות – svátek 
nekvašených chlebů. Již při první pesachové 
oběti beránka, která proběhla oné zlomové 
noci, Hospodin přikázal synům Izraele 
jíst pesachovou oběť spolu s nekvašenými 
chleby a hořkými bylinami (Ex 12‚8). Když 
synové Izraele urychleně opustili Egypt, 
těsto, které vynesli s sebou, ještě nevykynulo 
a cestou pak pekli nekvašené chleby (12‚39). 
Třetím názvem je chag ha-cherut – חג החרות – 
svátek svobody. I takto nazývali svátek naši 
učenci. Tak je například uveden ve večer-
ním pesachovém kiduši ְזַמן ֵחירּוֵתנּו – čas 
naší svobody. Pesach je svátkem východu 
z egyptského otroctví na svobodu. Myšlen-
kou egyptského otroctví a východem na 
svobodu se mnohostranně zabývá pesachová 
hagada. Posledním názvem je chag ha-
-aviv – חג האביב – svátek měsíce klasů, neboť 
východ z Egypta se uskutečnil v měsíci aviv, 
což je dle dnešního názvosloví měsíc nisan 
(Dt 16‚1). Dnes se používá tohoto názvu i ve 
smyslu svátek jara.

Někdy se setkáme také s názvem chag 
ha-ge’ula – חג הגאולה – svátek vykoupení. Je 
to připomínka, že východ z Egypta znamenal 
pro naše předky vykoupení z egyptského 
vyhnanství neboli galutu – גאולת מצרים. 
Toto vykoupení však nebylo konečné. Až 
v budoucnu s příchodem Mesiáše nadejde 
konečné (úplné) vykoupení židovského lidu – 
.(ge’ula šlema) גאולה שלמה

Sedmý den po vyjití z Egypta došli synové 
Izraele k Rákosovému moři a za nimi se hnali 
egyptští pronásledovatelé, jejichž cílem bylo 
násilně je vrátit zpět k otrockým pracím. 
Hospodin moře zázračně rozdělil – קריעת 
 a synové Izraele přešli na východní – ים סוף
břeh, kdežto egyptské vojsko v moři utonulo. 
Tento zázrak si připomínáme o sedmém 

pesachovém dni, který je plnohodnotným 
svátečním dnem, podobně jako první 
a v diaspoře též druhý a osmý den Pesachu.

Svoboda – חרות – není běžným a stálým 
stavem lidského společenství. Naopak, 
svoboda je vzácným a velmi křehkým stavem 
lidských dějin. Pro její křehkost a vzácnost 
bychom si jí měli vážit a cenit si ji. Lidské 
společenství jako celek, ale i každý člověk, 
jedinec, potřebují své „znovuzrození“, tedy 
i znovuzrození svobody, na němž každá 
generace musí mnohdy velmi pracovat. 
Jedno z poselství, které nám Pesach přináší, 
je uvedeno v hagadě:

ִאלּו ָכל ּדֹור ָודֹור ַחָיּב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְכּ  ְבּ
ְצַרִים -V každém pokolení si má člo – הּוא ָיָצא ִמִמּ
věk představit, jako by on sám vyšel z Egypta.

Pesach není jen svátek, v němž si prostě 
připomínáme historickou událost minu-
losti – „východ z Egypta, z domu otroctví“, ale 
je oslavou znovuzrození a znovuobnovení 
probíhajícího neustále v každé generaci 
židovského národa. Svoboda člověka i spo-
lečnosti však neznamená neomezenou svo-
bodu, neboť neomezená a nekontrolovatelná 
svoboda se rychle změní v anarchii, která 
nakonec přivede společnost k nesvobodě. 
Podobně se vyjádřil i americký prezident 
Abraham Lincoln (1809–1865), když řekl, že 
svoboda bez poslušnosti je zmatek a posluš-
nost bez svobody je otroctví.

Jaká však je pravá svoboda? Jistě každý 
z nás bude chápat svobodu trochu jinak. 
Tradiční židovské pojetí svobody nalezneme 
v šesté kapitole mišnaického traktátu Pirkej 
Avot, Mišna 2: ה ֹחת ַמֲעֵשׂה ֱאלִֹהים ֵהָמּ  ְואֹוֵמר ְוַהֻלּ
ֹחת, ַאל ב ֱאלִֹהים הּוא ָחרּות ַעל ַהֻלּ ב ִמְכַתּ ְכָתּ  ְוַהִמּ
א ִמי ן חֹוִרין ֶאָלּ ֵאין ְלָך ֶבּ א ֵחרּות, ֶשׁ ְקָרא ָחרּות ֶאָלּ  ִתּ
ַתְלמּוד ּתֹוָרה… עֹוֵסק ְבּ ֶשׁ

A Písmo také říká (Ex 32‚16): „Ty desky jsou 
dílo Boží, i písmo vyryté (ָחרּות) na deskách je 
písmo Boží“ Nečti ָחרּות, ale ֵחרּות – svoboda, 
protože jen ten člověk je svobodný, který se 
zabývá učením Tóry. Když naši předci vyšli 
z Egypta, z otroků se stali fyzicky svobod-
nými lidmi, ale teprve po přijetí Tóry a Desa-
tera pod horou Sinaj, se stali i duchovně svo-
bodným národem. Z výše uvedeného vidíme, 
že učenci Mišny definují svobodu ve spojení 
s Tórou, jejími přikázáními a postuláty. Ústní 
tradice uvádí, že opravdová svoboda je vyryta 
na deskách s Desaterem. Bezbřehá fyzická 
svoboda postrádající duchovní sílu a nema-
jící hranic, které korigují lidské chování, 
taková svoboda se stává nebezpečnou nejen 
pro jednotlivce, ale i pro celou pospolitost. 
To, co se zdá, že je svobodou, se může lehce 
zvrátit v neblahý stav sebezotročení, která je 
nejhorší formou zotročení. Je to však jedna 
z cest, které nám umožní pochopit výklad 
učenců, co znamená לב טוב – dobré srdce 
a לב רע – zlé srdce. Dobré srdce je schopno 
rozeznat, kam až sahají mantinely, a je 
ochotno se podrobit disciplíně. Naopak zlé 

OPRAVA
Na žádost autora doplňujeme k článku „Matema-
tické výročí“, který jsme publikovali na stranách 
16–17 v Maskilu č. 6/5778, tuto poznámku: Podpo-
řeno grantem GAČR č. 18-00449S.
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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, tele-
fon: 603 393 558, e -mail: redakce@maskil.cz; 
výše poštovného a balného je v ČR minimálně 
250 Kč ročně; uvedený obnos nám laskavě 
zašlete složenkou nebo na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční banky, vari-
abilní symbol je 88888 (5×8), v popisu platby 
uveďte, prosím, své jméno.

srdce je nezkrotné, zdivočelé, neovladatelné, 
a nakonec dojde do stavu samozničení. Tóra 
nás varuje, že nemáme následovat takové 
lákavé svody zlého srdce.

Svátek Pesach a pesachová hagada nás 
seznamují s dobou, kdy skončila egyptská 
diaspora – galut Micrajim. Později však přišel 
nový galut Bavel – babylónské vyhnanství. 
Jedním z prvních judských vyhnanců byl 
také prorok Ezechiel, který nejen utěšoval 
svůj lid v daleké Babylónii, ale vléval do jeho 
srdcí naději, že se mu podaří překonat i tuto 
těžkou zkoušku a navrátí se z vyhnanství 
do své vlasti. K vysvobození je však třeba, 
aby lid přijal v pokoře a s láskou nové srdce 
a nového ducha. Tehdy bude lid dodržovat 
Boží ustanovení a bude sídlit v zemi svých 
otců: „A dám vám nové srdce a do nitra vám 
vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla 
srdce kamenné a dám vám srdce z masa. (…) 
Pak budete sídlit v zemi, kterou jsem dal vašim 
otcům, budete mým lidem a já vám budu 
Bohem.“ (Ezechiel 36‚26 a 28).

O Pesachu máme povinnost plnit některé 
micvot: například jíst macesy a hořké byliny 
 vypít během sederové večeře čtyři ,)מרור(
poháry vína, a také vyprávět o východu 

z Egypta – číst pesachovou hagadu. Původ 
této micvy je v Exodu 13‚8: ּיֹום ְדּתָ ְלִבְנָך, ּבַ  ְוִהּגַ
…V onen den svému synu řekneš ַההּוא…

Východem z Egypta získali naši předkové 
svobodu a stali se národem, jenž je schopen 
si vybrat svobodně svou cestu. Synové 
Izraele přijali Tóru a zavázali se plnit její při-
kázání. Tento závazek však nepřijali jen na 
sebe, ale přijali ho i na své syny a na všechna 
budoucí pokolení. Proto chce Tóra, aby se 
pocit svobody neustále udržoval uprostřed 
židovského národa po všechny generace – jak 
stojí v hagadě: …ָכל ּדֹור ָודֹור  Proto máme ְבּ
také micvu vyprávět o východu z Egypta 
a představovat si, jakoby se východ z Egypta 
udál dnes, před našima očima. A každý, 
kdo hovoří více o východu z Egypta, ten je 
pochválen – יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ר ּבִ ה ְלַסּפֵ ְרּבֶ  ְוָכל ַהּמַ
ח ּבָ .ֶזה ְמׁשֻ

Všem čtenářům a příznivcům Maskilu přeji 
 chag ha-pesach kašer) חג הפסח כשר ושמח
ve-sameach)!

RABÍN DANIEL MAYER

PROGRAM BEJT SIMCHA

Březen–duben 2018
Náboženské akce – bohoslužby
Pesachový workshop pro děti
V neděli 25. března od 16 hod. proběhne dětský 
pesachový workshop. V případě zájmu prosíme 
o zprávu na kehila@bejtsimcha.cz nebo na 
tel.: 603 393 558

Pesachový seder
V pátek 30. března od 18.30 hod. se bude konat 
pesachový seder v DSP Hagibor (Vinohradská 
1201/159, Praha 10). Bližší informace přes 
kontaktní formulář www.bejtsimcha.
cz/kontakty.html, emailem nebo na tel.: 
603 393 558. Uzávěrka přihlášek nejpozději do 
23. 3. Vstupné: členové FŽO 300 Kč (studenti 
200 Kč), nečlenové 400 Kč (děti do 12 let 
zdarma).

Rodinná bohoslužba: Kabalat Šabat 
pro děti i dospělé 
V pátek 27. dubna od 18.30 hod. v Bejt Simcha 
(Maiselova 4, Praha 1). Zkrácená bohoslužba 
s následným programem a pohoštěním.

Kabalat Šabat 
Každý pátek od 18.30 hodin

Vzdělávací akce – kurzy
Ivrit
Hodiny hebrejštiny pro začátečníky 
každé úterý od 18.00, 
pro pokročilé každý čtvrtek od 18.00, 
pro středně pokročilé od 19.30

Úvod do judaismu 
Každé úterý od 19.45
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IZRAEL

Další symbolický krok
V únoru jsme se dočkali dalšího kroku 
v naplňování Trumpových slibů. Poté, co 
americký prezident v prosinci oficiálně 
prohlásil, že považuje za hlavní město 
Izraele Jeruzalém a vyjádřil své přání 
přesunout tam z Tel Avivu americkou 
ambasádu, vydalo nyní ministerstvo 
zahraničí USA zprávu, že přesun se 
uskuteční již v polovině května tohoto 
roku.

Brzy po Trumpově prosincovém vystoupení 
se objevily v médiích spekulace, že přesun 
americké ambasády by teoreticky mohl být 
snadný a poměrně rychlý, neboť Američané 
mají v Jeruzalémě funkční konzulát, a tak by 
stačilo jen „vyměnit cedule“. Záležitost samo-
zřejmě není až tak snadná. A také nesmíme 
zapomínat, že americký generální konzulát 
v Jeruzalémě, který se nachází přesně na 
hranici východní a západní části města ve 
čtvrti Arnona na ulici Davida Flussera, slouží 
jako konzulát pro Palestince. Většina odbor-
níků tedy považovala za poměrně ambiciózní 
přesun v horizontu několika let. A nyní zde 
máme plán, který má být splněn během 
několika týdnů…

Nutno podotknout, že Donald Trump 
si mohl stěží vybrat symboličtější termín, 
než je příležitost výročí vzniku státu Izrael, 
které připadne na 14. května letošního roku. 

Tento Trumpův symbolický krok ocenil při 
své návštěvě USA na začátku března také 
izraelský premiér Benjamin Netanjahu, 
který amerického prezidenta přirovnal k bib-
lickému králi Kýrovi (jenž osvobodil Izraelce 
z babylonského zajetí) nebo lordu Balfourovi. 
Během stejné návštěvy prezident Trump 
mimo jiné uvedl, že zvažuje svou osobní 
účast při slavnostním otevření ambasády 
v Jeruzalémě.

To, co se nyní konkrétně plánuje, je ona 
avizovaná změna nápisu na budově konzu-
látu na Flusserově ulici a přestěhování něko-
lika kanceláří. Americký velvyslanec bude 
z bezpečnostních důvodů (alespoň prozatím) 
nadále pobývat v Tel Avivu a do Jeruzaléma 
bude dojíždět. Činnost konzulátu pro Pales-
tince bude v budově zachována. V budoucnu 
chystá Ministerstvo zahraničních věcí USA 
nákup vhodného pozemku v Jeruzalémě pro 
stavbu nové ambasády.

Lze se domnívat, že prezident Trump si 
pravděpodobně uvědomuje, že přesun amba-
sády spojený se stavbou nové budovy by se 
stěží stihl v době jeho funkčního období. 
A proto, aby alespoň symbolicky dostál 
svému slibu, se rozhodl k tomuto kroku, 
který umocňuje 70. výročí vzniku Izraele.

Kromě USA chystá brzký přesun amba-
sády do Jeruzaléma také Guatemala. Většina 
ostatních států však tyto kroky kritizuje 

nebo nabádá k rozvážnosti. Brzy po pro-
sincovém projevu Donalda Trumpa přijalo 
Valné shromáždění OSN rezoluci, která 
odsuzuje prohlášení USA ohledně hlavního 
města Izraele v poměru 128 : 9. Hlasování 
se tehdy zdrželo 35 států včetně Česka. Po 
zveřejnění amerického plánu na přesun 
ambasády v polovině května se objevily 
v médiích informace o tom, že i Česko chystá 
rychlý přesun své ambasády z Tel Avivu do 
Jeruzaléma. Na rozdíl od Američanů však 
v Jeruzalémě žádnou budovu nevlastníme, 
a protože prezident Zeman i ministerstvo 
zahraničních věcí k tématu oficiálně mlčí, 
lze se jen dohadovat, jak konkrétně by si přáli 
tyto plány uskutečnit.

RÁCHEL POLOHOVÁ

Americký konzulát v Jeruzalémě  
(zdroj: wikimedia)

ANKETA

V těchto dnech si připomínáme vyvraždění 
terezínského rodinného tábora v Osvětimi
Březince a také Jom hašoa. V minulém čísle 
Maskilu jsme informovali o kontroverzním 
polském zákoně, který se týká svobody 

diskuze o zločinech šoa. Myslíte, že svobodná diskuze o holo
kaustu je důležitá? A proč? Může být prospěšné ji nějakým 
způsobem omezovat?

Diskuze o šoa probíhá na nejrůznějších 
fórech a úrovních, jako u jakéhokoliv jiného 
lidského konání, za podmínky dodržování 
zákona příslušné země. Legislativa řady 
států přitom popírání či zpochybňování šoa 
sankcionuje, což však tak jako u jiných ver-
bálních trestných činů nepovažuji za projev 
nesvobody.

V českém právním řádu ustanovení, která 
se zabývají trestnými činy proti lidskosti, 
proti míru a válečnými trestnými činy, 
mezi ně řadí i popírání, zpochybňování, 
schvalování a ospravedlňování genocid. Je 
to tak podle mého názoru správné. Disku-
tovat s popírači šoa není podle mě třeba. 
Argumentačně byly jejich námitky opako-

vaně vyvráceny, přičemž v popředí nestojí 
historická debata. Popírači šoa v zásadě stojí 
o zviditelnění, prezentaci vlastní politické 
agendy s jejím antisemitismem, antiizraelis-
mem, blízkostí krajně pravicovým či přímo 
neonacistickým postojům.

Leo Pavlát

Nacistický holokaust a tím participace 
státu na likvidaci celých etnik je tak děsivou 
dějinnou skutečností, že je nutné o něm 
v každé generaci znovu diskuzi vést. Pokud 
žijí přímí svědkové, nejedná se navíc jen 
o historii. Tato zkušenost byla pro celé 
rodiny holokaustem postižené tak silná, 

že i další generace ve svých genech nesou 
jakési „dědictví“ této tragédie. Ano, svobodná 
diskuze je nutná.

Omezovat svobodnou diskuzi o čemkoli 
obsahuje v sobě vždy rizika cenzury. Je třeba 
být dobře informovaný a argumentačně 
vybavený, aby byl člověk schopen v diskuzi 
obstát, ale její omezování bych nedoporučo-
val. Tím ovšem absolutně neříkám, že převa-
žující trend současných médií „pro a proti“, 
tedy „5 min Židé, 5 min Hitler“, je správná. 
Naopak je třeba dávat dostatečný prostor pro 
erudované argumenty, kterými je pak možné 
„osvětimské lži“ vyvracet.

Daniel Herman, bývalý ministr kultury

Otázkou je, co si pod pojmem svobodná 
diskuze každý představujeme. Obávám se, 
že budou sílit snahy některých populistů 
o zpochybňování holokaustu. Toho jsme 
ostatně byli svědky v nedávné době v případě 
romského tábora v Letech u Písku ze strany 
poslanců SPD včele s místopředsedou 
sněmovny panem Okamurou. Boj s lidskou 
hloupostí je nesmírně vyčerpávající.

Jan Kindermann,  
místopředseda představenstva Bejt Simcha
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VÝSTAVA

Výtvarník Slíva zakotvil 
v židovském světě
Je až neuvěřitelné, že pražský židovský 
spisovatel Franz Kafka je téměř sto let 
po své smrti výrazně populárnější než 
za svého krátkého života. Jedním z těch, 
kteří šíří popularitu geniálního autora, 
je i výtvarník Jiří Slíva.

Kafka je tématem mnoha jeho prací, ať už 
kreseb nebo grafických listů, které už dávno 
překročily první stovku. Kafkou se reno-
movaný výtvarník, původním vzděláním 
ovšem inženýr ekonomie, zabývá už mnoho 
let. Spolupracuje s pražskou Společností 
Franze Kafky a v jejím nakladatelství mu 
před pár měsíci vyšla další kniha vtipných 
kafkovských reminiscencí Můj šálek Kafky, 
která kromě jeho kreseb, litografií, leptů 
a jiných výtvarných technik přináší i vtipné 
sentence, kterým sám autor říká kafkorismy.

JIŘÍ SLÍVA: KAFKORISMY
Franz Kafka se nesmírně zasloužil o populari-
zaci brouků.
Edice „Kafka pro analfabety“ skončila napros-
tým fiaskem.
Některé ženy považovaly Kafku za dobrou 
korespondenční partii.
Přečíst celého Kafku v originále je jako zdolat 
vrchol hory K2 v intelektuální oblasti.
Před Kafkou se lidé proměňovali spíš v solný 
sloup než v brouka.

Ostatně některé Slívovy výroky nejsou 
vůbec nadnesené. Třeba: „Kdyby Kafky 
nebylo, přišla by řada kaváren po celém světě 
o atraktivní název.“ Jde tu o suchý humor, 
často s nádechem absurdity, který je ostatně 
pro Slívu typický, ať už jde o ten slovní, nebo 
„obrázkový“.

Jiří Slíva má pořád mladistvý vzhled, 
humor i elán, i když před pár měsíci oslavil 
sedmé desetiletí svého života. A to je jistě 
příležitost k větší retrospektivní výstavě. 
Ta byla otevřena koncem února v Galerii 
Roberta Guttmanna v Židovském muzeu 
v Praze na Starém Městě, nese název Můj 
šálek Kafky, shodný s knihou, a potrvá celý 
rok! Na stovce vystavených exponátů tu Slíva 
dokazuje, že je nejen skvělý grafik a ilustrá-

tor, ale maluje také originální obrazy. Přitom 
tematický záběr téhle výstavy, kterou jako 
kurátor s autorem připravoval Arno Pařík, 
je širší než jen kafkovský, je vlastně obecně 
židovský. Slíva je po léta inspirován židov-
ským humorem, ale i osobností Sigmunda 
Freuda, postavou bájného pražského golema 
i dalšími židovskými symboly a v širším smy-
slu biblickými motivy. Skvěle také ilustroval 
několik knih izraelské spisovatelky Ruth 
Bondyové. Kafkovská témata na výstavě 
doplňuje prostředí kaváren. Slíva prostě 
pevně zakotvil v židovském světě, zejména 
v tom minulém, i když plzeňský rodák nemá 
ve svém rodokmenu židovské předky, což mu 
je líto.

Jeho vlastní autorské knihy kresleného 
humoru, ale i humorných básniček, doklá-
dají jeho smysl pro dadaistické hříčky a non-
sens, propojuje jevy na základě absurdních 
souvislostí a tím vytváří specifický slívovský 
literární a výtvarný svět… Přitom je v jeho 
pracích často patrný i kousek existenciální 
marnosti a lze je chápat jako zprávu o stavu 
naší civilizace. Právě nyní, v polovině března, 
vyšla Slívova druhá knížka humorných básní 
určená dětem Rádio stále hlásí – a i v ní je 
vidět, jak si dokáže pohrávat se slovy a jejich 
významy, jak vtipně využívá myšlenkové 
zkratky, až se mi někdy zdá, že si dospělý 
odnese z četby víc než dítě.

RÁDIO HLÁSÍ: OLEJOVKY
Rádio hlásí: olejovky
opouštějí konzervy,
dnes jich odešly už stovky,
prý si lezly na nervy
Budou požadovat nové
plechovky, jen dvoulůžkové

RÁDIO HLÁSÍ: PRAVDU
Rádio hlásí – copak asi?
Jenom pravdu pravdoucí
Například, že pavouci
nepředou už pavučiny,
ale že je vozí z Číny

A to jsme ještě nemluvili o třetím talentu 
Jiřího Slívy – hudebním. Milovník jazzu 
hrával ve známé kapele Grafičanka, skládá 
sám písničky na jazzové bázi a samozřejmě 
i texty. Ale už dost pochvalných slov na 
Slívovu adresu, ještě by zpychl. Jdu si pustit 
jeho loni vydané CD Nemysli na to!

LUBOR FALTEISEK 
Foto autor, ilustrace Jiří Slíva

Jiří Slíva při vernisáži
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ROZHOVOR

Čech, Žid a Němec  
Daniel Herman

Netajíte se tím, že máte židovské kořeny, 
a dobře známý je příběh vaší tetičky Hany 
Brady, která zemřela v Osvětimi. Můžete 
o vaší rodině povědět něco víc?

Babička z maminčiny strany pocházela 
z Prahy a jezdila na prázdniny do Třeboně, 
kde byl její strýček ředitelem pivovaru. 
Jednou v létě se tam seznámila se svým 
budoucím manželem, mým dědečkem, 
Viktorem Metzlem. Jeho tatínek (můj 
pradědeček) Ludvík Metzl byl, jak se tehdy 
říkalo, „starostou obce izraelitské“ v Třeboni 
a zemřel roku 1933.

Dědeček z maminčiny strany tedy pochá-
zel z židovské rodiny. V Třeboni na náměstí 
měli krásný barokní dům a obchod s oděvy. 
Viktor Metzl se stal právníkem a v roce 1931 
se s babičkou vzali.

Dědeček pak zemřel v koncentračním 
táboře v Mauthausenu v dubnu 1945. Jeho 
bratr Felix zemřel v Dachau a druhý bratr 
Karel v Osvětimi. Karel měl dceru Haničku 
(Hana Brady) a syna Jiřího, který nedávno 
oslavil 90. narozeniny (na podzim roku 2016 
o něm bylo hodně slyšet v souvislosti se 
známou kauzou spojenou se státním vyzna-
menáním).

Dědeček měl také sestry – tetička Irma 
přežila Osvětim, teta Helenka unikla naci-
stické perzekuci a zázrakem se jí povedlo 
přečkat válku v Praze a teta Hedvička také 
válku přežila.

Pamatujete si z dětství nějaké židovské 
tradice nebo oslavy svátků?

No, především si pamatuju židovskou 
hvězdu, kterou dědeček nosil a kterou 
dodnes máme doma. Moje teta si vzala za 
manžela nějakého Bedřicha Poppera, člena 
židovské obce v jižních Čechách. Tento můj 
strýc měl také velice zajímavý příběh. Jako 
mladý sionista odešel v roce 1936 do tehdejší 
mandátní Palestiny. Když pak v Evropě 
došlo k expanzi nacismu, rozhodl se, že se 
vrátí a bude bojovat proti Hitlerovi. Brzy po 
návratu pochopil, že to asi nebyl nejlepší 
nápad… Povedlo se mu nakonec po různých 
peripetiích na lodích přes Dunaj a Černé 
moře dostat až do Haify, kde přežil potopení 
lodi Patria. Z toho, co mi strýc vyprávěl, to 
bylo něco strašného… Strýc se ale zachránil, 
dostal se ke břehu a byl internován v táboře 

Atlit. Později narukoval do britské armády 
a přes Tobruk se pak vrátil zpět do Českoslo-
venska. Jeho sestra Hela měla za manžela 
říšského Němce, který se s ní odmítl rozvést, 
a tak jí zachránil život. Z té rodiny tedy přežili 
dva. To jsou všechno takové příběhy!

Ale proč o tom všem mluvím – tento strýc 
Béďa byl první, kdo mi vyprávěl o Izraeli: 
o Jeruzalému a o Mrtvém moři… Vzbudil 
tak ve mně obrovský zájem o zemi našich 
předků.

Kolik vám tehdy bylo?
Když jsem to slyšel poprvé, byl jsem malý 

chlapec. Asi sedm let. Ještě si pamatuji, 
že jsme doma mívali macesy. Vše okolo 
židovství to byla spíš taková rodinná tra-
dice, určitě ne nějaké liturgické prožívání. 
Památka a úcta k rodinné tradici, umocněná 
tím, že ji mnozí zaplatili životem.

Byli jste v kontaktu s místní židovskou obcí?
Ta už tehdy neexistovala. Babička mi 

říkala, že ještě po válce se v Budějovicích 
konaly bohoslužby, ačkoliv místní synagoga 
byla během války vyhozena do povětří. Mys-
lím ale, že po komunistickém převratu už to 
zaniklo. My jsme pak byli v kontaktu už jen 
se „zbytky“ členů bývalé obce. Taky si pama-
tuji, že jsme chodívali navštěvovat jakéhosi 
pana Artura Eisnera. To byl člen židovské 
obce a příslušník západní armády, který 
žil v Budějovicích. (Kvůli tomu mě později 
vyšetřovala komunistická státní bezpečnost, 
že mám kontakty se sionisty.)

Předpokládám, že jste se setkal ze strany 
komunistického režimu i s dalšími restrik-
cemi.

Ano. To opakovaně. Nejprve jsem nemohl 
studovat, pak jsem nemohl najít zaměstnání. 
Provázel jsem na zámku Hluboká nad 
Vltavou, než mi paní ředitelka oznámila, že 
už se mnou nemůže spolupracovat, protože 
jí státní bezpečnost řekla, že to zneužívám 
k buržoazní propagandě.

Státní bezpečnost nás „obšťastňovala“ 
každou chvíli. Někdy se mi stalo, že mě 
zastavila veřejná bezpečnost a udělala mi 
celkovou osobní prohlídku. Když třeba přijeli 
k nám domů, zeptal jsem se jich, zda mají 
povolení k domovní prohlídce, což neměli, 
a tak jsem je odmítl pustit dovnitř. Já zase ale 
nesměl zavřít vstupní dveře. Tak si počkali, 
až se převléknu, a odvezli mě k výslechu. 
Vyslýchali mě pro mé kontakty s tzv. sionisty, 
pak s tzv. revanšisty, jindy zase kvůli příbuz-
ným v západním Německu nebo kontakty 
s církevními strukturami… Bylo to takové 

Rozhovor 
s bývalým 
ministrem 
kultury 
Danielem 
Hermanem 
nejen o jeho 
rodinných 
kořenech.

DANIEL HERMAN
* 28. 4. 1963 v Českých Budějovicích
Vystudoval katolickou teologii, byl vysvěcen na 
kněze a působil jako sekretář kardinála Miloslava 
Vlka. Na vlastní žádost odešel z kněžské služby 
(byl laicizován) roku 2007. Později pracoval 
mimo jiné pro Ministerstvo vnitra ČR nebo jako 
vedoucí Informační kanceláře Ministerstva 
kultury ČR. V letech 2010–2013 vedl Ústav pro 
studium totalitních režimů. V prosinci 2017 
mu skončil čtyřletý mandát ve funkci ministra 
kultury.
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zastrašování – každý totalitní režim takto 
funguje.

Jste dnes čestným předsedou Sdružení 
Ackermann-Gemeinde, které se zabývá 
česko-německými vztahy. Souvisí to nějak 
s vašimi rodinnými kořeny?

Jistě to v tom hraje roli. Od dětství jsem 
žil v atmosféře děsivých hrůz, které němečtí 
nacionální socialisté spáchali právě na 
Židech. Pak se to začalo objevovat znovu 
v jiné podobě ze strany komunistů.

Máme chalupu na Šumavě, kde bývalo 
německé osídlení, a já jsem z rozhovorů 
s těmito lidmi věděl, že i na ně dopadaly 
různé represe. Pochopil jsem, že je obrov-
ský omyl dávat rovnítko mezi politickou 
a etnickou příslušnost. Slyšel jsem třeba 
mnoho příběhů o tom, jak němečtí obyvatelé 
začali pomáhat svým židovským sousedům. 
Nespravedlností bylo ve 20. století mnoho 
a začal jsem potkávat spoustu lidí, kteří 
to zažili buď přímo, nebo podobně jako já 
pocházeli z rodin, kterých se něco takového 
dotklo. Mnozí si uvědomovali, že je potřeba 
ten řetězec zla přetnout, podívat se na věci 
pravdivě a jít dál. Sdružení Ackermann-
-Gemeinde je, řekl bych, průkopníkem tako-
vých myšlenek smíření a přátelství.

Vaše rodina má kořeny v Německu?
V Německu ne, ale řekl bych, že 

v Rakousku-Uhersku. To tady byla přece 
všechno jedna taková „mišpoche“. Asi 80 % 
Židů v Česku se hlásilo k německé jazykové 
kultuře. Moje rodina je česko-židovská, ale 
k Německu měla blízko. Můj strýček třeba 
pocházel z židovské rodiny ve Vídni. Mluvil 
německy, jidiš a hebrejsky a česky se naučil, 
až když se přestěhoval sem. Cítím v tom 
všem takovou symbiózu česko-židovsko-
-německou, která se mi vždy moc líbila.

Franz Kafka kdysi napsal, že každý občan 
Prahy je ve skutečnosti z jedné třetiny 
Němec, z jedné Žid a z jedné Čech.

Ano. To je hodně výstižné a myslím, že to 
neplatí jen o Pražácích. To česko-židovsko-
-německé setkávání je pro tuto zemi velice 
typické.

Mluvili jsme doteď o vaší židovské rodinné 
tradici. Vy jste však studoval katolickou 
teologii. Jak jste se dostal ke křesťanství?

Podobně, jako jsem popisoval židovskou 
tradici v naší rodině, tak to bylo i s křes-
ťanstvím. O nějakém aktivním liturgickém 
prožívání asi nemůžeme mluvit. Ale vždy 
jsem cítil silnou atmosféru té, řekněme, 
„judeo-křesťanské“ tradice v naší rodině.

Tehdy v komunistické době jsem hledal 
nějakou pozitivní alternativu. Hodně mě 
zaujalo strýcovo vyprávění o Izraeli a biblic-
kých dějinách. Začal jsem zkoumat, jak bych 
se k tomu mohl dostat blíž, a to mě přivedlo 
k církevním kruhům. Poznal jsem některé 
kněze, kteří mi dodávali literaturu a kterých 
jsem si moc vážil. A pak jsem pochopil 
(vím, že to není ani podle halachy, ani podle 

katechismu, ale jsem o tom přesvědčen), že 
židovství a křesťanství jsou dvě etapy téže 
duchovní cesty. Podle mého názoru jediné 
„nóvum“, které přineslo křesťanství, je, 
že se ta zvěst přelila i přes hranice Izraele 
k ostatním národům. Ale Ježíš sám říká: 
„Nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit.“ To, 
že v minulých staletích tam někdy zrovna 
harmonické vztahy nebyly, je obrovské 
a nešťastné nedorozumění. Ale myslím, že 
dnes jsme ve fázi, která odpovídá historické 
realitě. Samozřejmě, židovství tady může být 
samo a křesťanství bez židovství je naprosto 
nesrozumitelné. Obě cesty jsou ale velice 
inspirativní a setkal jsem se s některými 
představiteli katolické církve, kteří se také 
hlásili ke svému židovství.

Byl jste pokřtěný jako malé dítě? A navštěvo-
vali jste někdy křesťanské bohoslužby?

Pokřtěný jsem byl od dětství a párkrát 
jsme s babičkou byli na mši. V křesťanském 
prostředí jsem pak jednoduše našel další 
prohloubení svého hledání

Proč jste se rozhodl pro studium teologie?
V dnešní době je to asi méně pocho-

pitelné, ale já především hledal pozitivní 
alternativu k tehdejšímu komunistickému 
režimu. Uvažoval jsem také o exilu, kam 
odešla i řada mých příbuzných, nebo o nějaké 
skutečně opoziční činnosti, ale na to jsem 
neměl dost odvahy. Nakonec se mi tato alter-
nativa nabídla v církevním prostředí. Viděl 
jsem to jako cestu, která řekne jasné „ne“ 
všem komunistům, a přitom je to pozitivní, 
ne destruktivní opozice. Ty spirituální věci 
mě samozřejmě zajímaly, ale asi nikdy jsem 
nechtěl být nějaký „farář oveček“.

Při studiu jsem se setkal třeba s biblistou 
Karlem Flossmanem. Pro mě to byl po 
strýčkovi druhý člověk, který navštívil Izrael 
a hodně mě fascinoval. V mých očích jsem 
si na teologických studiích ještě víc doplnil 
tu mozaiku, která se mi postupně skládala, 
a nikdy jsem mezi křesťanstvím a židovstvím 
zásadní rozpor nevnímal.

Fakultu jste ukončil v červnu 1989. Jaké to 
bylo, studovat teologii za komunismu?

Byl to další impuls pro zájem státní 
bezpečnosti a jednoduché to samozřejmě 
nebylo. Od roku 1981 na mě státní bezpečnost 
vedla svazek. Nikdy jsem s příslušníky státní 
bezpečnosti v ničem nespolupracoval a jejich 
práci jim nijak neulehčoval. Dával jsem jim 

ostentativně najevo, že je na mně pácháno 
násilí. Nikdy jsem nic nepodepsal, dokonce 
ani prohlášení, že budu mlčet. Vím tedy, že 
odmítnout bylo možné, ale zároveň si vážím 
toho, že jsem se nikdy nedostal do situace, 
která by byla nad mé síly.

Na teologickou fakultu jsem se za těchto 
okolností hlásil opakovaně a neúspěšně. Až 
v období perestrojky se poměry změnily a byl 
jsem přijat.

Říkáte, že jste vlastně nikdy po kněžské 
službě netoužil. Měl jste někdy vlastní 
farnost?

Ne, farářem jsem nikdy nebyl, ale krátce 
jsem působil jako kaplan (pomocník faráře) 
v Táboře. Na jaře roku 1990 jsem se stal 
tajemníkem pana kardinála Vlka. Tehdy 
působil v Českých Budějovicích, a když ode-
šel do Prahy, šel jsem s ním.

Následně jsem působil devět let jako 
mluvčí české biskupské konference, a přitom 
se také ještě víc prohloubily mé kontakty 
s Federací židovských obcí a s Židovským 
muzeem v Praze díky různým ekumenickým 
snahám.

Co bylo impulsem k tomu, že jste z kněžské 
služby nakonec odešel?

Stále víc jsem cítil, že mé motivy pro 
církevní službu nebyly asi ty správné, jaké 
taková služba vyžaduje. Tak jsem nakonec 
po dohodě s kardinálem Vlkem požádal Vati-
kán o uvolnění z duchovenských závazků 
(o tzv. laicizaci), v čemž mi bylo vyhověno.

Nějakou třeba hlubší duchovní krizi nebo 
pochybování o víře jste neměl?

Podívejte se, já mám samozřejmě mnoho 
otazníků, ale víra bude vždycky vírou a není 
to žádné „vidění“. Je to i v Bibli u řady pro-
roků – typicky u Jóba nebo v příběhu Jákoba. 
Autentické modlitby jdou k jádru a někdy je 
to až takové „hádání se“ s Bohem.

Ukážu vám, co nosím stále u sebe. 
(Vytahuje peněženku a z ní v malém sáčku 
uschovanou minci.) Jeden šekel. Pro mě je to 
symbol toho, že Hospodin věčně pamatuje na 
svou smlouvu.

Když jsem navštívil internační tábor 
v Atlitu, procházel jsem těmi dřevěnými 
baráky a na mnoha místech jsem si všimnul 
vyřezaných desek zákona. Lidé si obvykle 
vyryjí to, co je jim blízké. Byla tam samo-
zřejmě třeba i celé řada levicových hesel. 
Nicméně myslím, že bez této osy, bez této 
vnitřní stability (kterou zde symbolizovaly 
vyryté desky Božího zákona), by to celé bylo 
nepochopitelné a neuskutečnitelné.

Různé pochyby v různých etapách života 
prožívá asi každý z nás. Moje otázka směřo-
vala k tomu, zda právě v tom vašem rozhod-
nutí odejít z kněžské služby nehrála roli…

…žena? Samozřejmě tam také byla. 
(smích)

S dědou a starším bratrem na procházce 
v rodných Českých Budějovicích
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To ne… Myslím právě nějaká taková 
duchovní krize nebo pochybování o víře.

Odpovím vám obrazem. Přirovnal bych 
život v komunistickém Československu 
ke kamenolomu. Já jsem hledal pozitivní 
alternativu a našel jsem církev, jako krásnou, 
udržovanou zahradu. Nicméně ta zahrada 
byla obehnána zdí, a protože jsem svobodu 
milující člověk, začal jsem po určité době 
vnímat víc tu zeď než zahradu. Nejsem typ, 
který by přelézal přes zeď, ale v té zdi byla 
vrátka. Šel jsem tedy za zahradníkem, aby 
mi ta vrátka odemkl, a za nimi se otevřel širý 
oceán…

Jsem nesmírně vděčný za vzdělání 
a příležitosti, které mi církevní prostředí 
poskytlo. Ale přeci jen jsem názorově někde 
trochu jinde. Sám sebe bych asi popsal jako 
„židokřesťana“.

Nejste ženatý a nemáte rodinu. Je to záměr? 
Uvažujete o případném návratu ke kněžské 
službě?

To, že nemám rodinu a nejsem ženatý, 
s dřívějším výkonem mé kněžské služby 
asi souvisí… Žertovně, ale docela výstižně 
mi jednou kdosi řekl, že ve věku, kdy kluci 
svlékají holky, tak já jsem oblékal kardinála. 
(smích) Ten životní příběh se pak nějak 
vyvíjel, no a teď je to takto. Mám partnerku 
a o návratu ke kněžské službě upřímně 
řečeno neuvažuji. Dokonce si myslím, že 
ta moje duchovní mise pokračuje stále. 
Zatím ve všech pozicích, kde jsem byl, moje 
minulost nebyla nikdy vnímána jako zátěž. 
Naopak. Lidé se mnou snáze komunikují 
a cítím, že mi víc věří.

Po laicizaci jste vykonával mnohá povolání. 
Například jste pracoval na ministerstvu 
kultury nebo vedl Ústav pro studium tota-
litních režimů. Myslíte, že vaše práce mimo 
kněžskou službu byla užitečnější?

Ve svém životě cítím silnou kontinuitu. 
Snažím se kultivovat to, kde jsem, a být nosi-
telem ideje, které věřím.

Jaký je dnes váš vztah k judaismu?
Já se pokládám za syna Izraele a věřím, 

že Ježíš z Nazareta je mesiáš. Izrael je pro mě 
něco naprosto mimořádného a jsem hrdý, 
že v mých žilách je část krve židovského 
národa. Velice obdivuji velkou duchovní sílu, 
která v tom všem je.

Jaké jsou vaše kontakty s židovskou komu-
nitou v Praze?

Mám tam řadu přátel, s nimiž se 
stýkám. Jsem v kontaktu i s institucemi, 
jako je například Federace židovských 
obcí, Židovské muzeum v Praze nebo 
Památník Terezín nebo i sdružení Chabad. 
Příležitostně jsem se účastnil oslav 
některých svátků. Nejsem a nebyl jsem 
členem žádné židovské obce, ale řekl bych, že 
jsem „velkým přítelem“.

Jak byste ohodnotil ze své pozice vzájemné 
vztahy židů a křesťanů u nás?

Jsou na velice dobré úrovni a myslím, 
že bych si ani nedovedl představit lepší. Je 
tady vzájemná podpora a spolupráce v řadě 
oblastí. Vzájemná účast na oficiálních 
akcích. Jsem rád, že nyní žijeme v době, kdy 
věci jsou tak, jak mají být – a vždycky tak 
měly být.

Vzpomenete si na svou první návštěvu 
Izraele?

Pokud se nepletu, bylo to v roce 1994 na 
poznávací cestě, kterou organizoval El Al. Od 
té doby jsem byl v Izraeli mnohokrát. Napo-
sledy loni na podzim, když jsem podepisoval 
mezistátní dohodu o spolupráci v oblasti 
kinematografie a otevírali jsme Rajnišovu 
věž v Jeruzalémě.

Občas slýcháme názory, že kdyby nedošlo 
k šoa, možná by Izrael ani nevznikl… Co si 
o tom myslíte?

To bych neřekl. Samozřejmě, jsme zde 
v rovině čistě spekulativní, ale domnívám 
se, že by k tomu tak jako tak v nějaké podobě 
došlo. Myšlenky sionismu jsou starší a vše 
k tomu směřovalo. Možná to holokaust 
jen urychlil. Věřím tomu, že Izrael je země 
Bohem políbená a že On věčně pamatuje na 
svou smlouvu – jde jen o to, zda také my na ni 
pamatujeme…

Poslední dobou je hodně diskutovaná otázka 
hlavního města státu Izraele. Jaký je váš 
názor?

3000 let, od časů krále Davida, je jím 
Jeruzalém.

Jak hodnotíte své nedávno skončené 
působení ve funkci ministra kultury, čeho si 
ceníte nejvíc?

Jsem rád, že se mi podařilo dotáhnout do 
konce záležitost s Lety u Písku. To je něco, co 
jsem skutečně chtěl, a troufám si říct, že beze 

mě by to nebylo. Hodně lidí mi to dává tzv. 
„sežrat“, ale stojí mi to za to, protože je to věc 
vyššího mravního principu.

Také si vážím toho, že jsem měl tu mož-
nost a čest přivítat tibetského dalajlámu 
oficiálně na ministerstvu kultury a ukázat, 
že ne všichni tady klečí před Pekingem a čín-
skými komunisty na kolenou.

Napadá mě, že máte asi mnoho důvodů cítit 
zlobu nebo vztek vůči těm, kdo jakkoliv 
ublížili či ukřivdili vaší rodině. (A to třeba 
i v nedávné minulosti v souvislosti s kauzou 
okolo vašeho strýce pana Bradyho.)

Samozřejmě se mě dotkla míra nepravdi-
vosti ze strany některých lidí – a to dokonce 
i ze strany současného prezidenta, s nímž 
jsem si zažil své… Je tam jakási hořkost 
a lítost nad tím, že prezident mé země nectí 
to, co sám má na své standartě nad Hradem. 
Ale nenávistí bych to nenazval.

To, co se stalo jak ze strany nacistů, tak 
ze strany komunistů, je něco strašlivého, 
co není možné ani pochopit. Nikdy se na to 
nesmí zapomenout a já si vážím lidí, kteří 
se s tím uměli vyrovnat. Ale nenávist není 
cesta.

Co se týká komunismu, česká společnost 
se s tím vyrovnává stále, stejně jako si 
myslím, že se doposud ne úplně vyrovnala 
i s dědictvím nacismu. Byla tady kolaborace, 
kterou je těžké soudit, ale její míra nebyla 
malá. Je potřeba na tom pracovat a moto-
rem toho nesmí být nenávist, ale odvaha 
k pravdě, která někdy bolí.

Myslíte, že dnes čelíme nebezpečí ve formě 
nárůstu extremismu či xenofobie?

Já jsem přesvědčený antikomunista, 
ale domnívám se, že komunisté jsou již za 
zenitem. Avšak jakási forma „nahnědlého 
xenofobství“, která se začíná v Evropě objevo-
vat, v té vidím skutečně nebezpečí. Jestliže 
se tady, a nejen u nás, dostávají navrch lidé, 
kteří jsou xenofobní a nemají v tuto chvíli 
třeba problém popírat letský tábor…, kdy 
začnou popírat ten osvětimský? Nevím, 
možná k tomu vůbec nedojde. Ale určitá 
rizika tady jsou a bylo by velmi nemoudré je 
přehlížet.

Někteří lidé tyto věci nikdy nepochopí, 
ale například při své poslední návštěvě 
Jeruzaléma jsem navštívil mimo jiné místní 
muzeum islámského umění, kde se Židé 
a Arabové snaží na něčem spolupracovat 
a pozitivním způsobem to prezentovat. 
A toto jsou věci, které mě inspirují – když si 
lidé dovedou podat ruce a sčítat pozitivní 
energii. O to jde.

Mnohokrát děkuji za váš čas.
Já děkuji za váš zájem!

PTALA SE RÁCHEL POLOHOVÁ
Foto: wikimedia a osobní archiv D. Hermana

S maminkou, 1964
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PESACH

Jak se při oslavách svátku svobody 
nestát otrokem
Přípravy Pesachu bývají pro celou rodinu 
olympiádou v trpělivosti a vytrvalosti. 
Jde bez přehánění o nejnáročnější 
svátek, pokud jde o chystání domácnosti, 
organizace průběhu samotných 
slavnostních večeří nebo o invenci při 
vymýšlení svátečních jídel.

Ačkoliv tedy během tohoto svátku slavíme 
svobodu a východ ze země našeho utrpení, 
stává se Pesach pro mnohé zdrojem stresu 
a paradoxního pocitu otročení v domácnosti.

Ačkoliv tomu nikdy nebude tak, že 
bychom na Pesach mohli čekat se založe-
nýma rukama a on se „stane sám“, přeci jen 
je spousta věcí, kterými si můžeme pomoci 
k tomu, abychom jeho oslavy zvládli s grácií 
a ve větším klidu.

Mně se za poslední roky před Pesachem 
osvědčily následující tipy:

– Velké pesachové gruntování si vždy 
objednám od naší paní na úklid – kromě 
hledání chámecu na konci příprav (bdikat 
chamec) a nutného uklízení zapome-
nutých a poházených věcí, nechávám 
pokud možno veškeré uklízení od špíny 
a nepořádku na ní. Delegovaný úklid je má 
hlavní úspora času a nervů.

– Kuchyň na Pesach košerujeme společně 
s manželem a jak jen to jde, snažíme 
se udělat si z této povinnosti „úklidové 
rande“ – pouštíme si u toho hudbu, poví-
dáme si a nemístně vtipkujeme nad růz-
nými poklady, které nalézáme v útrobách 
naší kuchyně.

– Velký pesachový nákup vždy objednávám 
u jedné velké internetové zásilkové firmy. 
Ujistím se, že kromě velké zásoby vajec, 
zeleniny a mléčných výrobků nezapo-
menu na křen, jablka a další potraviny 
potřebné na sederovou mísu.

– Menu pro oba sedery vymýšlím dosta-
tečně dopředu a potraviny na večeře 
zařadím do nákupu z předchozího bodu.

– V době kolem Purimu (někdy i dříve) 
naplánujeme, koho a kdy pozveme na 
sedery a co nejdříve je s pozvánkou 
oslovíme.

– Včas koupíme dary pro děti pro nápovědu, 
kde hledat afikoman (to jsem dříve často 
zapomínala, a pak jsem před sederem 
musela rychle vymýšlet něco improvizo-
vaného na poslední chvíli).

– Naplánujeme si, kdy a kdo udělá velký 
nákup masa a dalších pesachových potra-
vin na ŽOP.

U všech těchto položek si naplánuji, kdy 
a kdo je uděláme, a zapíšu si to. To, že je vše 

někde zaznamenané, mi dává pocit, že je to 
naplánované a pod kontrolou.

Priority
Pro úspěšné zvládnutí stresu je dobré 
předem si říct, co je pro mě prioritou. Chci 
mít hlavně zábavný seder pro děti? Záleží mi 
zejména na kulinářském zážitku ze sederů? 
Je pro mě důležité mít na Pesach hezky 
uklizeno, nebo stačí, že vykošeruji kuchyň 
a odstraním z domácnosti chámec? Podle 
toho, jak na otázky odpovím, si stanovím pri-
ority a na ně se pak soustředím. Vše ostatní 
se snažím vypustit. Všechno najednou podle 
mě zvládnout nejde…

Seder
V mých prioritách je na nejvyšším místě vždy 
to, abychom měli hezký seder, při kterém se 
pořád něco děje, děti se při něm zapojují do 
různých jednoduchých aktivit a nikdo nemá 
hlad. Proto:

– Děti nechám před sederem odpoledne 
pořádně nasvačit, aby nepřišly na seder 
hladové.

– Seder začínáme brzy, ideálně okamžitě po 
zapálení svíček, 
abychom večeři 
neprotahovali do 
pozdních nočních 
hodin.

– V hagadě pře-
skakujeme pro 
děti špatně sro-
zumitelné části, 
nečteme úplně 
všechno.

– Soustředíme se na 
ty části sederu, ve 
kterých je nějaká 
pro děti zajímavá 
akce – tedy zpí-
váme Ma ništana 
a ukazujeme 
i u toho panto-
mimou, o čem 
zpíváme, při před-
stavování částí 
sederu na začátku 
večera nejstarší 
dcera ukazuje 
obrázky s motivy 
jednotlivých částí 
a vysvětluje, co se 
bude dít…

– U sekce, kde se 
mluví o deseti 
ranách, všechny 
egyptské pohromy 
skutečně u stolu 

přehrajeme – proměňujeme pomocí šťávy 
vodu v krev, házíme po sobě kartičkami 
se žábami, pingpongovými míčky 
přehráváme krupobití, lepíme si na kůži 
nálepkové vředy atp.

– U stolu si vždy úplně mimo text hagady 
převyprávíme příběh o východu z Egypta 
podle obrázků vytištěných z internetu. 
Hrajeme hru „kdo jsem?“ s postavami 
vyprávění nebo přehráváme, co se ve 
vyprávění stalo.

– Na stole máme od začátku večera několik 
sederových předkrmů – bramborové 
hranolky, kousky mrkve, řapíkatého 
celeru, dipy z majonézy, lilku atp., a to vše 
začínáme jíst už u části sederu nazvané 
„karpas“ – tedy nikdo netrpí hladem, než 
přijde hlavní jídlo.

Přeji nám všem, abychom zařídili všechny 
přípravy v klidu a užili si hezký seder! 

Další tipy na klidné a zajímavé oslavy Pesachu 
najdete na https://lo-ba-samajim.weebly.com/
blog/category/pesach

TEREZA GAFNA VÁŇOVÁ

Pesach – Seder
30. 3. 2018 v 18:30

DSP Hagibor
(Vinohradská 1201/159, Praha 10, blízko stanice Želivského)

Členové Federace židovských obcí 300 Kč, studenti 200 Kč,  
ostatní 400 Kč, děti do 12 let zdarma

Rezervace do 26. 3. 2018
kehila@bejtsimcha.cz nebo na tel.: 603 393 558
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CESTOVÁNÍ

Papuánské zrcadlo
Jak již psáno v úvodníku, 
navštívila jsem již podruhé 
Papuu-Novou Guineu. Je to 
země, kterou si buď hned 
zamilujete, nebo po dvou 
dnech odjedete.

Ne, Židé na PNG nejsou. Tedy určitě tam 
zavítají židovští turisté a možná i pár 
podnikavců. Podnikat by se tady dalo 
téměř v čemkoliv. Dovoz a distribuce skvělé 
kávy – většina rodin v Highlands má menší 
rodinnou plantáž, všechno je bio. To samé 
s bio medem, marmeládami, potravinovými 
produkty všeho druhu. Aktivity vzdělávací – 
kurzy pro novináře, podpora umění, podpora 
ženských práv. Ekologie, samozřejmě. 
Infrastruktura. Lékařská péče. Kdyby byl 
judaismus misijním náboženstvím, jistě 
by tady našel mnoho příznivců. Víra je tu 
všeobecně oblíbena (jakákoliv) a vládne zde 
náboženská snášenlivost. A o Židech vědí 
Papuánci mnohdy víc než o jiných národech. 
Znají docela dobře Starý Zákon a lidé, kteří 
projdou střední školou, mají poměrně 
obsáhlé znalosti o holokaustu. Vždy se na 
to ptají a vždy se děsí. Přes časté kmenové 
války, tradici kanibalismu, jim je „vědecký“ 
antisemitismus a rasismus zcela nepocho-
pitelný. Naopak rozdělení mužských a žen-
ských rolí, některá tabu (jako například tabu 
menstruační krve) nebo rodinná soudržnost 
jsou židovskému pohledu docela blízké.

Na PNG mě zavedlo natáčení seriálu pro 
Českou televizi. Seriál představí několik 
novoguinejských přírodovědců, kolegů 
českého vědce profesora Vojtěcha Novot-
ného, který zde žije už téměř dvacet let 
a vybudoval poblíž města Madang vědeckou 
a vzdělávací instituci světového významu 
(v oboru tropické ekologie). Jedná se často 
o první generaci vysokoškoláků, kteří 
studovali v zahraničí. Dědové byli ještě kani-
baly – a vnuk studuje doktorát na Jihočeské 
univerzitě v Českých Budějovicích. Ale může 
se lidská mysl i zvyky změnit během dvou 
generací? A je to vůbec nutné?

PNG v datech
Nová Guinea je druhý největší ostrov světa. 
Polovina ostrova patří Indonésii, a v této 
části jsem nebyla. Domorodcům se tam daří 
špatně, pralesy se kácí a nikdo se ničeho 
nedomůže. Druhou, jižní část ostrova tvoří 
samostatný stát Papua-Nová Guinea, a tam 
jsem už podruhé byla. Republika zde vznikla 
v roce 1975, je součástí Commonwealthu 
a hlavou státu je oficiálně britská královna. 
První objevitelé sem dopluli počátkem 
16. století, ale většího zájmu se ostrov dočkal 
až koncem 19. století, kdy dnešní PNG patřila 

Německu. Po první světové válce přešlo 
území pod australskou správu. Německý vliv 
je dodnes patrný na místním „pidgin english“ 
neboli „tok pisin“. Jedná se směsici němčiny, 
angličtiny a místních jazyků. Bez tok pisin 
by se spolu obyvatelé PNG nedomluvili. 
Existuje zde totiž 800 jazyků a jsou mezi nimi 
rozdíly jako mezi češtinou a čínštinou. První 
Papuánci sem připluli z Afriky před 50 000 
lety a druhá vlna osadníků dorazila z Asie asi 
před 10 000 lety. S druhou vlnou připluly také 
batáty, prasata a psi.

Při genetických výzkumech se ukázalo, 
že mezi lidmi z oblastí vzdálených od sebe 
200 km je mnohdy stejná genetická vzdá-
lenost jako mezi Skandinávci a Portugalci. 
Rozdíl mezi obyvateli vnitrozemských High-
lands a lidmi z pobřeží je stejný jako mezi 
Brity a Indy. A tím se dostávám k základnímu 
rozdílu života na PNG. Pobřeží (včetně ost-
rovů) a vnitrozemí – Highlands.

Hory a pobřeží
Tichý oceán je tady krásný, modrý, čistý, bez 
turistů (až na několik malých, ukrutně dra-
hých a za západním standardem pokulháva-
jících hotelů určených převážně milovníkům 
potápění). Pobřežní nížiny jsou porostlé 
neprostupným deštným pralesem. Je tady 
teplo, vlhko a malárie. Pěstují se kokosy, 
betelové ořechy, loví se ryby, lidé jsou klid-

nější, proti malárii mají geneticky získanou 
poměrně silnou imunitu a všechno se v tom 
vedru tak nějak vleče. Žvýkání betelového 
ořechu s příměsí vápna je nejoblíbenější rela-
xací. Všichni mají rudé zuby. V horách, kde 
ořechy nerostou, jejich cena desetinásobně 
stoupá.

Hlavni silnice spojující nížinu, pobřeží 
a hory se nadneseně jmenuje Highlands 
highway a postavili ji Australané někdy 
v 50. letech. Obecně cestování a infrastruk-
tura je na PNG velký problém. Je to rozsáhlé 
území, vysoké hory, obrovské plochy pralesů, 
bažiny, široké řeky. Z hlavního města Port 
Moresby se do jiných částí země dostanete 
jenom letecky (průměrná délka letu do 
jiného města je hodina). Když už někam vede 
silnice, lze po ní cestovat nejlépe v džípu. 
V období dešťů se cesty mění v potoky, časté 
jsou sesuvy půdy.

Nejvíc škody působí kamionová doprava. 
Velké náklaďáky vozí denně tuny zeleniny 
z hor na pobřeží a z pobřeží do hor zase 
betelové ořechy. Pro turisty je to drahé, 
nepohodlné, případně nebezpečné. Oblast 
vnitrozemí – Highlands – byla objevena až 
koncem 30. let minulého století při přeletu 
malým letadlem. Na dva miliony obyvatel 
nemělo tušení, že žijí na ostrově a že dole 
v údolí žijí další lidé, a už vůbec netušili nic 
o západní civilizaci. Přesto tady žili 40 000 
let a mnohé jejich zvyky se za tisíciletí téměř 
nezměnily.

V Highlands to mám ráda. Prázdniny 
na divočejší Šumavě. Nadmořská výška 
1200–4500 metrů má pro Evropany ideální 
klima. Lidé jsou živí, podnikaví, malárie se 

s Pagiho bratranci, kteří luk nemají na ozdobu, 
ale na lov a pro osobní obranu. Jsou to sympaťáci, 
ale není radno je naštvat.
r Pagi a jeho babička, poslední pamětnice 
nemoci kuru a kanibalských rituálů.
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tady nevyskytuje. Některé horské oblasti se 
dostaly do kontaktu s bělochy až v 60. letech 
nebo i později. Místní lidé se však neuvěři-
telně rychle „rozkoukali“ a začali pěstovat 
evropské plodiny (jahody, brokolici, zelí…), 
podnikat, cestovat, budovat. Odvrácenou 
stránkou akčnosti a extroverze je sklon 
k agresivitě, rvačkám, kmenovým válkám 
a tendence řešit spory nejdřív mačetou, a pak 
teprve hlavou.

Naši hrdinové
Mezi naše hrdiny patří také Filip. Pochází 
z vesnice v nížině. Silnice sem byla pralesem 
dovedena v roce 1996. Do té doby žila místní 
komunita polokočovným způsobem. Rodiny 
se stěhovaly po klanovém území (to je asi 200 
kilometrů čtverečních) zhruba každý rok, 
aby vyklučily v lese vždy novou zahradu pro 
pěstování plodin. Po roce 1996 se rozhodly 
usadit a vznikla klasická vesnice čítající asi 
200 duší.

Filip je stařešina vesnice. Je držitelem 
mnoha ekologických ocenění. Přesvědčil pří-
buzné, aby se z jejich území stala rezervace 
a neposkytlo se těžařům. Vesnici tak z toho 
plynou peníze i prestiž. Je to charismatický 
člověk, který vzbuzuje svým způsobem 
strach. Šušká se o něm, že je čaroděj. Jeho 
děd byl velký čaroděj, který uměl díky 
osobnímu lesnímu duchovi i zabít na dálku. 
Filip je jedním z asi 15 % obyvatel PNG, kteří 
nepřijali křesťanství a drží se původní víry 
v duchy. Díky tomu může mít tři manželky. 
Mnohoženství bylo dříve všeobecně rozší-
řeno a sloužilo především jako sociální síť. 
Dodnes žijí rodiny spolu, domy příbuzných 
jsou vždy blízko sebe, bratři, švagrové, tety, 
strýcové… Do papuánské rodiny se započí-
távají i vzdálení příbuzní. Ženy si vzájemně 
hlídají děti (odpadá věčné téma jesle, školky, 

sociální izolace matek na mateřské atd.), 
případně se děti berou všude s sebou (na 
trh, na zahradu, muži si často berou chlapce 
do práce, na lov). Stejně tak se rodina stará 
o seniory. Filip to má tedy pojištěno třemi 
manželkami a deseti dětmi. Dřív žili muži 
v mužských domech, které byly jakýmsi 
pánským klubem zapovězeným ženám. 
Mužský dům fungoval také jako kasárna, 
sklad zbraní a rituálních předmětů. Ženy 
s dětmi bydlely okolo ve vlastních domech 
a muži je navštěvovali. Zatím přežívá tradice 
klukovských domů. Kluci v pubertě odchá-
zejí od rodin a sami si staví domky, kde bydlí 
s vrstevníky, než se ožení a postaví si dům 
rodinný. Za mámou chodí denně, ale učí se 
samostatnosti, mužským dovednostem, 
fyzické zdatnosti. Západní „krize mužství“ 
tady nehrozí.

Příchod misionářů tyto zvyky zásadně 
změnil. Nicméně soudržnost širokých rodin 
je základním kamenem společnosti. Supluje 
důchodový i sociální systém. Na nadané dítě 
se skládá celá široká rodina, protože školy 
jsou placené. Očekává se, že úspěšný student 
bude přispívat na lékařskou péči nebo další 
potřebné věci pro stárnoucí příbuzné. Úmrt-
nost žen u porodů je velmi vysoká a je zde 
mnoho sirotků. I o ty se automaticky postará 
rodina. Na PNG nikdo není sám. Se všemi 
klady i zápory. Spojení s kmenem, klanem, 
rodinou a vlastním územím je velmi silné. 
Nikdo neuvažuje v řádu čistě osobním, je 

nemyslitelné se od rodiny odstřihnout.
Pagi si dělá doktorát na Jihočeské 

univerzitě, kam za ním konečně přijede 
žena a tři děti. Asi budou mít šok. Z tepla 
do zimy, ze života venku do paneláku, ze 
světa bez hodinek do světa, kde rozhoduje 
každá minuta. Pagi pochází z kmene Fiore 
obývajícím území poblíž města Kainantu 
v Highlands. V tomto kmeni bylo tradicí pojí-
dání mozků zvláště milovaných a ctěných 
zemřelých. Mozek jedly jen ženy. V 60. letech 
minulého století vypukla v kmeni choroba 
zvaná kuru – třas. Lidé neovládali tělo, 
přestávali mluvit a umírali na vysílení. 
Bylo to jasné čarodějnictví. Kromě obětí 
nemoci přibývalo i zavražděných kouzelníků 

a dalších odvetných zabití. Na konec tým 
australských a amerických lékařů zjistil, že 
kuru je podobně jako nemoc šílených krav 
degenerativním onemocněním mozku, které 
se šíří (jako u krav, které sežrali masokostní 
moučku ze svých mrtvých souputnic) právě 
pojídáním již nakaženého mozku.

Dělali jsme rozhovor s Pagiho babičkou. 
Stařenka žije v chaloupce na vrcholu kopce 
v malebné horské krajině. Je poslední pamět-
nicí kuru i tradičních rituálů. Přes všechny 
lékařské důkazy věří (a nejen ona), že kuru 
bylo způsobeno čaroději. Oblast kolem měs-
tečka Okapa je kouzelnictvím proslulá. Lidé 
(i vzdělaní) se bojí uřknutí, většina nemocí 
je způsobena kouzlem, bují obchod s ochran-
nými prostředky a samozřejmě i s uřknutím 
na zakázku. Každý, kdo se vymyká majet-
kem, šikovností, krásou může vzbudit závist 
a tudíž na sebe přivolat zlé kouzlo. Když je 
kouzelník nebo objednavatel vypátrán, je bez 
milosti zabit. Policie většinou nevyšetří nic.

Sedíme u ohně v dřevěné chaloupce s trá-
vovou střechou. Jsme první běloši od roku 
1975, kteří sem zavítali. Lidé jsou strašně 
srdeční. Každý si s námi podává ruku, ženy 
mě objímají. Dávají nám dárky a připravují 
speciální hostinu – různou zeleninu pečenou 
na horkých kamenech. Jsou hrdí na Pagiho, 
prvního z rodiny, který studuje, cestuje. Pagi 
má na krku zázvorový amulet. Všichni se 
bojí, aby ho neuřkli sousedi. V celém tom 
setkání je něco velmi dojemného, prastarého 
a trochu děsivého. Mnozí z těch srdečných 
urostlých chlapů zabili někoho v kmenové 
válce nebo zabili nějakého čaroděje – škůdce 
rodiny. Kde je hranice mezi obranou blízkých 
a kde začíná obyčejná vražda? Jsme my už 
jen změkčilí a akce neschopní jedinci, nebo 
jsou oni brutálními divochy?

Celá široká rodina se hlásí k adventistům 
sedmého dne. Adventisté jsou na PNG jed-
nou z nejpočetnějších církví. Slaví sobotu – 
šabat (nesmí se chodit do práce ani o práci 
mluvit, další omezení nejsou tak přísná 
jako v judaismu), nejedí vepřové ani některé 
druhy ptáků a ryb, stravovací pravidla 
v podstatě vycházejí z kašrutu. Adventisté 
ovšem nepijí alkohol, nekouří, diskuze 
se vede o pití čaje, káva je nepřípustná. 
Adventistická církev věnuje velkou pozor-
nost vzdělávání a sociální činnosti. Díky 
tomuto systému patří adventisté k nejlepším 
studentům a také žádaným zaměstnancům 
(nepijí, nezlobí). Nicméně víra křesťanská 
nijak nebrání víře v magii a případně duchy 
předků nebo hor.

Možná tahle reportáž úplně nepatří do 
židovského časopisu. Ale zájem o jiné kul-
tury měli i židovští zakladatelé antropologie 
a etnografie Claude Lévi-Strauss nebo Franz 
Boas. Vždycky je zajímavé nahlédnout jinam, 
je to zrcadlo pro nás samé. A přes všechny 
odlišnosti jsou lidé vlastně všude stejní. 
Hodní, zlí, chytří, hloupí, veselí i smutní.

KATEŘINA MIKULCOVÁ 
Foto autorka

Existuje zde 800 jazyků a jsou 
mezi nimi rozdíly jako mezi 
češtinou a čínštinou.

s Filip (ve dveřích) a jeho rodina
r Infrastruktura a doprava je jen pro silné 
a trpělivé cestovatele
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Literatura s Davidovou hvězdou
Knihy židovských autorů, 
případně se židovskou 
tematikou, které vyšly 
v poslední době.

V době Purimu 
se čtenář mohl 
rozveselit se 
dvěma knižními 
novinkami 
přinášejícími 
tradiční židovský 
humor. První 
je útlá, ani ne 
stostránková 
sbírka vtipů, 
které vybral 
a vlastními 

ilustracemi opatřil Jiří Šimon. Jeho nezamě-
nitelné obrázky už známe ze dvou kalendářů 
s židovskými anekdotami z minulých let, 
nyní tedy vycházejí souborně knižně (vydala 
Grada pod značkou Cosmopolis). A kdo je 
autor Ilustrovaných židovských anekdot? 
Jiří Šimon se narodil roku 1979 v Teplicích, 
pracuje jako grafik a ilustrátor a věnuje se 
také hudbě – je bubeníkem ve skupině Edith.

Jak píše autor výstižně v úvodu knížky, 
„židovská anekdota již dlouho svým nezdol-
ným přesahem odolává věčným poryvům 
času. Její duch, ač dlí hluboko v minulosti, 
přesahuje až do dnešních dnů a stále k nám 
promlouvá srozumitelným jazykem. … Pře-
nesme se tedy do světa, po němž se potlouká 
šnorer, v němž své sítě rozhazuje šadchen, 
ganev kuje své pikle a šámes trpělivě nese 
svůj služebný úděl. Do světa, ve kterém 
ještě přebývají zbytky mystického myšlení. 
V němž je Všemohoucí pevnou součástí sku-
tečnosti a kde se mísí vtip s Boží moudrostí 
a s poznáním světa.“

Základním dílem 
v žánru židovských 
anekdot je v českém 
literárním prostoru 
soubor spisovatele 
Karla Poláčka. 
Vyšel poprvé 
v lednu 1933 a rodák 
z východočeského 
Rychnova nad 
Kněžnou (kde 

v patře místní synagogy najdeme jeho malé 
muzeum a na náměstí měl spisovatelův 
otec obchod) texty původně tiskl v humori-
stickém časopise Dobrý den, jehož byl tento 
zběhlý student práv v letech 1927–1930 odpo-
vědným redaktorem. Nevelký soubor s jedno-
značným názvem Židovské anekdoty nyní 
znovu vydalo nakladatelství XYZ, součást 
mediálního domu Albatros. Bylo by zajímavé 
zjistit, o kolikáté vydání už vlastně jde – 

možná by toto dílko, vzniklé jaksi na okraji 
„vážné“ tvorby, mohlo počtem vydání soupe-
řit s nejslavnější Poláčkovou knihou Bylo nás 
pět, která vyšla až po autorově smrti v roce 
1946. Oproti původní autorské edici se soubor 
anekdot časem rozrostl. Klíčové je vydání, 
které v roce 1967 připravil pro nakladatelství 
Kruh literární historik Zdeněk K. Slabý, jenž 
do knihy zařadil i další anekdoty z časopisů, 
u nichž je Poláčkův autorský podíl zřejmý. 
V ediční poznámce nové edice se dozvíme 
i trochu té statistiky – že nejvíce anekdot 
je zde věnováno šnorerům a finančním 
otázkám, na druhém místě jsou zastoupeny 
námluvy a rodinný život a třetí nejpočetnější 
jsou vtipy kolem rabínů a židovské víry. Dále 
následují témata kolem obchodu a otázky 
spojené se smrtí – té se sám autor dočkal 
patrně koncem ledna 1945 v Gliwicích.

Velkolepá, 
moderně pojatá 
edice odborných 
a zároveň pří-
stupně napsaných 
knih Velké dějiny 
zemí Koruny 
české zachycuje 
současný pohled 
na naši historii. 
Nový přírůstek do 
její tematické řady 
nese název Právo 

a zpracovali jej právní historikové Karolina 
Adamová, Antonín Lojek, Jaromír Tauchen 
a editor svazku Karel Schelle. Autoři působí 
na právnických fakultách v Brně a v Plzni. 
Kniha na sedmi stech stranách zachycuje 
vývoj evropského práva, přičemž směrem 
k současnosti je výklad stále podrobnější. 
Jednotlivé kapitoly se pak zabývají různými 
právními disciplínami. Vznik moderního 
práva byl dlouhodobým procesem, který 
započal v první polovině 17. století po 
vydání Obnoveného zřízení zemského. Jak 
známo, židovská komunita podléhala přímo 
panovníkovi a bývala definována jako jeho 
„majetek“. Panovník jí zaručoval ochranu – 
vyžadoval však odvádění vysokých daní. 
Židé také od raného středověku museli žít 
odděleně od okolního obyvatelstva.

Rozhodující etapou ve vývoji moderního 
práva byla vláda reformátora Josefa II., který 
sám měl právní vzdělání a zasadil se o zlep-
šení postavení Židů ve společnosti. I nadále 
však platil tzv. familiantský zákon, a to až 
do vlády císaře Františka Josefa I. Josefova 
snaha učinit z němčiny jednotný státní jazyk 
u nás paradoxně vedla k vyvolání národního 
obrození. Židé navíc museli při sňatku před-
kládat potvrzení o znalosti němčiny.

Vývoj zaznamenalo také právo rodinné – 
v roce 1855 byl ve Vídni podepsán konkordát 
s Vatikánem, který nepřipouštěl uzavření 

manželství mezi křesťanem a nepokřtěným. 
Druhý manžel se musel nechat „obrátit“ 
na katolickou víru. Navíc o manželstvích 
smíšených mohl rozhodovat výhradně 
katolický církevní soud. Zákon z roku 1868 
pak změnil poměry v nábožensky smíšených 
svazcích – chlapci měli podle něj následovat 
víru otce, dívky víru matčinu. Židé byli 
zrovnoprávněni teprve během revoluce 
v letech 1848–1849, definitivní rovnost však 
přinesla až liberální ústava přijatá v prosinci 
1867, která potvrzovala základní občanská 
práva a svobody bez ohledu na vyznání nebo 
národnost.

V knize chybí snad jen věcný rejstřík, 
který by čtenáři pomohl při orientaci 
v poměrně složitě strukturovaném textu.

Německý literární 
historik Reiner 
Stach zachytil 
ve druhém dílu 
své skvělé živo-
topisné trilogie 
Kafka – Roky 
rozhodování léta 
1910–1915, jež byla 
pro budoucího 
mistra slova velmi 
důležitá, neboť se 
v tomto období 

poprvé představil veřejnosti jako spisovatel. 
Stal se však také „důstojným“ úředníkem, 
prožil vztah s Felicí Bauerovou lemovaný 
dvojím zasnoubením, vždy však zrušeným – 
a po nocích psal. Už tehdy vznikla některá 
z jeho zásadních děl. Kafka knižně debutoval 
v roce 1913 povídkovým souborem Rozjí-
mání, slavnou povídku Proměna napsal 
roku 1912 a poprvé ji vydal o tři roky později, 
fragment románu Nezvěstný psal do roku 
1914, ale celý vyšel až po jeho smrti. V letech 
1914–1915 psal – jistě ovlivněn i počínající 
světovou válkou – román Proces, který 
také nedokončil a vydán byl až posmrtně. 
V té době se také Kafka začal více zajímat 
o židovskou víru a začal ji studovat.

Německý literární historik Reiner Stach, 
jenž má zároveň filozofické a matematické 
vzdělání, své životní dílo napsal přesně 
podle zjištěných životopisných údajů 
a pracoval na něm úctyhodných osmnáct 
let! Právě ve druhém dílu využil také nové 
informace načerpané z pozůstalosti Felice 
Bauerové, kterou objevil v Americe. Kafkova 
bývalá láska, se kterou se spisovatel defini-
tivně rozešel roku 1917, v USA v poklidu žila 
až do roku 1960!

Trojdílný Kafkův životopis, který se čte 
jako román, vydává Argo v kvalitním pře-
kladu Vratislava Slezáka.

LUBOR FALTEISEK



nisan 5778 • březen–duben 2018 13

HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejského jazyka  
pro samouky (8. lekce)
Zvířata (II.) ַחּיֹות
Jak jsme slíbili v minulém čísle, pokračujeme nyní druhou částí slovní zásoby a divokými 
zvířaty. Slovíček je zde opravdu mnoho… snad se nám podařilo vybrat ta nejběžnější zvířata 
a přehledně je rozdělit.

Zároveň si ale v této lekci procvičíte také již známá slovíčka a barvy.

(Všechna cvičení doporučujeme dělat samozřejmě až ve chvíli, kdy slovíčka umíte – 
a bez nápovědy! )

Spojte zvíře s pro něj typickou barvou 
(ve správném tvaru přídavného jména):

ברבור אפור
פיל ירוק
חפרפרת שחורה-צהובה
תנין שחור
יונה לבן
זאב חום
חסידה לבנה
דבורה אפור
עורב וורוד
תמנון שחורה
דוב שחורה-לבנה

Škrtněte, co do řady nepatří:

1. כלב חתול חזיר ים דוב תוכון
2. פרה עז זאב חזיר כיבשה

3. יונה נחש חסידה נשר תוכי

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ

Ptáci* עֹופֹות
Holub (holubice) יֹוָנה   נ
Labuť ְרּבּור   ז ּבַ
Vrána עֹוֵרב   ז
Čáp ֲחִסיָדה   נ
Orel ר   ז ֶנׁשֶ

Plazi זֹוֲחִלים
Had ָנָחׁש   ז
Želva ָצב   ז
Krokodýl ין   ז ּנִ ּתַ

Mořští živočichové ׁשֹוְכֵני ָים
Ryba ג   ז ּדָ
Velryba ִלְוָיָתן  ז
Žralok ִריׁש   ז ּכָ
Delfín ּדֹוְלִפין   ז
Chobotnice ָמנּון   ז ּתְ

Hmyz ֲחָרִקים
Vosa ִצְרָעה   נ
Včela בֹוָרה   נ ּדְ
Moucha ְזבּוב   ז
Komár ַיּתּוׁש   ז
Motýl ר   ז ְרּפַ ּפַ
Mravenec ְנָמָלה   נ

Savci יֹוְנקִים
(V lese) ַיַער(** )ּבְ
Vlk ְזֵאב  ז
Liška ׁשּוָעל   ז
Medvěd ּדֹב  ז
Jelen ל   ז  ַאּיָ
Veverka ְסָנִאי  ז

(Na poli) ֶדה( ׂשָ )ּבְ
Ježek ִקּפֹוד   ז
Myš ר   ז ַעְכּבָ
Krtek ֶרת   נ ֲחַפְרּפֶ
Zajíc ַאְרֶנֶבת   נ

(V džungli) ג'ּונֶגל( )ּבְ
Lev ַאְרֵיה   ז  
Tygr ָנֵמר   ז
Žirafa ִג'יָרָפה   נ
Zebra ָרה   נ ֶזּבְ
Slon יל   ז ּפִ
Opice קֹוף   ז

* Pro ptáka se obvykle v hebrejštině používá 
také slovo ִציּפֹור

 je předložka, která se vždy v hebrejštině ּבְ **
spojuje s následujícím slovem (tvoří tak 
dohromady jedno slovo), les = ַיַער

15. evropské hry Makabi v Budapešti
V těchto dnech je do židovských obcí v ČR zasílán předběžný vstupní 

formulář pro nadcházející 15. evropské hry Makabi, které se uskuteční 

v Budapešti od 29. července do 7. srpna 2019. Cílem tohoto formuláře 

je zjistit, ve kterých sportech a v jakém počtu členů předpokládáte, že 

se zúčastníte. Na základě odpovědí organizátoři rozhodnou, ve kterých 

sportech se bude soutěžit.

Vyplněné formuláře musí být zaslány do 25. března 2018 

na obě e-mailové adresy: info@hakoach.cz, rubinpavel@seznam.cz

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o mezinárodní soutěž židovských 

sportovců, může se zúčastnit pouze sportovec, který je Židem (nebo 

alespoň jeden z jeho rodičů či prarodičů je nebo byl Židem). Samozřejmostí 

je také prokázání výkonnostní úrovně v daném sportu (např. účastí na 

sportovních akcích pořádaných sportovními židovskými kluby v České 

republice, případně registrací ve sportovních klubech s udáním soutěží, 

na jejichž soupiskách jsou uvedeni).

Další podrobnosti budou upřesněny v reakci na Vámi zaslané informace.

Za Židovské sportovní kluby České republiky v zastoupení

Pavel Rubín

mailto:info@hakoach.cz
mailto:rubinpavel@seznam.cz
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Halina Šimková:  
Téměř všechny vraždy se dnes 
vyšetřují pomocí analýzy DNA

Studovala jste genetiku člověka na PřF UK 
a zároveň animaci na FAMU, proč jste si ale 
nakonec vybrala zrovna využití genetiky 
v kriminalistice?

Vždycky mě bavily věci, které jsou trochu 
akčnější a kde rovnou mohu své schopnosti 
uplatnit. Nejsem typ vědce, který dlouho 
pečlivě něco studuje v laboratoři a věnuje se 
své práci pouze po vědecké stránce. Naopak 
mám ráda, když to, na čem pracuji, má 
jednoznačný výsledek nebo cíl, ke kterému 
to směřuje. Tím byla pro mě samozřejmě 
kriminalistika nesmírně atraktivní, protože 
v ní pracujete na reálných případech, a když 
tu svou práci odvedete dobře, rychle se 
dopátráte výsledku.

Kolem kriminalistiky se vznáší mnoho 
mýtů, nejspíš díky detektivním knihám 
nebo seriálům, či možná už jen proto, že 
pro spoustu lidí se vyšetřování případů jeví 

jako poměrně tajemná záležitost. Jaká je 
oproti tomu realita? Jak často se například 
potýkáte s úkladnými vraždami?

Vraždy jsou pro kriminalistickou labora-
toř tohoto typu poměrně běžná věc. Téměř 
všechny vraždy se dnes vyšetřují pomocí 
analýzy DNA, takže je to typ činu, na kterém 
pracujeme několikrát do roka, občas dokonce 
i několikrát do měsíce.

Vlastně i samotná forenzní genetika se 
nasazuje většinou v těch velice závažných 
případech. Často v nich ale přináší zásadní 
informace o pachateli, čímž se celý případ 
může objasnit.

Takže ano, do značné míry se ta závažnost 
blíží tomu, co můžeme vidět například ve fil-
mech. Na druhou stranu se velice liší proces 
vyšetřování, není zkrátka tak akční.

Stalo se vám někdy, že si pachatel dal takový 
pozor, aby na místě činu nezanechal po sobě 

žádnou stopu, která by šla pomocí forenzní 
genetiky prověřit? Je to vůbec možné?

Možné to je. Například když daná osoba 
ten skutek plánuje, může si do určité míry 
pohlídat pomocí nějakých ochranných 
pomůcek, jestli tam něco zanechá. Na dru-
hou stranu, i když si to takto plánuje, ne vždy 
se mu to zdaří, protože, když pácháte nějaký 
trestný čin, jste u toho většinou nervózní, 
takže se stává, že si třeba pachatel vezme 
s sebou rukavice, ale zároveň si jimi utře nos 
a pak své DNA tímto způsobem nechtěně 
nanese na místo činu. Nicméně samozřejmě 
existují i případy, při kterých se posléze 
ukáže, že ten člověk tam byl, trestný čin 
spáchal, ale nic po sobě nezanechal.

Další věc je, že někteří lidé jsou poměrně 
dobří trousiči DNA, zatímco někteří špatní. 
Pokud je pachatel špatným trousičem 
DNA, je to pro něj dobrá situace, protože tak 
snadno stopu nezanechá.
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http://www.lauderky.cz/2018/01/31/dora-peskova-hitler-csr-vysilal-sve-agenty-aby-postval-nemce-cechum/
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Počkáme, uvidíme, co a jak 
– tak nebývale lehké být je. 

Aleppo, Donbas nebo obývák 
a okamžiky – umírat a žít je.

TIM POSTOVIT

PŘIDEJTE SE!
Uvažujete o žurnalistické kariéře?
Baví Vás jen tak psát?

Neváhejte a napište nám mail na 
redakce@lauder.cz

Jews News je časopisem studentů Lauderových škol. Tato dvojstrana 
vychází jako příloha měsíčníku Maskil s laskavou péčí Bejt Simcha. 
Redakce: Jakub Kuthan, šéfredaktor; Amálie Vystavělová, zástupkyně 
šéfredaktora; Albertina Čížková, zástupkyně šéfredaktora; Matěj 
Knop, editor; Eliáš Gaydečka, korektor; Hugo Marx, korektor a další. 
Kontakt: www.lauderky.cz, e-mail: redakce@lauder.cz

Ve své přednášce jste zmiňovala, že se 
často setkáváte se vzorky, které mohou být 
poškozené nebo se například může jednat 
o smíšenou DNA několika různých osob. Jak 
moc mohou okolní faktory případ zbrzdit? 
Jak dlouho se vůbec DNA může na místě 
činu udržet?

Tohle všechno strašně závisí na podmín-
kách. Jsou například vzorky, které na místě 
zaschnou a zůstávají tam, dokud je někdo 
neodstraní. Některé materiály mohou zůstá-

vat v analyzovatelném stavu roky nebo třeba 
i desítky let.

Na druhou stranu, ne vždy jsou okolní 
podmínky vhodné. Například v místech, kde 
je teplo a vlhko, materiál velice rychle degra-
duje, protože ho rozkládají bakterie.

Vezměte si ale příklad hotelových pokojů. 
Tam se drží stopy DNA mnoha návštěvníků, 
takže když tam proběhne trestný čin, často 
najdeme spoustu různých vzorků na ově-
ření.

Na závěr bych se vás ještě chtěl zeptat 
na otázku týkající se genetiky samotné. 
V posledních letech nacházela uplatnění 
ve stále více a více oborech. Vím, že není 
možné hledět do budoucnosti, myslíte si ale, 
že genetika bude nadále nacházet využití 
v nových směrech?

Myslím si, že vývoj vědy zatím ukázal, že 
se vždy objevují nové směry, často i ohromně 
revoluční a ačkoli nyní opravdu nemůžeme 
odhadnout, jakým způsobem nebo jak rychle 
se bude genetika vyvíjet, jsem přesvědčena 
o tom, že mnoho věcí s genetikou spojených 
je zatím ještě neobjeveno.

PTAL SE ELIÁŠ GAYDEČKA

Více najdete na webu 
www.lauderky.cz

Mgr. HALINA ŠIMKOVÁ 
studovala genetiku člověka na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Karlovy a zároveň animaci na 
FAMU, kterou ale nedodělala. Od roku 1999 do roku 
2016 působila v Kriminalistickém ústavu v Praze. 
V roce 2016 se zároveň stala držitelkou ceny Neu-
ron za nejlepší populárně-vědecké video.

mailto:redakce@lauder.cz
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/pro-media/aktuality/dna-zlocinu-tema-11-11-2016-rubrika-rozhovor-strana-28-halina-simkova
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PESACH

Sviatok slobody a macesu
Pesach patrí k dokladom historickej pamäte 
židovského národa. V jeho priebehu Židia 
odovzdávajú z generácie na generáciu 
spomienku na vyslobodenie sa z egyptského 
otroctva. Pesachová hagada hovorí: „V kaž-
dom pokolení je človek povinný cítiť, akoby 
sám odchádzal z Egypta, ako sa hovorí v Tóre: 
Povieš svojmu synovi v deň Pesachu…“ 
Výsledkom je jeden z najkrajších a najdôleži-
tejších sviatkov židovského kalendára.

Veriaci Židia sa usilovali dodržiavať 
komplikované pesachové predpisy aj v dobe, 
kedy príslušnosť k židovstvu predstavovala 
ohrozenie života. Benjamin Eichler vo svo-
jich memoároch opísal, že keď v marci 1942 
v Bratislave zakázali výrobu macesov, dovie-
zol ich napriek riziku z Nitry, kde to ešte bolo 
povolené. Svoje počínanie vysvetlil jednodu-
cho: „Čo som mohol robiť, keď ortodoxný Žid 
potrebuje macesy jesť aj v dobe deportácie 
do lágrov smrti…“ Bratislavský rodák a orto-
doxný veriaci Romi Cohn koncom jesene 
1944 ako pätnásťročný ušiel z Nemcami 
okupovanej Bratislavy k partizánom. Aj tu 
dodržiaval kašrut, hoci spolubojovníkom 
neprezradil, že je Žid. Nemal luach, začiatok 
sviatku sa preto pokúsil určiť pozorovaním 
mesiaca: „S príchodom jari sa blížil sviatok 
Veľkej noci – Pesach. Nemal som kalendár, 
podľa ktorého by sa dali určiť presné dni. 
Tak som urobil jedinú vec, čo som mohol: 
pozoroval som v noci oblohu. Keď nastal spln 
mesiaca, vedel som, že je pätnásteho a začína 
prvý večer Pesachu, takže som prestal jesť 
chlieb. Nasledujúci večer sa mi zdalo, že 
mesiac bol ešte okrúhlejší a plnší, tak som sa 
rozhodol, že pätnásteho bude tejto noci. A to 
sa mi stalo ešte dvakrát. Takto sa mi podarilo 
držať Pesach, teda nejesť nič kvasené, až 12 
dní namiesto ôsmich.

Keďže som bol jediný žid v našej jednotke, 
pripisoval som dodržiavaniu Pesachu ešte 
väčšiu dôležitosť. Kým som bol s partizánmi, 
týmto spôsobom som udržiaval spojenie 
s mojou vierou a so sebou. Nemohol som 
si obmotávať okolo rúk remienky ani nosiť 
cices. Nemohol som oslavovať šábes, lebo to 
by ohrozilo môj život. Modlitby som si len 
potichu šepkal, keď sme kráčali hliadkovať 
do hôr. To, čo som mohol, som dodržoval 
úprimne. Tak ako hladujúci človek si váži 
aj posledný hlt jedla, ako človek s úctou 
hľadí na fotografie svojich blízkych, keď ich 
nemôže vidieť, tak som nachádzal útechu 
a únik v tajných schôdzkach s mojím B-hom“.

Po oslobodení vedenie bratislavskej obce 
začalo okamžite pracovať na obnove nábožen-
ského života. Dôležitú funkciu pri tom samo-
zrejme zohral Pesach a jeho symbol v podobe 
macesov. Už v októbri 1945 „bola zriadená 
pekárna na macot“ a vymenovaná macesová 
komisia, ktorá začala ihneď pracovať.

V období socializmu Pesach v rodinách, 
ktoré svoje židovstvo nespájali prioritne 

s judaizmom a nedodržiavali preto nábo-
ženské tradície, pôsobil neraz ako dôležitý 
„katalyzátor identity“. Macesy na obci alebo 
v obchodoch kupovali a konzumovali aj 
ľudia, ktorí inak Pesach, rovnako ako ostatné 
židovské sviatky, neslávili. Vďaka macesom, 
„mackovej káve“, na ktorú neraz pozývali aj 
nežidovských susedov, udržiavali a (vedome 
alebo nepriamo) deklarovali svoje židovstvo 
deťom aj okoliu.

Význam Pesachu potvrdzuje spomienka 
z detstva na začiatku päťdesiatych rokov: „To, 
že som naozaj Žid, som sa fixne dozvedel až 
v puberte, možno ešte o čosi neskôr, zžil som 
sa s tým až na vysokej škole a hrdý som na to 
začal byť ešte neskôr. A pritom to nebolo až 
tak asimilované prostredie, rodičia dokonca 
potichu dodržiavali sviatky. V pamäti mám 
vrytý obraz z detstva. Mal som asi osem 
rokov, Pesach, sederová večera v Lučenci 
v dome nášho príbuzného. Svietniky, čítanie 
z veľkých kníh. Nikdy predtým a nikdy 
potom.“ Dnes prebieha v Bratislave Pesach 
v troch rovinách. Vlastný sviatok otvárajú 
večerné bohoslužby, pre väčšinu rodín však 
začína až sederovou večerou v komunite 
alebo v domácnosti. Obec túto slávnosť tra-
dične organizuje v priestoroch svojej kóšernej 
jedálne. „Konkurenciu“ zvýšila skutočnosť, že 
rabín Myers organizuje vlastné sedery. Prvý 
raz sa konali v roku 1994 v hoteli Danube.

V septembri 2001 ŽNO nahradila nevyho-
vujúce staré priestory novostavbou moder-
nej kóšernej jedálne v areáli obce a na jar 
2002 sa tu prvý raz konali sedery. Záujem bol 
veľký, do jedálne museli pridať ďalšie stoly 
a stoličky, účastníci sedeli aj vo vestibule. 
Postupne sa vytvoril úzus, že prvý večer 
vedie „tradičný“ seder rabín Myers alebo 
niektorý zo starších účastníkov bohoslužieb, 
kým druhý organizujú „mladí“. V posledných 

rokoch ho riadi liberálny rabín Miša Kapus-
tin. Ako vidno, komunita v prípade Pesachu 
svojim členom ponúka široké spektrum akti-
vít, ktoré umožňujú náboženské, ale najmä 
spoločenské vyžitie prítomných. Napriek 
tomu v mnohých rodinách naďalej upred-
nostňujú intímnu domácu atmosféru a rea-
lizujú sederové večere (alebo aspoň jednu 
z nich) doma. Zároveň treba pripomenúť, 
že nemalá časť členov komunity z rôznych 
dôvodov Pesach a sederové večere ignoruje.

Zaujímavé je porovnať návštevnosť 
pesachových bohoslužieb a komunitných 
sederov. Vyplýva z toho jednoznačný záver, 
že väčšina účastníkov túto tradíciu vníma 
skôr ako spoločenskú príležitosť než ako 
náboženský sviatok. Situáciu nezmenila 
ani skutočnosť, že obec v úsilí zvýšiť účasť 
na bohoslužbách (a uľahčiť najmä starším 
ľuďom presun zo synagógy na miesto kona-
nia) organizuje tieto bohoslužby priamo 
v priestoroch obce.

Pesach samozrejme netvoria len sederové 
večere a symbolická (demonštratívna?) kon-
zumácia macesu. Neodmysliteľnou súčasťou 
tradície je jedálny lístok, z ktorého sú vylú-
čené všetky kvasené potraviny. V prístupe 
k tejto stránke sviatku môžeme pozorovať 
rôzne prístupy. Vidíme úsilie skutočne dodr-
žiavať „všetko“, ale častejším javom (nielen 
v prípade Pesachu) je „výberovosť“. Ľudia 
si zo spektra možností (povinností) vyberú 
a dodržiavajú len niektoré prvky. Ďalší zas 
ignorujú všetky tradície. Bez ohľadu na to, 
ako jednotlivci k nemu pristupujú, Pesach 
ostáva krásnym sviatkom a dôležitým pilie-
rom židovskej tradície a súčasnej identity.

PETER SALNER  
je docentem na MFF UK a dlouhodobě se zajímá 
o historii.
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ZPRÁVY Z BEJT SIMCHA

Zkázný plán vousaté Zereš
Dům radosti ožil oslavou svátku Purim
Jeden z dopisů Mordechaje 
a královny Ester dorazil ve 
středu 28. února také do Bejt 
Simcha. Dům radosti se tak 
rozezněl radostí větší, než je 
obvyklé, a za hlasitého hlaholu 
byl Haman vyhnán s takovou 
rychlostí, že z něj zbyly jen uši.

Na průběh a jakost letošních oslav jsme se 
zeptali hned několika členů Bejt Simcha. 
V první řadě hlavního strůjce letošního 
Hamanova neúspěchu, chazana Ivana 
Kohouta. „Dnešní oslavu svátku Purim 
hodnotím velice pozitivně. Sešli jsme se 
v hojném počtu, negativně naladěni co se 
Hamana týče. Veškerou naši nespokojenost 
s jeho existencí jsme dali hlasitě najevo 
a nyní radost z jeho zkázy zapijeme notným 
množstvím alkoholu. Naši oslavu proto vní-
mám jako velmi úspěšnou a už teď se těším 
na další.“

Na otázku, jaký je jeho nejoblíbenější 
okamžik svátku Purim, chazan bez váhání 
odpovídá „Jednoznačně Hammantaschen 
mé manželky.“

Oslavy se kromě duchovního otce 
Bejt Simcha účastnil také její otec ideový, 
předseda Michal Spevák. „Není tady žádný 
džus, to je zásadní nedostatek. Jak hodnotím 
oslavu? Udatně plníme naše povinnosti, 
takže svátek považuji za úspěšný. Sešlo se 
nás tady opravdu hodně a jsou tu samí milí 
a laskaví lidé, opravdu si to dnes užívám.“

Stejně jako chazan má i předseda Bejt 
Simcha zcela jasno v tom, čeho si na oslavách 
svátku nejvíce cení: „Z liturgického hlediska 
mě nejvíce těší poslech megilat Ester, ale 
z čistě lidského hlediska je to spíš tahle 
krásná výstava různorodých Hamanových 
uší, které zdatně ochutnávám. Mám radost, 
jak máme šikovné lidi, protože jsem zatím 
nenarazil na žádný slabý kus.“

Hamanových uší se letos sešlo opravdu 
požehnaně. V soutěži o nejlepší produkt 
vyhráli dle nezávislé poroty bratři Klusáč-
kovi. Jejich povidlové uši zvítězily u tří-
členného hodnotícího týmu na plné čáře. Je 
nutno zdůraznit, že na porotce byly kladeny 

mimořádně vysoké nároky – především na 
počet zkonzumovaných laskomin.

S nápaditostí v převlékání do kostýmů se 
ani letos nešetřilo. Nejpropracovanější kos-
týmy zvolili již tradičně Martin Šachar Elis 
a Jan David Reitschläger. „Já jsem přišel za 
Zereš,“ upřesnil David. „Přišel jsem tě evan-
gelizovat, dcero. Přijala jsi už Ježíše?“ tázal se 
ctihodný mnich Šachar v sutaně. Obě masky 
zvolily pro purimový večer společnou strate-
gii „Já lidi zkazím a on je pak přijde napravit,“ 
objasnila zkázný plán vousatá Zereš. Na 
otázku, zda se před výkonem vytyčeného cíle 
plánují patřičně posilnit, odpověděla dvojice 
následovně: „Pouze proměněnou krví Kris-
tovou,“ vzdal se přítomných opojných košer 
nápojů otec Šachar. „Dáma se nikdy neopíjí, 
dáma pouze přichází do veselejší nálady,“ 
upřesnila Zereš.

Purim Sameach!

KAMILA KOHOUTOVÁ 
Foto: Olga Melzochová

KLÍČ K ŘEŠENÍ  
KURZU HEBREJŠTINY
(bílá labuť) ברבור לבן
(šedý slon)  פיל אפור
(černý krtek)  חפרפרת שחורה
(zelený krokodýl) תנין ירוק
(bílá holubice) יונה לבנה
(šedý vlk)  זאב אפור
(černobílý čáp)  חסידה שחורה-לבנה
(černožlutá včela) דבורה שחורה-צהובה
(černá vrána)  עורב שחור
(růžová chobotnice)  תמנון וורוד
(hnědý medvěd)  דוב חום

1. כלב חתול חזיר ים דוב תוכון
(pes, kočka, morče, medvěd, andulka)

2. פרה עז זאב חזיר כיבשה
(kráva, koza, vlk, prase, ovce)

 3. יונה נחש חסידה נשר תוכי
(holub, had, čáp, orel, papoušek)
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KULTURA

Kulturní program březen/duben 2018
ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

Oddělení pro vzdělávání a kulturu, 
Maiselova 15, Praha 1, tel.: 222 325 172, 
education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

AUDITORIUM OVK ŽMP,  
Maiselova 15, 3. patro

 Rim rim, rim, ať žije Nešarim!
V chlapeckém domově č. 7 
umístěném v prvním patře 
bývalé terezínské školy, za 

války označené jako L 417, vzniklo pod 
vedením tehdy dvacetiletého vychovatele 
Franty Maiera neuvěřitelně tvůrčí a morálně 
semknuté společenství, které v podmínkách 
terezínského ghetta vydávalo hned tři 
časopisy a organizovalo mnohé kulturní, 
vzdělávací a sportovní aktivity. Mezi chlapci, 
kteří si říkali Nešarimové (počeštěné heb-
rejské „Orli“), se ocitl i tehdy dvanáctiletý 
Míša Gruenbaum, který před třemi lety 
spolu s americkým spisovatelem Toddem 
Hasak-Lowem napsal knihu Někde ještě svítí 
slunce. V češtině ji loni vydalo nakladatelství 
P3K. O Nešarimech a jejich životě v tere-
zínském ghettu pohovoří ředitel a pedagog 
Gymnázia Přírodní škola František Tichý 
a ředitel Nakladatelství P3K a Lauderových 
škol v Praze Petr Karas. Ukázky přečtou stu-
denti Gymnázia Přírodní škola. Vstup volný.

 Izrael v zrcadle filmu – Od zalo
žení státu k obratu v roce 1977
Již od založení státu dával 
izraelský film svým divákům 

nahlédnout do událostí odehrávajících se 
v izraelské společnosti. Na scéně se oproti 
předchozím létům objevily nové postavy, 
zatímco jiné upadly v zapomnění. Jak se tyto 
postavy proměňovaly? Jaký je v těchto letech 
vztah mezi izraelským filmem, společností 
a politikou? Kdo a proč byli nejdůležitější 
herci této doby? Na tyto otázky se ve své 
přednášce v rámci cyklu Izrael 70 zaměří 
absolventka oboru Mediální studia a filmová 
věda na Telavivské univerzitě Ruth Hufnagel 
Ben Hadar. Přednáška je doprovázena boha-
tým filmovým materiálem. Vstup volný.

 Čtyři večery s oscarovým 
Woody Allenem
Druhá část stejnojmenného 
cyklu filmové historičky Alice 

Aronové zachycuje velkou lásku Woodyho 
Allena, jak ji s humorem sobě vlastním 
vyobrazil ve filmu Annie Hall (1977) inspiro-
vaném vztahem s herečkou Diane Keaton. 
Sympatický, romantický, lehce neurotický 
hlavní hrdina z New Yorku (Woody Allen) 
se zamiluje do venkovské dívky ze středo-
západu (Diane Keaton), která se touží stát 

zpěvačkou. Skvostná komedie byla ověnčena 
čtyřmi Oscary za nejlepší film, režii, scénář 
a hlavní ženský herecký výkon.

Projekce: Annie Hall (USA 1977, 93 min). 
Vstup volný.

 PROGRAM PRO DĚTI A JEJICH RODIČE: 

 Lvíček Arje slaví Pesach
Arjeho kamarád Mojžíš má 
velký úkol. Podaří se mu 
zachránit všechny Židy z egypt-

ského otroctví? Jakých deset ran padlo na 
Egypt? Projde Mojžíš mořem suchou nohou? 
To všechno, a ještě mnohem víc, se děti dozví 
na této pesachové dílně.

Prohlídka: Klausová synagoga. 
Vstupné 50 Kč.

Výstava v prostorách OVK:
Purim. Příběh královny Ester. Výstava foto-
grafií Jindřicha Buxbauma.

Od 12. 3. do 30. 4. Po–čt 12–16, pá 10–12, 
během večerních programů a po domluvě.

MAISELOVA SYNAGOGA,  
Maiselova 10, Praha 1

 Životní příběh zakladatele 
ČKD Emila Kolbena (1862–
1943) a jeho rodiny.
Při příležitosti 155. výroční 

narození Emila Kolbena byla v listopadu 2017 
za přispění a spolupráce obecního úřadu 
v jeho rodných Strančicích vydána publikace 
„Příběh rodiny Kolbenů ze Strančic“, jejímž 
autorem je Martin Hemelík ml. Na letošní 
rok připadá 75. výročí Kolbenovy smrti 
v terezínském ghettu. Během večera se 
uskuteční krátké scénické představení žáků 
ZŠ Strančice, kteří ztvární některé epizody 
života rodiny Kolbenových. Následovat bude 
přednáška autora publikace, představení 
knihy a závěrem promluví Andrée Kolbe
nová, manželka Jindřicha Kolbena, vnuka 
Emila Kolbena. Vstup volný.

 Ve víru čtyřicátých let
Letos si mezi mnoha histo-
rickými „osmičkovými“ daty 
připomínáme také násilnou 

smrt Jana Masaryka 10. března 1948, krátce 
po uchopení moci v Československu komu-
nisty. Jako ministr zahraničí v exilové vládě 
prezidenta Edvarda Beneše a v několika 
poválečných kabinetech syn zakladatele 
našeho novodobého státu zásadně utvářel 
postoj ČSR k nacistickému pronásledování 
Židů a později k osudům přeživších. Je proto 
také jednou z hlavních postav knihy o česko-
-slovensko-židovských vztazích v letech 1939 
až 1948 historika Jana Láníčka, která nyní 
vychází česky v nakladatelství Academia. 
S ním a s diplomatem Robertem Řehákem, 

kurátorem výstav o vztazích Tomáše a Jana 
Masarykových k Palestině a k sionismu, 
bude mluvit publicista Petr Brod.

 Belfiato Quintet / Koncert při 
příležitosti Jom hašoa
Koncert předního českého 
dechového kvintetu, na jehož 

programu jsou dechové kvintety Antonína 
Rejchy (1770–1836), Josefa Bohuslava Foers-
tera (1859–1951) a v Osvětimi zavražděného 
skladatele Pavla Haase (1899–1944). Vstu-
penky na koncert možno zakoupit v předpro-
deji v Maiselově synagoze, v Informačním 
a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, 
Praha 1), v sítích Ticket Art a Via Musica, 
a přes webové stránky ŽMP, kde naleznete 
i kompletní program koncertu. Výtěžek ze 
vstupného bude věnován na nahrávání roz-
hovorů s pamětníky šoa. 

Vstupné 230 Kč / 150 Kč.

 Izrael dnes aneb V zemi mnoha 
příběhů
Izrael je zemí, jejíž obyvatele 
váží k tomuto malému kousku 

země na východním pobřeží Středozemního 
moře často velmi různé důvody. Stojí za nimi 
hluboké osobní příběhy i pohnuté rodinné 
historie. O tom, jak lidé z odlišných okruhů 
vnímají současnou izraelskou společnost, 
bude se svými hosty, filmařkou Eilat Ben 
Eliyahu, obchodníkem Yoramem Abraha
mem, fotografkou Pavlínou Schulz a spisova-
telkou a básnířkou Kifah Dasuki rozmlouvat 
publicistka a analytička Irena Kalhousová. 
Večer probíhá v rámci cyklu Izrael 70 a ve 
spolupráci s projektem Diskuze v Maislovce. 

V angličtině se simultánním tlumočením do 
češtiny. Vstup volný.

 Setkání s Hanou Frejkovou
Zpěvačka a herečka Hana 
Frejková prožila své dětství 
v komunistickém Českosloven-

sku jako dcera národohospodáře Ludvíka 
Frejky z liberecké židovské rodiny, popra-
veného ve vykonstruovaném politickém 
procesu s tzv. protistátním spikleneckým 
centrem Rudolfa Slánského, a německé 
divadelní herečky Alžběty Frejkové roz. 
Warnholtz. Bolestné hledání pravdy 
o minulosti své rodiny i nacházení vlastní 
identity popsala výjimečným způsobem 
v autobiografické knize Divný kořeny (Torst, 
2007). V rámci představení audioverze této 
knihy (Radioservis, 2017), kterou její autorka 
původně načetla pro Český rozhlas, bude 
s Hanou Frejkovou rozmlouvat publicista 
a rozhlasový dokumentarista Adam Drda. 
Vstup volný.

STŘEDA 

4. 4. 
18.00

ÚTERÝ 

17. 4. 
18.00

STŘEDA 

26. 4. 
18.00

NEDĚLE 

8. 4. 
14.00

PONDĚLÍ 

19. 3. 
18.00

ÚTERÝ 

27. 3. 
19.00

ÚTERÝ 

10. 4. 
19.00

ČTVRTEK 

12. 4. 
19.00

PONDĚLÍ 

23. 4. 
19.00
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 Memento mori
Otázky spojené se smrtí 
a umíráním jsou v naší kultuře 
vytěsňovány na okraj. Smrt si 

často nepřipouštíme a umírání jako by pro 
dnešní společnost neexistovalo. Patří smrt 
k životu, nebo je přirozené vyhýbat se jaké-
mukoli setkání s „andělem smrti“? O těchto 
otázkách budou rozmlouvat římskokatolický 
kněz a přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy Marek O. Vácha, 
vedoucí lékař Lůžkového resuscitačního 
oddělení na klinice anesteziologie, resusci-
tace a intenzivní medicíny Ústřední vojenské 
nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice 
Martin Voldřich a vrchní zemský rabín 
Karol Efraim Sidon. Moderuje publicista Jan 
Neubauer. Vstup volný.

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

Oddělení pro vzdělávání a kulturu – 
pobočka Brno,  
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, 
tel.: 544 509 651, 544 509 652,  
katerina.suchankova@jewishmuseum.cz

 Moravští židovští spisova
telé II.
Druhý díl přednášky z cyklu 
Německá židovská literatura 

zaměřené na méně známou oblast literární 
tvorby, a to německy píšící židovské morav-
ské autory. Přednáška profesorky Ingeborg 
Fialové z Katedry germanistiky Univerzity 
Palackého v Olomouci přiblíží tvorbu něko-
lika významných osobností působících od 
18. do 20. století na Moravě. Vstupné 30 Kč

 Protižidovské pogromy 
v Republice mnoha národů
Během povstání ukrajinského 
hejtmana Bohdana Chmelnic-

kého v letech 1648–1649 na území Republiky 
mnoha národů, nejtolerantnějšího státního 
celku tehdejší Evropy, došlo k nejrozsáh-
lejším protižidovským pogromům té doby. 
Přednáška polonistky a judaistky Hany Nely 
Palkové přiblíží kontext, příčiny a důsledky 
těchto pogromů a seznámí posluchače 
s postoji dobových kronikářů i současných 
historiků. Vstupné 30 Kč

 Veřejné čtení jmen obětí holo
caustu – Jom hašoa
Den památky obětí šoa a hrdin-
ství, hebrejsky „Jom ha-šoa ve 

ha-gvura“ je dnem, kdy se prostřednictvím 
vzpomínkových obřadů připomíná památka 
obětí holocaustu. Pro tento pietní den byl sta-
noven termín, kdy bylo zahájeno povstání ve 
varšavském ghettu v roce 1943. V židovském 
kalendáři připadá Jom ha-šoa na 27. den 
měsíce nisanu. Veřejné čtení jmen obětí 
holocaustu se uskuteční na prostranství před 
Místodržitelským palácem na Moravském 
náměstí. Akce se koná ve spolupráci s Insti-
tutem Terezínské iniciativy, Židovskou obcí 
Brno a Muzeem romské kultury. Vstup volný

 Země nikoho. Židovští uprch
líci mezi hranicemi ve střední 
Evropě v roce 1938
Během roku 1938 se podél hra-

nic států ve středovýchodní Evropě objevilo 
nové teritorium – země nikoho, v níž byli 
uvězněni nechtění uprchlíci, většinou proná-
sledovaní kvůli svému židovskému původu. 
Skupiny vyhnanců pobývající podél cest, na 
polích, v rozpadajících se budovách, mezi 
pohraničními posty nebo v internaci bez-
prostředně za hranicí byly nejviditelnějším 
projevem posunu k protižidovské politice 
vůči uprchlíkům a etnickému pojetí občan-
ství. Přednáška historika Michala Frankla se 
uskuteční v rámci cyklu Křižovatky osudů. 
Židovská komunita v Československu 1918 až 
1968. Program se koná ve spolupráci se Statu-
tárním městem Brnem. Vstupné 30 Kč

 Jáchymka, Užhorod, Květušín. 
Příklady tří menšinových škol 
v předválečném, válečném 
a poválečném Československu

Postavení menšin ve společnosti nese 
mnohá úskalí. Mezi klíčové strategie menšin 
usilujících o přijetí většinovou společností 
patří vzdělanost. Má však menšina rezigno-
vat na svou svébytnost, aby ve společnosti 
obstála, nebo má na svých specifikách trvat? 
Je řešením spíše menšinová škola nebo 
integrace členů menšiny do většinových 
škol? Přednáška Marie Smutné z Institutu 
Terezínské iniciativy se uskuteční v rámci 
cyklu Křižovatky osudů. Židovská komunita 
v Československu 1918 až 1968. Program se 
koná ve spolupráci se Statutárním městem 
Brnem. (Náhradní termín za neuskutečněnou 
přednášku z 8. 2.) Vstupné 30 Kč

 Program pro děti – Mojžíšova 
cesta
Když se někdo chystá na cestu, 
musí se na ni dobře připravit, 

naplánovat trasu a znát její cíl. Mojžíš však 
na to, aby vyvedl židovský lid z Egypta, žád-
nou přípravu neměl. Jak toto dobrodružné 
čtyřicetileté putování dopadlo? Dílna pro 
rodiče s dětmi od 5 let se uskuteční v pro-
storech sálu Turistického a informačního 
centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-
-Židenicích. Vstupné 30 Kč

V měsíci dubnu můžete v sále OVK Brno 
zhlédnout výstavu Polin / Židé v Republice 
mnoha národů připravenou ve spolupráci 
Polského institutu v Praze a Muzea dějin 
polských Židů Polin. Výstava je přístupná 
ve dnech programových akcí a po předchozí 
telefonické domluvě. Vstup volný

KULTURA V OBCÍCH

ŽO PRAHA

 Mimořádně zajímavá před
náška o rekonstrukci židov
ských památek v ČR
Spolek akademiků Židů pořádá 

setkání s panem Janem Kindermannem, 
který řadu let vedl program revitalizace syna-
gog (http://www.10hvezd.cz/cs/).
V klubu Gešer v Praze 1, Maiselova 18

 Vzpomínková akce na oběti 
genocidy Židů u příležitosti 
dne Jom hašoa 5778 (2018)
V Pinkasově synagoze

ŽO LIBEREC

 „Počátky kabaly – maase 
berešit, maase merkava“ – 
přednáška Aviho Vrátného
(přednáškový cyklus pořádaný 

za laskavé podpory NFOH)
Budova ŽO, Rumjancevova 1362, Liberec 1

ŽO TEPLICE

 Beseda se spisovatelkou Zuza
nou Peterovou na téma: O lásce 
a jejich trápeních.
Na závěr bude autorské čtení 

z její poslední knihy Láska a její rozmary.
Klub ŽO Teplice, Lipová 25, Teplice

UNIKÁTNÍ PROJEKCE FILMU 

Drahý Fredy (Izrael 2017, 74 min, hebrejsky – 
anglicky – česky s ČJ titulky) 

 Budova Filozofické fakulty UK, 
náměstí Jana Palacha 2, Praha, 
místnost č. 200

 V dopoledních hodinách v Olo-
mouci v rámci festivalu 
www.afo.cz

Projekce v Praze i Olomouci jsou veřejné, 
veřejně přístupné a zdarma. V Olomouci je 
potřeba udělat jednoduchou akreditaci na 
AFO.

STŘEDA 

25. 4. 
19.00

STŘEDA 

4. 4. 
17.00

ÚTERÝ 

10. 4. 
17.00

ČTVRTEK 

12. 4. 
14.00–17.00

ÚTERÝ 

17. 4. 
17.00

ČTVRTEK 

19. 4. 
17.00

NEDĚLE 

22. 4. 
10.30

ÚTERÝ 

27. 3. 
18.00

ČTVRTEK 

12. 4. 
10.00

ÚTERÝ 

27. 3. 
17.00

PONDĚLÍ 

26. 3. 
17.00

ÚTERÝ 

24. 4. 
19.00

NEDĚLE 

29. 4. 

MACHOL 
Čechia 2018
Již 20. ročník mezinárodního 
semináře izraelských lidových tanců

Využijte jedinečné příležitosti intenzivní 
výuky izraelských lidových tanců 
a neopakovatelné atmosféry. Seminář 
s profesionálními učiteli z Izraele se koná 
od 11. do 15. července 2018 v Kralupech 
nad Vltavou. Letos navíc jako oslava 
20. výročí semináře.

Bližší informace na www.besamim.cz, 
besamim@volny.cz, tel.: 603 852 917 
(Ondřej Novák).

http://www.10hvezd.cz/cs/.
https://www.afo.cz/
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PÍSNIČKA

Ma ništana?

Pesach je písniček plný, takže vybrat mezi 
nimi jednu bylo ještě těžší, než vybrat 
jednu mezi purimovými. Nakonec jsme se 
rozhodli pro „Ma ništana?“ (Čím se liší?), 
která se zpívá hned na začátku sederové 
večeře. Jde o zhudebnění tzv. „čtyř otázek 
nejmladšího“ – tedy otázky, které pokládá 
nejmladší člen rodiny při sederu. Tyto otázky 

nalezneme v pesachové hagadě a jejich text 
pochází z Mišny (Pesachim 10:4). Autor této 
tak známé melodie, Efraim Abilea, je však 
téměř neznámý. Abilea se narodil v Rusku 
roku 1881 jako Leo Nesviski, později odešel 
do Erec Jisrael a změnil si jméno. Melodii 
k „Ma ništana?“ složil v roce 1936 a byla 
původně součástí jeho oratoria „Chag ha-

-cherut“ (Svátek svobody), které vypráví 
pesachový příběh. Toto oratorium se dočkalo 
svého provedení jen jednou v Haifě a bylo 
brzy zapomenuto, stejně jako jeho autor. 
Zato melodie „Ma ništana?“ zlidověla a dnes 
ji každý rok o sederové večeři zpívají židé po 
celém světě.

Čím se liší tato noc od jiných nocí?
Že každou jinou noc jíme kvašené i nekvašené
a této noci jen nekvašené?

Že každou jinou noc jíme různou zeleninu 
a této noci jen hořkou?

Že každou jinou noc nenamáčíme dokonce ani jednou 
a této noci dvakrát?

Že každou jinou noc jíme v sedě i v leže 
a této noci si všichni ležíme?

ילֹות? ל ַהֵלּ ְיָלה ַהֶזּה ִמָכּ ָנה ַהַלּ ַתּ ְשּׁ ַמה ִנּ
ה, ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָצּ ָכל ַהֵלּ ְבּ ֶשׁ

ה? ְיָלה ַהֶזּה ּכּולֹו ַמָצּ ַהַלּ

ָאר ְיָרקֹות, ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְשׁ ָכל ַהֵלּ ְבּ ֶשׁ
ְיָלה ַהֶזּה ּכּולֹו ָמרֹור? ַהַלּ

ַעם ֶאָחת, יִלין ֲאִפילּו ַפּ ילֹות ֵאין ֶאנּו ַמְטִבּ ָכל ַהֵלּ ְבּ ֶשׁ
י ְפָעִמים? ֵתּ ְיָלה ַהֶזּה ְשׁ ַהַלּ

ין, ִבין ּוֵבין ְמֻסִבּ ין יֹוְשׁ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵבּ ָכל ַהֵלּ ְבּ ֶשׁ
ין? ָלנו ְמֻסִבּ ְיָלה ַהֶזּה ֻכּ ַהַלּ

http://www.designiq.cz

