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ÚVODNÍK

Popesachové číslo je trochu zpožděné, za 
což se omlouváme, ale Pesach klade na 
všechny redaktory i dopisovatele zvýšené 
nároky. Po týdnu s macesy není lehké 
naskočit do vysokého tempa běžného 
života.

Toto číslo je věnováno z velké části 
sedmdesátému výročí založení Izraele. 
O významu této události (nejen) pro 
všechny Židy není třeba diskutovat. 
V tomto Maskilu najdete několik článků, 
které se tématu věnují, ať už z pohledu 
náboženského, historického nebo čistě 
osobního. Jako vždy zmíníme zajímavosti 
ze světa literatury a najdete i tipy na 
výstavy v blízké Vídni. V rubrice zahraničí 
se věnujeme i tragické události v Paříži, 
kdy byla pro svůj židovský původ zavraž-
děna Mireille Knoll.

Ve čtvrtek 12. dubna jsme si na Jom 
ha-šoa připomněli všechny oběti této 
hrůzné události. Čtení jmen obětí se letos 
uskutečnilo v šestnácti českých městech, 
je dobré, že se k akci přidává každým 
rokem více měst a obcí. Na oběti válek si 
též vzpomínáme na Jom ha-zikaron, a ten 
je ostatně spojený i s Jom ha-acmaut, 
což bude letos vzhledem k výročí vzniku 
Izraele opravdu velkým svátkem. A začát-
kem občanského měsíce května nás čeká 
Lag ba-omer, ke kterému si více napíšeme 
v příštím čísle.

Blíží se také konference EUPJ, ke které 
přinášíme bližší informace – a reportáž 
spolu s rozhovorem ze samotné konfe-
rence přineseme v dalším čísle.

Hezké jaro a hezké čtení přeje redakce.

KATEŘINA MIKULCOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

ŽIDOVSKÝ ROK

Tolerance a ti druzí
Pesach je za námi, avšak impulsy tohoto 
„svátku naší svobody“, sman cherutenu, nás 
v následujících měsících budou doprovázet. 
Některé texty nás přiváděly k zamyšlení 
více než jiné, především místo s pohárem 
pro proroka Elijáše. Zpívají se přitom slova 
žalmu: „Šefoch chamatcha el hagojim ašer lo 
jeda’ucha veal mamlachot ašer bešimcha lo 
kara’u “ – Vylej svoje rozhořčení na pronárody, 
jež neznají se k tobě, na království, která 
nevzývají tvoje jméno (Ž 79:6). Kdo je tím 
míněn? Jinými slovy: co má ale pak být naše 
tolerance?

Tuto toleranci formuluje rabínská tradice 
v sedmi noachidských přikázáních, která 
ukládají etické minimum, jehož dodržování 
kvalifikuje ke stejným zásluhám jako v rámci 
judaismu (tradičně ve spojitosti s 613 při-
kázáními). Rozděluji je na skupiny 2 + 3 + 2. 
První dvě zakazují modloslužbu (Bůh je jen 
jeden) a rouhání (Bohu se nemáme vysmí-
vat). Předpokládám, že obě kategorie by 
nevyloučily dnešní ateisty nebo agnostiky. 
Další skupina tří kritérií jsou etická maxima 
desatera: zákaz krveprolití, sexuální promis-
kuity a krádeže. Poslední dvě přikázání se 
týkají praktického fungování každé společ-
nosti (ustanovení právního systému a soudů) 
a soucitu se zvířaty. Toto etické minimum 
současně definuje rabínskou toleranci 
k ostatním, protože jinými slovy říká, že není 
vůbec špatné nebýt Židem.

Historická otázka, která zde automaticky 
vyvstává a která nás dnes může překvapit, 
zní: Patří křesťanství do kategorie modlo-
služby? Kvůli učení o trojjedinosti (hebrejský 
výraz je šituf, asociace) tuto otázku sledoval 
ve 12. století Rambam (Maimonides) stejně 
jako rabín Ovadja Josef, který zemřel roku 
2013 v Jeruzalémě. A to i přes názor Tosafistů 
(středověkých, převážně německých komen-
tátorů Talmudu), že pokud křesťané dodržují 
sedm noachidských přikázání, je uznání 
šitufu jejich soukromá věc. Rozhodující 
pozitivní odpověď poskytl již ve 13. století 
rabín Menachem ha-Me’iri z Provence: při 
vyznávání jiného náboženství nerozhoduje 
představa o Bohu, ale morální jednání. 
Tehdejší křesťany vnímal jako společenství 
spojené stanovením náboženského systému.

Také v 18. století uznal rabín Jacob Emden 
z Altony, že jsou to především křesťanští 
učenci, kteří „Židům pomáhají chránit Tóru“ 
a „staví ochranný val pro nás a naše svaté 
knihy“. Podobně argumentoval i jeho sou-
časník a prominentní halachická autorita, 
rabín Ezechiel Landau z Prahy zvaný „Noda 
bihuda“: šituf nemůže být modloslužba. Jeho 
žák a následovník v pražském rabinátu, Ela-
zar Fleckeles, dokonce řekl, že nežidé, kteří 

následují sedm noachidských přikázání, 
mohou být nazýváni chasidim – zbožní. 
Zmíněné místo v hagadě o vylévání božího 
vzteku v žádném případě nevztahoval na 
tehdejší nežidy (paradoxně ale na přívržence 
Šabtaje Cvi ano).

V 19. století však nečekaně dochází k pře-
kvapivému obratu této tolerance ke křesťan-
ství, která od středověku převládala. Důvod? 
Vznik reformního judaismu, jak tvrdí prof. 
Yosef Salmon z Ben Gurionovy univerzity. 
Spolu s otevřením reformní synagogy v Ham-
burku (1818) se mezi Židy rozšířila i antipatie, 
která vedla k tomu, že křesťanství u mnoha 
halachických autorit opět spadlo do kate-
gorie modloslužby. Za těchto okolností bylo 
nejjednodušší oddělení striktně tradičních 
Židů od majoritní společnosti. Zde je nutné 
zmínit především rabína Moše Schreibera 
zvaného Chatam Sofer, jehož hrob v Brati-
slavě dodnes přitahuje mnoho (převážně 
chasidských) návštěvníků. Ten reformní 
judaismus sice vehementně odmítal, ale 
méně vehementní byl, když se ve svých 
úvahách dotýkal „paragrafů o modloslužbě“ 
a když rozlišoval mezi nežidy, kteří následo-
vali sedm noachidských přikázání, a těmi, 
kteří takto nečinili. Jeho žák rabín Mosche 
Schick, známý jako Maharam, šel ještě dál 
a cituje Rambamovy texty o modloslužbě. 
Zakázal křestní jména, která nebyla hebrej-
ského původu, a výstavbu chupy v synagoze 
namísto pod širým nebem, kvůli podobnosti 
s křesťanskou svatbou v kostele.

Přesto to byl důsledný příklad reformního 
judaismu, ať už od rabína Abrahama Geigera 
v 19. století, nebo od rabína Leo Baecka ve 
20. století, který přiměl striktně tradiční 
judaismus k tomu, aby se zapojil do meziná-
boženského dialogu.

Přístupy k toleranci lze najít již v klasické 
rabínské tradici. Jeden Midraš vypráví, 
jak rabín Šimon ben Šetach koupil osla od 
jednoho nežida. Jeho žáci doma zjistili, že 
má osel na krku drahokam, a jásali nad tímto 
požehnáním. Na to rabín Šimon odvětil: 
„Osla jsem koupil. Drahokam ale nikoliv.“ Šel 
tedy za nežidem a drahokam mu vrátil. Ten 
vykřikl: „Pochválen buď Bůh Šimona ben 
Šetacha.“

RABÍN TOM KUČERA 
Z němčiny přeložila Eliška Pekárková

Redakce se velmi omlouvá všem pozorným 
luštitelům hebrejské křížovky v čísle 6 na 
str. 13, kterým nevyšla správná tajenka. Nešlo 
o purimový žert, ale tiskařský šotek způsobil 
zrcadlové obrácení.

První reformní synagoga v Hamburku 
(původní budova užívaná v letech 1818–1844). 
Zdroj: wikimedia
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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.

JUDAISMUS

Reformní judaismus 
v krizi?
Zdá se, že rok 2018 nabízí pro 
náboženskou praxi pouze dvě 
kategorie: náboženství se 
nepraktikuje vůbec, nebo ústí 
do extrémů. V jistém smyslu to 
platí i pro židovství.

Zhruba před dvěma sty lety se zrodil v Ham-
burku reformní judaismus. Nejznámějším 
myslitelem tohoto hnutí byl Abraham Geiger. 
Změnilo se mnohé: liturgie se zkrátila, vedle 
obřadu bar micva byla zavedena bat micva, 
bohoslužby se stávaly postupem času rovno-
právnějšími a ženy byly vyvolávány k Tóře 
stejně jako muži.

Avšak rozhlédneme-li se v posledních 
letech po židovské náboženské oblasti, 
máme dojem, že tyto zjevné pokroky již 
v generaci mladší čtyřiceti let nehrají žádnou 
roli. Stále víc to vypadá, že pro mladé Židy 
v Německu již liberální judaismus nepřed-
stavuje žádnou možnost.

Mnoho mladých Izraelců, kteří opustili 
svou vlast a často i své ortodoxní rodiny 
a míří do Berlína, nechce o svém náboženství 
nic vědět. V nejlepším případě jsou to tzv. 
„třídenní Židé“ a bohoslužby navštěvují jen 
na Vysoké svátky. Do synagogy o šabatu? 
Ne, děkuji. A také na Vysoké svátky navštíví 
raději „pravou“ bohoslužbu – v ortodoxní 
obci. Jiní mladí Židé žijí přísně ortodoxně. 
Muži a ženy sedí v synagoze odděleně, ženy 
nejsou vyvolávány k Tóře, domácnost je 
košer včetně dvou ledniček. „Kosher style“ 
a obřad bat micva nepřichází v úvahu.

Podobnou situaci lze sledovat, pokud se 
podíváme do synagog v Berlíně a ve zbytku 
země. V ortodoxních nerovnoprávných 
a konzervativních obcích vidíme mnoho 
mladých lidí a výjimkou nejsou ani rodiny 
s dětmi. A liberální obce? Trpí chronickým 
stárnutím. Průměrný věk v těchto obcích 
může být kolem šedesáti let, rodiny s dětmi 
nebo mladí lidé, kteří by do obce brzy mohli 
přivést děti, zkrátka chybí.

Úplně jiná situace je však v USA nebo 
v Anglii. I zde jsou ortodoxní a konzervativní 
proudy, ale reformní judaismus znatelně 
dominuje. Lze říct, že to, co mělo svůj původ 
v Německu, rozkvetlo zvláště v posledních 
padesáti letech v USA. Synagogy jako třeba 
v Chicago Sinai Congregation jsou o šabatu 
plně obsazeny. A nehraje zde roli, zda je to 
na kabalat šabat nebo na šabat šacharit. 
Přijde celé rodina, společně se modlí a dle 
reformního ritu pak společně jedí lososový 
bagel. Hlídání dětí je samozřejmostí. Stejně 
tak jako rovnoprávnost mužů a žen během 
bohoslužby a po ní.

Důvodem je možná „typicky německá“ 
dogmatičnost, tedy, že jsme to „vždycky dělali 
takhle“, díky níž mladí němečtí Židé, pokud 
jsou věřící a praktikující, mají tendenci to 
„dělat pořádně“. Možná je to také způsob, jak 
se vymezit a výrazněji distancovat od Židů, 
pro které náboženství nehraje žádnou roli, 
tedy vymezení se vůči starší generaci, která 
z důvodu zkušeností a osudů svých rodičů 
své židovství musela skrývat. U některých to 
může být i z čistého přesvědčení.

Avšak v době náboženské radikalizace 
a muslimského antisemitismu by zvláště 
Židé měli myslet na to, kde se nacházejí 
důvody takového radikalismu a proč se 
začal judaismus reformovat. Mladí Židé by 
se znovu mohli zamyslet nad tím, co začalo 
před zhruba dvěma sty lety v Hamburku.

JENNIFER NEßLER 
Z němčiny přeložila Eliška Pekárková

Jennifer Neßler (*1989) studuje magisterský obor 
Dějiny, teorie a praxe židovsko-křesťanských vztahů 
na Freie Universität v Berlíně a působí jako kantorka 
v Bet haskala Unabhängige Synagogengemeinde 
Berlin

PROGRAM BEJT SIMCHA

Reformní synagoga v Hamburku (budova 
užívaná v letech 1844–1931). Zdroj: wikimedia

Květen 2018
Šacharit 12. května
V sobotu 12. května od 10.30 hod. 
v Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 
1) proběhne ranní šabatová boho-
služba.

Šavuot 20. května
V neděli 20. května od 18 hod. v Bejt 
Simcha proběhne oslava svátku 
Šavuot.

Rodinná bohoslužba: Kabalat 
Šabat pro děti i dospělé 
25. května
V pátek 25. května od 18.30 hod. 
v Bejt Simcha.
Zkrácená bohoslužba s následným 
programem a pohoštěním.

Pravidelné akce
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

Kabalat Šabat 
Každý pátek od 18.30
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70 LET NEZÁVISLOSTI IZRAELE

Hatikva
I když nejsem muzikolog ani historik, tak 
se domnívám, že málokterá národní hymna 
má tak pohnutou a nejasnou historii, jako 
hymna státu Izrael – Hatikva.

Za řadu nejasností je jistě zodpovědný 
už autor původního textu, extravagantní 
básník a pověstný bohém Naftali Herz 
Imber (1856–1909). Velký milovník vína, žen 
a poezie si příliš nelámal hlavu s pravdivostí 
informací, které poskytoval. A tak vlastně 
ani není jasné, kdy napsal báseň, která se 
stala základem pozdější hymny, a zda to bylo 
v jeho rodném městě Zoločivě na Ukrajině, 
nebo v Rumunsku, anebo dokonce během 
jeho pětiletého pobytu (1882–1887) v Pales-
tině. Také se zdá, že když se Imber nechával 
v té době hostit v různých židovských osa-
dách v Palestině, tak po několika sklenkách 
vína připisoval další a další sloky k původní 
básni – a později, aby své hostitele potěšil, 
prohlašoval, že text slavné básně napsal 
právě u nich.

Jasné ale je, že v jeho sbírce básní Barkaj 
(Jitřenka) z roku 1886 vyšla báseň Tikvaténú 
(Naše naděje), která se stala základem 
pozdějšího textu hymny. Také se zdá pravdě-
podobné, že poslední verzi této básně Imber 
vytvořil ve svém bytě v Jeruzalémě, kde měl 
všechny stěny popsané verši a slovními hříč-
kami, protože vždy, když ho něco napadlo, 
tak vyskočil a tužkou si to zaznamenal na 
stěnu.

Badatelé se zabývají tím, že hledají 
možnou inspiraci této básně v nejrůznějších 
nežidovských pramenech. A tak nacházejí 
obdobu obratu „ještě ne“, kterými začínají 
všechny sloky básně Tikvaténú (viz též pře-
klad textu hymny na str. 20) od německých 
písní až po text polské hymny Jeszcze Polska 

nie zginęła (Ješte Polsko nezahynulo) či 
ukrajinské Ще не вмерла України ні слава, 
ні воля (Ještě neumřela Ukrajiny ani sláva, 
ani svoboda). Tyto paralely jsou zajímavé, ale 
otázkou je, zda by se při dostatečném úsilí 
nenašly paralely k jakékoli básni či hymně 
v poezii jiných národů.

Velice pravděpodobné se však zdá, že text 
v druhé části současné hymny „Ještě nezhy-
nula naše naděje“ (Od lo avda tikvatenu) je 
vědomým nebo nevědomým ohlasem na 
biblický text z Ezechielova proroctví (37‚11), 
kde suché kosti říkají: zhynula naše naděje 
(avda tikvatenu).

Ani zhudebnění neprobíhalo přímočaře. 
První melodii na tuto báseň, která tehdy 
měla již devět slok, napsal jistě výborný 
hudebník Leon Igli, který ovšem vytvořil na 
každou sloku jinou melodii. Takže je jasné, že 
taková píseň se nemohla ujmout. Přestože se 
zachovalo vyprávění, že mladí dostávali tak 
vzácnou odměnu, jakou byla tehdy čokoláda, 
když se naučili sloky zpaměti.

O něco později prý jistý Samuel Cohen 
začal jako první zpívat tento text na 
melodii, která je snad adaptací lidové písně 
o volském potahu (Carul cu boi) z jeho 
moldavského rodiště. Ovšem obdoby této 
melodie je možné najít v písních a skladbách 
mnoha jiných skladatelů – od Zanettiho La 
mantovana (1645), přes Mozartovy variace 
(K265) až po Smetanovu symfonickou báseň 
Vltava. Podobnost se Smetanovou skladbou 
je tak populární, že za britského mandátu, 
když bylo v tehdejším palestinském rozhlase 
zakázáno hrát jinou hymnu než britskou, 
hráli Židé jako náhražku právě Vltavu. 
Muzikologům se však nikdy nepodařilo 
prokázat nějakou přímou souvislost těchto 
dvou skladeb. Kuriózní je, že v izraelských 
muzikologických materiálech naleznete 
i odkaz na souvislost s českou písní 
Kočka leze dírou, a to včetně překladu do 
hebrejštiny.

Hatikva s novou melodií nicméně 
brzy dosáhla především v diaspoře veliké 
popularity a záhy se stala prakticky hymnou 
sionistického hnutí.

Avšak cesta k oficiálnímu uznání Hatikvy 
jako hymny Státu Izrael byla ještě dlouhá. 
I na oficiálních místech byly proti textu 
vznášeny více či méně kuriózní námitky. 
Jednou vadou prý je, že Izrael není na východ 
od všech zemí, odkud se do něj Židé stěhují. 
Není prý už také jako hymna aktuální, 
protože Izrael již vznikl, a tak je anachronis-
mem, že po své zemi toužíme. Jiní argumen-
tují, že je jen židovská a nebere se ohled na 
arabskou menšinu. Ozvaly se i feministky, 

že v textu je obrat „židovská duše“ – v hebrej-
štině doslova „duše Žida“ – a nemluví se tam 
tedy o Židovce. Některé další skupiny mají 
zase výhradu, že se v ní nemluví o Bohu atd.

Méně traktovaným je fakt, že v době 
Imberově se hebrejština vyslovovala podle 
jidiš s přízvukem na první slabice, na rozdíl 
od dnešní výslovnosti s přízvukem převážně 
na poslední slabice. Přestože se tak vlastně 
melodie dnes už nehodí k současné výslov-
nosti, všichni Izraelci ji tak zpívají.

Ostatně jednou z dalších kuriozit 
izraelské národní hymny je také to, že byla 
oficiálně zákonem za státní hymnu uznána 
teprve v roce 2004, tedy až 56 let po vzniku 
Státu Izrael.

TOMÁŠ NOVOTNÝ

Naftali Herz Imber, extravagantní básník 
a bohém, autor textu Hatikvy

Zhudebnění hebrejské básně Hatikva

Sbírka básní Barkaj
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Sto pět let českého trampa Nory Frieda
V dubnu uplyne 105 let od 
narození Norberta Frýda. 
Českobudějovický rodák prožil 
většinu dospělého života 
v Praze. Je to však spisovatel, 
který je spjatý z Českými 
Budějovicemi, kde žiji.Obrazy 
Budějovic a i židovského života 
tam jsou patrné v mnoha jeho 
prózách, dokonce i Myšovice 
v Panu Lučavkovi jsou podle 
rozvržení prostoru obrazem 
Českých Budějovic.
Od studentských let sympatizoval s komu-
nistickou ideologií. Na rozdíl od zbytku své 
nejbližší rodiny jako jediný druhou světovou 
válku přežil. Po jejím skončení se – již 
s počeštěným jménem – stal na krátkou 
dobu kulturním atašé v Mexiku a USA, 
později zastával dvacet let funkci delegáta 
UNESCO. Od roku 1953 byl spisovatelem 
z povolání.

Po otci, pocházejícím z českožidovské 
rodiny, Frýd podědil jazykový talent a také 
cestovatelské sklony. Díky své sečtělé 
a usedlé mamince, pocházející ze západočes-
kého Drmoulu nedaleko Mariánských Lázní, 
vyrostl na německé literatuře, o čemž svědčí 
mj. jeho německá básnická prvotina Prag 
spricht dich an (1933). České kulturní zázemí 
si autor budoval později, intenzivněji až při 
studiu práv a moderní literatury v Praze. 
Avšak již od gymnaziálních let vyústily 
jeho literární ambice a vášeň pro tramping 
v drobné anekdotické příspěvky, které pod 
přezdívkou Nora publikoval v časopise 
Tramp.

Otázky spjaté s židovskou identitou se 
s ohledem na míru akulturace obou rodičů, 
jeho komunistické přesvědčení a historické 
okolnosti – nezaručující při konfesi tohoto 
typu vždy dostatečnou osobní bezpečnost – 
v jeho díle objevují až od druhé poloviny 
padesátých let. Součástí jeho literárních 
textů jsou zpočátku nesmělé autobiografické 
židovské motivy (Krabice živých), které 
narušují dosavadní schematickou literaturu 
socialistického realismu. Od šedesátých let 
přerůstají tyto prvky v tematizaci. Takovým 
příkladem je kromě známé třídílné rodinné 
literární kroniky (jednotlivé díly nesou 
název Vzorek bez ceny a pan biskup, Hed-
vábné starosti a Lahvová pošta) i novela Pan 
Lučavka, inspirovaná životním příběhem 
osobního jasnovidce Adolfa Hitlera Erika 
Jana Hanussena, který skrýval svou židov-
skou identitu podobně jako literární šarlatán 
Skedvatten, správně vyslovovaný Šedvaten 
(tedy doslovně z jidiš či židovského etnolektu 
„ďábelský zamotávač“).

V historii svého židovského rodu pokra-
čuje i v období normalizace třetím dílem 
a částečně i volným pokračováním, které se 
do kroniky již nevešlo – Almara plná povída-
ček. V povídce „Tmavomodrý s proužkem“ si 
vypravěč všímá veřejné dehonestace Židů za 
války: „Učení bylo takové oblbování vlastní 
hlavy, opium, aby člověk nemusel vidět, 
jak dva esesáci v cukrárně olizují lžičky po 
šlehačce. Jak civil v tyroláckém klobouku 
fackuje na refýži židovku. Jak jí padá kabelka 
a jak si nikdo netroufá posbírat rozkutálená 
kolečka aspirinu.“ Oficiální normalizační 
literatura tak znala i jiné podoby židovství 
než jen protižidovské (oficiálně interpreto-
vané jako antisionistické) výpady Alexeje 
Pludka ve Vabanku. Koneckonců v Almaře 
jsou Frýdovy postavy židovské i jazykově 
(např. „dělá na lidi mís obličeje“ nebo „ale 
v tom obličeji vidím už teď velikou gevúre! 
Mužský!“).

V roce 1975 vydává poprvé oficiálně 
Květovaného koně, tedy své básně sloužící 

jako slabikář pro židovské děti, kterým byla 
nacisty během protektorátu odepřena mož-
nost oficiálního vzdělávání. Pozoruhodná 
je v tomto ohledu i jeho nápaditá detektivka 
Rukama nevinnosti z roku 1974. Židovské 
motivy se zde vyskytují jen okrajově. Kromě 
židovské anekdoty se tu však objeví leitmotiv 
několika Frýdových knih – literární obraz 
mladšího bratra Jana Jiřího (1919–1942), 
který byl nacisty za ilegální činnost zavraž-
děn již při prvních nacistických pokusech 
se smrtícím plynem. Na adresu hlavního 
hrdiny Libora Daneše vypravěč konstatuje: 
„Jmenoval se ostatně Libor, vůbec ne Jan, už 
ani nevím, proč se slovo Honza tak ve mně 
usadilo, že mi pak pravé jméno připadalo až 
nechutné, trapné.“

Během šoa Frýd ztratil otce a také ženu 
s malým dítětem. Avšak právě trauma 
z bratrovy smrti – já přežil, on, nadějný sta-
tečný medik, který se nacistickému režimu 
vzepřel, ne – je nenápadným leitmotivem 
Frýdova díla. Krátce po válce autor vydává 
básně-tryznu Bratr Jan. Hrdinský pomník 
postavy bratra se kromě literární kroniky 
objeví i v románu Krabice živých. Roubíkův 
bratr Roubíček své židovství navíc neskrývá.

Norbert Frýd umírá v roce 1976 a pocho-
ván je – pro leckoho překvapivě – na malém 
lesním hřbitově pod kostelem sv. „Honzy“ 
Nepomuckého v Chuchelském háji. Tento 
pražský lesopark si oblíbil během procházek 
v posledních letech svého života. Místo 
souzní zřejmě také s jeho trampskou nátu-
rou.

ŠTĚPÁN BALÍK 
Foto autor

Hřbitov v Chuchli

Hrob Norberta Frýda
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Hugo Marom: Vzpomínky pilota
Jeho jméno znělo poměrně 
často v českých médiích 
v souvislosti s Wintonovými 
dětskými transporty a také 
s Wintonovou sochou, 
která vznikla z popudu 
zachráněných dětí, včetně něj, 
a stojí na Wilsonově nádraží. 
Hugo Marom letos 7. ledna ve 
věku 89 let zemřel. Přinášíme 
část textu a rozhovoru, který 
s ním uskutečnilo Židovské 
muzeum ve spolupráci 
s organizací Post Bellum.

Hugo Marom se narodil 9. října 1928 v Brně 
jako Hugo Meisel. Začátkem srpna 1939 odjel 
spolu s mladším bratrem Rudym posledním 
Wintonovým „kinderstransportem“ do Velké 
Británie. Chodil do anglické základní školy, 
učil se ševcem, ale nakonec se stal kadetem 
vojenské letecké jednotky při exilové Česko-
slovenské státní škole ve Walesu.

V létě 1945 se vrátil do Brna, kde zjistil, že 
rodiče i většina rodiny zahynuli během války. 
Po válce odmaturoval a studoval brněnskou 
techniku. V roce 1948 se přihlásil jako 
dobrovolník do izraelské armády. V letech 
1948–1949 absolvoval výcvik izraelského 
letectva v Olomouci. 26. února 1949 odjel do 

Izraele a jako pilot lehkého letadla se účast-
nil izraelské války za nezávislost. V roce 1953 
byl pověřen sestavením 110. letky nočních 
stíhačů a o šest let později vedl vývoj stře-
diska Israel Aircraft Industries. V roce 1964 
odešel do civilu a založil firmu na stavbu 
a projektování letišť.

Pilotem byl on, pak jeho syn a dnes je jím 
i jeho vnuk.

Pilotní výcvik, kterého se zúčastnilo dva-
advacet dobrovolníků z Čech a devatenáct 
izraelských civilních pilotů, začal počátkem 
roku 1948. Paralelně probíhal výcvik 
pěchotní brigády ve Velké Střelné, kterého se 
účastnily asi dva tisíce českých dobrovolníků 
židovského původu. Dobrovolníci zde také 
slavili Jom kipur. Hugo tam potkal svou 
nastávající ženu a již 30. listopadu 1948 měli 
svatbu v Košicích.

Většina adeptů pilotní kurs dokončila, tři 
se ovšem zabili při výcviku. Marom se dvěma 
českými kamarády měl koncem roku přeletět 
s posledními třemi Spitfiry do Izraele. To už 
se ale měnila politická situace v Českoslo-
vensku a nebylo jim dovoleno vycestovat. 
Do Izraele se tedy dostávali složitě přes 
Maďarsko a Rumunsko. Dorazil tam až 
během února a do izraelsko-arabské války se 
zapojil jen na dva týdny. „Já jsem lítal určitou 
dobu na lehkých letadlech, poněvadž tu bylo 
hodně dobrovolníků z Ameriky, Jižní Afriky, 
Anglie a tak dále, kteří byli velmi zkušení 
piloti, takže oni lítali na těch Messerschmi-
ttech a Spitfirech, co přišly z Československa. 
My jsme lítali na lehkých letadlech jako 
observation a hlídali jsme hranice a všelijaké 
další věci, co se daly dělat s těmi lehkými 
letadly, jako třeba ambulance.“

„Na každý pád si pamatuju štábního 
kapitána Ocelku, který už nežije. Taky byl, 
myslím, zavřenej, protože byl velitelem 
jedné z těch skvadron stíhačů v Anglii. A ten 
jednou, to už bylo koncem kurzu, sebral ty 
české kluky, bylo nás asi dvacet, dvaadvacet, 
a povídá: Jedné věci nerozumím. Podepsali 
jste na šest měsíců pobyt v Izraeli. Ale v Izra-
eli není víc než 600 tisíc lidí celkem a proti 
nim stojí 150 milionů Arabů – myslíte si, že 
ten nový stát vůbec vydrží šest měsíců? 150 
milionů sice nejsou vojáci, ale ze 150 milionů 

bylo pět arabských armád, které útočily v té 
době na Izrael. A ze 600 tisíc Izraelců jestli 
bylo 100 tisíc vojáků… Ale náhodou asi ne 
všechno záleží na číslech.“

Po ukončení izraelsko-arabského kon-
fliktu se většina pilotů začala přeškolovat 
na stíhače, a jelikož se zkušení dobrovolníci 
vraceli zpět do Ameriky, stal se Hugo Marom 
pilotním instruktorem. Byl vyslán do 
instruktorské školy ve Velké Británii a v roce 
1952 se stal velitelem pilotní školy Kfar 
Sirkin. V roce 1953 byl pověřen sestavením 
110. letky nočních stíhačů a o rok později 
absolvoval kurs testovacích pilotů a testoval 
letadla pro izraelskou armádu.

Nadále prohluboval své vzdělání ve Velké 
Britanii a stal se leteckým inženýrem. Po 
návratu do Izraele v roce 1959 stál u z rodu 
vývojového střediska pro výrobu letadel 
Israel Aircraft Industries a byl zodpovědný za 
dodávky leteckého materiálu pro izraelskou 
armádu. „Postavil jsem jedno z nejmoder-
nějších středisek na testování moderních 
letadel, civilních i vojenských, stíhaček a tak 
podobně. A právě v té době prezident té IAI Al 
Schwimer zavedl vlastně jako první na světě 
ten nápad, že budou trysková letadla jako 
obchodní verze šestimístná a osmimístná, 
nikdo nad tím do té doby nepřemýšlel.“

Po pěti letech působení u IAI se Hugo 
Marom začal zajímat o projektování a stavbu 
letišť. Odešel do civilu a založil firmu na 
plánování a realizaci letišť. Odletěl na stáž 
do Francie ke slavnému architektu Vicariovi 
a po návratu se jeho firma začala rychle roz-
růstat. Frustrován faktem, že v architektuře 
letišť se uskuteční asi jen deset procent 
původních projektů, rozhodl se vrátit 
k původnímu rodinnému řemeslu. „Tak jsem 
se rozhodl jít do zlatnictví, začal jsem se 
učit zlatnictví a už sedm let to dělám, v noci 
samozřejmě, po práci! Velmi mě to baví, 
poněvadž co se rozhodnu udělat, to udělám!“

Materiál poskytlo Židovské muzeum v Praze, sbírka 
Rozhovory s pamětníky

Hugo Marom při leteckém výcviku.  
Foto © Paměť národa

Hugo Marom (pátý zprava v 1. řadě) a Izraelská 
letka nočních stihačů. Foto © Paměť národa
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70 LET NEZÁVISLOSTI IZRAELE

Izrael byl a je největším 
duchovním centrem 
našeho národa
Kena’anská země, později zvaná Země 
Izraele – Erec Jisrael je zemí, kterou 
Hospodin zaslíbil dát našim praotcům 
Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi a jejich 
potomkům. O této skutečnosti svědčí 
například verše z Genesis 12‚7; 15‚7; 
15‚18–19; 17‚8; 50‚24; Exodus 33‚1; Numeri 
33‚53; Dt 1‚8 a další.

V Numeri 33‚53 se uvádí: „Podrobíte si tu 
zemi a usadíte se v ní.“ K tomuto verši rabi 
Moše ben Nachman, zvaný Nachmanides 
(1194–1270), uvádí, že nám bylo přikázáno 
podrobit si zemi, kterou Hospodin dal našim 
praotcům. Nachmanides vidí v obsazení 
kenaanské země přikázání, které se vztahuje 
na celý izraelský národ.

Oproti tomu rabi Moše ben Maimon, 
zvaný Maimonides (1135–1204), v tom spat-
řuje přikázání, jehož splnění je na každém 
Židovi jako jednotlivci. Proto ve svém díle 
Mišne Tora, Zákony králů 5:12 uvádí: „Nechť 
dá člověk přednost životu v Zemi Izraele, 
a to i ve městě, jehož většina obyvatel jsou 
jinověrci. Nechť nežije v cizině, a to i v městě, 
jehož většina obyvatel jsou Židé. Každý, kdo 
odchází ze Země Izraele do ciziny, jakoby se 
zabýval modloslužbou.“

Země Izraele spolu s Jeruzalémem, kde 
stával do roku 586 př. o. l. první Šalamounův 
Chrám a později, do roku 70 n. l. i druhý 
Chrám, byly duchovním centrem starově-
kého židovstva. V Chrámu, v jeho tesané síni, 
zasedal také nejvyšší zákonodárný a soudní 
sbor židovského národa – Sanhedrin. Po zni-
čení Jeruzaléma a Chrámu Titovým vojskem 
se Sanhedrin scházel v Javne, poté v Uša, 
Šfar’amu, Bejt Še’arim, Cipori a nakonec 
v Tiberiasu, než byl výnosem byzantského 
císaře Theodosia II. roku 425 zrušen. Pro 
drtivou většinu diasporních Židů se Země 
Izrael s Jeruzalémem, v němž jim již od 
zničení druhého Chrámu bylo zapovězeno 
žít, se staly nedostupným snem opěvovaným 
v modlitbách a elegiích. Ve sváteční modlitbě 
musaf se uvádí: ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו ֵני ֲחָטֵאינּו ּגָ  ּוִמּפְ
 Ale kvůli našim„ – ְוִנְתַרַחְקנּו ֵמַעל ַאְדָמֵתנו
hříchům jsme byli vyhnáni z naší země 
a usazeni daleko od naší půdy…“

Vzpomeňme též na známou báseň rabi 
Jehudy ha-Leviho (1075–1141) י ְבִמְזָרח  Mé – ִלִבּ
srdce dlí na východě. Tak tomu bylo přes 
celý středověk a novověk až téměř do konce 
19. století.

Sekulární novinář, spisovatel a myslitel 
Theodor Herzl (1860–1904) přichází s myš-
lenkou znovuobnovení historické vlasti 
židovského národa v moderních podmín-
kách, s myšlenkou politického sionismu. 
Tehdejší Palestina se má stát domovem pro 
těžce zkoušený židovský lid. Své představy 
o znovuvzkříšené vlasti Herzl vyjadřuje ve 
svém díle Der Judenstaat – Židovský stát. 
Herzl se tak stal duchovním otcem moder-
ního Státu Izrael. Theodor Herzl byl také tím, 
kdo více než tři desetiletí před nástupem Hit-
lera k moci varoval, že v Evropě se schyluje 
k obrovské tragédii pro židovský národ. Žel, 
jen nemnozí dali na jeho varovná slova.

Před sedmdesáti lety, 5. ijaru 5708, se 
naplnila Izajášova slova (66‚8): „Kdo slyšel 
kdy něco takového? Kdo co takového spatřil? 
Což se zrodí země v jediném dni? Nebo národ 
snad bývá zplozen jedním rázem? Sotva se 
začala svíjet bolestí, už porodila sijónská 
dcera své syny.“ Byl vyhlášen nezávislý Stát 
Izrael.

Jako kdysi, v dobách existence Chrámu, 
tak i dnes je Izrael největším duchovním 
centrem židovského národa na světě, o čemž 
svědčí množství ješív, rabínských akademií 
a judaistických institutů.

V modlitbě za Stát Izrael se uvádí, že Izrael 
je ֵתנּו ֻאָלּ  prvním výhonkem – ֵראִשׂית ְצִמיַחת ְגּ
našeho vykoupení. Proto je logické, že 
židovská vlast – Stát Izrael, v níž žije národ 
očekávající dobu konečného vykopení – גאולה 
 a příchod Mesiáše, je i zemí, kde je שלימה
koncentrován nejvyšší duchovní potenciál 
židovského národa.

RABÍN DANIEL MAYER

Synagoga Churva byla hlavní jeruzalémskou 
synagogou od 16. stol. až do roku 1948, kdy byla 
zničena jordánskými vojsky s přesvědčením, že 
Židé se již do Jeruzaléma nevrátí. O 30 let později 
byl na místě vztyčen vzpomínkový oblouk a od 
roku 2010 je synagoga znovu funkční.

V těchto dnech slaví Stát 
Izrael 70 let svého vzniku. 
Jak hodnotíte dnešní Izrael, 
jste hrdí na svou vlast? Proč 
jste se rozhodli žít v České 
republice a je něco, co vám 
tady chybí?

Izrael je velice úspěšný v mnoha oblas-
tech: v demokracii, lidských právech, 
ekonomice, hi-tech a dalších… Jsem velice 
hrdý. Je to mladý, sedmdesátiletý stát, 
který na svůj věk dosáhl mnoha úspěchů.
Přijel jsem kvůli obchodu a investicím 
a zamiloval jsem se do Česka a jeho obyva-
tel. Chybí mi izraelské jídlo.

ELI BAREL, Ostrava, podnikatel

Velice oceňuji izraelské dovednosti v tech-
nologii, politickou sílu a multikulturalis-
mus. Na Izrael jsem hrdá.

Rozhodla jsem se žít v Česku, abych 
zastupovala stát při podpoře česko-izra-
elských vztahů. Chybí mi moře, Izraelci, 
kteří se svobodně přátelí jeden s druhým, 
a jejich společenskost.

LIAT WEXELMAN, Praha, zástupkyně 
velvyslance Státu Izrael v České republice

Jsem hrdý na Izrael kvůli úspěchům 
v oblasti technologie. Je toho mnoho, 
co oceňuji, ale stále je také co zlepšovat. 
Například, podle mého názoru, je potřeba 
oddělit náboženství od státu.

Rozhodl jsem se žít v Česku z rodin-
ných důvodů. Nechybí mi nic, jen někdy 
se mi stýská po izraelském jídle a mých 
příbuzných v Izraeli.

NITZAN HOLLANDER, Ostrava, učitel na 
střední jazykové škole

Izrael je země, která během sedmdesáti let 
své existence dosáhla mnohého. Jsem na 
Izrael velice hrdý.

V České republice žiju z rodinných 
důvodů. Chybí mi vřelost a přátelskost lidí 
a lidské vztahy.

AMIR SEGER, Praha, tlumočník

ANKETA
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AKTUALITY

Projekt Open Synagogue in Krnov 
byl úspěšně ukončen

Po tři roky, od 1. ledna 
2015 do 31. prosince 2017, 
probíhal ve slezském Krnově 
ojedinělý mezinárodní projekt 
příhraniční spolupráce. Projekt 
„Open synagogue in Krnov“ 
byl organizován společně – 
z české strany spolkem 
Krnovská synagoga a z polské 
progresivní židovskou 
komunitou Beit Kraków. 

Dotací třetiny celkových nákladů se na 
projektu podílel prestižní holandský Jewish 
Humanitarian Fund se sídlem v Haagu. 
Výsledkem tohoto počinu je počátek obnovy 
pravidelné židovské reformní bohoslužby 
v synagoze v Krnově a zároveň zvýšení 
počtu členské základny nejbližší židovské 
obce v Ostravě, která projekt od počátku 
podporovala a spolufinancovala. Součástí 
projektu v jeho závěru byla úspěšná kon-
verze k judaismu několika členů krnovského 
spolku před polským rabínským soudem 
(Bejt din) v Krakově v prosinci 2017. Beit Din 
Polski zorganizovalo Centrum Judaizmu 
Postępowego (Centrum progresivního 
judaismu) a komunita Beit Kraków, která 
je od roku 2011 členem EUPJ/WUPJ (World 
Union Of Progressive Judaism). Že šlo o zcela 
mimořádnou událost, podtrhuje fakt, že se 
jednalo o vůbec první zasedání polského Bejt 
dinu od 2. světové války!

Na počátku projektu stála vize obnovy 
židovské bohoslužby v budově krnovské 
synagogy. Jako jedna z mála synagog v pohra-
ničí nebyl krnovský „tempel“, jak se říkalo 
reformním synagogám ještě za Rakouska-

-Uherska, zničen během nacistického „říš-
ského pogromu“ v listopadu 1938. Synagoga 
byla tehdy adaptována na tržnici, po válce 
pak sloužila jako sklad a od roku 1960 jako 
archiv, který v synagoze sídlil až do povodně 
v roce 1997. Od roku 1999 pořádá v synagoze 
aktivity pro veřejnost občanské sdružení, 
resp. dnes zapsaný spolek, s přiléhavým 
názvem „Krnovská synagoga“.

Budova synagogy v Krnově je od roku 
2004 v majetku Federace židovských obcí 
v České republice a právě od jejích tehdejších 
představitelů vzešel v roce 2008 nápad na 
obnovu židovské bohoslužby ve Slezsku. 
Zpočátku se zdálo, že půjde jen o nereali-
zovatelný sen, vždyť z původních několika 
stovek židovských obcí jich v České republice 
po tragédii šoa a pozdější emigraci Židů do 
Izraele zůstalo pouhých deset (v české části 
Slezska ani jedna). Řada dochovaných syna-
gog v místech, kde nejsou židovské obce, již 
neslouží svému původnímu účelu, ale jsou 
využívány ke kulturním podnikům či jako 
muzea. Dochází tak k situacím, jako byla ta 
v Krnově – ostravská židovská obec, která je 
nejblíže Krnovu, nemá synagogu, zatímco 
v Krnově zase nebyla židovská obec. Právě 
s nejbližšími židovskými obcemi v regionu 
od počátku spolupracovali členové sdružení 
Krnovská synagoga, a to již od svého vzniku 
se Židovskou obcí Olomouc a přibližně od 
roku 2004 velmi úzce s obcí v Ostravě. V prů-
běhu pořádání společných krnovsko–ost-
ravských akcí začala svítat naděje, že přece 
jen by mohla synagoga v budoucnu být opět 
„Bejt kneset“ – domem setkání k modlitbě. 
Mezitím však události nabíraly spád.

Spolek Krnovská synagoga není židov-
skou organizací, ale vznikl jako sdružení 
nadšenců pro opravu a využití budovy 
synagogy a zájemců o židovskou historii 

a kulturu. Jeho hlavní cíl – opravu synagogy 
a zřízení stálé expozice o historii židovského 
osídlení v regionu – se podařilo naplnit díky 
Federaci židovských obcí, která zařadila 
objekt do svého projektu „Deset hvězd, 
revitalizace židovských památek v České 
republice“, spolufinancovaného z prostředků 
Evropské unie a Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. Během pouhých tří let tak byla 
synagoga kompletně opravena a veřejnosti 
slavnostně otevřena v červnu 2014.

Na galerii nad hlavním sálem je umístěna 
stálá expozice věnovaná židovským prů-
myslníkům, podnikatelům a vynálezcům. 
Během rekonstrukce byla také vyrobena 
replika svatostánku na svitky Tóry, doplněna 
židovská ornamentální výzdoba, památká-
řům se podařilo zrekonstruovat původní 
barvy exteriéru i interiéru a pod stropem 
byl odkryt nápis ze sváteční modlitby Halel: 
„Od východu slunce až po jeho západ budiž 
chváleno jméno Boha.“ V té době již měli 
členové spolku Krnovská synagoga za sebou 
řadu kroků směřujících k uskutečnění vize 
obnovy židovské bohoslužby, což by pocho-
pitelně nešlo realizovat bez praktikujících 
židů.

Již od roku 2005 probíhala jako jedna 
z aktivit spolku v synagoze pravidelná četba 
rabínského českého překladu Tóry, zprvu 
soukromě, od roku 2006 pro zájemce z řad 
veřejnosti a doplněná o přednáškovou část 
na téma tradičních rabínských výkladů jed-
notlivých každotýdenních pasáží. Aktivity se 
postupně rozrůstaly o další přednášky, např. 
o židovských svátcích a zvycích, židovském 
kalendáři atd. V průběhu tohoto období 
navštívilo krnovskou synagogu s přednáš-
kami několik českých rabínů. Na radu pana 
zemského rabína Karola Efraima Sidona 
byly veškeré již více „duchovně vypadající“ 
aktivity transformovány do programu „Bnei 
Noach – Tóra pro každého“, který probíhal 
v synagoze v Krnově v letech 2012–2014 
a v posledním roce byl spolufinancován 
Nadačním fondem obětem holocaustu 
(NFOH). Tento program již přímo předcházel 
projektu „Open synagogue in Krnov“. Mezi-
tím se např. podařilo do pravidelných aktivit 
v krnovské synagoze zapojit několik členů 
Židovské obce Ostrava žijících v Krnově 
a spolek Krnovská synagoga byl posílen 
o členy židovského původu z Krnova a Opavy. 

Na počátku projektu stála 
vize obnovy židovské 
bohoslužby v budově 
krnovské synagogy. 
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Zájem o židovství u některých členů spolku 
postupně přerostl v rozhodnutí podstoupit 
konverzi k judaismu, které v roce 2012 ofici-
álně podpořilo představenstvo ŽO Ostrava. 
V témže roce kontaktovalo vedení židovské 
obce rabína progresivního směru nejbližšího 
Ostravě a Krnovu, a tím je rabbi Tanya Segal 
z Beit Kraków (jedná se o první rabínku-ženu 
v Polsku).

Rabínka Tanya Segal se ujala výuky 
a vedení skupiny, v letech 2013 a 2014 se podí-
lela na několika akcích v Ostravě (např. Tu 
BiŠvat, Pesach, festival Templfest), zejména 
se však od samotného slavnostního otevření 
aktivně účastnila programů v krnovské 
synagoze. Myšlenkou obnovy bohoslužby 
v krnovské synagoze byla paní rabínka 
nadšena natolik, že v rámci slavnostního 
otevření vedla v sobotu 14. června 2014 šaba-
tovou bohoslužbu, která proběhla v krnovské 
synagoze poprvé od roku 1938! Programu 
nazvaného Otevřený šábes, se účastnili 
členové židovských obcí Ostrava, Olomouc, 
Brno a progresivní komunity Bejt Simcha 
z Prahy, rovněž tak ale potomci předválečné 
krnovské židovské komunity z Izraele. 
Ke čtení pasáže z Tóry byl tak mimo jiné 
vyvolán i bývalý letový inženýr Chel HaAvir 
(izraelské vojenské letectvo) a společnosti El 
Al pan Gideon Jokel, jehož rodiče se chodili 
modlit do krnovské synagogy před svým útě-
kem do tehdy ještě britské Palestiny. V tomto 
momentě, plném dojetí a nabitém emocemi, 
jako by došlo k pomyslnému předání 
duchovní kontinuity zajišťující pokračování 
tradice židovské bohoslužby v Krnově. 
Ostatně potomci krnovských židovských 
rodáků z Izraele, USA, Kanady, Británie či 
Francie postupně navštěvovali město svých 
předků již v předchozích letech a rovněž 
vyjádřili svou podporu myšlence obnovy 
bohoslužby v krnovské synagoze. Obzvláště 
silný byl například moment v říjnu 2013, kdy 
dosud nejpočetnější skupinu rodáků a jejich 
potomků vyzval v synagoze ke spontánní 
společné modlitbě pan Michael Porat, pochá-
zející z krnovské likérnické rodiny Pollak.

Po zvážení všech možností, jak vizi 
obnovy bohoslužby uskutečnit, byl v čer-
venci 2014 vytvořen mezinárodní projekt 
„Open synagogue in Krnov“, který měl 
zajistit systematické židovské vzdělávání, 
napomoci obnově pravidelného židovského 
náboženského života v Krnově a dokončit 
kurz konverze k judaismu před rabínským 
soudem v Krakově. 

V rámci projektu se uskutečnilo pod 
vedením rabbi Tanyi Segal celkem 52 
setkání v krnovské synagoze – svátky, 
šabaty, výukové lekce, koncerty, výstavy aj., 
deset návštěv Krakova na akce pořádané 
Beit Kraków (modlitby, svátky, vzdělávací 
projekty) a 32 skupinových výukových lekcí 
prostřednictvím elektronické komunikace. 
Řada akcí se uskutečnila společně s ost-
ravskou židovskou obcí a většina aktivit 
v synagoze byla přístupná zájemcům z řad 
široké veřejnosti. Podařilo se ustálit pravi-
delnou šabatovou modlitbu a setkávání při 

příležitosti židovských svátků a pamětních 
dnů. V pondělí 11. prosince 2017 podpořila 
ŽO Ostrava prostřednictvím přítomnosti své 
předsedkyně PhDr. Mileny Slaninové u Bejt 
dinu v Krakově konverzi osmi kandidátů 
a na jednání představenstva v lednu 2018 je 
přijala za své členy. „Jsme nesmírně šťastní, 
že se nám podařilo získat do naší obce tyto 
nové členy. Jsou jako naše děti, na které jsme 
tak dlouho čekali, abychom je co nejdříve 
mohli přijmout mezi sebe oficiálně jako židy,“ 
sdělila ve svém proslovu v Krakově paní 
předsedkyně.

Rabínský soud byl složen z rabínů – členů 
mezinárodních rabínských organizací pra-
cujících v Polsku nebo svázaných s Polskem 
tragickou historií své rodiny, jako rabbi 
Mira Raz, dcera přeživších z Polska, rabínka 
Mishkenot Ruth Daniel (Tel-Aviv Jaffa), rabbi 
Tanya Segal, působící v Polsku již deset let 
(Beit Kraków) a rovněž rabbi Boaz Pasch, 
který působil v letech 2006–2012 jako vrchní 
rabín Krakova a jenž od počátku také pod-
poroval progresivní komunitu Beit Kraków. 
Účast rabínů více směrů judaismu na společ-
ném projektu vyslala nadějný signál malým 
židovským komunitám ve východní a střední 
Evropě, že snaha o obnovu židovského života 
v místech zdecimovaných tragédií šoa dává 
hluboký smysl.

Projekt „Open Synagogue in Krnov“ 
se symbolicky uzavřel již oslavou svátku 
Chanuka, kdy si připomínáme vítězství 
duchovních hodnot nad těmi materiálními, 
a následně šabatem 30. prosince 2017, kdy 
za účasti rabbi Tanyi Segal k Tóře poprvé 
společně vystoupili jak původní krnovští 
členové ostravské židovské obce, tak ti 
budoucí. Spolupráce s polskými partnery 
bude v moravskoslezském příhraničí zcela 
jistě pokračovat i nadále. 

Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří 
realizaci projektu „Open Synagogue in 
Krnov“ vůbec umožnili. Židovská obec 
Ostrava projekt podpořila již v létě 2014 svou 
záštitou a rovněž nezanedbatelným finanč-
ním příspěvkem. 

Mezi další významné sponzory 
projektu se vedle holandského Jewish 
Humanitarian Fund a samotné zájemce 
o konverzi zařadili např. bývalý major 
izraelského letectva Menashe Immerglick 
(žel nás 16. 2. 2018 opustil, nechť je jeho 
duše vevázána do svazku života), jehož 
rodina pocházela, jak symbolické, zčásti 
z Krnova a zčásti z Ostravy, a tajemník 
spolku Krnovská synagoga a donátor 
liturgických předmětů Jiří Strnad z Vrbna 
pod Pradědem. Poděkování patří také 
všem členům a přátelům spolku Krnovská 
synagoga, kteří naplnění této vize jakýmkoli 
způsobem podporovali, a v neposlední řadě 
Federaci židovských obcí, vlastníku budovy, 
za důležitou počáteční inspiraci, která 
nastartovala proces návratu židovského 
života do zachované synagogy.

PETR AHARON TESAŘ, KRNOVSKÁ SYNAGOGA

Pesachové 
pohádky 
z Děčína
Milá redakce,

posílám pohádky, které jsem dostala 
od Jael Šimonové, které je osm a půl roku, 
při hledání chámecu tento rok. Přišly mi 
opravdu půvabné, jen jsem je tedy nemohla 
poslat s předstihem. Doufám, že se Vám 
budou také líbit.
 Lucie Nachtigalová

Jak Afikoman obarvil svět
Jednou, hodně, hodně dávno byl svět celý 
šedý a žili na něm také živočichové. Jedni 
z těch živočichů byli také macesy. Zrovna 
byl Pesach a macesy věděli, že musí jít 
najít Afikoman, ale nejdřív uklidili chá-
mec. Protože ještě měli čas. Pak si odpo-
činuli a pak teprve šli hledat Afikoman. 
Všichni se rozdělili.

A šli. Jeden z macesů ho našel, ale 
úplně zkoprněl, když se na něj podíval. 
Afikoman byl celý BAREVNÝ!! A Afikoman 
řekl: „Dnes obarvím Svět,“ protože Afiko-
man jim dal každý rok za uklízení dárek.

Afikoman udělal všechno, co slíbil. 
Zelenou trávu, modré nebe a řeky, červené 
máky a bílé mráčky, žluté sluníčko. Mace-
sům se to moc líbilo, ale chtěli také barvu. 
A tak jim dal Afikoman světle hnědou.

Macesy v savaně
Jednou, když už macesy měli barvu a tvar, 
tak jim došla voda a jídlo. Všechny macesy 
se hádali, co udělají. Jedni tamto, druzí zas 
něco jiného, a tak šéfmaces řekl, že v savaně 
je nejlepší voda a jídlo. Tak se rozhodlo, že 
se jedenáct macesů vypraví do savany.

Šli hodně dlouho, až došli pod vysoký 
dub, tam si udělali přestávku. Cestou 
potkali mořskou pannu Sofii. S tou si 
popovídali a šli dál. Ještě se potkali 
s orlem, který jim pomohl přeletět přes 
řeku. Pak šli dál, až došli ke svému kama-
rádovi, psovi, který se jmenoval Tlapka. 
Ten je převezl přes rybník. Potom šli zase 
hodně, hodně dlouho, až potkali velkého, 
silného a hlavně hloupého lva. Šla z něho 
hrozná hrůza, ale macesy se ho nebáli. 
Byli chytří. Lev řekl: „Já vás sním!“

Macesy na to řekli: „No jo, ale to by sis 
měl nejdřív dát vařit vodu, abychom se 
v ní uvařili.“ A TAK LEV SEHNAL VODU 
A ZAČAL JI VAŘIT. Když byl lev hodně 
zakoukaný do vody, tak mu macesy utekli 
a lev byl bez oběda.

Macesy pořád byli na cestě. Šli pořád 
hodně, hodně dlouho a ještě měli jednu 
dlouhou přestávku.

Pak, konečně, už tam byli, a když tam 
došli, tak nabrali vodu a šli domů. Domů 
přišli právě včas na večeři.

POŠTA
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HISTORIE

Zbabelí Židia?
V Židoch mnohí radi vidia 
zbabelcov. Materiály 
z čias rozpadu vzniku 
Československej republiky 
však dokumentujú, že realita 
bola oveľa zložitejšia.

Pri príležitosti 10. výročia existencie ČSR 
vznikol úctyhodný korpus materiálov o tom, 
ako prebehol prevrat v rôznych dedinách 
a mestách. Z neho pripravil Karol Anton 
Medvecký samostatný zväzok svojho 
monumentálneho diela Slovenský prevrat.¹ 

Na 189 stranách textu prináša množstvo 
údajov o násilí a rabovaní, ale aj pestrú škálu 
reakcií ohrozených židovských obyvateľov. 
Viacerí autori zľahčujú antisemitský charak-
ter týchto aktivít, dostupný materiál však ilu-
struje ich výrazne protižidovskú orientáciu. 
Nechýbajú ani popisy rabovania: „Zaujímavé, 
ba až veľmi smiešne bolo sa dívať na húfy 
mužov, žien a detí, ktoré sa z našej dediny 
Poviny do susedného Kysuckého Nového 
Mesta hrnuli, keďže u nás ani jednej židov-
skej alebo panskej rodiny nebolo. Deti, ktoré 
sotva ešte vedeli bľabotať, keď i k skutočnej 
„rabovačke“ sa neodvážili, ale aspoň svojím 
krikom povzbudzovali dospelých. Babičky 
s batôžkami o prekot sa predbehúvali, aby 
čím skôr každá dobehla, a čo sa dá, uchytila. 
Keď židovskí obchodníci zbadali, čo sa 
ide robiť, ktorí stihli, pozatvárali obchody 
a skryli sa. To však nepomohlo, lebo muži 
chytili sekery a kyjanice a rozbúchali 
výkladné skrine, vylámali dvere a vrútili sa 
do obchodov a do bytov. Mnohí zo Židov, brá-
niac si svoje, zaplatili to životom. Iným nič 
nepozostávalo, len s plačom sa dívať, ako im 
mizne tovar. S veľkým chvatom bral každý, čo 
mohol. Sedliaci brali rozličné hospodárske 

nástroje, ženičky zasa kuchynské alebo 
izbové náradie, deti lahôdky. Ktorási zo žien 
tak uháňala s porcelánovými nádobami, že 
potknúc sa spadla a rozbila všetko. Pravda, 
hneď si za to vzala náhradu. Niektorej sa 
zapáčili periny, tak jednoducho vzala a išla 
ďalej. Ktorýsi chlap uchytil skriňu, mysliac 
si, že je tam veľa peňazí. Otvoril ju až doma, 
ale sklamaný našiel tam len staré roztrhané 
hebrejské knihy. Pijanom musel krčmár-Žid 
zadarmo merať, a ešte sa mu za to odplatili 
tým, že mu všetok lieh vypustili. Ani notár 
neušiel hnevu žien, ktorým vraj nedával 
riadne podpory. Oboriac sa na ‘krivonosého 
šarkana’, ako mu nadávali, tak ho vyplatili, 
že sa im viacej neukázal. Konečne, keď už 
nebolo čo Židom brať a ľud už mal rabovačiek 
dosť, utíšil sa. Všeobecný rozruch v našej 
dedine nastal, keď bolo vyhlásené, že každý, 
čo komu vzal, musí vrátiť.“ (Medvecký 
1930:9–10)

Z analýzy materiálu vyplýva, že reakcie 
ohrozených Židov možno rozdeliť do dvoch 
skupín. Prvá prevládala vo vidieckom 
prostredí, kým druhá bola rozšírená najmä 
v mestách.

Vo vidieckom prostredí žilo obyčajne len 
niekoľko židovských rodín rozptýlene medzi 
oveľa početnejším majoritným obyvateľ-
stvom. V prípade ohrozenia nebola možná 
kolektívna ochrana. Logicky preto prevládali 
pasívne reakcie: útek do polí alebo iných 
obcí, zabarikádovanie domov či obchodov. 
V takomto prípade niekde dav cúvol, inde ho 
prekážky naopak povzbudili. V Kysuckom 
Novom Meste „rozzúrený zástup zamieril 
rovno k dvom susedným židovským obcho-
dom. Židia netušili nič dobrého, a už aj 
zatvárali obchody. Vidiac to chlapi, že chcú 
odporovať, rozbehli sa k bližšiemu obchodu 
s miešaným tovarom a so železom. Keď im 
nechceli dobrovoľne dvere otvoriť, chytili 

sekery a vylámali dvere. Najprv chytili S., 
ktorý od ľaku bol takmer bez seba, nakládli 
mu, koľko sa doňho zmestilo a priviazali ho 
k plotu. Ten istý osud stihol aj jeho ženu, 
ktorú vytiahli z postele. Aj slúžku a paholka 
zbili a uväznili v pivnici. Potom nasledovala 
rabovka“ (Medvecký 1930:10). Vo Vrbovom 
„mnohí ľudia museli poutekať do poľa, aby si 
aspoň život zachránili“ (Medvecký 1930:54).

K „pasívnym“ riešeniam patrili aj pokusy 
„podplatiť“ násilníkov tovarom. Výsledkom 
nebol vždy úspech. V Skalitom od miestneho 
krčmára a obchodníka žiadali múku a neskôr 
liehoviny: „Tieto čoskoro priniesli ľudí do 
rozrušenej nálady. Chlapi vnišli do šenku 
a merali sami. Čoskoro sa však pohádali so 
Židom, ktorý ich vyzval, aby zaplatili. Chlapi 
na to vrhli sa na neho a začali ho biť.“ (Med-
vecký 1930:12) V obci Papradno Židia „vopred 
vycítili, že je zle, a preto sa usilovali utíšiť 
ľudí tým, že začali všetko lacno predávať, ba 
niektoré veci aj zdarma dávali ľuďom. Ale 
ľud sa nedal omámiť“. (Medvecký 1930:18) 
V Malých Stankovciach miestny krčmár 
rabujúcim „dal všetko čo žiadali: nápoj, 
peniaze i tovar zo sklepa, a keď to dostali, šli 
ďalej a dali mu pokoj“. (Medvecký 1930:20)

Pasívne reakcie neboli jediným riešením. 
V niektorých dedinách nežidovskí susedia 
aktívne bránili Židov, prípadne ohrozeným 
poskytli úkryt. Miestni často chránili 
„svojich Židov“ pred útočníkmi zvonku. 
V Trstenej „Keď Gorali znovu prišli, asi na 
dvadsiatich vozoch, nastal boj. V ňom pomá-
hali aj deti skalami. Gorali boli premožení 
a na vozoch miesto koristi viezli ranených.“ 
(Medvecký 1930:27) Výnimočné boli pokusy 
brániť život a majetok so zbraňou v ruke. 
Vo vidieckom prostredí väčšinou končili 
tragicky. V nemenovanej obci v okolí Čadce 
napadnutý obchodník „vytiahol revolver 
a strelil do nich. Ešte viacej rozzúrení vrhli sa 
naň a zabili ho“. (Medvecký 1930:7) V Nitrian-
skom Rudne „syna Grünovho, ktorý prišiel 
brániť otcov majetok, zabili“. (Medvecký 
1930:144)

Uvedené príklady ilustrujú, že v pro-
stredí, kde žili ojedinelé židovské rodiny 
a chýbala podpora domácich obyvateľov, 
neboli pasívne reakcie prejavom zbabelosti, 
ale výsledkom racionálneho vyhodnotenia 
situácie. Odpor mal nádej na úspech len tam, 
kde bola možná kolektívna ochrana. Takéto 
podmienky existovali vo viacerých sloven-
ských mestách.

Aj tu niekedy používali „pasívne“ reakcie, 
ale v prostredí, kde žilo viac Židov, organi-
zovali často kolektívny odpor. Prispievalo 
k tomu, že z frontu sa vracali vyzbrojení 
a vycvičení židovskí vojaci. Využívali aj spo-

Príchod vlády 4. 2. 1919



Rehabilitační služby v DSP Hagibor
Nabízíme vám široké spektrum odborných služeb v oblasti fyzio-
terapie a ergoterapie. Máme smlouvu se zdravotními pojišťovnami: 
VOZP (201), ZP MV (211) a OZP (207). Můžeme poskytovat 
rehabilitační služby také dle našeho platného ceníku, který naleznete 
na webových stránkách www.dsphagibor.cz v sekci: „ke stažení“.

V oblasti ERGOTERAPIE se zaměřujeme na terapii horní končetiny 
(kloubní hybnost, svalovou sílu, citlivost, obratnost a úchopové 
funkce horní končetiny). Provádíme trénink paměti a jiných kogni-
tivních funkcí mozku. Poskytujeme také nácvik všedních denních 
činností či vám pomůžeme s výběrem kompenzační pomůcky.

V oblasti FYZIOTERAPIE se zaměřujeme na funkční poruchy 
páteře, funkční poruchy kloubů končetin, poúrazové či pooperační 
stavy. Věnujeme pozornost prevenci bolestivých stavů pohybového 
aparátu a stavům s neurologickým onemocněním. Poskytujeme 
elektroterapii, magnetoterapii, hydroterapii, termoterapii, ultrazvuk, 
přístrojovou a manuální lymfodrenáž a mnoho dalších rehabilitač-
ních služeb. Pokud nás potřebujete, neváhejte nás kontaktovat na 
e-mailu: rehabilitace@kehilaprag.cz nebo ergoterapie@kehilaprag.cz 
či na telefonu 226 235 255. Věřte, budete velmi spokojeni.
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luprácu s armádou alebo miestnymi poriad-
kovými silami. Podľa konkrétnej situácie 
sa Židia spájali s uhorskými vojakmi, inde 
s československými légiami či národnými 
gardami. Niekedy im len platili, ale známe 
boli prípady, že sa zapájali do boja so zbraňou 
v ruke. V Čadci poriadok udržiavala platená 
národná garda, zložená zo 40 mužov: „Keď 
už nebolo groší, národná garda vyrubila 
väčšiu sumu na miestnu židovskú obec, čo 
táto ochotne zaplatila, lebo najviac židov-
ské majetky boli ohrozené rozvášneným 
ľudom. To sa im oplatilo, lebo na všetkých 
okolitých obciach a vôbec v Kysuckej doline 
Židov vyrabovali, len v Čadci bol poriadok 
a pokoj udržaný“ (Medvecký 1930:4–5). Vo 
Vrbovom „Ľud sa hneď vzbúril proti Židom 
a 3. novembra previedol rabovku židovských 
krčiem a obchodov. Všetci Židia z obce 
utiekli. 4. novembra na žiadosť rabína prišlo 
do Vrbového maďarsko-židovské vojsko (asi 
60 mužov), ktoré donútilo rabolantov ukrad-
nuté veci vrátiť“ (Medvecký 1930:54).

V novembri 1918 v Turčianskom Sv. Mar-
tine a vo Vrútkach „Martinskí Židia a maďa-
róni sa obliekli do vojenských šiat, ozbrojení 
prekážajú našim ľuďom a odzbrojili gardu, 
pri čom tejže odobrali 90 nemeckých 
a 50 našich pušiek“. Vo Vrútkach v ten istý 
deň „strhla sa pračka, došli na pomoc Maďa-
rov Židia a železničiari ozbrojení, rudá garda; 
mŕtvi 2 Češi a 3 Maďari, niekoľko ranených“ 
(Šrobár 1928:229).² V Chtelnici „po rabovke 
všetky židovské rodiny spávali za domami 
v stodolách a pod stohami slamy. Asi o tri 
dni však nastala zmena. Do obce prišlo asi 
500 ozbrojených Židov a Maďarov, aby sa 
pomstili na ľuďoch. Boli to väčšinou synovia 
vyrabovaných Židov, vrátivší sa z vojny“ 
(Medvecký 1930:94).

Vo viacerých lokalitách zorganizovali 
Židia vlastné ozbrojené jednotky. Do Radoši-
nej v nedeľu po rabovačkách „…prišiel rušeň 
s nákladným vozňom, na ktorom prišla 
židovská cháska, synovia vyrabovaných 
Židov“. Vyzbrojení mladíci prenikli až do 
dediny, kde „mnohých zbili korbáčmi po 
holých telách a jednu ženu poranili. Keď 
videli, že im hrozí nebezpečie, sadli do voza 
a uháňali k Nitre“. (Medvecký 1930:161–162)

V Topoľčanoch „Mnohí poprichádzali aj 
z okolia rabovať. Avšak čoskoro sa rozišli, 
lebo už nebolo koho rabovať, a potom, niek-
torí občania sa združili, väčšinou Židia, na 
obranu pred podobnými vzburami. Táto dob-
rovoľná stráž trvala až do príchodu Čechov“. 
(Medvecký 1930:154) „Bánovskí Židia boli na 
rabovku prichystaní. Boli ozbrojení. Čakali 
len, kedy sa rabovka začne.“ (Medvecký 
1930:166) „V Novohrade potlačila rabovanie 

‚židovská garda‘ z Lučenca, ktorá mnohých 
potrestala, ba aj zastrelila.“ (Medvecký 
1930:119)

Dramatická situácia vznikla v Bratislave, 
kde 21. októbra 1918 „…rozbúrená masa prú-
dila o 10. hodine večer vnútorným mestom, 
pričom rozbíjala, ničila, drancovala a kradla 
všetko, čo jej padlo do rúk. Od Michalskej 
brány k nástupišťu Propeleru na brehu 
Dunaja bola cesta posiata črepinami veľkých 
výkladných tabúľ, ako aj zničeným tovarom 
a rozbitým vnútorným zariadením obcho-
dov“. (Komlósi 1932:152).³ Ešte v ten istý večer 
založili židovskú gardu s cieľom „chrániť 
židovských bratov a vystúpiť na ochranu 
židovského majetku, krvi a cti“. (Komlósi 
1932: 152) Neskôr rozšírila svoju pôsobnosť aj 
na nežidovské štvrte. Najmä koncom decem-
bra 1918 aktívne vystúpila proti „červenej 
garde“, ktorá „zaujímala stále hrozivejšie 
postoje voči obyvateľstvu a dochádzalo opäť 
k výtržnostiam a rabovačkám“. (Komlósi 
1932: 155) Garda pôvodne mala slúžiť na 
ochranu ghetta, neskôr strážila aj iné mest-
ské štvrte a často pôsobila aj ďaleko za hrani-
cami Bratislavy. Keď v Majcichove (50 km od 

Bratislavy) vyrabovali miestnych Židov, 
„Skoro prišla aj židovská garda z Bratislavy 
a rabolantov postrieľala.“ (Medvecký 1930:92)

Udalosti z roku 1918 ilustrujú schopnosť 
a ochotu židovských obyvateľov brániť 
svoje životy a majetky vždy, keď to okolnosti 
dovolili. Potvrdili to aj boje počas Sloven-
ského národného povstania či pri vzniku 
Erec Izrael. Rozšírená predstava o zbabelosti 
Židov sa definitívne ukázala ako neopodstat-
nená…

PETER SALNER, ÚSTAV ETNOLÓGIE SAV 
Foto archiv A. S.

1 MEDVECKÝ, K. A.: Slovenský prevrat. Bratislava: 
Komenský 1930.
2 ŠROBÁR, V.: Osvobodené Slovensko. Sv. 1. Praha: 
Čin 1928
3 KOMLÓSI, S.: Geschichte der jüdischen Garde anno 
1918. In: Die Juden und Judengemeinde Bratislava 
in Vergangenheit und Gegenwart (ed. H. Gold). Brno: 
Jüdischer Buchverlag Brünn 1932, s. 151–157.

Udalosti z roku 1918 ilustrujú 
schopnosť a ochotu 
židovských obyvateľov brániť 
svoje životy a majetky vždy, 
keď to okolnosti dovolili. 

Starý most – predbežná hranica s Maďarskom, 
začiatok roka 1919
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Osud jako výtvarné dílo
Některá jména jsou stále přítomna 
v českém kontextu, i když zde jejich 
nositelé léta nežijí. To platí i o izraelské 
výtvarnici Chavě Pressburger, která už 
dlouhá léta žije v Izraeli. V nakladatelství 
Trigon nyní vyšla rozsáhlá monografie 
německé kunsthistoričky Ilky Wonschik, 
jež přináší desítky jejích grafických 
listů. Z textů doprovázejících průřez 
její celoživotní výtvarnou tvorbou se 
dozvíme vše podstatné také o její životní 
pouti.

Chava Pressburger se narodila 21. února 1930 
v Praze jako Eva Ginzová. Otec měl krámek se 
starožitnostmi v centru Prahy, na Jungma-
nnově náměstí. Ačkoliv měla židovský původ 
jen po otci, neunikla v době války deportaci 
do terezínského ghetta. Těžké časy odloučení 
od rodiny pomáhal Evě snášet její starší 
bratr Petr. Ona měla štěstí a koncentrák 
přežila, bratr odjel v září 1944 s transportem 
do Osvětimi, kde jeho šestnáctiletý život 
tragicky skončil. Politické změny v roce 1948 
ji přiměly opustit Československo – odjela 
s budoucím manželem Jindřichem do Fran-
cie a po roce zamířili do Izraele.

Druhý život rostlin z domácí zahrádky
Ztráta bratra a většiny příbuzných z otcovy 
strany hluboce a navždy poznamenala její 
život i dílo. Lidské utrpení, bolest, nenávist, 
ale také naději a lásku zachycuje v obrazech 
a grafických listech. České vydání knihy 
o Chavě Pressburger představuje symbolický 
návrat této výrazné umělkyně českého 
původu domů do rodné země.

Vzpomínkám člověk těžko unikne, může 
se s nimi snad alespoň zčásti vyrovnat právě 
tvorbou. Do výtvarných prací paní Chavy 
se často promítají osudy její rodiny, do řady 
cyklů grafických listů zapracovala útržky 
autentických rodinných fotografií. Tak 
nebudou jejich aktéři nikdy zapomenuti. 
S vlastními vzpomínkami na Terezín se 
vypořádala také tím, že do některých obrazů 

zakomponovala útržky stránek ze svého 
deníku, který si jako dítě během internace 
v ghettu vedla.

Její ryze nekomerční práce jsou o to neob-
vyklejší, že k tvorbě používá výhradně ruční 
papír vlastní výroby, do něhož zapracovává 
usušené rostliny z vlastní zahrádky. A že 
je v ní spousta rozličných květin a bylin, 
o tom jsme se přesvědčili před lety sami při 
návštěvě u Pressburgerových v jejich domku 
na okraji jihoizraelské Beerševy, kde žijí od 
konce 50. let. S hrdostí nám tehdy ukazovala 
svou pestrou zahradu – a vzápětí velké listy 
vyrobeného papíru s jasně viditelnými 
částmi rostlin.

Paní Chava v knize uvádí: „Bezprostřední 
kontakt s přírodou je významnou součástí 
mého života. Žiji uprostřed své zahrady, 
v níž důvěrně znám každý výhonek, květinu, 
stéblo trávy… Cítím, že život rostliny se do 
jisté míry podobá lidskému životu, také 
bojuje o přežití (…), ale nikdy ji neposedne 
zvrhlá, bestiálně plánovaná krutost, jako se 
už tolikrát stalo člověku.“

Dotknout se kosmu
Nelze ovšem psát o paní Chavě Pressburger 
a nezmínit se o smutném, ale přesto nadě-
jeplném příběhu jejího o dva roky staršího 
bratra, všestranně nadaného Petra Ginze 
(1928–1944). Už proto, že ačkoliv zahynul 
v koncentračním táboře, provází svou sestru, 
tehdy Evu Ginzovou, dodnes. Objevuje se 
v jejích výtvarných pracích, ve vydaných 
knihách, ale i na známce České pošty. Stal 
se tak symbolem tichého odporu nacismem 
týraných židovských dětí, které i v zoufalých 
podmínkách lágru, kde se předčasně dospí-
valo, dokázaly klást odpor po svém…

Petr Ginz, o kterém toho bylo napsáno již 
mnoho, je nadnárodním symbolem touhy 
po svobodě. Naposledy jsme o něm slyšeli 
docela nedávno, 21.března, když jeho obrázek 
vynesl na oběžnou dráhu americký kosmo-
naut Andrew Feustel, jehož žena Indira má 
po matce české kořeny. Nebyl ale první...

Mezi posádkou amerického raketoplánu 
Columbia byl už v roce 2003 také izraelský 
kosmonaut Ilan Ramon, jehož matka přežila 
Osvětim. Proto chtěl Ilan vzít do kosmu něco, 
co by připomínalo tragédii holokaustu. Obrá-
til se na památník Jad Vašem v Jeruzalémě, 

kde je uložena většina dochovaných kreseb 
Petra Ginze, a tam vybrali jeho fantazijní 
obrázek Měsíční krajina. Jako by však kletba 
holokausta zapracovala i po letech – 1. února 
2003 raketoplán havaroval a nečekaná 
tragická smrt izraelského kosmonauta tak 
mimoděk připomněla osudy šesti milionů 
Židů, jimž holokaust násilně přerušil životní 
dráhu. Symbolizovala to i vizionářská kresba 
Petra Ginze (do kosmu tehdy naštěstí letěla 
kopie). Po tragédii řekla paní Chava českému 
novináři do telefonu: „Mám pocit, jako by 
Petr zemřel podruhé…“

LUBOR FALTEISEK 
Foto autor a archiv

Chava Pressburger doma v Izraeli s knihou  
o svém bratrovi

Obrazy – práce na papíře – objekty, tak zní podtitul objemné 
monografie, která představuje reprezentativní výběr 
z celoživotní tvorby Chavy Pressburger a v textové části 
přibližuje malířčin život i osudy její rodiny včetně nadaného 
bratra Petra Ginze

Kniha o Chavě Pressburger 
a obrázek v kosmu

Z výtvarného cyklu, který zachycuje tragický 
osud Ginzovy rodiny
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HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejského jazyka  
pro samouky (9. lekce)
Lidské tělo גּוף ָהָאָדם
V této lekci se naučíme hebrejské výrazy pro části lidského těla. Všechna slovíčka v tabulkách 
jsou v jednotném čísle. Tvary množného čísla a jejich užití a další výjimky si vysvětlíme 
v příští lekci.

Poté, co se naučíte všechna slovíčka, vyzkoušejte své vědomosti a popište obrázky níže.

tělo גּוף

hlava רֹאׁש   ז

vlasy ָער   ז שֵׂ

ucho ֹאֶזן   נ

ruka ָיד   נ

noha ֶרֶגל   נ

krk אר   ז ַצּוָ

hrudník ָחֶזה   ז

břicho ֶטן   נ ּבֶ

záda ב   ז ּגַ

dlaň ף   נ ּכָ

koleno ֶרְך   נ ּבֶ

rameno ֵתף   נ ּכָ

loket ק   ז ַמְרּפֵ

prst ע   נ ֶאְצּבַ

obličej ִנים    ּפָ

tvář (líce) ֶלִחי   נ

čelo ֵמַצח   ז

nos  ַאף   ז

ret  ָפה   נ שָׂ

ústa ה   ז ּפֶ

brada ַסְנֵטר   ז

zub ן   נ ׁשֵ

jazyk ָלׁשֹון   נ

oko ַעִין   נ

obočí ה   נ ּבָ ּגַ

řasa ִריס   ז
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Letná: pláň zašlých představ  
Bulvár, nebo Parlament?
Když se řekne Letná, Pražané 
si dnes představí ledacos. 
Metronom na místě bývalého 
sousoší Stalinova pomníku, 
můstek překlenující Chotkovu 
ulici poblíž Bílkovy vily, pavilon 
EXPO 58 nebo historický 
letenský kolotoč. To ovšem 
uvažujeme jen o parkové 
části Letné, tak, jak vypadá 
dnes. Jaké byly vize rozvoje 
Letenské pláně v minulosti? 
Jaké jsou dnes?

Historický význam
Letenská pláň skýtala už od založení Starého 
Města obrovský potenciál. Nicméně kvůli 
hradbám okolo Pražského hradu (od roku 
800 kvůli hliněným valům, od 1135 kvůli 
kamenným) se o rozšíření Starého Města 
směrem k dnešním Bubnům nemohlo 
uvažovat.

Letenská pláň dostala své jméno už ve 
středověku, kdy nesla jméno Leteň. Toto 
pojmenování pochází ze staročeštiny 
a znamená – prosluněná planina. Letná byla 
nezalesněnou plochou už v době středověku. 
Dnešní Letenské sady plné stromů pocházejí 
až z 19. století, kdy Jakub Wimmer, obchod-
ník, který zbohatl na výstavbě terezínského 
opevnění či rekonstrukci národní třídy, celou 
přední část Letné odkoupil.

Lukrativní plocha uprostřed Prahy
Jedna z předností Letenské pláně byla – a je 
dodnes – její rozlehlost a umístění nad Pra-
hou. Proto se napříč historií stávala klíčovou 
pozicí pro tábory vojsk. Ať už to byla vojska 
husitská, habsburská nebo švédská. Jedna 
měla za úkol Prahu chránit, druhá preven-
tivně ostřelovat, třetí zase dobýt.

Na konci 19. století a během první repub-
liky se na Letenské pláni – právě kvůli její 
značné rozsáhlosti – vybudovalo několik 
multifunkčních hřišť. Fanoušci se v té době 
mohli dostat na Letenskou pláň lanovkou 

(do roku 1916) a poté jezdícími schody (do 
roku 1933) z nábřeží kpt. Jaroše. K Letné vedl 
lanový most Františka Josefa I. Na Letné 
hrála Slávie, Sparta ale i neméně zajímavý 
prvorepublikový klub DFC Prag (Deutscher 
Fussball Club). Tento klub patřil ve třicátých 
letech ke špičce evropské fotbalové scény. 
Hráči DFC Prag byli pravidelně součástí 
československého reprezentačního druž-
stva. Krátce po vzniku protektorátu a jeho 
připojení k nacistickému Německu byl klub 
úředně rozpuštěn, hráči otevřeně odmítali 
henleinovské hnutí a okupaci ČSR.

Stadiony a hřiště byly zrušeny až na 
začátku 60. let, komunisté hodlali plochu 
zastavět. Na východě Letné vzniklo místo 
pro dnešní Gymnázium nad Štolou. Na konci 
60. let byla Letná znovu rovná pláň – připra-
vená pro možnou zástavbu, proto se dala 
snadno použít jako přistávací plocha pro 
vrtulníky vojsk Varšavské smlouvy při vpádu 
do politicky se uvolňující ČSSR 21. srpna 
1968. Stejně tak se dala použít při masových 
shromážděních v roce 1989.

Ambiciózní vize
Zlatou dobu územního a architektonického 
rozkvětu zažila Praha v druhé polovině 
19. století a trvala až do roku 1938. Díky zbo-
řeným hradbám Nového Města a masivním 
povodním roku 1890 vznikl prostor pro nové 
stavby. Sílící nacionální cítění Čechů vedlo 

také k zakázkám staveb monumentálního 
a národního charakteru – Národní divadlo, 
Národní muzeum apod.

Letná se stala architektům přístupná už 
roku 1804, kdy dal Jan Chotek vybudovat 
první komunikační vstup – serpentinu 
z Klárova. Její klíčové postavení na kopci nad 
Prahou vzbuzovalo v architektech nutkání 
vyprojektovat cosi obrovského a monumen-
tálního. Tato vize často kolidovala s vůlí 
Pražanů, kteří nechtěli, aby novostavby 
tvořily invazivní prvek v panoramatu Prahy 
vůči Pražskému hradu.

Propojení s centrem
Mezi první návrhy využití pláně patří průkop 
Letnou. Tento trend směřování architek-
tonického snažení ostatně přetrvá až do 
vzniku Československa a znovu vyvstane na 
povrch až se stavěním letenského tunelu.

Na sanaci Letenské pláně byla několikrát 
pražskými zastupiteli vypsána architekto-
nická soutěž. Těch se účastnili významní 
architekti jako Antonín Engel, Pavel Janák, 
Felix Kveting a Jan Koula. Vedení Prahy 
nebylo dlouho s výsledky architektonických 
soutěží spokojeno, nicméně nakonec roku 
1908 zvítězil návrh Jana Kouly.

Tento plán zahrnoval výstavbu mostu, 
který měl navazovat na Pařížský bulvár, jenž 
měl pokračovat až ke křižování s dnešní ulicí 
Milady Horákové v Bubenči. Stavba měla 
vznikat postupně. Primární bylo propojení 
Starého Města s druhým břehem Vltavy. 
Most Svatopluka Čecha se stihl dokončit 
ještě před první světovou válkou. S průko-
pem se nadále počítalo, nicméně se nestihlo 
nashromáždit tolik financí, aby stavba 

Model brány 
průkopu Jana Kouly 
(1907–1908)

Letecký pohled z roku 1923 na Leteckou pláň 
Mistrovství Rakouska v kanadském hokeji ve 
vodní lázni tréninkového hřiště Slavie 
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Co jsme? Jen krásné omyly 
na cestě k zapomnění. 

Pak leží člověk, jehož omyli, 
a jehož tep už není.

TIM POSTOVIT

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

Neváhejte a napište nám mail na 
redakce@lauder.cz
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mohla vzniknout. Během války se úsilí 
vynakládalo na jiné účely a po válce byl tento 
návrh zavržen.

Rozčarování československé republiky
Po vyhlášení Československé republiky 
zavládla ve společnosti vlna budovatelství. 
Ta se nemohla vyhnout prázdné aglomeraci 
v centru hlavního města. Vzhledem k tomu, 
že československý parlament sídlil v Rudol-
finském divadle, vyskytla se snaha vytvořit 
novou modernistickou a funkcionalistickou 
pýchu – novou budovu parlamentu. Veřejná 
soutěž byla vyhlášena. Simultánně probíhala 
i veřejná soutěž na využití zbytku Letenské 
pláně, to především ve východní části areálu 
u dnešního pavilonu EXPO 58.

Ačkoliv obě dvě soutěže našly své vítěze, 
ke stavbě nepokročil ani jeden z vítězných 
návrhů. Po druhé světové válce vznikla ještě 
jednou iniciativa postavit budovu parla-
mentu na rozlehlé Letenské pláni. Výsledky 
architektonické soutěže byly každopádně 
předčasně stáhnuty nedlouho po únorové 
revoluci.

Více najdete na webu 
www.lauderky.cz

ww
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Kultura v jarní Vídni
Pozvánka první: Město bez Židů
Ve vídeňském Metro-Kulturhausu, který 
spadá pod Filmový archiv, probíhá až do 
30. 12. 2018 výstava spojená s promítáním 
filmového dokumentu „Město bez Židů – Der 
Stadt ohne Juden“ s podtitulem bez mus-
limů a muslimek, uprchlíků a cizinců.

Město bez Židů je název románu Huge 
Bettauera z roku 1922. Román popisuje 
utopickou představu města Vídně po úplném 
zmizení židovského obyvatelstva. V roce 
1924 byl román zfilmován režisérem Hansem 
Karlem Brelauem. Nacisté se již tehdy snažili 
uvedení filmu bojkotovat a v roce 1925 byl 
Bettauer zavražděn jejich přívržencem. Pře-
vzetí moci nacisty vyvrcholilo v Rakousku 
v roce 1938 tzv. anšlusem, připojením 
Rakouska k Německé říši, což pro židovské 
obyvatelstvo znamenalo začátek ponižování, 
pronásledování a systematické likvidace.

Výstavu doplňuje zrekonstruovaný film 
z roku 1924, který byl nedávno objeven 
v Paříži a je považován za první filmový 
protest proti antisemitismu. Dokument 
zobrazuje dějiny první republiky v Rakousku 
a má i silně současné politické akcenty. 
V Rakousku je nyní ve vládní koalici populi-
stická Svobodná strana Rakouska (FPÖ), jejíž 
šéf Heinz-Christian Strache reprezentuje 

evropskou pravici. Film nabývá opět na 
aktuálnosti, poukazuje na možnosti diskri-
minace a polarizace společnosti i hledání 
viníků. Před nástupem fašismu to byli Židé, 
dnes muslimové a muslimky, uprchlíci. Ve 
filmu se Židé vrátili do Vídně zpět. Realita je 
však odlišná. Po druhé světové válce se do 
Rakouska vrátilo jen velmi málo Židů.

Metro Kinokulturhaus, Johannesgasse 4 – v prvním 
obvodě Vídně u stanice metra Karlsplatz
Otevřeno denně od 15 do 21 hodin

Pozvánka druhá: Man Ray
Man Ray (vlastním jménem Emmanuel Rad-
nitzky, nar. 1890 v Philadelphii – zemřel 1976 
v Paříži) pocházel z ruskožidovské rodiny. 
Otec byl krejčí a odmalička vedl děti k tvrdé 
práci. V roce 1897 se rodina přestěhovala do 
New Yorku, kde začala i „Manyho“ umělecká 
dráha. Rodina si poameričtila příjmení na 
Ray.

Man Ray se proslavil jako fotograf por-
trétů, v Evropě je méně známá jeho pestrá 
umělecká tvorba. Kromě fotografování se 
zabýval malbou, grafikou, tvořil objekty a byl 
režisérem experimentálních filmů. Ovlivnil 
ho dadaismus i surrealismus. Více než 200 

objektů představuje průřez z umělcovy 
tvorby. Od roku 1921 žil Man Ray střídavě 
v Paříži a New Yorku a jeho pokusy v „temné 
komoře“ vedli k objevení nového stylu 
tzv. rayografie. Umělec dokázal sjednotit ve 
svém díle různé směry a techniky. Výstavu 
jsem si prohlédla s velkým zaujetím a fasci-
nující pro mě byly zejména experimentální 
filmy. Předměty denní potřeby ožily v nových 
dimenzích, filosofie se spojuje se životem. 
V 30. letech minulého století vnímal umělec 
nástup fašismu k moci a své obavy vyjádřil 
v malbách. Mana Raye můžeme vnímat jako 
průkopníka intermediality, své myšlenky 
zpracovával v různých technikách, a tak si 
zaslouží titul „univerzální umělec“.

Bank Austria Kunstforum, Freyung 8 – v prvním 
obvodě Vídně v blízkosti Vídeňské univerzity.

JANA TCHABANA-LÖWBEER, VÍDEŇ

Foto Man Ray

Záběr z filmu Město bez Židů

O vraždě 
Mireille Knoll 
a situaci v Paříži
V pátek 23. března byla ve svém bytě 
v Paříži zavražděna 85letá Mireille Knoll. 
Z vraždy je obviněn její muslimský soused 
a jeho kamarád. Souseda znala paní Knoll 
od jeho dětství, kdy jí nosíval nákupy. 
Důvodem k vraždě ženy, která v roce 1942 
unikla s matkou do Portugalska před 
pařížskými transporty do Osvětimi, byl 
antisemitismus. Podobné útoky se ve 
Francii objevují již několik let a vedou také 
k odchodu většího počtu francouzských 
Židů do Izraele.

Pohřbu se zúčastnil i francouzský 
prezident Emmanuel Macron, který při-
slíbil důkladnější pomoc a ochranu proti 
podobným útokům. V synagoze se obřadu 
účastnil i Lassana Bathily, což je 27letý 
muslimský přistěhovalec z Mali, který 
v roce 2015 ukryl (a tak zachránil) několik 
osob při útoku na pařížský košer obchod. 
Tedy ne všichni muslimové jsou apriori 
antisemité…

K vraždě se ostře vyjádřila i Evropská 
židovská federace, v Paříži se konal vzpo-
mínkový pochod, kterého se účastnilo na 
deset tisíc lidí. O aktuální situaci v Paříži 
jsme se krátce bavili s výtvarníkem Janem 
J. Sekalem, který od roku 1983 žije v Paříži 
a je členem místní Masorti komunity.

Mění vražda Mireille Knoll nějak náladu 
v pařížské židovské komunitě, nebo je to 
jen další událost z mnoha?
Mění. Částečně a k horšímu.

Antisemitismus je ve Francii problémem 
už několik let. Je to problém i pro tebe 
osobně? Máš nějakou negativní zkuše-

ZAHRANIČÍ



EUPJ srdečně zve 
všechny zájemce na 
slavnostní zahájení ve 
čtvrtek 26. dubna nebo 
šabatovou gala večeři 
v pátek 27. dubna.
Lístky lze koupit za speciální cenu 
500 Kč. V případě zájmu kontaktujte 
Jonathana Wootliffa, e-mail: 
jonathan@wootliff.com.
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Znovuzrození 
– tvoříme budoucnost
Evropská unie progresivního 
judaismu pořádá v Praze 
ve dnech 26.–30. dubna 2018 
pod názvem Regeneration 
– Building the Future 
(Znovuzrození – tvoříme 
budoucnost) bienále 
pravidelné konference, 
jehož cílem je poskytnout 
stoupencům progresivního 
judaismu příležitost ke 
vzdělávání, oslavám i 
modlitbám.
Přítomnost 300 delegátů z 27 zemí činí 
z této události největší náboženské setkání 
Židů v Česku od 2. světové války. Setkání 
se zúčastní téměř čtyři desítky rabínek 
a rabínů, včetně současného prezidenta 
Světové Unie Progresivního Judaismu 
Rabbi Daniela Freelandera a první evropské 
progresivní rabínky Jackie Tabbick.

Z českých hostů se zúčastní bývalý 
český velvyslanec v Izraeli Michael Žantov-
ský, který je jedním ze zakládajících členů 
ŽLU a ředitelem Knihovny Václava Havla, 
rabín Tomáš Kučera či David Maxa.

Slavnostní zahájení konference pro-
běhne ve Smetanově síni Obecního domu. 
Mezi významnými hosty bude J. E. velvysla-
nec Státu Izrael Daniel Meron, primátorka 
hlavního města Prahy Adriana Krnáčová 
a prezident Federace židovských obcí v ČR 
Petr Papoušek.

Budoucnost židovského života v České 
republice bude symbolicky reprezentována 
vystoupením dětského pěveckého sboru 
Lauderových škol, který nastudoval židov-
ské a izraelské písně.

Zájemci jsou zváni na speciální večerní 
páteční a sobotní ranní bohoslužbu, která 
se bude konat ve Španělské synagoze 
a bude vedena několika rabíny včetně čes-
kého rabína Toma Kučery.

Bohoslužba ve Španělské synagoze 
27. dubna v pátek začíná v 19.00, v sobotu 
28. dubna ráno v 10.30 hodin.

Přednášky, diskuse a workshopy 
proběhnou v pátek a v sobotu dopoledne. 
Budou věnovány tématům: Antisemitis-
mus v Evropě; Rozdíl střední a východní 
Evropy; Nikdy nezapomeneme!; Smíšená 
manželství z pohledu víry; Leadership 
napříč generacemi, Co můžete udělat pro 
svoji komunitu; Progresivní judaismus 
a přístup k podnikání; Udržitelná budouc-
nost z pohledu životního prostředí i spole-
čenského pohledu; Izrael a možné lekce pro 

Evropu z pohledu imigrace; Vzdělávání – 
a v neposlední řadě téma obnovující se 
komunity v Evropě z pohledu EUPJ.

Po sobotní bohoslužbě je pro účastníky 
připravena prohlídka Prahy, prohlídky 
Národního či Stavovského divadla, výlet na 
Petřín, projížďky po Vltavě nebo možnost 
návštěvy nedalekého Brandýsa nad Labem 
s prohlídkou nově opravené synagogy.

K rozhodnutí pořádat tuto historickou 
událost právě v Praze přispěla především 
dlouhodobá aktivita dvou kongregací EUJP 
v Praze, a to Bejt Simcha a Židovské libe-
rální unie. Kontinuální nárůst hnutí napříč 
Evropou je svědectvím širokého zájmu 
o neortodoxní, inkluzivní, rovnostářskou 
a moderní interpretaci judaismu.

Světová unie progresivního judaismu 
byla ustanovena v Londýně v roce 1926 
a je mezinárodní zastřešující organizací 
reformního, liberálního, progresivního 
a rekonstrukcionistického hnutí. Slouží 
1200 kongregacím s 1‚8 milionu členů ve 
vice než 50 zemích. Jedná se o největší 
židovskou náboženskou organizaci na 
světě.

EUPJ je zastřešující organizace spojující 
a podporující vice než 170 liberálních, 
progresivních a reformních komunit 
v 17 zemích. A další komunity se hlásí 
o členství.

Na konferenci je zaregistrováno několik 
desítek českých účastníků.

t Záběr z „bílého pochodu“, který se konal v Paříži 
28. března

nost či obavy? Znáš někoho, kdo se stal 
obětí útoku?
Momentálně osobně ne, ale před dvaceti lety 
to problém byl. Útoky to tehdy byly vesměs 
verbální. Záleží na tom, kde člověk bydlí, já 
se momentálně pohybuju mezi XI. a XVIII. 
pařížským okresem a ani na jedněch dveřích 
tam není mezuza zvenčí…

Co si o tom myslí „obyčejní“ Francouzi?
Asi jak kteří… Ti, co jsou v mém okolí, pokud 
se vyjadřují, tak kladně. Můj bratr říká, že 
filosemita je antisemita, kterej má rád Židy…

Je to výhradně antisemitismus muslim-
ských arabských přistěhovalců, nebo se 
projevuje i u ostatních?
Ono se řekne přistěhovalci, ale často jsou to 
lidé, kteří se ve Francii narodili. Radouane 
Lakdim, který v březnu zabil tři lidi se naro-
dil v Maroku a francouzské občanství získal 
ve dvanácti letech, když byl naturalizován 
jeho otec…

Zatím se však nestalo, že by židovské spo-
luobčany vraždil člověk jiného vyznání než 
muslimského, i když je antisemita. V Paříži 
existuje i antisionismus a jeho islamo-
-levičácká odnož… A také tradiční fašizoidní 
antisemitismus.

Proč se drží zrovna ve Francii?
Proč tady? Ale islamistické útoky známe 
přece i ze Španělska, z Belgie, z Německa, 
z Velké Británie…

Kudy z toho vede cesta ven?
Vzít si příklad z Izraele, i když ani tam se 
nedaří zabránit všem útokům… Tamní 
metody boje jsou však účinnější. A konečně 
vytáhnout hlavy z písku …

PTALA SE KATEŘINA MIKULCOVÁ
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AUDITORIUM OVK ŽMP,  
Maiselova 15, 3. patro

 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.

 Židovští generálové východní 
a západní fronty.
Je známým faktem, že do 
odboje druhé světové války se 

ve velké míře zapojili i Židé. Méně pozornosti 
však bylo věnováno tomu, že někteří z nich 
dosáhli nejvyšších vojenských hodností. Ve 
dnech, kdy si připomínáme výročí osvobo-
zení, pohovoří ve své přednášce o židovských 
generálech východní i západní fronty 
historik Národního archivu Roman Štér. 
Vstup volný.

 Program pro děti a jejich 
rodiče: Lvíček Arje peče chalu 
(šabatový chléb).
Lvíček Arje vás zve na oslavu 

svátku Šabat. Děti si připraví šabatovou 
hostinu, upečou chaly – šabatové chleby, 
zapálí šabatové svíčky, zazpívají písničku 
na uvítání Šabatu a prožijí jeho atmosféru. 
Prohlídka: Maiselova synagoga.
Vstupné 50 Kč.

 Čtyři večery s oscarovým 
Woody Allenem. Třetí část stej-
nojmenného cyklu filmové his-
toričky Alice Aronové se bude 

odehrávat v oblíbeném prostředí Woodyho 
Allena, na newyorského Manhattanu. 
V úsměvné tragikomedii na pozadí osudu tří 
sester se před námi odvíjí příběh americké 
rodiny nabitý řadou milostných vzplanutí, 
morálních prohřešků, lásek i zklamání. 
Úspěšný snímek u kritiky i u diváků byl oce-
něn Oscarem za nejlepší scénář. 

Projekce: Hana a její sestry (USA 1986, 103 
min). Vstup volný.

 Stát Izrael jako „Start-up 
Nation“. 
Stát Izrael není po sedmdesáti 
letech od svého založení jen 

jedinou demokratickou zemí na Blízkém 
východě. Stala se z něj rovněž „země inovací“. 
Jaké jsou příčiny tohoto fenoménu? Co je 
zdrojem nezpochybnitelného izraelského 
úspěchu a jaké jsou jeho limity? Může 
Izrael posloužit jako inspirace a vzor hodný 
následování i pro jiné země včetně České 
republiky? Těmito otázkami se ve své 
přednášce bude zabývat vedoucí katedry 
mezinárodních vztahů a evropských studií 
na Fakultě sociálních studií Masarykovy 
univerzity Petr Suchý.
Večer probíhá v rámci cyklu Izrael 70.  
Vstup volný.

Výstava v prostorách OVK: IZRAEL 70. 
Výstava fotografií z muzea Beit Hatfutsot 
v Tel Avivu.
Od 7. 5. do 31. 5. po–čt 12.00–16.00, pá 10.00–
12.00, během večerních programů a po 
domluvě.

MAISELOVA SYNAGOGA,  
Maiselova 10, Praha 1

 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 minu-
losti své rodiny i nacházení vlastní identity 
popsala výjimečným způsobem v autobio-
grafické 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.

 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 Neu-
bauer. Vstup volný.

 Ensemble Frizzante / Poezie 
ve vokální hudbě.
Koncert stejnojmenného 
vokálního kvinteta, během 

něhož zazní skladby autorů od renesance 
až po současnost. Mezi jinými písně Johna 
Dowlanda (1562–1626), Alexandra Zemlin-
ského (1871–1942), Viktora Merze (1839–1904), 
Gideona Kleina (1919–1945), Paula Hindemi-
tha (1895–1963) a Hannse Eislera (1898–1962). 
Vstupenky na koncert možno zakoupit 
v předprodeji v Maiselově synagoze, v Infor-
mačním a rezervačním centru ŽMP (Mai-
selova 15, Praha 1), v sítích Ticket Art a Via 
Musica a prostřednictvím webových stránek 
muzea, které uvádějí i kompletní program 
koncertu. Vstupné 230 Kč / 150 Kč.

 Noc literatury.
Současná literatura, netradiční 
místa, známé tváře – to je Noc 
literatury. V předvečer zahájení 

Světa knihy ji již po dvanácté organizují 
Česká centra ve spolupráci se Sdružením 
kulturních institutů zemí EU, zahraničními 
zastupitelskými úřady, Zastoupením Evrop-
ské komise v ČR a nakladatelstvím Labyrint. 
Projekt letos doputuje na Nové a Staré Město 
Prahy 1 a jedním z míst, která se otevřou 
Noci literatury, je i Maiselova synagoga. 
Ukázku z knihy vlámského autora Jeroena 
Olyslaegerse Vůle, zachycující prostředí 
odboje, pomoci Židům i antisemitismu 
v Antwerpách za druhé světové války, přečte 
herec Ivan Řezáč. Vstup volný.

 Setkání nad knihou Rút.
Kniha Rút je unikátní biblickou 
novelou vymykající se svou sty-
listickou a formální kompakt-

ností, vřelostí popisu mezilidských vztahů 
a dramatickou účinností. Nad různými 
aspekty knihy Rút, která se v židovském 
liturgickém kalendáři čte při nadcházejícím 
svátku Šavuot, se budou zamýšlet vrchní 
zemský rabín Karol Efraim Sidon a biblista, 
exegeta a římskokatolický kněz Petr Chalupa 
z Univerzity Palackého v Olomouci. Mode-
ruje dlouholetý pracovník Českého rozhlasu, 
publicista a autor přebásnění vybraných 
biblických textů Daniel Raus. Ve spolupráci 
se Společností křesťanů a Židů. Vstup volný.

STŘEDA 

26. 4. 
18.00

ČTVRTEK 

10. 5. 
18.00

NEDĚLE 

13. 5. 
14.00

ČTVRTEK 

17. 5. 
18.00

ÚTERÝ 

22. 5. 
18.00

PONDĚLÍ 

23. 4. 
19.00

STŘEDA 

25. 4. 
19.00

STŘEDA 

2. 5. 
19.00

STŘEDA 

9. 5. 
18.00–23.00

STŘEDA 

16. 5. 
19.00
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 O divadle, Česku a Izraeli 
s Hadar Galron.
Izraelská dramatička, scená-
ristka a herečka Hadar Galron 

je v Česku známa především jako autorka 
divadelní hry Mikve, která pro diváckou 
úspěšnost zůstává v režii Michala Dočekala 
na scéně Národního divadla i po osmi letech 
od svého uvedení. Od března tohoto roku se 
v divadle ABC hraje její tragikomedie I♥MA-
MMA v režii Petra Svojtky a na červen chystá 
Městské divadlo Mladá Boleslav premiéru 
hry Hadar Galron Tajemství v režii autorky. 
S Hadar Galron, režisérem a uměleckým 
šéfem Městských divadel pražských Petrem 
Svojtkou a představitelkou jedné z hrdinek 
hry Mikve, herečkou Evou Salzmannovou 
pohovoří anglistka, amerikanistka a pře-
kladatelka Hana Ulmanová. V angličtině se 
simultánním tlumočením. 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

 Československá diplomacie 
a Izrael v letech 1948–1967
Letos si 14. května mezi mnoha 
historickými „osmičkovými“ 

daty připomínáme také sedmdesáté výročí 
vzniku Státu Izrael. Přednáška Evy Taterové 
z Ústavu teritoriálních studií Mendelovy 
univerzity v Brně přiblíží dynamický vývoj 
diplomatických vztahů Československa 
a Izraele v prvních dvaceti letech státu. 
Přednášející se bude věnovat vymezení 
základních milníků ve vztazích Českosloven-
ska a Izraele v době studené války, přičemž 
nabídne jejich reflexi v soudobém meziná-
rodním kontextu. Vstupné 30 Kč

 Komentovaná procházka po 
stopách brněnských Židů
Počátky židovského osídlení 
v Brně se datují k začátku 

13. století. Zajímá vás, v kterých místech 
se nacházel středověký židovský hřbitov, 
kde stávala židovská brána a kolik bylo 
v Brně synagog? Komentovanou procházku 
po nejvýznamnějších místech spojených 
s brněnskými Židy od 13. do 20. století povede 
historička architektury Zuzana Ragulová. 
Začátek prohlídkové trasy je stanoven na 
17 hodin na Římském náměstí. Vstupné 30 Kč

 Edvard Beneš a Židé
Edvard Beneš zasvětil politice 
takřka celý svůj produktivní 
život. Velice brzy se z nezná-

mého bojovníka za svobodu malého národa 
stal mezinárodně uznávaným diplomatem 
a jednou z vůdčích osobností proměny 
evropské politiky po první světové válce. 
V těchto svých rolích se dostával do kontaktu 
s nejrůznějšími osobnostmi a organizacemi, 

mimo jiné i židovskými. Přednáška Pavla 
Dvořáka z Historického ústavu FF MU před-
staví Benešův vztah k židovství, jeho náhled 
na perzekuci Židů za druhé světové války 
i vývoj této otázky v kontextu poválečného 
vývoje československé i světové politiky. Pro-
gram se uskuteční za podpory Statutárního 
města Brna. Vstupné 30 Kč

 Pro děti – Deset přikázání
Mojžíš přinesl z hory Sinaj 
desky se zákonem, který ovliv-
nil celé lidstvo. Během dílny 

se malí návštěvníci dozvědí, co jednotlivá 
přikázání tohoto zákona znamenají, a také 
si je netradičním způsobem ztvární. Dílna 
pro rodiče s dětmi od 5 let se uskuteční v pro-
storách sálu Turistického a informačního 
centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-
-Židenicích. Vstupné 30 Kč

 Kurt Bardoš: Než se vše změ-
nilo
Vernisáž výstavy díla amatér-
ského fotografa Kurta Bardoše 

(1914–1945) z brněnské židovské rodiny, jehož 
životní příběh skončil v německém koncen-
tračním táboře Dachau. Snímky, pořízené na 
přelomu 30. a 40. let 20. století a odrážející 
klasické trendy meziválečné fotografie, 
téměř zázračně přežily dramatické zvraty 
20. století. Vernisáže se zúčastní neteře Kurta 
Bardoše, které poskytly fotografie k výstavě. 
Vstup volný

 Současná tvář Paříže: Migrace 
a její důsledky
Publicistka Ladislava Chateau 
zaměří svou přednášku na 

historii migrace do Francie, současnou 
migrační politiku a neutěšený společenský 
stav charakteristický množícími se projevy 
antisemitismu. Kvůli vzrůstajícím protiži-
dovským náladám stoupá od roku 2015 počet 
francouzských Židů, kteří zemi každoročně 
opouštějí. Vhled do nitra francouzské spo-
lečnosti bude doplněn reportážními fotogra-
fiemi ze současné Paříže. Vstupné 30 Kč

Od 19. května do konce srpna můžete v sále 
OVK Brno zhlédnout výstavu fotografií Kurt 
Bardoš: Než se vše změnilo. Výstava bude 
zpřístupněna v sobotu 19. 5. od 18 do 23.30 
hodin v rámci konání Brněnské muzejní 
noci a poté ve dnech programových akcí a po 
předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

IZRAELSKÁ KULTURA 
V ČESKÉ REPUBLICE

14.–25. 4. proběhne sedmý ročník festivalu 
židovské hudby a kultury MAŽIF, který 
je letos dedikován Franzi Kafkovi, jehož 
135. výročí narození si připomínáme. 
V průběhu několika dnů se představí umělci 
z ČR a zahraničí (Kanada, USA, Německo, 
Rakousko, Arménie, Ukrajina, Izrael, Sloven-
sko, Maďarsko a Rusko). Více informací na 
http://www.vogelavos.cz/judaika

19. 4. ve 12.00 a 15.00 hod., Brno: HaDivadlo
Představení izraelské herecké školy Yoram 
Loewenstein Acting School v rámci 
mezinárodního festivalu divadelních 
škol ENCOUNTER: „The Lost Woman of 
Troy“ – Trojská válka začala únosem Heleny, 
nejkrásnější ženy Řecka, a skončila dobytím 
Tróje. Jednoho osudného dne se Trojské 
ženy snaží zachránit sami sebe a jejich děti 
před krutým osudem smrti a otroctví a čelí 
konfrontaci s vítěznou stranou a morálním 
dilematem. Hra o válce, závisti a moci žen. 
(Autor: Hanoch Levin, Režie: Yair Sherman, 
hebrejsky, 100 min.)

18. 4. v 19.30 hod., Brno: SONO Centrum
Koncert izraelského jazzového kytaristy 
Gilada Hekselmana v rámci festivalu 
Jazzfest Brno. Gilad Hekselman Trio (Gilad 
Hekselman – kytara, Joe Martin – kontrabas, 
Jonathan Pinson – bicí)

22. 4. ve 20.30 hod., Praha: Jazzklub U Staré 
paní. Koncert Yotam Silberstein Trio (Yotam 
Silberstein – kytara / Daniel Dor – bicí, per-
kuse / Noam Wiesenberg – kontrabas)

23 .4. v 19.30 hod., Slaný: Městské divadlo
24. 4. v 18.00 hod., Praha: nádraží Praha-
-Bubny
Akko Conservatory Orchestra – orchestr 
hudební konzervatoře z izraelského města 
Akko se v rámci své studijní cesty zastaví 
také v Česku, kde odehraje několik koncertů 
pro veřejnost.

24. 4. v 19.00 hod., Praha: Filozofická fakulta 
UK (místnost č. 200, nám. Jana Palacha) 
29. 4. Olomouc: v dopoledních hodinách 
v rámci festivalu AFO Olomouc
Projekce filmu Drahý Fredy
Německý uprchlík v Československu, 
nebojácný Žid, mužný sportovec, oblíbený 
pedagog a přiznaný gay. V Brně žil v jedné 
domácnosti se svým partnerem. V Praze 
na nacistech vymohl navrácení sportovi-
ště Hagibor židovské mládeži. Tím vším 
byl Fredy Hirsch (1916–1944), instruktor 
tělovýchovné jednoty Makabi. V Terezíně 
i Osvětimi s dětmi cvičil atletiku a hrál diva-
dlo, především ale šířil naději a stal se pro ně 
vzorem lidskosti: „Tam se nekradlo, tam se 
nelhalo, bylo tam morální klima jako v nor-
málním světě,“ popisuje Hirschem vedené 
bloky cembalistka Zuzana Růžičková, jejíž 
památce je promítání věnováno.

25. 4. v 19.00 hod., Krnov: Krnovská synagoga 
27. 4. ve 20.30 hod., Praha: Jazzklub U Staré 
paní 
28. 4. ve 22.00 hod., Praha: Reduta Jazz Club
Ari Erev Band – koncert jazzového pianisty 
a skladatele Ariho Ereva.

28.4. ve 21.00 hod., Praha: Klub FAMU
Ryskinder – jeden z matadorů telavivské 
indie scény přijede představit své poslední 
album Mad & Hypnotized.

STŘEDA 

23. 5. 
19.00

STŘEDA 

9. 5. 
19.00

ČTVRTEK 

10. 5. 
17.00

ÚTERÝ 

22. 5. 
17.00

NEDĚLE 

27. 5. 
10.30

ÚTERÝ 

29. 5. 
17.00

ČTVRTEK 

31. 5. 
17.00
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PÍSNIČKA

Hatikva (Izraelská národní hymna)

Dokud uvnitř v srdci
židovská duše touží
a kupředu na východ
k Sijónu oko hledí,

ještě nezhynula naše naděje,
naděje dvou tisíců let,
být svobodným národem v naší zemi, 
zemi Sijónu a Jeruzaléma.

ִניָמה  ָבב ְפּ ֵלּ ל עֹוד ַבּ ֹכּ
ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הֹוִמָיּה

ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח ָקִדיָמה,  
ַעִין ְלִצּיֹון צֹוִפָיּה,

ְקָוֵתנּו,  עֹוד לֹא ָאְבָדה ִתּ
ִים  נֹות ַאְלַפּ ת ְשׁ ְקָוה ַבּ ַהִתּ

ַאְרֵצנּו,  י ְבּ ִלְהיֹות ַעם ָחְפִשׁ
ַלִים. ֶאֶרץ ִצּיֹון ִוירּוָשׁ


