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ÚVODNÍK

Červnový Maskil obsahuje delší anketu, 
než bývá obvyklé. Nedávné události na 
hranicích Gazy však rozpoutaly mnoho 
diskusí v rámci židovské komunity. Přá-
telé i příbuzní se přou o zásahy izraelské 
armády proti palestinským demonstran-
tům. Na kolik se jednalo (a jedná, protože 
protestní pochody a demonstrace se prav-
děpodobně budou konat i nadále) o členy 
Hamásu, nakolik o běžné nespokojené 
civilisty? Kdy má voják střílet na neozbro-
jené lidi? Jaká je palestinská propaganda 
a jaká ta izraelská? Mají se Palestinci 
vrátit na své původní pozemky? Dostat 
reparace? Jak a kdy vznikne samostatný 
palestinský stát? Co na to okolní arabské 
státy? Rozsáhlejší text o této problematice 
přineseme v některém z dalších čísel. 
Nyní necháváme větší prostor názorům 
z levého i pravého křídla.

S událostmi v Gaze souvisí i situace 
Jeruzaléma, tomu se věnuje článek Jana 
Fingerlanda. Pro uklidnění zavzpomí-
náme na historii Karlových Varů a při-
nášíme další novinky z literatury. Hanka 
Šiková provedla důkladný průzkum košer 
sýrů. Na léto se hodí. Oddychovým téma-
tem je také větší článek o seznamování 
a dohazování. Mimochodem, do textu 
se nevešlo, že úspěšný dohazovač za své 
služby požaduje v průměru 1000 dolarů. 
Tedy až po svatbě.

Redakce přeje všem čtenářům krásné léto.

KATEŘINA MIKULCOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

RABÍNSKÉ SLOVO

Paraša Korach
a jaké pro nás z ní plyne ponaučení
Na šabat 16. června čteme 
v synagogách parašu Korach 
(Nu 16‚1–18‚32).

Již v předešlé paraše Šlach lecha jsme byli 
svědky sporu – מחלוקת mezi většinou deseti 
zvědů a Kálebem a Jehošuou, kteří se spolu 
s nimi zúčastnili výzvědné výpravy do nitra 
kena'anské země. Po návratu ze své mise 
to byli právě oni – Káleb a Jehošua, kteří se 
naopak snažili dodat lidu odvahu a odhod-
lání s pomocí Boží dobýt Zaslíbenou zemi. 
Bohužel, lid je neposlechl, dal se do pláče 
a uvěřil slovům většiny zvědů, kteří naopak 
lid zrazovali od reálné možnosti ovládnout 
Kena'an. Proto také Hospodin potrestal syny 
Izraele za jejich malověrnost. Za každý ze 
čtyřiceti dnů, v nichž zvědové procházeli 
kena'anskou zemí, zůstane národ Izraele rok 
na poušti. Čtyřicetileté putování Sinajskou 
pouští bylo trestem za to, že se naši předci 
nechali zviklat bojácnými zvědy.

V této paraše Korach se opět dočítáme 
o sporu – מחלוקת, v jehož středu stojí dosti 
inteligentní a manipulativní řečník Korach, 
který dovede svými slovy strhnout pozor-
nost nemalého počtu lidí. Otázkou však je, 
zda jeho slova jsou upřímná, jak se zdají jeho 
přívržencům, anebo tu máme co do činění 
s prohnaným demagogem a člověkem lační-
cím po moci?

Naši učenci tvrdí, že Korach byl velmi 
bohatým člověkem (viz slova rabi Leviho 
v traktátu Pesachim 119a), ale stále byl se 
svým údělem nespokojený, neboť bohatství 
mu nestačilo. Chtěl mnohem více.

Midraš ukazuje na příkladu, jakým byl 
Korach demagogem. Korach vystupuje 
jakoby za rovnost všech synů Izraele, když 
říká, že všichni jsme svatí – כולנו קדושים. 
Korach Mojžíšovi a Áronovi vyčítal, že ne 
pouze oni sami slyšeli na Sinaji Boží hlas, ale 
že jej slyšel celý národ synů Izraele, že oni 
vlastně uzurpují moc, která jim nenáleží.

V midraši Bemidbar Raba 18:3 čteme, jak 
demagogicky vysvětloval Korach přikázání 
o třásních a talitu. Korach se zeptal Mojžíše: 
„Talit, který je celý blankytně modrý, musí 
mít ještě na čtyřech rozích blankytně modré 
šňůrky, aby byl kašer?“ Mojžíš mu odvětil, že 
ano. Také jeho druhý dotaz zněl logicky, ale 
byl pouhou demagogickou provokací. Zda 
na veřejích domu plného svatých knih musí 
být mezuza, aby tak byl dům kašer? Nestačí, 
že je plný svatých knih? Mojžíš mu odvětil, 
že to nestačí, že veřeje musí být opatřeny 
mezuzou.

Korach také dovedl velice umně využít 
ve svůj prospěch lidské slabosti, aby si 

získal pověst ochránce práv chudých vdov 
a sirotků, člověka velmi sociálně cítícího. 
Proto začal lidu vykládat zcela smyšlený, 
avšak velmi emotivní příběh. Korach vyprá-
věl: „Mám sousedku, vdovu s dvěma dcerami. 
Jediným jejím majetkem byl proužek pole. 
(Na Sinajské poušti neměl nikdo žádné pole.) 
Když se ho chystala zorat, přišel Mojžíš 
a řekl: „Nesmíš orat společně zapřaženým 
oslem a volem.“ Když se jala sít, přišel Mojžíš 
a řekl jí: „Nesmíš osévat pole dvěma druhy 
semen.“ Přišly žně, Mojžíš řekl: „Kraj pole 
nesmíš žnout, pro zapomenutý snop se 
nesmíš vrátit.“ Chystala se k výmlatu, Mojžíš 
řekl: „Odevzdej trumu, první a druhý desá-
tek.“ Co naděláš, zákon je zákon. Vdova vše 
dala. Pomyslela si, jak mohu tak dále žít?

Řekla si, že pole prodá a koupí dvě ovečky. 
Když ovečky porodily jehňata, přišel Áron 
a řekl jí: „První jehňata patří mně, neboť 
vše prvorozené patří Hospodinu. Rovněž 
první stříže patří mně.“ U vdovy již nebylo 
sil, tak se rozhodla ovce zaříznout, alespoň 
ona a dcerky se najedí. Tu přišel opět Áron 
a řekl jí: „Plece a čelist s žaludkem patří 
mně.“ Vdova již byla tak zoufalá, že zvolala 
k Hospodinu: „Spravedlivý Bože! Ani teď se 
nemohu zbavit toho nenasytného člověka. 
Daruji ti vše, obě ovce.“ To slyšel Áron a vdově 
odvětil: „Ano, máš pravdu, dej mi ty dvě 
ovce – co je Hospodinovo, je mé.“ Vzal ovce 
a odešel. „Chudé vdově zbyly jen oči pro pláč,“ 
řekl Korach a dodal: „Vidíte, co vše se dělá ve 
jménu Božím!“

Tento midraš je stále aktuální, neboť 
lidí jako Korach je mezi námi stále hodně. 
Musíme velmi pečlivě rozlišovat mezi poli-
tiky a vůdčími osobnostmi národa, kterým 
jistě sociální cítění nechybí a jsou ochotni 
pomoci lidem v jejich svízelné situaci, a mezi 
těmi, kteří mají plná ústa lásky k bližním, 
sociální spravedlnosti, ale ve skutečnosti 
jim vůbec nejde o nápravu stavu věcí, ale 
jde jim pouze o jejich osobní kariéru. Ona 
sociální rétorika bez konkrétních činů je pro 
ně odrazovým můstkem do vedoucích pozic 
ve svých stranách či ve státních institucích. 
Jakmile dosáhnou svého cíle, zapomenou na 
jimi plamenně proklamovanou sociální spra-
vedlnost a zařadí se do skupiny ziskuchti-
vých pokrytců, kterým jsou svaté jen jejich 
platy a pocit moci. Podobně jako Koracha, je 
osud prostého člověka ve skutečnosti nikdy 
nezajímal a nezajímá.

RABÍN DANIEL MAYER

OMLUVA
Během grafické úpravy Maskilu č. 9 se nešťast-
nou náhodou stalo, že z tištěné verze časopisu 
vypadla na stranách 4–5 jména autorů fotogra-
fií ke Dni Jeruzaléma.

Redakce i grafické studio se tímto omlouvá 
nejen všem čtenářům, ale především autorům 
těchto fotografií, kterými byli: Karel Cudlín, 
Lubor Falteisek, Valdemar Hönig, Aleš Kelnar, 
Pavlína Schultz a Michal Waloschek. Tímto 
také všem fotografům ještě jednou děkujeme 
za spolupráci.

Správné označení fotografií se všemi 
autory a v plné barevné verzi naleznete na 
webových stránkách Maskilu: www.maskil.cz.
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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.

PROGRAM BEJT SIMCHA

Červenec – srpen 2018
Náboženské akce – bohoslužby

Tiša be-av (21. července)
Večerní bohoslužba na začátku půstu Tiša 
be-av proběhne v sobotu 21. července od 
19 hod. v Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1).

Rodinná bohoslužba: Kabalat 
Šabat pro děti i dospělé 27. 7. 
V pátek 27. 7. od 18.30 hod. v Bejt Simcha 
(Maiselova 4, Praha 1). Zkrácená bohoslužba 
s následným programem a pohoštěním.

Rodinná bohoslužba: Kabalat 
Šabat pro děti i dospělé 31. 8. 
V pátek 31. 8. od 18.30 hod. v Bejt Simcha 
(Maiselova 4, Praha 1). 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

ROZHOVOR

9 otázek 
pro Miriam 
Kramer
Pravidelná bienální konference Evropské 
unie progresivního judaismu (EUPJ), 
která na konci dubna letošního roku 
proběhla v Praze, byla významným 
milníkem pro dosavadní předsedkyni 
organizace EUPJ Miriam Kramer. Tu nyní 
po šesti letech ve funkci vystřídala Sonja 
Guentner (předsedkyně Německé unie 
progresivního judaismu).

Při této příležitosti jsme Miriam položili pár 
otázek:

Nejsem si jistá, zda všichni naši čtenáři 
vědí, odkud pocházíte. Můžete nám prosím 
říct něco o vaší rodině a vašem dětství?
Moji rodiče přišli do Spojeného království 
na počátku 30. let z Německa, ale poznali 
se a následně vzali až o deset let později. 
Já jsem se narodila v Londýně, a když jsem 
byla mladá, přestěhovali jsme se do New 
Yorku. Vysokoškolské vzdělání jsem získala 
ve Spojených státech. V pětadvaceti letech 
jsem se přestěhovala zpátky do Londýna a ve 
třiceti jsem se provdala za Stephena. Máme 
dvě dospělé děti a jedno vnouče.

Co jste studovala?
Mám bakalářský titul z dějin umění a pra-
covala jsem na volné noze jako autorka 
textů o umění a starožitnostech. Doktorské 
studium jsem absolvovala v tomto oboru na 
University of London.

Jaké funkce jste zastávala předtím, než jste 
stanula v čele EUPJ?
Jsem členkou Wimbledonské synagogy 
v Londýně a zastávala jsem zde funkci před-
sedkyně Vzdělávací komise, Senior Warden, 
předsedkyně a vicepředsedkyně. Byla jsem 
také v radě reformního judaismu a pak čtyři 
roky předsedala Leo Baeck College.

Kdy jste se stala předsedkyní EUPJ?
V dubnu 2012 jsem na konferenci EUPJ 
v Amsterodamu započala své šestileté 
působení v roli předsedkyně EUPJ jakožto 
nástupkyně rabína dr. Andrewa Goldsteina.

Nyní, po šesti letech předsedání EUPJ, co 
osobně považujete za svůj největší úspěch 
během svého působení a za co jste nejvíce 
vděčná?
O tom by měli opravdu hovořit jiní. Ale jsem 
ráda, že během mého funkčního období se 
k rodině EUPJ připojily dvě země – Španělsko 
a Portugalsko. Obecně jsem ráda, že řada obcí 
se rozrostla jak početně, tak svou silou. Náš 

progresivní hlas chce rovněž učinit změnu 
v souvislosti s otevřením naší kanceláře 
v Bruselu ve spolupráci s Evropskou komisí. 
A mimořádný evropský bejt din nyní ulehčuje 
cestu těm, kteří se rozhodli připojit se ke 
„Klal Jisrael“ (tedy stát se součástí židov-
ského společenství celého světa).

Je něco, co vás naopak mrzí nebo čeho 
litujete?
Nejvíce mě mrzí, že mezi některými našimi 
obcemi stále dochází ke sporům a ne 
všechny problémy byly dosud vyřešeny. 
Máme toho tolik co nabídnout, že je ostuda, 
když takové rozpory znamenají, že žádná ze 
stran nemůže plně rozvinout svůj potenciál.

Co si myslíte o budoucnosti progresivního 
judaismu v Evropě?
Pevně věřím, že je naše hnutí v převaze. 
Stále více lidí je dnes zděšeno extremismem 
a obracejí se proto k nám. Nabízí jim to 
racionální a smysluplný způsob, jak vyjádřit 
současný judaismus.

Jak jste si užila svou poslední konferenci 
EUPJ v roli předsedkyně? A jak se vám zalí-
bilo naše hlavní město?
Co mohu dodat? Byla to úžasná událost 
v krásném městě. Praha má v sobě obojí – 
židovskou minulost i budoucnost, což je 
velmi vzrušující.

Mohu se na závěr zeptat, jaké jsou nyní vaše 
další plány do budoucna?
Nejprve byste měli vědět, že mi budou 
chybět lidé. S mnohými jsem se tu spřátelila. 
Kromě toho, že se budu věnovat svému 
muži, plánuji dohonit řadu věcí doma. Chci 
se více podílet na bohatém kulturním životě 
v Londýně a samozřejmě také trávit více času 
se svou rodinou.

Děkuji za rozhovor a přeji vše dobré do další 
životní etapy!

PTALA SE RÁCHEL POLOHOVÁ

Miriam Kramer oficiálně zakončila svou funkci 
předsedkyně EUPJ při pražské konferenci. 
Foto Dale Lazar
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IZRAEL

Sedmkrát k Jeruzalému
Podle historiků byl Jeruzalém 
ve svých dějinách dobyt 
zhruba čtyřicetkrát. Když 
nedávno Donald Trump 
nechal přesunout americkou 
ambasádu z Tel Avivu do 
Jeruzaléma, podle mediálního 
pokrytí to vypadalo, jako by 
byly hradby města prolomeny 
po jedenačtyřicáté.

O rozhodnutí amerického prezidenta se dají 
říci mnohé, a často vzájemně rozporné věci. 
Třeba že to bylo rozhodnutí chytré, nebo také 
hloupé. Užitečné, nebo škodlivé. Závažné, 
ale také bez reálného dopadu na stav věcí. 
Tyto paradoxy tak nějak patří k arabsko-
-izraelskému konfliktu. Neméně charakteri-
stický je zvyk debatovat o otázkách, jako je 
budoucnost Jeruzaléma, bez kontextu a bez 
detailů. Toto je pokus o sedm poznámek, 
které se pokusí dodat trochu souvislostí 
nebo podrobností.

První. Jeruzalém byl až na krátká období 
vždy město multikulturní, multinárodní 
a mezinárodní. Od egyptské manželky krále 
Šalomouna, přes přítomnost Řeků, pohan-
ských i křesťanských, Arménů, Etiopanů, 
až po Rusy, Američany nebo třeba učitele 
německých luteránských škol ve východním 
Jeruzalémě.

Ať se to někomu líbí nebo ne, Jeruzalém 
nepatří nikomu výhradně, je z podstaty 
mikrosvětem o mnoha barvách. Osobním 
míněním autora je, že od obsazení východ-
ního Jeruzaléma Izraelci v roce 1967 tato 
rozmanitost rozhodně netrpí.

Druhá. Jeruzalém je nyní „sjednocený“, což je 
stav, který udržuje město jednotné, ale oddě-
luje jej od Západního břehu – fyzicky, právně 
i symbolicky. Otázka rozdělení či nerozdělení 
Jeruzaléma, jeho správnosti či prospěšnosti, 
je tedy nejednoznačná.

Výmluvným příkladem je stavba jeru-
zalémské „tramvaje“, jejíž trasa vede přes 
židovské i arabské čtvrti. Objevila se kritika, 
podle které si tím Izrael přivlastňuje celé 
město. Titíž lidé by v opačném případě 
pravděpodobně tvrdili, že Izrael odmítá 
dopravně obsloužit arabské osídlení. Žádné 
laboratorně čisté řešení prostě neexistuje – 
jen v některých hlavách.

Třetí. Sjednocený Jeruzalém je rozdělené 
město. Arabové žijí na východě, Židé na 
západě, obvykle nechodí do oblastí na druhé 
straně. Zažil jsem opatrné „objevitelské 

cesty“ svých arabských známých ze Starého 
města do míst, jako je ulice Eliezera ben 
Jehudy nebo krále Jiřího – od jejich vlastních 
domovů byly vzdálené pár set metrů, ale 
mentálně to byly stovky kilometrů.

Současně se řada věcí dost mění. Třeba 
otevřením obchodního centra Mamilla pod 
Jaffskou bránou, kde se už zhruba desetiletí 
mísí muslimské i židovské pokrývky hlavy 
tak, jako asi nikde jinde ve městě. Jestli spolu 
mluví, je jiná věc. Podobně izraelští socio-
logové zaznamenávají přesun části arabské 
střední třídy do „židovských“ čtvrtí – a jejich 
dětí do místních „židovských“ škol.

Čtvrtá. Vždy, když se mluví o Jeruzalémě, 
jeho rozdělení/sdílení, je dobré dodat, o čem 
mluvíme. O Chrámové hoře? O Starém 
městě? O Jeruzalémě, jenž v posledním 
století a půl vyrostl kolem hradeb? Nebo 
o prstenci dalších „vesnic“, „satelitů“, „osad“ 
a „předměstí“ kolem něj?

Větší město určitě rozdělit lze, Staré 
město ne tak docela. A co se rozdělení či 
sdílení Chrámové hory týče, Palestinci je 
zatím odmítají. Zatím je ve vzduchu princip, 
obsažený mj. v návrhu Ehuda Baraka na 
rozdělení Chrámové hory horizontálně. Co je 
na zemi, bude palestinské, pod povrchem by 
měl suverenitu Izrael. K dispozici není žádná 
autorita, která by rozsoudila případné spory. 
Návrat ke konceptu „mezinárodního města“ 
vyčleněného coby corpus separatum je zcela 
iluzorní.

Pátá. Dopady toho, co v souvislosti s posta-
vením Jeruzaléma udělal a řekl Trump, jsou 
nejisté. Izraelci i Palestinci se paradoxně 
shodnou na tom, že jeho krok interpretují 
maximalisticky, tedy jako uznání izraelské 
anexe východní části. Rozdíl je pouze v hod-
nocení tohoto kroku, zda je to dobře, nebo 
špatně.

Ve skutečnosti Trump neuznal anexi 
a sjednocení města, nebo přinejmenším 
nevyloučil jeho budoucí rozdělení, pokud 
se na něm Izraelci s Palestinci dohodnou. 
(Naopak z jeho formulace vyplývá pokračo-

vání současného stavu, v němž Židé nemají 
na Chrámové hoře žádná náboženská práva). 
I americká ambasáda je vlastně na bývalé 
zelené linii mezi Západním Jeruzalémem 
a nárazníkovou zónou. (Oficiální adresa je 
v ulici pojmenované po našem krajanovi 
Davidu Flusserovi, historikovi doby Nového 
zákona.)

Úhrnem by se dalo říci: Řekni mi, jak 
vykládáš Trumpovo uznání Jeruzaléma za 
izraelskou metropoli, a já ti řeknu, kdo jsi.

Šestá. Kolem Trumpova kroku je hodně 
humbuku a ještě více pokrytectví. V Jeru-
zalémě je řada zastupitelských úřadů 
evropských států, které jsou označeny jako 
„konzuláty“, ačkoli ve skutečnosti slouží 
jako ambasády. Je příznačné, že obvykle jsou 
určeny jen pro kontakt s Palestinci. Proč 
nejsou umístěné v Ramalláhu? Jediná odpo-
věď je, že evropské státy praktikují totéž, 
co kritizují na Trumpovi, jen v obráceném 
gardu.

Pokud chtějí evropské státy vést vyváže-
nou politiku – a mít nějakou váhu u Izraelců, 
pak by měly tyto úřady přesunout, anebo 
přesunout své ambasády do Jeruzaléma, 
i kdyby měly sloužit pro kontakt s Izraelem 
i Palestinskou autonomií. (Zda uznávají nebo 
neuznávají nezávislou Palestinu je čistě 
jejich věc.) Otázka je, zda po vyváženosti 
a relevanci Evropané touží.

Sedmá. Jeruzalém existuje skoro tři tisíce 
let a zatím strávil vše, co mu bylo učiněno – 
Židy, Asyřany, Babyloňany, Řeky, Římany, 
Peršany, Araby, Turky, Angličany, Rusy – 
pokračovat bychom ještě mohli dlouho. To, 
co se děje, je jen malá kapitola velmi tlusté 
a zatím nedokončené knihy.

Pro Židy je tu jedno varování dějin. 
Poučení, že se po čase vždy mohli do Jeruza-
léma vrátit nebo mu dokonce vládnout, lze 
chápat také obráceně – žádná vláda a žádná 
správa, ani ta židovská, nebyla navždy, ale 
vždy jen do příštího dobytí.

JAN FINGERLAND, ČESKÝ ROZHLAS
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ANKETA

Jak hodnotíte reakci Izraele na situaci 
na hranicích s Gazou v letošním 
květnu? 

 

Je vždy smutné, když musí umírat 
lidé. Na druhou stranu, pokud se přes 
varování objeví deset tisíc lidí najednou 

v hraniční zóně (a hranice mezi Izraelem 
a Gazou je téměř jediná, na které se v oblasti 
shodnou úplně všichni) a hrozí jejich 
infiltrace na druhou stranu, těžko se mohl 
Izrael zachovat jinak. Podle informací zve-
řejněných samotnými palestinskoarabskými 
teroristickými organizacemi navíc velká 
většina mrtvých byli jejich operativci, což 
jen dokazuje, že i v takto těžké a nepřehledné 
situaci vojáci Cahalu mířili poměrně přesně 
na strůjce oněch nepokojů, za což by jim měl 
patřit dík a uznání.
Jakub Šváb, turistický průvodce

Zdálky se to posuzuje těžko, nicméně 
obrovské počty mrtvých a zraněných 
Palestinců jsou naprosto alarmující. 

Izrael situaci vůbec nezvládl. Zřejmě se snaží 
blokádou a dalšími perzekucemi dotlačit 
obyvatelstvo ke svržení Hamásu, ale to se 
vůbec neděje; místo toho jen prohlubuje 
mizérii dvou milionů lidí, kteří se zkrátka 
jen velmi nešťastně narodili. Gazané si prošli 
za posledních deset patnáct let několika 
nesmírně krvavými válkami (existuje tam 
vůbec rodina, které nikdo nezemřel nebo 
není doživotně zmrzačen?) a podle mě si 
vůbec neumíme nebo nechceme ani před-
stavovat, v jakém hlubokém zoufalství žijí. 
Že se pak vrhají na plot, který je v tomhle 
pekle vězní, mě vlastně ani neudivuje. Co mě 
zato udivuje velmi, je naprostá neschopnost 
izraelských politických představitelů (i jejich 
obhájců třeba tady u nás) vyjádřit elemen-
tární lítost – nad počtem mrtvých, nad 
mladými životy, nad tím, že kulka zasáhne 
tu označeného novináře, tu zdravotní sestru. 
Postoj Izraele spočívá ve stále zatvrzelejším 
opakování, že „my musíme a to oni za to 
můžou“, ale tato absence jakékoli humánní 
sebereflexe mi připadá až demaskující.
Magdalena Křížová, překladatelka

Izrael má povinnost chránit život a lidská 
práva všech lidí na územích, která jsou pod 
jeho kontrolou, ať již židovská nebo pales-

tinská, ať už v Tel Avivu nebo v Gaze. Armáda 
se předem rozhodla zabít neozbrojené 
(a ozbrojené) protestující a zastřelila také 
zdravotníky a novináře. Pokračuje v usku-
tečňování této nemorální politiky k děsivým 
koncům. Je však chybou soustředit se pouze 
na tuto epizodu spíše než na řešení základ-
ních otázek a důvodů protestů: zaměstnání 

a obléhání; palestinský problém je také pro-
blémem demografickým a z tohoto pohledu 
musí být hledáno řešení. Palestinci se musí 
stát občany se stejnými právy vzhledem 
k izraelským občanům a židovským osad-
níkům. Nacionalismus nabízí osvobození 
pouze některým na úkor druhých.
Jacob Ari Labendz, ředitel Judaic and 
Holocaust Studies na Youngstown State 
University

Reakci Izraele musím hodnotit ze dvou 
úhlů pohledu. Vzhledem k charakteru 
nepokojů, které byly dlouhodobě 

připravovány hnutím Hamás jako násilné 
střety s cílem vyprovokovat IOS k reakci, tuto 
reakci propagandisticky využít a umožnit 
infiltraci teroristů Hamásu na území Izraele, 
udělaly IOS maximum pro to, aby ochránily 
izraelské občany, i když se jednalo o extrémní 
situaci, kdy se členové hnutí Hamás pohy-
bovali mezi tisíci civilistů v nepřehledném 
terénu. Fakt, že i Hamás přiznal, že většinu 
z obětí tvořili jeho členové, svědčí o tom, že 
se IOS snažily selektivně likvidovat právě je. 
Nelze ale ignorovat fakt, že si střety vyžádaly 
i ztráty mezi civilisty. Ačkoli zodpovědnost 
za jejich smrt či zranění nese jednoznačně 
Hamás, Izrael je v tomto ohledu poraženým, 
neboť pro propagandu Hamásu, jež je 
založena na zvrácené strategii „čím hůře 
pro Palestince, tím lépe pro nás“, je každý 
mrtvý Palestinec požehnání. Bohužel to jsou 
právě často média a organizace, zaštiťující 
se ochranou lidských práv, které Hamás 
utvrzují v tom, že tato strategie funguje a že 
má smysl v ní pokračovat.
Jiří Blažek, judaista, překladatel, vydavatel, 
analytik think tanku Evropské hodnoty

Reakci Izraele na situaci na hranicích 
s Gazou letos v květnu je nutno hodno-
tit v širším kontextu a z pohledu zacho-

vání jeho bezpečnosti. Izrael se z pásma 
Gazy stáhl v roce 2005 a od té doby je veškerá 
odpovědnost za to, co se v Gaze děje včetně 
nedávných protestů v květnu, na straně 
teroristické organizace Hamás, která pásmo 
Gazy ovládá. Od roku 2005, kdy se Izrael 
z Pásma Gaza jednostranně stáhl, na něj bylo 
palestinskými teroristy vypáleno přes jede-
náct tisíc střel. Neznám jediný stát na světě, 
který by si takové jednání ze strany svého 
souseda nechal líbit. To je nutné si uvědomit 
přes všechnu mezinárodní kritiku za postoj 
Izraele, tak současně hlasitou kritiku z řad 
mírových aktivistů působících v Izraeli.
Jan Kindermann, projektový manager

IZRAEL

Krátce 
o Gaze
14. května otevřely USA svou ambasádu 
v Jeruzalémě. Oslavy této události byly 
o to velkolepější, že byly spojeny s oslavou 
70. výročí založení Státu Izrael. Podle 
některých tyto události vyvolaly demon-
strace na hranicích Pásma Gazy. Podle 
většiny zahraničních pozorovatelů by se 
však protesty konaly tak jako tak, protože 
jsou spojeny především s každoroční při-
pomínkou Nakby – dne největší palestin-
ské katastrofy, spojené se vznikem Státu 
Izrael v roce 1948. Patrně však byly o to 
silnější, o co velkolepější byly izraelské 
oslavy na druhé straně, vzhledem ke kula-
tému 70. výročí. Nepokoje u hraničního 
plotu začaly již na konci března a od té 
doby zemřelo na palestinské straně přes 
100 lidí. Žádný ztracený život samozřejmě 
nelze brát na lehkou váhu, a tak se nyní 
z různých stran ozývají hlasy, zda nebyly 
odvetné útoky izraelské armády příliš 
tvrdé. Méně se už ale hovoří o tom, že 
Izrael jako obvykle obyvatele Gazy před 
útoky předem varoval a že většina obětí 
byla prokazatelně členy Hamásu. Je lepší 
nepřemýšlet, o čem by svět mluvil, pokud 
by Izrael nezasáhl a ozbrojeným demon-
strantům by se třeba povedlo překonat 
hraniční plot. Namísto toho ale zatím 
stoupenci Hamásu vymysleli jiný způsob 
„překročení“ hranice, proti němuž má 
izraelská armáda jen omezené možnosti 
obrany. Pomocí primitivních létajících 
draků s hořícími chemikáliemi se jim 
podařilo rozpoutat ničivé požáry, které do 
dnešního dne zpustošily v Izraeli několik 
set hektarů polí a velkou část přírodní 
rezervace.

RÁCHEL POLOHOVÁ
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Karlovarský rabín Ignác Ziegler

Ignác Ziegler (1861–1948) 
patřil k nejvýznamnějším 
českým rabínům, židovským 
teologům a odborníkům 
v oblasti reformní halachy 
předválečné éry. Pokud se 
snažíme zrekonstruovat 
obraz autentického českého 
progresivního židovství, měli 
bychom se obrátit právě k jeho 
spisům.

Ignác Ziegler se narodil 29. září 1861 ve 
městě Dolný Kubín, které leží na dneš-
ním Slovensku, ale tehdy bylo součástí 
rakousko-uherské monarchie. Studoval na 
budapešťské univerzitě a rabínské vzdělání 
obdržel v tamějším rabínském semináři. 
Ve své dizertační práci se věnoval proroku 
Malachiášovi. Prakticky ihned po své rabín-
ské ordinaci v roce 1888 začal působit jako 
komunitní rabín v Židovské obci Karlovy 
Vary. Historička Mirjam Triendl-Zadoff píše, 
že po počáteční fascinaci ortodoxií se Ziegler 
relativně brzy obrátil k liberalismu, což 
vysvětloval následovně: „K velkým požeh-
náním liberalismu patří v první řadě uznání 
práva osobnosti.“

Ziegler byl velmi populárním řeční-
kem a při jeho rabínských kázáních byla 
karlovarská synagoga údajně vždy plná. 
Zieglerova přítomnost měla pozitivní vliv 
nejen na rozvoj obce samotné, ale také na 
mnoho rozličných aspektů židovského života 
v Karlových Varech. V tomto ohledu je nutné 
poukázat na Zieglerovy zásluhy o otevření 
instituce Kaiser Franz Joseph Regierungs-
-Jubiläum Hospitz für arme Israeliten (Hospic 
vládního jubilea císaře Františka Josefa pro 
chudé Izraelity) v roce 1903, která umož-
ňovala lázeňský pobyt v Karlových Varech 
nemajetným židům. Kromě toho byl Ziegler 
velkým podpůrcem sionismu a měl jistě 
velkou zásluhu na uskutečnění 12. a 13. sioni-
stického kongresu v letech 1921 a 1923 právě 
v Karlových Varech.

Ziegler byl mimořádně plodným německy 
píšícím autorem na poli židovské nábožen-
ské filosofie, historie a analýzy klasických 
pramenů. Jedním z jeho nejdůležitějších děl 
je kniha Die Geistesreligion und das jüdische 
Religiosgesetz (Duchovní náboženství 
a židovský náboženský zákon), která byla 
publikována v roce 1912 a ve které Ziegler 
charakterizuje reformní judaismus, vysvět-
luje pozici náboženského zákona (halachy) 
v židovství a jeho roli v rámci progresivního 
judaismu. Je nutné poznamenat, že ač 
některé aspekty Zieglerova myšlení můžeme 

v novodobém progresivním považovat za 
překonané, jeho názory jsou stále inspira-
tivní.

Jedním z hlavních dilemat judaismu 
v moderní době je podle Zieglera disonance 
mezi jeho svatými texty a vědeckými 
objevy: „Bible již více neplatí jako svědectví 
o zvnějšku působícím Bohu, ale jako svědec-
tví nedostižitelné intuici lidského ducha.“ 

Tímto se Ziegler snaží říct, že kognitivní 
funkce náboženství mizí s příchodem 
vědecké reality, ale jeho morální význam 
přetrvává, a že náboženské pravdy a rituální 
zákony nejsou žádnými dogmaty, nýbrž do 
značné míry subjektivními vyjádřeními lid-
ské religiozity. Ziegler do jisté míry předběhl 
svou dobu, když akcentoval rozdíl mezi lid-
ským rozumem a emocionální sférou: „Boha 
nehledá rozum, ale duše po něm dychtí…“ 
Klasický reformní judaismus 19. a počátku 
20. století se totiž zaměřoval na rozumovou 
stránku náboženství, ale poněkud opomíjel 
jeho emocionální význam.

V ortodoxním světě mnohdy panuje 
mylná představa, že progresivní judaismus 
univerzálně zavrhuje halachu jako přežitek. 
Ziegler tuto představu vyvrací, když tvrdí, že 
v pozadí halachy stojí etický princip, čímž 
chce říct, že zákon byl vždy prostředkem, 
který měl podpořit morální funkci judaismu: 
„Jeho výslovný úkol byl pomoct člověku 
v jeho boji proti tělesnému vnějšímu světu 
ve prospěch morálního.“ Podle Zieglera 
je halacha nepostradatelnou součástí 
judaismu, protože jen s její pomocí může 
judaismus materializovat své principy, víru 
a hodnoty v žité realitě. Na druhé straně 
přináší příklady situací, kdy halacha kata-
strofálně selhala, například její negativní roli 
při vstupu židů do všeobecného kulturního 
života v moderní epoše. Proč se toto stalo? 
Podle Zieglera židé ztratili schopnost pocho-
pit pravý význam halachy z důvodu politic-
kého, hospodářského, sociálního a právního 
útlaku. Kvůli tomu je nutné podstoupit 
cestu do historie halachy a znovuobjevit její 
původní základní princip, kterým je morálka. 
Pokud je zákon morální nebo morálku 
podporuje, může existovat. Pokud však 
morálce odporuje, je nadbytečný a musí být 
zrušen. Tímto způsobem Ziegler v podstatě 
navrhuje znovuotevření talmudické diskuse 
a snaží se tak naplnit význam pojmenování 
„ústní Tóra“, která je v tomto smyslu fluidním 
prvkem zákona, jenž může být rozumně 
inovován v závislosti na hlavním účelu jeho 
existence (morálce) a konkrétních podmín-
kách dané doby.

S Ignácem Zieglerem bývá spojována 
kontroverzní dílo Laikovy myšlenky židovství. 
Tato kratší knížka byla sepsána anonymním 
autorem a uveřejněna Ignácem Zieglerem 
v roce 1910. Obsahuje autorovu kritiku 
stavu židovství a požadavky a návrhy na 
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velmi radikální změny v liturgické a rituální 
sféře. Mnozí se domnívají, že skutečným 
autorem radikálního textu byl právě rabín 
Ziegler, který se jej ze strachu před kritikou 
z ortodoxní strany neodvážil publikovat 
pod svým vlastním jménem. Pro Zieglerovo 
autorství však neexistuje jediný písemný 
důkaz, a navíc v předmluvě ke knize sám 
Ziegler píše: „Přesto, že se shoduji v mnohých 
věcech s jeho názory, prohlašuji tímto panu 
spisovateli, že jsem ve velmi podstatných 
otázkách zcela opačného mínění.“ Pokud 
uvážíme Zieglerovy názory patrné z jeho 
autorizovaného díla, je jasné, že jeho postoj 
byl ve skutečnosti mnohem umírněnější.

Mezi další významná díla Ignáce Zieglera 
patří práce Dokumente zur Geschichte der 
Juden in Karlsbad (Dokumenty k historii 
židů v Karlových Varech), která byla uveřej-
něna v roce 1913 a patří k nejvýznamnějším 
pramenům o historii židovského společen-
ství v Karlových Varech. V této práci Ziegler 
napsal: „V posledních 44 letech vznikla 
v Karlových Varech vitální židovská obec. 
Ať vzkvétá a prospívá i nadále! Ne zůstávat 
v nečinnosti, ale neúnavně postupovat dále 
ve vnitřním vývoji, ať je to životním cílem 
rovněž následujících generací. … A když 
někdy v budoucnu, 31. října 1969, karlovarská 
židovská obec oslaví své sté narozeniny, ať 
smí předstoupit před soudný stolec židovské 
historie a kulturních dějin s těmito skrom-

nými, ale přesto tak hrdými slovy: Splnila 
jsem svoji povinnost.“

Dějiny se však vyvíjely jinak, než rabín 
Ziegler předpokládal. V roce 1938 musel 
uprchnout do Prahy, odkud poté emigroval 
do tehdejšího Britského mandátu Palestina. 
Zde se sice dočkal vyhlášení nezávislosti 
Státu Izrael v roce 1948, ale zemřel 18. čer-
vence téhož roku v Jeruzalémě.

DAVID MAXA
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Judentums. Berlin 1912.

Ziegler byl velmi populárním 
řečníkem a při jeho 
rabínských kázáních byla 
karlovarská synagoga 
údajně vždy plná. Zieglerova 
přítomnost měla pozitivní 
vliv nejen na rozvoj 
obce samotné, ale také 
na mnoho rozličných 
aspektů židovského života 
v Karlových Varech.

Synagoga v Karlových 
Varech (r. 1902). Foto: 
wikimedia

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE /LÉKAŘKU
Židovská obec v Praze (ŽOP) jako poskytovatel nestátního zdravotnického zařízení – ordinace 
praktického lékaře vyhlašuje výběrové řízení na pozici praktického lékaře/lékařky pro dospělé.

Požadavky: licence odbornosti 001, praxe minim. 5 let, morální a občanská bezúhonnost, 
vstřícný přístup k pacientům, kladný vztah k seniorům.

Nabízíme: pracovní smlouvu na plný nebo na zkrácený úvazek, dobré platové podmínky, 5 týdnů 
dovolené.

Životopis s fotografií a krátký motivační dopis prosím zasílejte na sekretariát Židovské obce 
v Praze, Maiselova 18, Praha 1, 100 00 nejpozději do 20. 7. 2018.

Případné dotazy směřujte na vesela@kehilaprag.cz.
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Literatura s Davidovou hvězdou
IRENA DOUS-
KOVÁ patří mezi 
autorky velmi 
úspěšné, ba popu-
lární. Už dávno 
prokázala, že není 
pouze vtipnou 
glosátorkou 
vzpomínkových 
příběhů z období 
normalizace, kdy 
byla dítkem ško-
lou povinným. Tu 
a tam si odskočí 

i k básničkám, jako byla její poslední sbírka 
Napůl ve vzduchu. V nové knize je však zcela 
na zemi. Próza s funerálně-cukrářským 
názvem Rakvičky je road-movie, neboli 
příběh odehrávající se „na cestě“. Vrací se do 
doby dospívání, je úsměvná, dojemná i vážná 
zároveň. Dvacetiletá hrdinka Róza prožívá 
typické dívčí dilema – chodí sice s Robertem, 
ale touží po klukovi z Ostravy. Aby nebyla na 
prázdninové výpravě za milým osamocená, 
vezme s sebou svou nevlastní sestru, kterou 
autorka obtížila závažím akutních příušnic, 
snad aby hrdinka měla ještě více překážek 
na cestě k ostravskému cíli. Dívky zažívají 
tu slastnou rozkoš z nejistoty, kam za den 
dojedou a kde budou večer usínat… A při 
stopování – je rok 1985 – zažijí letmá setkání 
s různými šoféry a jejich životními osudy. 
A jak už to bývá, hrdinka se něco dozví 
i o sobě. Dousková se s ní ale neztotožňuje, 
není to její alter ego. Autorský odstup zdůraz-
ňují sarkasmy, jimiž své postavy častuje. Tu 
a tam padne i slovo, které dívky ze slušných 
rodin neříkají, ale brání tak sentimentu 
a autentičnost příběhu tím zvyšuje. Navíc 
ve skutečné rodině Rózy všechno tak úplně 
neklape, takže si to může dovolit. Knihu 
vydalo, jak jinak u Douskové, brněnské 
Druhé město.

Překvapení může 
pro nejednoho 
čtenáře znamenat 
kniha MARTINA 
WEINA Slovanský 
Jeruzalém, která 
nese vysvětlující, 
byť poněkud nad-
nesený podtitul 
Jak Češi založili 
Izrael (Academia). 
Autor vyučující 
na univerzitách 
v New Yorku 

a v Tel Avivu se badatelsky po léta soustředil 
na československo-izraelské vztahy a na 
sledování vazeb mezi náboženstvím, jazy-
kem a nacionalismem. Osudy obou malých 
národů vidí jako podobné – jsou „uvězněny“ 
mezi Východem a Západem a jejich existence 

je v permanentním ohrožení, což pomohlo 
vytvořit vcelku netradiční a překvapivé 
česko-židovské národní přátelství, provázené 
výraznou empatií. Vzpomeňme jen na 
Masaryka a jeho obranu Leopolda Hilsnera, 
nespravedlivě obviněného z rituální vraždy 
v Polné – a naopak vřelé přijetí našeho 
prvního prezidenta při cestě do tehdejší 
Palestiny. Kniha demaskuje některé národní 
mýty a na druhou stranu nalézá spoustu 
nitek propojujících Česko a Izrael, jako byla 
naše vojenská pomoc nově vzniklému státu 
po roce 1948. Autor dokládá letité vazby 
konkrétními příklady z historie, které pak 
vrcholí skutečností, že naše republika je 
v dnes hlavním spojencem Izraele v Evrop-
ské unii. Studie s bohatým poznámkovým 
aparátem si všímá i zdánlivě okrajových 
záležitostí, jako je údajná odvozenost motivů 
hymny Hatikvy ze Smetanovy Vltavy.

Přes osobní či rodinné dějiny i drobnější 
zážitky nahlíží známý spisovatel, scenárista 
a vysokoškolský pedagog DAVID JAN 
NOVOTNÝ na lokalitu Pražského židovského 
města, nazývaného od roku 1850 Josefov 
nebo Pátá čtvrť, vždy trochu záhadného 
s jeho synagogami a prastarým hřbitovem. 
V knize Soukromá historie Páté čtvrti 
a okolí, vydané v edici Paměť nakladatelství 
Academia, mapuje proměny této čtvrti od 
40. let až po současnost, přičemž hlavní roli 
tu hraje subjektivní prvek – životní osudy 
autora a jeho rodiny. Více než o vzpomínkové 
záznamy jde přitom o beletristicky zpraco-
vané osudy města a skupiny jeho obyvatel, 
jakkoli tu románovou fabulaci „umravňují“ 
a zatlačují do pozadí faktograficky věrné 
opěrné body vyprávění. Pod zdánlivě nevzru-
šivým obrazem všedního dění v tichých 
koutech a úzkých uličkách tu v sedmi kapi-
tolách, kde každá zaznamenává desetiletou 

etapu, probíhají věru historická dramata, 
ať už ta privátní, nebo přímo metropolní. 
Autor se na popisovaná místa dostal jako 
malý kluk, když zde v Bílkově ulici číslo 8 
začala bydlet jeho babička a on k ní chodíval 
z domova na Letné, kde se právě tehdy budo-
val symbol tragické doby – Stalinův pomník… 
Posléze se jeho rodina přestěhovala do býva-
lého babiččina bytu. A možná to byla právě 
tajemstvím opředená zákoutí židovské čtvrti, 
která v Davidově duši, zasvěcené při křtu 
Českobratrské církvi evangelické, postupně 
ukládala touhu sžít se s geniem loci a navá-
zat na tradici původních obyvatel, která ho 
přivedla až do zdejší židovské obce.

Filmař a nyní 
také spisovatel 
JINDŘICH MANN 
patří, jak jméno 
napovídá, do 
slavné rodiny 
Mannů, a sice po 
matce, zatímco 
jeho otcem byl 
spisovatel Ludvík 
Aškenazy. Po srp-
nové okupaci dva-
cetiletý student, 
čerstvě přijatý na 
FAMU, opustil s rodinou tehdejší Českoslo-
vensko a jako emigrant žil v Německu a v Itá-
lii. Po studiích natočil pro televizi kolem 
třiceti filmů různých žánrů, většinou podle 
vlastního scénáře – šlo o dokumenty, seriály 
i detektivky. Až v devětapadesáti letech vydal 
německy napsanou knihu Poste restante, 
jež vznikla na popud nakladatelství, které 
zaujalo, že jeho dědečkem byl Heinrich 
Mann. Autor rozplétá rodinný příběh plný 
dramat: sedmnáctiletá Leonie, jediná dcera 
Heinricha Manna, utíká v roce 1933 se svou 
židovskou matkou do její rodné Prahy, kde po 
válce poznala Ludvíka Aškenazyho … Poste 
restante autor pro český trh sám přeložil, 
někde text zkrátil, jinde prodloužil, aby kniha 
byla bližší českému čtenáři (vydal Labyrint). 
S nevšední literární erudicí tu podává životní 
zážitky osobní i své rodiny. Mimochodem, 
své fabulační schopnosti malý Jindřich 
předváděl už ve druhé třídě, kdy se spolužáci 
o přestávce dožadovali: Ať Mann vypráví! 
A on si stoupl před ně a vymýšlel příběhy…

LUBOR FALTEISEK

Knihy židovských autorů, 
případně se židovskou 
tematikou, které vyšly 
v poslední době.
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JudaFest na „Míráku“ 
letos již posedmé

Na náměstí Míru se v neděli 3. června 
jako každý rok konal festival židovských 
organizací JudaFest. Vychutnat si živou 
hudbu, taneční vystoupení, košer víno 
a jídlo přišlo asi tisíc lidí. Představily 
se jim také jednotlivé židovské 
komunity a spolky z celé republiky. Mezi 
vystavovateli byly například Lauderovy 
školy a Česká unie židovské mládeže.

Nechyběly ani ochutnávky nejrůznějších 
košer pokrmů. O občerstvení se postarala 
zejména kavárna Na balkóně. Ta funguje 
v rámci Programu podporovaného zaměstná-
vání Židovské obce v Praze, která umožňuje 
práci osobám znevýhodněným na trhu 
práce. Na kvalitním chumusu jste si mohli 
pochutnat u stánku Hummus princess, 
který můžete znát třeba z Farmářských trhů 
na Kulaťáku. A košer víno teklo proudem 
zejména u Jewish e-shopu provozujícím 
svou prodejnu nedaleko, v Belgické ulici. 

Ten na festivalu vystavoval i své prodejní 
předměty, stejně jako dílna Becalel, která se 
zabývá výrobou ozdobných i užitných před-
mětů s židovskou tematikou a také se podílí 
na podpoře zaměstnávání.

„Hlavním smyslem této akce je představit 
židovskou komunitu veřejnosti a ukázat, 
že je živoucí a vzkvétající. Dost často se 
totiž v souvislosti s židovstvím vybaví 
pouze učebnice historie, muzejní exponáty 
a budovy, což je škoda,“ říká Ladislav Faigl, 
předseda České unie židovské mládeže, která 
tuto akci každoročně pořádá. Ukázat, že 
židovství nemusí být spojováno jen se svou 
tragickou minulostí, ale že jde o kulturu 
a komunitu lidí, kteří si užívají radostí 
života, přišly i hudební a taneční soubory, 
které festival rozproudily. Mezi nimi byla 
i klezmerová kapela Trombenik a pěvecké 
sbory Rimon a Mišpacha, zpívající jak písně 
duchovní, tak písně židovského folkloru. 
Taneční soubor Besamim, který se věnuje 
nejen vystupování, ale také pořádá pravi-
delné taneční lekce, předvedl některé izrael-
ské lidové tance. Hudební program nakonec 
završil DJ Hlava.

Judafest se letos propojil i s další akcí, 
a to s maratonem Maccabi Fun Run, který 
pořádal židovský sportovní klub Hakoach. 
Šlo o charitativní akci, která se konala ve 
25 městech celého světa s cílem propojit 
sportem členy a příznivce židovské komu-
nity. Výsledky běhu byly vyhlášeny právě 
na JudaFestu a výtěžek ze startovného bude 
věnován na opravu starého poničeného 
monumentálního náhrobku na židovském 
hřbitově na Žižkově. Na JudaFest letos záro-
veň navazovaly i oslavy výročí nezávislosti 
Státu Izrael na pražské židovské obci.

Myšlenka uspořádat v Praze JudaFest 
se zrodila už v roce 2011. „Inspirací nám 
byly židovské festivaly konané v Latinské 
Americe a také asi nejslavnější akce tohoto 
typu v Budapešti, která nese stejný název,“ 
říká Faigl. Podobné festivaly se konají také 
například v Paříži nebo ve Vídni.

Po prvních dvou ročnících, které se 
konaly v Lauderových školách, se Česká unie 
židovské mládeže rozhodla více přiblížit fes-

tival veřejnosti. Na náměstí Míru tak s pod-
porou Prahy 2 proběhla už pátým rokem. 
To je pro tuto akci navíc ideálním místem, 
protože zde během dne prochází mnoho 
lidí. „JudaFest je po všech stránkách zdaleka 
největší a na organizaci nejnáročnější akce, 
kterou Česká unie židovské mládeže pořádá. 
Výsledkem je však událost plná radosti 
a veselí, která lidi spojuje, kde se mohou 
potkávat a dobře bavit,“ popisuje atmosféru 
festivalu Faigl.

ANNA BENDOVÁ 
Fotografie Jakub Schneider a Ladislav Faigl


Časopis Maskil vyhlašuje 

FOTOSOUTĚŽ  
o fotografii na titulní stranu!!!

Rádi fotíte? Tak neváhejte a pošlete 
nám svou fotografii do soutěže. Pokud 
bude opravdu povedená, otiskneme 
ji na obálce Maskilu a zároveň od nás 
obdržíte hodnotné ceny!

Tematické okruhy:

1)  Židovské památky v České republice 
i v zahraničí

2)  „Náš život“ (židovská komunita, 
rodina, přátelé, oslavy svátků…)

3)  Izrael

Své příspěvky posílejte do 16. září 2018 
na e-mail redakce@maskil.cz.
Fotografie musí být v tiskové kvalitě 
(min. 8 Mpx). Připojte své úplné jméno, 
vybranou tematickou kategorii ( jeden
ze tří okruhů – viz výše) a krátký 
popisek k obrázku. (Každý účastník 
může do soutěže přihlásit maximálně 
3 fotografie!)

Těšíme se na vaše příspěvky!
Redakce časopisu Maskil



10  maskil המשכיל

SPOLEČNOST

Šiduch nejen přes Gimpla Bejmiše
Do redakce přišel nečekaný 
email. Seznamovací inzerát, 
ve kterém mladá žena hledá 
manžela. Vlastně je to stejné 
téma jako v oblíbeném 
komiksu o dohazovači neboli 
šadchenovi Gimplu Bejmišovi. 
Dohazuje, seznamuje, dělá 
šiduch. Jak se seznamujeme? 
Proč někdo hledá židovského 
partnera a někomu na tom 
nezáleží? Je lepší romantika, 
nebo racionální volba? Nejprve 
jsem se zeptala Evy Vejvodové, 
co ji vedlo k tomu, napsat nám 
do Maskilu.

Partnera alespoň částečně židovského 
původu si hledám, protože sama jsem 
svými geny, svojí krví Židovka. Je pro mne 
přirozeností založit rodinu s partnerem také 
židovského původu.

Akce Židovské obce navštěvuji výji-
mečně, a to z časových důvodů: intenzivně 
studuji jazyky a také učební předměty, které 
následně vyučuji v rámci svého koníčku, 
navíc aktivně pracuji v našich rodinných 
dentálních firmách. Mým koníčkem je letec-
tví a pilotování letadel, psaní a korektury 
knih (mé další, nyní nejčerstvější dokončené 
bezmála třísetstránkové dílo, a to z leteckého 
prostředí, se jmenuje Říkají mi Kamikadze), 
s tím vším souvisí cestování, v mém případě 
zejména časté cesty po Evropě.

Zpět však k židovským obcím: Nejaktiv-
nější z naší rodiny v Židovské obci je můj 
strýc ing. Jiří Vejvoda. Já jsem navštěvovala 
bohoslužby v krásné Španělské synagoze, 
ale nemám odvahu oslovit muže, zda je 
svobodný, či nikoliv. Přeji si ponechat roli 
dobyvatele muži, tak, jak tomu je správně, 
přirozeně. Muž má být Mužem a žena Ženou.

Filmový dialog s babičkou
Krásnou práci pro nás, pro naši rodinu, vyko-
nal Martin Šmok, který s jednou z našich 
židovských babiček zvěčnil na videozáznam 
nádherný dialog. Dojemné video s upřímnou 
zpovědí, s živým, krásným vyprávěním. 
Životní přístup spolu s moudry mých předků 
jsou mi motivací ke každodennímu vzdě-
lávání a tvoření. Tak jsem byla vychována: 
k pečlivosti, spolehlivosti, k soucítění s lidmi, 
ke zodpovědnosti, slušnosti, respektu a úctě 
k lidem a k věcem, k neustálému vzdělávání 
se, k pracovitosti, vytrvalosti, aktivitě, hou-
ževnatosti.

Upřímně si Martinovy práce vážím, je 
velmi šikovný. Zachycený životopis by byl 

vhodným materiálem, námětem pro knižní 
či filmové zpracování; Martinovi jsem však 
slíbila, že dokument zůstane u nás v rodině, 
bude pouze pro rodinné příslušníky, členy 
našeho rodu, což plně respektuji a budu ctít, 
pokud Martin nesvolí ke zveřejnění – přeci 
jen je to jeho práce, kterou vytvořil a kterou 
tedy v naší rodině uchováváme pro naše další 
generace.

Dohodnuté sňatky mohou fungovat
V České republice lze (rodem, původem) Žida 
jakožto eventuálního životního partnera 
najít relativně snadno, ale mnozí z nyní 
svobodných mužů zatím či vůbec nemají 
zájem žádnou vlastní rodinu založit. Je to 
škoda, protože se jedná o relativně šikovné 
lidi, u kterých by stačilo vyměnit šetřivost, 
uzavřenost, sebestřednost a samotářství 
za umění zdravě hospodařit, pracovat na 
sobě, zároveň za nalezení smyslu života 
v nadšení ve sdílení s rodinou a v aktivním 
životě naplno, konkrétně v budování pro 
svoji vlastní rodinu. Ne každý však svůj život 
vlastní rodině věnovat chce, což u těchto lidí 
respektuji, je to jejich volba.

Snaha o seznámení se má v mém případě 
podobu osobních návštěv židovských obcí 
a jejich přidružených organizací, inzercí 
na Facebooku a v jejích souvisejících 
skupinách; o svém židovském původu vždy 
hovořím a píši na rovinu, otevřeně.

Dohodnuté sňatky fungovat můžou. Jde 
o to, aby oba manželé chtěli spolu budovat, 
tvořit, a přijímali se takoví, jací jsou. Také je 
důležité, aby si oba partneři spolu včas pře-
dem dohodli záležitosti, které jsou součástí 
každodenního života, a věnovali si vzájemně 
dostatek přirozené tolerance, respektu, 
soucítění, vzájemné důvěry, udržovali si své 
původní přátele, koníčky, sporty, nechali 
svého partnera v manželství také volně 

dýchat, aby se ani jeden z partnerů necítil 
jako vězeň, otrok či pes uvázaný u boudy.

V pohodové a zároveň aktivní rodině je 
krásné, že cokoliv partneři činí, tvoří, děje se 
tomu tak proto, že si to přejí, že to vše sami 
od sebe chtějí dělat, že chtějí pro svého part-
nera, pro sebe, pro celou rodinu to nejlepší – 
aby společný život byl radostí, kdy se denně 
budeme rádi vedle svého partnera probouzet 
a těšit se z jeho přítomnosti, a nikoliv trá-
pením a strachem z nespolehlivého, líného, 
zlého, závistivého člověka.

V dětech žijeme dál
Ráda poznám v pohodě i partnera v rámci 
předem dohodnutého sňatku; je to také cesta 
vedoucí k seznámení, k informaci, že partner 
je také svobodný a přeje si spolu se svojí 
manželkou pokračovat i ve svých genech. 
Dcery a synové jsou naší jedinou, skutečnou 
budoucností: v nich žijeme dál. Kdo dospělý 
zůstal zatím bezdětný, je z hlediska pokračo-
vání svého rodu mrtvý již za svého života.

Moje rodina a moji přátelé mi v možnosti 
seznámení intenzivně pomáhají; o mém 
přání poznat se s mužem židovského původu 
po tatínkovi či po mamince samozřejmě 
vědí. Záměrně naznačuji, že manžel může 
být i „jen“ tatínkovec, tedy Žid po svém tatín-
kovi, dědečkovi…, protože geny na halachu 
nehledí, příroda nadělí půlku sady genů po 
mamince a půlku po tatínkovi a je to – velice 
zjednodušeně napsáno, samozřejmě. Po mně 
dcery a synové halachičtí Židé budou, to je 
jasné. Jmenuji se Eva, tedy naší dcerce věnuji 
také své jméno. Je hezké již takto přemýšlet 
dopředu… Tatínek se jmenuje Lev, ale výběr 
jména samozřejmě budeme konzultovat 
s manželem: upřímně se těším, že se se svo-
bodným Židem jednoho dne seznámím.

Máme velmi zajímavou a pečlivě zdoku-
mentovanou rodinnou historii, široké židov-
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ské příbuzenstvo rovněž v zahraničí. Ráda 
tedy s celou naší rodinou mého manžela také 
seznámím. Pocházím z rodin Wasservogel, 
Osterman, Dietz a Veiniger.

V zahraničí hledám svého životního part-
nera také aktivně, například na www.super-
tova.com; tedy většinou prostřednictvím 

specializovaných internetových seznamek.
Jsem zastánkyní tradičního rozdělení 

rolí v rodině, avšak respektuji, že co pár, 
to jiný model rodinného fungování. Je 
nejdůležitější, aby se oba partneři cítili 
v rodině v klidu, bezpečně, v pohodě, chtěli 
se spolu na všem dohodnout a dojít k řešení, 

které bude dobré pro všechny zúčastněné… 
Zkrátka tak, aby se ke svému partnerovi 
upřímně rádi vraceli, komunikovali spolu 
a nebáli se jeden druhého.

 EVA VEJVODOVÁ / KATEŘINA MIKULCOVÁ

Jak pracuje šadchen?
V České republice se v roce 2017 rozvedlo 
45 % manželství. Zároveň se ale 49 % 
dětí narodilo nesezdaným párům, a zde 
se „rozvodovost” těžko zjišťuje. Rozpad 
rodiny a složité navazování trvalých 
vztahů se týká celého světa, a také světa 
židovského, dokonce i světa ortodoxních 
židů. V čem to vězí? Možností, jak to 
zkusit jinak, je právě šiduch. Služby 
takového Gimpla Bejmiše si v ničem 
nezadají s internetovou seznamkou. 
Přesné kategorie, přesná očekávání 
a priority. Romantika přijde až pak. 
O fungování šadchenů v současném 
(převážně, ale nejen) ortodoxním světě 
jsem si povídala s ELISE PETEROVOU.

V Izraeli se šadchanim specializují na určité 
skupiny. Ortodoxní, sekulární a další pod-
skupiny. Každá taková šadchen má seznam 
lidí, a ten stále aktualizuje. Ale v rámci těchto 
skupin jsou další kategorie, protože každý 
má různé požadavky. Třeba kluk z Maroka 
chce holku zase jen z Maroka. Obecně Aške-
názové hledají aškenázské partnery a Sefardi 
sefardské.

Na první schůzce se šadchen podrobně 
ptá. Jestli muž chce studovat, nebo pra-
covat. Když je to žena, tak se jí ptá, zda 
bude souhlasit, kdyby muž pouze studoval 
(myšleno Tóru, čili jde o celoživotní studium) 
a pracovat bude ona. Pak se ptá důkladně na 
rodinu. V ortodoxních kruzích je ceněn muž 
chacham, tedy ten, který je vynikající stu-
dent ješivy. Otec nevěsty, který třeba podniká 
a sám nestuduje, chce pro dceru chachama, 
aby jaksi studoval i za něj a otec bude rád pla-
tit náklady mladé rodiny. Je to prestižní věc.

Potom šadchen někoho vhodného najde. 
Ovšem nejprve kontaktuje rodinu a napří-
klad rabína, někoho, kdo podá reference, 
a všechny informace se ověřují. Ptá se, jak 

rodina funguje, jestli tam nejsou spory, 
někdo postižený, třeba problémy s alkoholem 
a podobně. Když to vypadá nadějně, tak 
se ti dva sejdou. Potenciální pár se nesmí 
setkat o samotě. Takže kavárny ve všech 
hotelích jsou k večeru plné takovýchhle 
párů. Po schůzce každý z nich zavolá šad-
chenovi a řekne, zda chce pokračovat, nebo 
ne. Mnohdy to samozřejmě hned nevyjde 
a mnozí lidé absolvují třeba pět i více růz-
ných setkání. A trvá třeba i několik let, než 
najdou toho správného partnera. Když si jsou 
sympatičtí a nejsou jiné překážky, scházejí 
se dál. Zase to záleží na skupině. Čím víc je 
ortodoxní, tím méně setkání, dalo by se říct. 
Některým párům stačí jen tři schůzky, jiní se 
scházejí třeba půl roku.

Kontrola mezi rodinami je vždycky před 
schůzkou. Mohlo by dojít k tomu, že ti dva 
by se sobě líbili, ale rodiny by nesouhlasily, 
a to je pak těžké pro všechny. V sekulárních 
kruzích se rodiče o partnerovi často dozvědí, 
až když už je vše dohodnuté, lidé spolu chodí. 
To v ortodoxních rodinách není. Kluci chodí 
za šadchenem už v 19 letech. Když jsi v Izraeli 
pobožný a ve 24 letech nejsi ženatý, tak už jsi 
divný a stáváš se ženichem druhé kategorie. 
Zní to hrozně, ale třeba na ženicha z Maroka 
pak „zbude” nevěsta z Íránu. Tohle regionální 
rozdělení je hodně silné. Lidé pocházející 
ze stejného prostředí si lépe rozumí, mají 
podobné zvyky, jídlo, soužití je jednodušší.

Šadchenem se člověk stane různě. Určitě 
je na to potřeba mít nějaký psychologický 
talent. Mladí lidé často nevědí, co chtějí, koho 
hledají. Kurz na to není, hlavně je potřeba 
mít hodně kontaktů. Někdy také spolupra-
cují v tandemu. Jeden má jen klučičí klienty 
a druhý holky. Během šiduchu se mluví 
především jasně o hlavních tématech, jako je 
výchova dětí, jaké pro ně budeme chtít školy, 
jak světíme šabat, co (jestli něco) bude nosit 

žena na hlavě, jak to bude s prací. Pokud sou-
hlasí a líbí se sobě, je to šance. Ti lidé do toho 
jdou vědomě, že chtějí něco budovat. Mají 
stejný cíl, i když to hned není žádná láska, ani 
se neznají. Ale možná je to lepší a dlouhodo-
bější vztah, než prožijí lidé, kteří se do sebe 
zamilují v restauraci a třeba ani nic budovat 
nechtějí, a pak jsou zklamaní.

Manželé jdou k rebecin před svatbou na 
takové školení. Ale když mají nějaký pro-
blém, přijdou se poradit i během manželství. 
A na to už jsou speciální kurzy a školení. 
Nejen v tom halachickém slova smyslu, ale 
i psychologickém. Dřív se řešily jen tech-
nické věci před svatbou. Dnes se mnohem víc 
řeší komunikace a společné zájmy, pocho-
pení. V ortodoxní komunitě je navíc problém, 
že holky a kluci vyrůstají zcela odděleně. Do 
dvaceti let mají jiné školy, kroužky, výchovu, 
nesmí se vůbec vzájemně dotknout – a pak 
jsou najednou manželé a netuší, co dělat, jak 
spolu mluvit.

Kdysi jsem chtěla v Praze dělat nějaký 
speed dating, ale tady není dost lidí a hlavně 
se stejně už všichni znají. Minulý měsíc 
mi volali ze Štrasburku, že muž, 27 let, 
sympatický, pracovitý, by rád našel ženu 
i z Prahy. Ale nevěděla jsem, koho bych mu 
představila. Taky neznám všechny lidi třeba 
z Bejt Simcha, neznám už všechny z Unie 
židovské mládeže, už jsem starší. Chtěla jsem 
dělat akci pro svobodné lidi, ale ta komunita 
je hrozně malá. Možná by se mělo dřív mluvit 
o tom, co od vztahu chceme. Jenom zažít 
něco hezkého rok, dva, nebo trvale a mít děti? 
A to souvisí s výchovou. Víc se těch závazků 
možná bojí kluci. Proto v Izraeli je tlak na 
kluky, aby se ženili.

KATEŘINA MIKULCOVÁ / ELISE PETEROVÁ
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DĚNÍ V BS

Šavuot v Bejt Simcha

Oslava darování Tóry neboli svátku Šavuot 
se konala přímo v prostorách Bejt Simcha. 
Synagoga byla vyzdobena v souladu s tra-
dicí. Šavuot je (spíše býval) kromě oslavy 
darování Tóry také dobou pšeničních žní. 
V evropském kontextu dobou vrcholícího 
jara, a proto se synagogy zdobí zelení a květy. 
V liturgii svátečního dne má významné 
místo čtení Desatera příkazů z Tóry a připo-
menutí příběhu prababičky krále Davida Rút, 
který se odehrál v době pšeničných žní. Právě 
sváteční liturgie byla první částí oslavy.
Po duchovní stravě následovala ta gurmán-
ská. Se svátkem Šavuot je spojeno pojídání 
mléčných pokrmů. Král Šalamoun v Písni 
písní praví: „Mléko a med je pod tvým jazy-

kem.“ Mléko je nápoj dětí a Tóra z nás všech 
dělá děti, které se musí vše pomalu učit. 
Mléko (hebr. chalav, CH = 8, L = 30, Vet = 2, cel-
kem 40) také odpovídá 40 dnům, které Mojžíš 
strávil na hoře Sinaj. Proto i na svátečním 
stole v Bejt Simcha bylo mnoho mléčných 
a medových dobrot, koláčů i ovoce.

REDAKCE 
Fotografie Michal Spevák
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HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejského jazyka  
pro samouky (11. lekce)
Množné číslo II. – duál a čísla
Pokud jste si prošli minulou lekci, umíte nyní 
tvary množného čísla v ženském i mužském 
rodě. Tím to ale v hebrejštině nekončí. 
Hebrejský jazyk (tak jako i jiné semitské 
jazyky) rozeznává ještě tzv. duálové tvary 
které označují počet dvou kusů určité věci. 
Duálový tvar podstatného jména má původ 
ve staré hebrejštině a v moderním jazyce je 
dnes jeho užívání omezeno jen na některé 
konkrétní případy. 

Má obdobnou koncovku jako množné 
číslo mužského rodu – ale výslovnost (voka-
lizace) je jiná: 

  ַ [-ajim]

Duál se dnes užívá především v těchto 
případech:

1) Při označení množství:

Příklad:

tisíc ֶאֶלף sto ֵמָאה

dva tisíce ִים  ַאְלּפַ dvě stě ָמאַתִים

2) U časových údajů (více se naučíme 
v příští lekci):

Příklad:

den יֹום 

dva dny יֹוַמִים

3) Zvláštní typ duálu se ještě používá u 
věcí, které se obvykle vyskytují v páru. 
Zpravidla jsou to části těla – které už 
znáte z předešlých lekcí. Tyto věci se 
tak často vyskytují v páru, že se jejich 
duálový tvar používá i v případě, že 
hovoříme o větším množství než dva.

oko ַעִין noha ֶרֶגל

dvě oči ֵעיַנִים dvě nohy   ַרְגַלִים

oči ֵעיַנִים nohy ַרְגַלִים

Číslovky jsme se sice učili v prvních lekcích, 
ale hebrejské názvy čísel jako takové ne. 
Proto se nyní naučíme základní číslice, 
abyste je mohli použít v souvislosti s množ-
ným číslem.

V hebrejštině existuje rozdílný tvar pro 
čísla v ženském a mužském rodě. Pokud 
používáme číslovku bez kontextu nebo jen 
počítáme, používá se tvar v ženském rodě. 
Jinak závisí na rodu podstatného jména, 
k němuž se vztahuje.

Čísla ַרִים ִמסָפּ

mužský rod ženský rod

1 ֶאָחד ַאַחת

2 ַנִים )ְשֵני...( ְשׁ ִים )שֵתי...( ַתּ ְשׁ

3 ה לָֹשׁ ְשׁ לֹׁש ָשׁ

4 ָעה ַאְרָבּ ע ַאְרַבּ

5 ה ֲחִמָשּׁ ָחֵמׁש

6 ה ָשּׁ ִשׁ ׁש  ֵשׁ

7 ְבָעה ִשׁ ַבע  ֶשׁ

8 מֹוָנה ְשׁ מֹוֶנה  ְשׁ

9 ָעה ְשׁ ִתּ ע ַשׁ ֵתּ

10 ֲעָשָׂרה ֶעֶשׂר

11 ֲאַחד-ָעָשׂר ֲאַחת-ֶעְשֵׂרה
12 ֵנים-ָעָשׂר ְשׁ ים-ֶעְשֵׂרה ֵתּ ְשׁ
13 לָֹשה-ָעָשׂר ְשׁ לֹׁש-ֶעְשֵׂרה ְשׁ
14 ָעה-ָעָשׂר ַאְרָבּ ע-ֶעְשֵׂרה ַאְרַבּ
15 ה-ָעָשׂר ֲחִמָשּׁ ֲחֵמׁש-ֶעְשֵׂרה
16 ה-ָעָשׂר ָשּׁ ִשׁ ש-ֶעְשֵׂרה ֵשׁ
17 ְבָעה-ָעָשׂר ִשׁ ַבע-ֶעְשֵׂרה ְשׁ
18 מֹוָנה-ָעָשׂר ְשׁ ְשמֹוֶנה-ֶעְשֵׂרה
19 ָעה-ָעָשׂר ְשׁ ִתּ ע-ֶעְשֵׂרה ַשׁ ְתּ

Desítky

20 ֶעְשִׂרים 60 ים ִשּׁ ִשׁ

30 ים לִֹשׁ ְשׁ 70 ְבִעים ִשׁ

40 ִעים ַאְרָבּ 80 מֹוִנים ְשׁ

50 ים ֲחִמִשּׁ 90 ִעים ְשׁ ִתּ

100 ֵמָאה 1 000 ֶאֶלף

Pokud je stovek či tisíců více, použijeme 
příslušnou číslovku, podobně, jako by 
šlo o běžné podstatné jméno (např.: 
.(שלוש מאות 300

Složitější čísla se skládají pomocí výše uve-
dených a na závěr se vždy použije spojka „a“ ו 
(např.: 333 שלוש מאות שלושים ושלוש).

– Číslo jedna se uvádí vždy za podstatné 
jméno, k němuž se vztahuje )כלב אחד(.

– Při větším počtu se pak číslo uvádí před 
podstatným jménem )שלושה כלבים(.

– Zvláštností je ještě číslo dvě, které se 
v souvislosti s podstatným jménem uvádí 
ve zkráceném tvaru )שני חתולים, שתי פרות(.

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ

2. Vyluštěte si obrázkovou tajenku

1

2

3

4

5

6

1. Zkuste si hebrejsky napsat a přečíst tato čísla
a)  482
b)  2121
c)  2018
d)  796
e)  1948
f)  22

1 2 3 4 5 6
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JEWS NEWS www.lauderky.cz

Architektura Rossi & Venturi: 
Revolta proti pravým úhlům
Přístup představitelů 
postmoderny, ať už Roberta 
Venturiho nebo Aldo Rossiho, 
k modernistické architektuře 
se protínal v jednom 
konkrétním bodě. V odporu 
vůči její rozhýralé přímočarosti 
a prostofunkčnosti.

Rozdíl mezi přehodnocením a ražbou 
názorů
I přesto, že by se oba architekti ve svých 
závěrech víceméně dokázali shodnout, stojí 
zato si povšimnout faktu, že oba ke svým 
závěrům došli odlišnou cestou: americkou – 
emocionálnější, a evropskou – akademičtější.

Je zajímavé uvědomit si, že se v principu 
veškeré architektonické návrhy nové 
zástavby v Americe a v Evropě podle tohoto 
rozdělení rozlišují. Rossiho opačný názor na 
nepříliš ideálně vyvíjející se modernismus 
by se v prostoru Itálie ani nemohl ujmout. 
Pravděpodobně by se ani neujal nebýt toho, 
že byl své pozorování schopen obhájit his-
torickým kontextem a podepřít antickými 
předlohami.

Funkce se stává módou a svléká 
funkčnost
Touhou po postmodernistické „mnohoznač-
nosti“ by se dal definovat průsečík zájmů 
obou architektů. Vymezují se vůči pozůsta-
lému skeletu funkcionalismu – formě bez 
obsahu, čistotě, jasnosti a banalitě. Podle 
Roberta Venturiho z funkcionalismu zbyla 
jen abstraktní teorie bez reflexe skutečných 
potřeb krajiny a obyvatelů.

Naplnění stavby určují čtyři kritéria: indivi-
dualita, locus, paměť a návrh 
— Aldo Rossi

Postmodernismu vadí právě absence 
přítomnosti lidského rozměru mezi nalitými 
bloky funkcionalistického betonu. Návrhy 
na stavby monstrózních komplexů se staly 
extrémně brutálními. Funkcionalismus 
a ostatní směry na něj navazující se odchýlily 
z původního kurzu, který směřoval k pocitu 
schované komplexnosti, obsáhlosti a důmy-
slnosti v jednoduchosti, ve vyumělkovanou 
pohledovou jednoduchost, která nerespek-
tuje své okolí. Taková architektura postrádá 
dvojznačnost a rozmanitost.

Funkčnost není podmínkou dobré stavby, 
funkce se může postupem času několikrát 
proměnit v závislosti na potřeby lidí a geopo-
litické situace.

Chorobná fixace na jeden problém
Architekt by si neměl vybírat, na jaké 
otázky bude a nebude odpovídat. Navrhovat 

stavbu a nevnímat její slabé stránky je nuda. 
Ignorovat složité problémy může být ve 
finále i fatální. Město vytvářejí jednotliví lidé 
a nerespektování problémů vzniklých půso-
bením lidí ovlivní, jak připisovanou funkci 
stavby, tak i její budoucnost. Svým adekvát-
ním umístěním do prostoru stavba sama 
o sobě rozhodne, zdali se stane či nestane 
artefaktem, který postupem času obstojí či 
neobstojí v zastavěném prostoru.

JAKUB KUTHAN

Mnohoznačnost 
postmoderny – pohled 
z mnoha úhlů

V nezkrácené verzi si člá-
nek přečtěte načtením 
tohoto kódu
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Nekončíme!
Děkujeme všem startérům, za pomocí kterých jsme k dnešnímu 
dni vybrali už pěknou sumu. Dokážeme ale ve zbylém měsíci 
víc? Určitě.

Pokud dosáhneme na 50 000 Kč…
1. Zvýšíme náklad tisku

2.  Uspořádáme společnou vernisáž, kam pozveme všechny 
přispěvatele

Pokud dosáhneme na 70 000 Kč…
1.  Zvýšíme náklad tisku

2.  Vytvoříme aktualizovaný animovaný film s Gimplem 
Bejmišem

3.  Uspořádáme promítání filmu, kam pozveme všechny 
startéry

Co by se stalo, kdyby se Gimpl Bejmiš dostal z 19. století do 
Bronxu 21. století? Jak by jeho dnešní obyva telé reagovali na 
prehistorické móresy židovského dohazovače? Vydařil by se mu 
nějaký šiduch? O tom by byl film.

(Do filmu by se jala dělat soundtrack žatecká kapela 
MINIMUM)

Pokud dosáhneme na 100 000 Kč…
1.   Naší hlavní prioritou bude dokončit film a předvést ho 

přímo na vernisáži

2. Vrhneme se do anglické verze knihy

3.  Uspořádáme GIMPL PRIDE = pochod jidiš dohazovačů 
Prahou, kam pozveme všechny startéry

 Více info
Chcete vědět o zákulisí projektu více, než do 
něho začnete investovat? Mrkněte se na  
www.lauderky.cz/gimpl

Tápete, kde, kdy, za co a jak přispět?  
Více na startovači.

JEWS NEWS www.lauderky.cz 

ב
Dnes v noci se mi zdály verše. 
Dost možná to mohly být ty nejlepší, 
kterých jsem vůbec schopen. 
 
Vzbudil jsem se kvůli nim 
a neodbytné modři eskadrony 
policejních a sanitních vozů, 
křižujících magistrálu 
pod mými okny. 
 
Rázem byly pryč. 
Verše i vozy. 
 
Zapomněl jsem je. 
 
A celý den pak věnoval jejich nalezení. 
 
Večer jsem se vracel z práce, 
přes Staroměstské náměstí, 
kde jeřáby vznášely ve vzduchu 
plechové zbytky velikonoční tržnice. 
 
Pod bronzovým Husem seděl rabín 
a dvěma posluchačům cosi vyprávěl - 
v ruce vycházková hůl, 
zdvižená směrem k světelně znečištěnému nebi. 
 
Vyprávěl jim o lásce svého mládí – 
marocké Židovce. 
Jedinou překážkou jejich vztahu, 
byla prý dlouhá dýka v opasku jejího ženicha. 
 
Jenže v té době již muži v Marakeši 
zbraně nechávali doma, 
oblékali si šaty západního střihu 
a po večerech ladili v kavárenských rádiích BBC. 
 
Asi taky zapomněl.
Další den jsme spolu leželi 
a zeptala ses,
co hodlám udělat se svými vlasy, 
trčícími do všech světových stran. 
 
Nic, 
nechám je růst. 
Dokud si nevzpomenu. 
Dokud si všichni nevzpomeneme.

—
Jeden z finálních úryvků poémy Tima Postovita Magistrála, část, 
která vyjde v literárně kulturním časopise H_aluze.  
Další fragmenty z tohoto díla jsou k přečtení na Literární.cz.

TIM POSTOVIT

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

Neváhejte a napište nám mail na 
redakce@lauder.cz

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

Není sýr jako sýr
Po internetu koluje fotka cedule s parodií 
na písničku „Sweet dreams are made 
of these“:
Sweet dreams are made of cheese
Who am I to diss a Brie
Cheddar the world with Feta cheese
Everybody’s looking for Stilton.
Každou chvíli oběhne internet zpráva, že 
sýr je stejně návykový jako heroin. Pokud 
nejste obeznámeni s výrobním procesem 
sýra, možná vás po dočtení článku čeká 
pořádný absťák.

Sýr totiž nemusí být nutně vegetariánský. 
Jak to? Vždyť je z mléka! Jenomže, jednou 
z procedur výroby sýra je takzvané sýření. 
A tradiční syřidlo se vyrábí z telecích 
žaludků, což hodně lidí netuší. Problema-
tické je to samozřejmě pro vegetariány, a pak 
také z hlediska kašrutu. Podle přikázání 
„Nebudeš vařit kůzle v mléku jeho matky.“ 
(Exodus 34, 26, ekumenický překlad Bible) se 
tradičně v židovské kuchyni nemísí masité 
a mléčné produkty.

Živočišné syřidlo je ale drahé a začalo se 
čím dál více nahrazovat mikrobakteriálním. 
Takových sýrů je na trhu dostatek. Problém 
zůstává ve značení. Na mnoha sýrech je uve-
deno pouze „syřidlo“ bez přesného původu.

Příběh tohoto pátrání vzniknul – kdy 
jindy než o svátku, kdy přirovnáváme Tóru 
k mléku. O svátku Šavuot. Po několika 
týdnech sporadického marného prohlížení 
složení a vyhledávání seznamů vegetarián-
ských sýrů na internetu, jsem se rozhoupala 
k akci. Vyšla jsem ze seznamu z roku 2015, 
který byl publikován na blogu zdravejist.
blogspot.cz, a rozhodla se jej ověřit a aktu-
alizovat. Obeslala jsem zmíněné i další 
mlékárny s dotazem na složení jejich sýrů 
a poměrně brzo mi začaly chodit velmi milé 
a příznivé odpovědi. Níže naleznete zcela 
nekompletní seznam vegetariánských sýrů 
dostupných v ČR a několik praktických 
doporučení. Pro přehlednost jsou zmíněné 
vegetariánské sýry vyznačeny tučně, nevege-
tariánské kurzivou.

Výrobci
Madeta: Všechny výrobky jsou s mikrobiál-
ním syřidlem, až na sýr Primátor.
Olešnice: Vše je v pořádku, navíc mě ujistili, 
že neplánují v tomto ohledu žádnou změnu.
Mlékárna Polná: Veškerý sortiment kromě 
sýru Zlatá Praha.
Olma: Syřidlo v sýrech Olmín je vhodné pro 
vegetariány, v sýru Grande se syřidlo ani 
nepoužívá. Živočišné syřidlo se používá při 
výrobě tvarohu prodávaného v kostce. Ten 
je však z jiného závodu, takže nehrozí ani 
křížová kontaminace.
Mlékárna Otinoves: Vyrábí sýr Niva, používá 
mikrobakteriální syřidlo. Některé šarže jsou 
certifikovány jako košer (viz ale Upozornění).
Savencia: Značky Král sýrů, Sedlčanský, 
Liptov a Lučina.
Groupe-Bel: Bohužel neodpověděli na dotaz, 
na internetových stránkách je však uvedeno, 
že sýry Veselá kráva, MiniBabybel a Leerda-
mer jsou vhodné pro vegetariány.
Jaroměřická mlékárna: Veškerá produkce je 
s mikrobiálním syřidlem.
Galbani: Mozzarella 100 g i 125 g, Mozzarella 
light 125 g, Mozzarella maxi 250 g, Double 
2×125 g, Mini kuličky 150 g, Mascarpone 
a Ricotta. Ostatní tradiční sýry bohužel ne.
Président: Vhodné pro vegetariány NEJSOU 
Brique 200 g, speciality Le Cremiot 200 g, 
Saint Morgon 200 g, kozí sýry (kromě Prési-
dent La Buche Fondante 180 g), Camembert 
de Campagne 250 g a le Petit Camembert 145 g.
Brazzale Moravia: Sýr Gran Moravia má 
certifikaci Vegetarian Society.
A. W. spol. s r. o., Loštice: Olomoucké tva-
růžky (v košer seznamu).
Mlékárna Kroměříž: Výhradně mikrobiální 
syřidlo.

Farma rodiny Němcovy: Používá mikrobi-
ální syřidlo.
Italat: Používá mikrobiální syřidlo. Kromě 
výrobků své značky dodává mozzarelly také 
pod značkami Aro, Clever, Globus a Tesco.

Vlastní značky obchodních řetězců
Komunikace s obchodními řetězci byla již 
poněkud náročnější, což je pochopitelné, jeli-
kož sýry jejich značek vyrábí větší množství 
dodavatelů. Konkrétním seznamem mi do 
dnešního dne odpověděla jen Billa, z Albertu 
a Lidlu mi nabídli, že mi to zjistí u konkrét-
ního sýra. Na centrále Kauflandu můj dotaz 
stále koluje, nicméně jsem si povšimla, že na 
velké části sýrů svých značek výslovně uvádí 
původ syřidla.
Billa: seznam je vyčerpávající, většina sýrů 
je s mikrobakteriálním syřidlem nebo 
zcela bez syřidla, uvedu zde případy, které 
NEJSOU vegetariánské: Premium Parmigiano 
Reggiano, Čerstvý Kozí sýr 100g a přírodní 
130 g z Farmy Zahrádka, Clever Alimp tvaroh 
jemný, Parenica neuzená i uzená, Loma Grana 
Padano

Britské sýry
Pokud jste někdy viděli produkty z Tesca či 
Markse&Spencera, možná jste si všimli drob-
ného tučného písma Suitable for vegetarians. 
Kromě zmíněných dvou obchodů naleznete 
vegetariánské sýry také v řetězci Iceland 
a v běžném obchodě jsem našla vegetarián-
ský cheddar od firmy Lye Cross Farm.

Francouzské sýry
Francouzi si na sýry potrpí. Proto je velká 
část francouzských sýrů vyráběna tradičním 
způsobem. Sýry se značkou AOC (Appella-

Upozornění
Tento seznam nenahrazuje košer seznam! 
Uvedené sýry nemají zpravidla certifikaci 
košer (byť některé mají košer šarže a svou 
technologii výroby na její výrobu nemění) 
a podle ortodoxních pravidel tedy košer 
nejsou. Takové sýry naleznete pouze 
v košer obchodě na Pražské židovské 
obci. Tento seznam poskytuje informace 
těm, kteří se chtějí vyhýbat živočišným 
syřidlům, ať už z důvodu vegetariánství 
nebo kašrutu.
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KLÍČ K ŘEŠENÍ KURZU HEBREJŠTINY
1.

 a( ארבה מאות שמונה ושתיים
 b( אלפיים מאה עשרים ואחד

 c( אלפיים ושמונה-עשרה
 d( שבע מאות תשעים ושש

 e( אלף תשע מאות ארבעים ושמונה
 f( עשרים ושתיים

 
2.

ה א מ 1
ם י ס י ר 2

ד ח א ר פ ר פ 3
ם י ר ש ע 4
ם י י נ י ע 5

ם י ב ל כ ה ש ו ל ש 6

tion d’Origine Contrôlée) a AOP (Appellation 
d’Origine Protegée) téměř jistě vegetariánské 
nejsou. Produkce firmy Soignon (kozí sýry) 
je s mikrobakteriálním syřidlem, kromě 
výrobků se značkou AOP (Sainte Maure de 
Touraine 250 g, Pouligny Saint Pierre 250 g, 
Chabichou du Poitou), Tournon Saint Vincent 
150 g a Le fromage blanc (speciální úprava 
čerstvého sýra). Psala jsem dotaz přímo 
centrále do Francie, je tedy otázka, zda se tyto 
sýry v ČR vůbec prodávají.

Jiné – náhodná procházka 
supermarketem
Studování složení sýrů se za dobu rešerše 
stalo jedním z mých koníčků. Litevský 
sýr Džiugas se chlubí svou vhodností pro 
vegetariány. Většina mozzarel (například 
Galbani, viz výše, ale i jiné značky) je z mik-
robakteriálního syřidla nebo dokonce bez 
nich. Philadelphia má zahraniční hechšer. 

Zklamaní ovšem budoumilovníci pravých 
kvalitních sýrů. Při zachování a ochraně 
tradičních receptur se zachovává též původ 
syřidla (obzlášť u sýrů se značkami AOP, 
AOC a DOP). U pultu vážených lahůdek v 
supermarketech bývá dostupný seznam slo-
žení prodávaných výrobků, většinou se však 
dočtete pouze o „syřidle”. Obezřetnost je také 
potřeba u sýrů z farem a od malovýrobců. 
Opatrnost doporučuji take u tvarohu – ne 
všechen je vegetariánský. V košer seznamu 
jsou uvedeny Tatra a Olešnice, ty jsou tedy 
zcela jistě bez problémů, některé z výše 
uvedených mlékáren deklarujících pouze 
mikrobiální syřidla také vyrábí tvaroh.

Mlékařské/mlékárenské kultury?
Bohužel se mi nepodařilo zjistit, zda existuje 
nějaký problém se získáváním takzvaných 
mlékárenských kultur. Je pravděpodobné, že 
se jednoduše pěstují jako bakterie, ale jejich 
původ se mi nepodařilo dohledat. Pokud se 
mezi čtenáři Maskilu najde někdo, kdo má 
znalosti větší a chtěl by se o ně podělit, budu 
velmi ráda, když se mi ozve.

Jak jsem uvedla v úvodu, v době psaní 
článku jsem ještě neměla všechny infor-
mace, na které jsem rozeslala požadavky, 
zároveň se pořád vynořují nové a nové 
podněty, některé odpovědi byly rovněž tak 
rozsáhlé a vyčerpávající, že se do článku 

přesné výčty nevešly. Na internetu bude brzy 
dostupný kompletní seznam vegetarián-
ských sýrů v ČR, který se pokusím průběžně 
aktualizovat (než bude zveřejněn, ráda 
zodpovím všechny dotazy osobně). Všechny 
opravy, doporučení a dotazy velmi ocením. 
Pokud vás zajímá nějaký konkrétní produkt, 
nezdráhejte se výrobci nebo dodavateli 
napsat. Komunikace je většinou velmi milá 
a konstruktivní.

Při studiu složení vám může pomoci 
slovníček: (živočišné) syřidlo = angl. (animal) 
rennet, fr. présure (d’origine animale), 
pol. podpuszczka (cielęca); vhodné pro 
vegetariány = angl. suitable for vegetarians, 
fr. convients aux végétariens, pol. produkt 
wegetariański.

Zdroje: e-mailová komunikace s obchodními 
odděleními mlékáren a obchodů, informace 
veřejně dostupné na jejich webových strán-
kách, obaly výrobků, košer seznam Rabinátu 
ŽOP, http://zdravejist.blogspot.com/2015/01/
vegetarianske-mlecne-produkty.html.

HANA ŠIKOVÁ
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KULTURA

Kulturní program červen–červenec 2018
ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

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

AUDITORIUM OVK ŽMP,  
Maiselova 15, 3. patro

 Sefer ha-likutim: Luriánský 
komentář k Tóře
Po vyhnání Židů ze Španělska 
roku 1492 se jich značná část 

usídlila ve městě Safed v Galileji. Vůdčí osob-
ností židovské mystiky se brzy stal rabín Izák 
Luria (1534–1572) přezdívaný ha-Ari. Ačkoli 
z Luriových vlastních textů se dochovalo jen 
velmi málo, jeho učení zůstalo zachováno 
a bylo dále rozvíjeno prostřednictvím Luri-
ových žáků. Jedním z textů zachycujících 
učení Izáka Lurii a jeho žáka Chajima Vitala 
je i komentář k Tóře Sefer ha-likutim, kterou 
uspořádal syn Chajima Vitala Šmuel Vital. 
Právě této knize bude věnována přednáška 
judaisty Josefa Blahy. Vstup volný.

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

Aronové reflektuje oblíbené téma Woodyho 
Allena, svět sympatických malých zlodě-
jíčků, lidí s velkými sny. V krimikomedii 
sledujeme drobného darebáčka (excelující 
Woody Allen), jenž donutí svou ženu, aby si 
otevřela sušenkárnu vedle banky, kterou plá-
nuje se svými kumpány vykrást. Ztřeštěné 
situace, inteligentní humor a skvělé herecké 
výkony včetně šaramantního Hugha Granta.
Projekce: Darebáčci (USA 2000, 94 min).
Vstup volný.

Výstava fotografií z muzea Beit Hatfutsot 
v Tel Avivu „IZRAEL 70“ bude přístupna 
v prostorách OVK do 28. 6. (po–čt 12.00–16.00, 
pá 10.00–12.00, během večerních programů 
a po domluvě).

MAISELOVA SYNAGOGA, 
Maiselova 10, Praha 1

 Nesovětské písně 
ze Sovětského svazu
Písně ruských sovětských 
židovských písničkářů 

a básníků dávají specifický vhled do ruské 
společnosti i do ruské židovské identity. Vla-
dimír Vysockij, Alexander Galič a Alexander 
Rozenbaum jsou tři jména, která v ruské kul-
tuře znamenají reflexi společnosti v podobě 
tohoto uměleckého žánru. Jakkoli je jejich 
vztah k židovství i k Rusku odlišný, v jejich 
tvorbě se ať již slabě či silněji prolínají. Večer 

s písněmi a verši sovětských židovských 
písničkářů slovem i hudbou provázejí Alena 
Hanusová a Milan Dvořák.
Vstup volný.

 Ostrava a její Židé
V roce 2005 se členové kongre-
gace Kingston Synagogue začali 
zajímat o ostravský původ 

svitku Tóry používaného v jejich synagoze. 
Tímto hledáním se začal příběh, jehož 
výsledkem je po téměř patnácti letech ang-
lická kniha Ostrava and its Jews s podtitulem 
'Now no-one sings you lullabies' (Vallentine 
Mitchell Publishers, 2018) podrobně mapující 
historii ostravských Židů od industrializace 
Ostravy až po nedávnou minulost.

Se všemi třemi autory této unikátní 
publikace, badatelem a hybnou silou celého 
projektu Davidem Lawsonem, genealožkou 
a bývalou pracovnicí Ostravského muzea 
Libuší Salomonovičovou a historičkou 
a archivářkou Hanou Šústkovou z Centra 
pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity pohovoří 
publicista Petr Brod. Kniha bude na místě 
k prodeji.  
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

 Domy věčnosti VII – polní, 
luční a lesní židovské hřbitovy 
v pohraničí (Batelov, Olšany, 
Markvarec, Dolní Bolíkov, 

Písečné, Velký Pěčín, Brumov)
V sedmém pokračování cyklu přednášek 
s fotodokumentací moravských hřbitovů 
nás Helena Bretfeldová zavede ke hranici 
s Rakouskem a se Slovenskem, kde se samo-
statné židovské obce formovaly i v malých 
správních celcích a kde v současnosti 
můžeme nalézt hřbitovy menších rozměrů, 
často zasazené v lesích nebo mezi poli.
Vstupné 30 Kč.

 Pro děti – Jozue  
a bitva o Jericho
Nedělní dětská dílna zavede 
malé návštěvníky k městu Jeri-

chu, k němuž Izraelité dorazili po čtyřicetile-
tém putování pouští a o které se strhla podi-
vuhodná bitva, při níž se bojovalo hlasem, 
vírou a silnýma nohama. Dílna pro rodiče 
s dětmi od 5 let se uskuteční v prostorách 
sálu Turistického a informačního centra ŽOB 
na židovském hřbitově v Brně-Židenicích.
Vstupné 30 Kč.

 Židé v českých zemích mezi 
„Vítězným únorem“ a Praž-
ským jarem
Přednáška doc. Blanky 

Soukupové z Fakulty humanitních studií 
Univerzity Karlovy je zarámována do dvou 
osmičkových výročí let 1948 a 1968. Mezi 
těmito dvěma letopočty se na pozadí konso-
lidace politické moci komunistické strany 
provázené vznikem kontrolního a repre-
sivního Státního úřadu pro věci církevní 
a politickými procesy na přelomu 40. a 50. let 
odehrával dramatický příběh židovské 
menšiny. Program se uskuteční za podpory 
Statutárního města Brna. Vstupné 30 Kč.

 Komentovaná prohlídka 
židovského hřbitova v Brně-
-Židenicích
Výklad Kristýny Kuboňové 

z Ústavu religionistiky FF MU se zaměří na 
rituály spojené s pohřbíváním a na osudy 
zde pochovaných příslušníků význačných 
továrnických a průmyslnických rodin. Maxi-
mální počet účastníků prohlídky je 30 osob. 
Rezervace na e-mailu: kristyna.kubonova@
gmail.com.
Poplatek za komentovanou prohlídku ve výši 
30 Kč se hradí na místě.

Od 19. května do konce srpna můžete v sále 
OVK Brno zhlédnout výstavu fotografií Kurt 
Bardoš: Než se vše změnilo. Výstava bude 
zpřístupněna ve dnech programových akcí 
a po předchozí telefonické domluvě.
Vstup volný.

 

KULTURA V OBCÍCH

ŽO PRAHA

 Vernisáž výstavy 
„Uloupené umění“
Pořádá Židovská obec v Praze 
a Centrum pro dokumentaci 

majetkových převodů kulturních statků 
obětí druhé světové války, o. p. s., pod záštitou 
ministra kultury ČR.
Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 7, 
Praha 1
Výstava bude otevřena 14. 6.–31. 8. 2018 denně 
kromě soboty a židovských svátků 
vždy od 10.00 do 17.00 hodin.

 Varhanní koncert – Jitka 
Chaloupková a Václav Peter
(program: J. Krieger, L. G. Da 
Viadana, J. S. Bach, A. Soler, 

F. Mendelssohn-Bartholdy, E. F. Gaebler, 
P. Eben) 
Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 7, 
Praha 1
Vstupné dobrovolné

ČTVRTEK 

14. 6. 
18.00

ČTVRTEK 

21. 6. 
18.00

ÚTERÝ 

19. 6. 
19.00

PONDĚLÍ 

25. 6. 
19.00

ČTVRTEK 

14. 6. 
17.00

NEDĚLE 

17. 6. 
10.30

STŘEDA 

20. 6. 
17.00

NEDĚLE 

24. 6. 
14.00

ČTVRTEK 

14. 6. 
17.00

STŘEDA 

27. 6. 
18.00
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 Večerní komentovaná 
prohlídka Jeruzalémské 
synagogy (s varhanním 
koncertem Václava Petera)

Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 7, 
Praha 1
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti do 6 let zdarma, 
děti 6–15 let a studenti 50 Kč 

ŽO LIBEREC

 „Zohar – základní kniha 
kabaly“ – přednáška Aviho 
Vrátného
středa 25. 7. od 17.00

„Tikun Olam“ – přednáška Věry Leininger
(přednáškový cyklus pořádaný za laskavé 
podpory NFOH)
Budova ŽO Rumjancevova 1362, Liberec 1

ŽO PLZEŇ

 Výstava „Masaryk 
a Svatá země“
Výstava představuje na pat-
nácti panelech mnohdy dosud 

nepublikované fotografie a další archivní 
materiál z návštěvy prezidenta Tomáše 
Garrigue Masaryka do Svaté země v roce 1927.
Stará synagoga, Smetanovy sady 80/5, Plzeň
Výstava je přístupná denně (mimo soboty) 
od 10 do 18 hod.

 Výstava „Plzeň a Republika 
československá“
Výstava fotografií z archivu 
Národopisného oddělení 

Západočeského muzea v Plzni ke 100. výročí 
vzniku Československé republiky.
Velká synagoga, Sady Pětatřicátníků 35/11, 
Plzeň
Výstava je přístupná denně (mimo soboty) 
od 10 do 18 hod.

 
IZRAELSKÁ KULTURA 
V ČESKÉ REPUBLICE

 Praha, Galerie Hala C  
(Lihovarská 12)
Yossi Salzman: První výstava
V rámci otevření nového kul-

turního prostoru Galerie Hala C v Lihovarské 
ulici 12 v pražské Libni proběhne výstava 
izraelského sochaře Yossiho Salzmana 
spolu s ukázkou originálních skic českého 
architekta Martina Rajniše, který na sklonku 
loňského roku dokončil stavbu věže Ester 
v Jeruzalémě. Přehlídku doplní vybraná 
díla ze SAGA Gallery, která se specializuje na 
PopArt a zastupuje například některá díla 
Andyho Warhola.

15. 6. v 19.00 hod., 28. 6. v 19.00 hod., 29. 6. 
v 18.00 hod., Mladá Boleslav, Městské 
divadlo
Divadelní představení Hadar Galron: 
Tajemství
Naomi a Michelle, dvě hlavní postavy, svede 

dohromady osud, aby společně hledaly samy 
sebe ve společnosti, která je založena na 
přísných pravidlech a řádu, který se nesmí 
rozvracet. Jak tenká hranice je mezi tím „být 
elitou společnosti“ a „být jejím vyděděn-
cem“? Příběh o hledání svobody, o lásce ve 
všech jejích podobách, o touze postavit se 
všemu posvátnému, a přesto uspět. Příběh 
o odvaze.

 Praha, Výstaviště Holešovice, 
konkrétní termín bude 
upřesněn.
Koncert na Festivalu Respect: 

Dudu Tassa & The Kuwaitis Iraq’n’roll, 
židovská smršť s kořeny v Bagdadu.
V Izraeli je rockovou hvězdou první velikosti, 
ale jeho projekt se skupinou The Kuwaitis se 
mainstreamu vymyká a navíc je vzrušující 
expedicí do arabského světa. Yossi Fine & 
Ben Aylon. Jeden z nejoriginálnějších hudeb-
níků dnešního Izraele. V New Yorku hrál 
s Davidem Bowiem, Lou Reedem a Johnem 
Scoffieldem, v Izraeli i ve světě produkoval 
desítky špičkových alb, která získala zlatý či 
platinový status i nominaci Grammy. Léta 
vedl skupinu Ex-Centric Sound System, 
propojující africkou hudbu s elektronikou 
a živými bubeníky. Pokračováním je projekt 
s Benem Aylonem, mistrovským bubeníkem, 
který africké rytmy posouvá do nového 
rozměru.

 Praha, ČRo Jazz Stage (kon-
krétní termín bude upřesněn)
Koncert Reut Regev Trio na 
festivalu United Islands of 

Prague
I letos Prahu ovládne mezinárodní hudební 
multižánrový festival United Islands of Pra-
gue! Tentokrát bude možné navštívit 15 stagí 
rozesetých po celém Karlíně. Vstup zdarma.

 Praha, Výstaviště Holešovice
DORJ na festivalu Metronome
Producent a zpěvák z Tel Avivu 
reprezentuje velmi bohatou 

izraelskou hudební scénu. Jeho specifická 
hudba, zvukově navazující na trip hop, 
ovšem povýšená neosoulovým vokálem, 
rezonuje nejen v klubech jeho domovského 
města, ale i při jeho častých výjezdech, 
obzvláště do Evropy.

 Praha, Fórum Karlín (čas bude 
upřesněn)
SUNNY od Emanuela Gata na 

festivalu Tanec Praha
Izrael, země zalitá sluncem. Úžasní lidé 
uprostřed konfliktů a stále tak hluboce lidské 
bytosti. Každý sám sebou a v sounáležitosti 
s ostatními. „In-side-out“ – cosi jako pocit 
z nejhlubšího nitra se otevřít ven. Prostor pro 
vlastní emoce, seberealizaci, improvizaci. 
To a mnohé jiné přináší a nabízí Emanuel 
Gat, který našel skvělé zázemí ve Francii. 
Dokonalé souznění jeho tanečníků s hudeb-
níkem není náhodné, i Awir Leon tančil. 
Jeho symbióza s performery je dokonalá. Je 

to roztančený koncert, neudržitelná energie 
těla v závislosti na impulsech rytmu, hudby, 
zvuku, hlasu. Svoboda projevu, metafora lid-
ských vztahů, které nechají nejednu otázku 
bez odpovědi. Takový je život.

 Mohelnice, Morava Camp 
(konkrétní termín bude 
upřesněn)
Buttering Trio na festivalu 

Fingers Up
Buttering Trio jsou tři jemné duše z Tel 
Avivu, které se svou hudbou snaží dát poušti 
trochu šťávy. Kdysi začali spolu hrát v jedné

LETNÍ FESTIVALY ŽIDOVSKÉ 
KULTURY V ČESKÉ REPUBLICE

 Boskovice – festival pro 
židovskou čtvrť
Festival je zaměřen nejen na 
židovskou či izraelskou kulturu 

ale také alternativní scénu a probíhá v centru 
města. Na programu jsou filmy, výstavy, 
koncerty, divadlo i autorské čtení. Součástí je 
i dětský program. Veškeré informace a pro-
gram najdete na stránkách festivalu: www.
boskovice-festival.cz

 Polin – Festival židovské 
kultury v Polné věnovaný 
70. výročí státu Izrael.
Probíhá v Polné v Regionálním 

židovském muzeu a na Karlově náměstí. 
Na programu jsou filmy, hudba i tematické 
workshopy.

Nad festivalem převzal záštitu J. E. Daniel 
Meron, velvyslanec Státu Izrael v České 
republice.

Podrobný program najdete na strán-
kách informačního centra města Polná: 
www.infocentrumpolna.cz

ČTVRTEK 

28. 6. 
19.00

STŘEDA 

11. 7. 
17.00

15. 5. –
30. 6. 

2. 5. –
31. 10. 

7. 6. –
17. 6. 

16. 6. –
17. 6. 

22. 6. –
23. 6. 

SOBOTA 

23. 6. 
16.45

PONDĚLÍ 

25. 6. 

29. 6. –
30. 6. 

5. 7. –
8. 7. 

15. 6. –
17. 6. 
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PÍSNIČKA

Sísú et Jerušalajim

O městě Jeruzalém bylo v poslední době 
slyšet velice často. Ať už o Jeruzalému jako 
hlavním městě Státu Izrael, v souvislosti 
s přesunem americké ambasády, nebo při 
následných oslavách, když k přesunu sku-
tečně došlo, při příležitosti Dne Jeruzaléma… 
atd. atd. Navíc se blíží další významné datum 
spojené s Jeruzalémem – 17. tamuz. Tento 
postní den (s ohledem na šabat letos posu-

nutý na 18. den v měsíci tamuz) připomíná 
tragickou událost prolomení hradeb Římany 
obléhaného Jeruzaléma roku 70 o. l.

V minulém čísle jsme otiskli pravděpo-
dobně nejznámější píseň o tomto městě 
a nyní jsme se tedy rozhodli uvést ještě 
jednu, možná trochu méně známou. Přesto, 
že 17. tamuz není zrovna žádnou radostnou 
událostí, naše písnička, tak jako většina písní 

o Jeruzalému, vyjadřuje už radost a naději, 
a to v souvislosti s obnovením Jeruzaléma. 
Text pochází z knihy proroka Izajáše a auto-
rem melodie je Akiva Nof, izraelský politik, 
ale zároveň básník a písničkář pocházející 
z Tel Avivu (*1936). Píseň Sísú et Jerušalajim 
vyhrála roku 1970 třetí místo na Festivalu 
chasidských písní v Tel Avivu.

Radujte se s Jeruzalémem a jásejte v něm.
Jásejte v něm všichni, kdo ho milujete.
Radujte se s Jeruzalémem a jásejte v něm.
Jásejte v něm všichni, kdo ho milujete.

Na tvých hradbách, město Davidovo, jsem ustanovil strážce, 
po celý den a po celou noc.
Na tvých hradbách, město Davidovo, jsem ustanovil strážce, 
po celý den a po celou noc.

Radujte se s Jeruzalémem...

שישו את ירושלים, גילו בה,
גילו בה כל אוהביה.

שישו את ירושלים, גילו בה,
גילו בה כל אוהביה.

על חומותייך, עיר דוד, הפקדתי שומרים,
כל היום וכל הלילה.

על חומותייך, עיר דוד, הפקדתי שומרים,
כל היום וכל הלילה.

שישו את ירושלים...


