
ročník 17 • av–elul 5778 • červenec–srpen 2018 www.maskil.cz

maskil 11–12

Den 
židovských 
památek 
se koná  
12. srpna 2018

Rabínské slovo Co pro nás znamená 
půst devátého avu 2
vzpomínka 10. července nás opustil 
pan Luděk Eliáš 4
anketa  5
HistoRie Saly Ruth Ramler (1894–1993) 6
osobnost Zemřel Claude Lanzmann 8
osobnost Výstava o zakladateli  
krav maga v Bratislavě 9
liteRáRní příloHa Inventura 10
liteRáRní příloHa Kam se vrtnout 
na Halloween 15

liteRatuRa s DaviDovou HvězDou  16
výRočí 150 let od narození Felixe 
Hausdorffa 17
Jews news Dohazovačský servis 
nad Židovským městem 18
Rabínské slovo Farizeové 20
HebReJština Prázdninové luštění 21
Dění v bs Zpráva o činnosti Bejt Simcha 
v roce 2017 22
letní akce Den židovských památek 2018 24
písnička Ód jišama 28

המשכיל



2  maskil המשכיל

ÚVODNÍK

Milé čtenářstvo Maskilu,
okurková sezona je tady, s ní je zde 

i letní dvojčíslo Maskilu, které poučí 
i pobaví, ať už trávíte léto kdekoliv. Politici 
čeští i světoví stihli ještě učinit několik 
přemetů a pozoruhodností před počátkem 
dovolených. V Maďarsku není radno 
zmiňovat jméno George Sorose a „jeho“ 
univerzita zatím zůstává v Budapešti, 
ale kdoví, na jak dlouho. Cizí elementy 
v Maďarsku nechtějí. Uprchlíkům tam 
raději svačinu též nedávejte, pokud nějaké 
při letním pobytu u Balatonu potkáte.

Na mexicko-americké hranici též 
nevládne pohoda. O Gaze nemluvě, ale 
dozvědět se více o tamní problematice 
i kauze iniciativy „Židé za spravedlivý 
mír“ můžete na červencové Diskusi 
v Maislovce. Pozvánku najdete uvnitř 
tohoto čísla. Pohoda možná paradoxně 
zavládne na hranici severo-jihokorejské, 
ale to není (zatím) oblíbená prázdni-
nová destinace. Český politický rybník 
v horkých dnech probublává. Jakoby se 
na povrch draly staré usazeniny ze dna 
hrnce.

Jednu z cen karlovarského filmového 
festivalu vyhrál izraelský film Geula. Více 
o něm v podzimním čísle. Letní dvojčíslo 
přináší shodou okolností portréty dvou 
matematických osobností, které napsali 
jejich současní kolegové. Pokud máte ve 
svém oboru zajímavou osobnost historie 
vzdálené i blízké, neváhejte a něco nám 
napište. Matematici tímto získávají 
redakční pochvalu.

Anketa je tentokrát zaměřena více 
nábožensky či filosoficky. Co pro Vás 
znamená půst Tiša be-av? Věříte, že 
chrám bude stát, nebo je Vám to úplně 
jedno? K čemu by to vlastně bylo dobré? 
Rozjímání si můžete zpestřit četbou 
literární přílohy nebo studentských Jews 
News. A samozřejmě je zde letní kurz 
hebrejštiny a písnička.

REDAKCE

RABÍNSKÉ SLOVO

Co pro nás znamená půst 
devátého avu
Letos připadl 9. den měsíce 
avu na šabat. Vzhledem 
k tomu, že o šabatu je zaká
záno se postit a pohroužit se 
do smutku, tak jsme držení 
půstu posunuli o den. Půst 
zahajujeme ještě před astro
nomickým koncem šabatu 
21. července ve 21 hodin 
a držíme jej až do východu 
hvězd v neděli 22. července 
ve 21.50.

Devátý av je nejsmutnějším datem 
židovského kalendáře.
Tento den roku 586 př. o. l. zbořili babylonští 
dobyvatelé první jeruzalémský Chrám, který 
nechal postavit král Šalomoun, a roku 70 o. l. 
pak Římané pod Titovým velením zbořili 
i druhý Chrám. Od té doby byla snaha o jeho 
znovuvybudování, zvláště pak za vlády 
císaře Juliana, křesťany zvaného Apostata 
(361–363), jenž stranil svým židovským pod-
daným. Bohužel, snaha nebyla korunována 
úspěchem. Císař vládl velmi krátce na to, aby 
mohl realizovat své smělé plány, mezi něž 
patřila i reálná podpora myšlenky znovuvy-
budování jeruzalémského Chrámu. Císař 
Julian zemřel na následky zranění na svém 
tažení proti Peršanům. Poté se myšlenka na 
zbudování nového, třetího Chrámu přenesla 
do doby eschatologické čili do ימות המשיח 
neboli do dnů příchodu Mesiáše.

Jeruzalémský Chrám (בית המקדש) byl 
nejen místem přinášení obětí Hospodinu 
a místem modliteb, ale byl též střediskem 
učenců, v jeho tesané síni zasedal San-
hedrin – soudní a zákonodárný sbor. Dnes 
bychom mohli říci, že Chrám byl také 
centrem svébytné židovské kultury a z velké 
míry i symbolem nezávislosti židovského 
království reprezentovaného v epoše prvního 
Chrámu Davidovou dynastií a později, za dob 
druhého Chrámu, dynastií Hasmoneovskou. 
Zboření obou Chrámů, ale i následný galut 
(vyhnanství), jsou v naší tradici považovány 
za trest za naše hříchy. Modlitba musaf pro 
sváteční dny začíná slovy: ִלינּו ֵני ֲחָטֵאינּו ּגָ  ּוִמּפְ
 ֵמַאְרֵצנּו ְוִנְתַרַחְקנּו ֵמַעל ַאְדָמֵתנּו ְוֵאין ֲאַנְחנּו ְיכוִלים
ִחיָרֶתָך… ֵבית ּבְ  Ale kvůli – ַלֲעשׂות חובוֵתינּו ּבְ
našim hříchům jsme byli vyhnáni z naší země 
a usazeni daleko od naší půdy. Nemůžeme 
plnit své povinnosti v domě Tebou vybraném…

V talmudickém traktátu Joma 9b se uvádí 
příčiny, pro něž byl Chrám zničen. První 
Chrám byl zničen kvůli třem hříchům, 
které se v oné době mezi lidem Izraele 
rozmohly: modloslužba (עבודה זרה), smil-

stvo (גילוי עריות) a krveprolití )שפיכות דמים(. 
Avšak – kdy se zabývali učením Tóry a plně-
ním micvot v době druhého Chrámu? Tehdy 
byl zničen pouze pro jednu jedinou příčinu, 
a tou byla vzájemná a ničím neopodstatněná 
nenávist (שנאת חינם), která se mezi lidmi 
rozmohla. Z toho se učíme, že panuje-li mezi 
lidmi taková nenávist, odpovídá svou tíhou 
třem předešlým hříchům dohromady. Kla-
sický příklad o neopodstatněné nenávisti, 
kvůli níž byl zničen druhý Chrám, nalez-
neme v traktátu Gitin 55b−56a v příběhu 
o Kamce a Bar Kamce.

Smutek po zbořeném svatostánku židov-
ského národa trval a trvá téměř dva tisíce let. 
Podobně trvá i víra a naděje, že jednou, při 
příchodu Mesiáše, bude znovuvybudován 
věčný Chrám.

Chasidští učenci o zboření a obnově 
Chrámu
Tragédií galutu, ale i nadějí na konec utrpení 
židovského lidu, se velmi intenzivně zabývali 
chasidští učenci v 18. století. Jedním z nich 
byl i rabi Elimelech.

Rabi Elimelech z Lyženska vyprávěl pří-
měr, který slyšel od Velkého Magida Dov Bera 
z Meziřiče (1704–1772), který hovořil o tom, 
proč dnes, když se nacházíme v hořkém 
vyhnanství, vidíme lidi, kteří jsou prodchnuti 
duchem Božím více než kdysi za dob proroků. 
K tomu, aby v oněch dávných dobách dospěli 
k prorocké úrovni, potřebovali tito lidé 
velkou duchovní přípravu a odloučenost od 
vnějších rušivých vlivů. Čemu se to podobá? 
Mocnému a milovanému králi sídlícímu v 
královském paláci uprostřed hlavního města 
své říše. Královský palác vynikal nádherou, 
přepychem, a jeho chloubou byly nesčetné 
výstavné sály a komnaty.

Jednoho dne zavítal do královského 
paláce prostý člověk, který svého panovníka 
miloval, a požádal krále, zda by se nechtěl 
zúčastnit vynikající hostiny, kterou na 
jeho počest přichystal ve svém skromném 
domě. Král však odmítl, neboť se mu zdálo 
nedůstojné odejít ze svého nádherného 
paláce a přijmout pohostinství ve skromném 
příbytku prostého člověka, byť ho tam čekala 
vynikající hostina.

Jinak je tomu, když je král na dlouhé 
cestě a jeho sluha má povinnost se postarat 
o místo, kde by král mohl složit hlavu 
a nabrat sil na další část cesty. Samozřejmě, 
že si král mnohdy nemůže cestou vybrat 
luxusní místo k odpočinku. Když se mu však 
naskytne prostý a čistý zájezdní hostinec, 
nepohrdne jím a ubytuje se v něm, aby si tam 
přes noc odpočinul a nabral nových sil.

Podobně tomu bylo i v dobách existence 
jeruzalémského Chrámu. Rozprostírala se 
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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

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

tam Boží přítomnost (שכינה). Odtud vychá-
zelo zázračné Boží světlo do všech končin 
světa. A právě proto, aby se v člověku zjevil 
Boží duch a on dosáhl prorockého stupně, 
musel takový jedinec na sobě velmi dlouho 
a usilovně duchovně pracovat. To ještě 
umocňovala zvláštní období roku, například 
když se v Chrámu o prvním dni svátku 
Sukot slavila Radost čerpání vody (שמחת בית 
 tak spolu s tím mnozí jakoby  do ,(השואבה
sebe vstřebávali prorockého ducha.

Dnes však, kdy se nachází národ Izraele 
v trpkém vyhnanství a je zadupán do 
prachu, Boží imanence (שכינה) hledá místo 
k odpočinku. A tehdy, když nalezne prosté, 
skromné, avšak čisté bezhříšné místo, tam 
Boží přítomnost zakotví.1

9. av není jen dnem zničení prvního 
a druhého Chrámu.
Židovská tradice a historie uvádí ještě další 
tragické události spojené s tímto datem.

Chronologicky první událostí, která se 
stala taktéž 9. avu, byl návrat zvědů, které 
Mojžíš čtyřicet dní před tím vyslal do kenán-
ské země. (Viz Numeri 13‚25 a dále.)

9. avu roku 132 byla na příkaz římského 
místodržitele a se souhlasem císaře Had-
riana rozorána půda Jeruzaléma, a tak se 
naplnilo Jeremjášovo proroctví (viz Jeremjáš 
 Sijón bude zorán – ציון שדה תחרש… :18‚26
jako pole…). To byl začátek jeho velkolepé 
přestavby v římském pohanském stylu. 
Město dostalo nový název Aelia Capitolina 
na počest římského boha Jupitera Kapito-
linského a na Chrámové hoře se později tyčil 
nový pohanský chrám.

9. avu roku 135 Římané dobyli poslední 
bar Kochbovu pevnost Bejtar, což znamenalo 
úplnou porážku druhého protiřímského 
povstání.

9. avu roku 1290 za vlády krále Eduarda I. 
začalo masivní vyhánění Židů z Anglie. 
Všech šestnáct tisíc Židů muselo do 1. listo-
padu onoho roku z Anglie odejít.

9. avu roku 1306 za panování krále 
Filipa IV. Sličného museli všichni francouzští 
Židé, již dříve oloupení o veškerý svůj maje-
tek, opustit zemi.

9. avu roku 1492 bylo datum, do kdy podle 
ediktu Ferdinanda Aragonského a Isabely 
Kastilské museli opustit všichni Židé území 
Španělska. Jen ti, kdo se nechali pokřtít, 
mohli jakožto „christianos nuevos“ (noví 
křesťané) zůstat. Tito se však stávali lehkou 
kořistí inkvizice, která je pronásledovala 
a vinila z hereze, z tajného vyznávání jejich 
původní židovské víry. Mnozí z obviněných 
končili v plamenech auto-da-fé.

Mesiáš se narodí 9. avu
Tragické datum devátého avu prochází 
naší historií od dob Mojžíše až do počátku 
novověku. Jednu velmi pozitivní stránku 
toto neblahé datum ale přece jen má, neboť 
tradice nás učí, že tohoto dne se narodí 
Mesiáš )משיח(.

V Pláči 1‚2 se uvádí: Ze všech jejích milov-
níků není nikdo, kdo by ji potěšil.

Řekli, že ten den, kdy vešli nepřátelé 
do města a zbořili Chrám, jeden Žid oral 
pole nedaleko Jeruzaléma. Tu si všiml, že 
kráva, s jejíž pomocí oral, si naráz lehla na 
zem a odmítala vstát a orat. Muž ji začal bít, 
aby ji donutil vstát a orat, avšak kráva jej 
neposlouchala a odmítala se hnout ze země 
a pokračovat v práci. Tu onen muž slyšel 
hlas: „Co ti je do té krávy, nech ji, neboť ona 
křičí pro Chrám, který byl dnes spálen.“ 
Muž si okamžitě na sobě roztrhl oděv, začal 
si na znamení smutku rvát vlasy a hlavu si 
posypal popelem a rozplakal se. Po dvou či 
třech hodinách kráva najednou sama od sebe 
vstala, začala tancovat a byla veselá… Velmi 
se chování krávy podivil, a náhle opět slyšel 
hlas, který mu říkal, že v tu hodinu se narodil 
Mesiáš. Poté, co uslyšel zvláštní hlas, umyl si 
obličej a radostně šel domů.2

Kdy však Mesiáš přijde a přinese židov-
skému lidu úplné vykoupení )גאולה שלמה(, to 
nikdo z nás neví, byť jeho příchod očekáváme 
každým dnem…

RABÍN DANIEL MAYER

1 Podle díla Pe’er la’ješarim; Noam Elimelech 4, 21.
2 Podle midraše איכה זוטא, נוסח 'ב – Buberova sbírka

Fo
to

: A
rn

o 
Sm

it



4  maskil המשכיל

VZPOMÍNKA

10. července nás opustil pan Luděk Eliáš

Luděk Eliáš byl herec, čestný 
člen Rotary clubu Ostrava 
International, čestný občan 
města Ostravy, nositel 
ceny Jaromíra Šavrdy 
a rotariánského Paul Harris 
fellow.

Podobně jako desítky tisíc dalších 
českých Židů byl deportován nejdříve 
do Terezína (v únoru 1942) a odtud do 
vyhlazovacího tábora v Osvětimi, kde 
se stal číslem A 2026. Osobně se setkal 
s „doktorem“ Mengelem, přežil Birkenau, 
Sachsenhausen, nálety i pochod smrti.

Po válce absolvoval vojenskou službu 
a později působil v několika divadlech 
(ve Slaném, v Písku a v Českých Budějo-
vicích), až pak v roce 1956 zůstal natrvalo 
v Ostravě v Divadle Petra Bezruče a mezi 
lety 1961–1966 působil ve funkci jeho 
ředitele. V Ostravě působil také v televizi 
a rozhlase jako moderátor a šéfredaktor. 
Po okupaci 21. srpna 1968 se ve snaze 
o pravdivé informování veřejnosti ujal 
role televizního moderátora v improvizo-
vaném studiu České televize a přímo se 
tak podílel na svobodném pookupačním 
vysílaní.

Pan Luděk Eliáš byl i po devadesátce 
neuvěřitelně činorodý člověk. Pravidelně 
navštěvoval střední školy a účastnil se 
debat se studenty, kterým vyprávěl o svém 
životě. Zemřel v necelých devadesáti pěti 
letech.

REDAKCE 
foto: archiv Vladimíra Poláka

Moje vzpomínka na Luďka
Nastupoval jsem po konzervatoři do divadla. 
O prázdninách mi zavolala produkce České 
televize a nabídla mi roli v dabingu dětského 
kanadského seriálu. Hlavní osou příběhu 
byl kluk se psem, do něhož se převtělila 
duše mrtvého strýčka – toho daboval starší 
herec Luděk Eliáš. Při čekání na další dialog, 
v místnosti jakési herecké střídačky, jsem si 
všiml vytetovaného čísla na předloktí mého 
kolegy. Ve své mladické zvědavosti jsem se  
chtěl nějak nenápadně zeptat, nějak začít 
debatu o druhé světové válce, ale bál jsem 
se, jestli je to vhodné, jestli pana Eliáše nějak 
neurazím. A tak náhle, když z místnosti ode-
šel další z kolegů a nastalo takové jisté ticho, 
jako když se hledá téma k hovoru. Tak jsem 
cítil, že nyní je ta pravá chvíle, příležitost 
něco se dovědět, hlavou mi probíhalo několik 
verzí, jak začít rozhovor, a náhle ke svému 
vlastnímu zděšení ze mne vypadla otázka:  
Pane Eliáši, to číslo… na ruce… to je pravé?“ 
Luděk se pousmál a s letmým pohledem na 
své předloktí  odvětil: „Myslíš tohle?“ Přikývl 
jsem. Snažil jsem se rychle najít lepší otázku:  
„Tak to jste měl štěstí?“ Opět se pousmál 
a dodal: „Ne jedno, tisíce malých či větších 
štěstíček.“ Tak začalo naše přátelství v polo-
vině devadesátých let.

Někdy v době našeho setkání se v Praze 
uskutečnil pochod byť nepočetné skupiny, 
ale nebezpečné ve své symbolice, s pochod-
němi a bubny. A  dali si hodně práce, aby 
vypadali co nejvěrněji své fašistické před-
loze. Luděk se rozhodl, že jeho povinností 
je přispět k výchově mladé generace, a začal 
neúnavně jezdit po středních školách s před-
náškami o holokaustu. Jako herce mě zají-
malo také vyprávění o Terezínském divadle, 

kde mladičkému Luďkovi učarovalo herectví, 
a tak po válce už měl základy řemesla pro své 
budoucí profesní poslání. Každým rokem 
jsem za ním jezdil na oblíbenou chatičku 
do Nové Vésky u Moravského Berouna. 
U sklenky dobrého vína jsme hovořili 
o všem možném. Největším příběhem jako 
z hollywoodského filmu bylo jeho seznámení 
s životní láskou. Ve svém příběhu ji ozna-
čoval jako velmi hezkou slečnu, kvůli které 
začal chodit na ilegální schůzky mladých 
levicových intelektuálů v Terezíně. Ale zprvu 
moc úspěchu neměl, neb „hezká slečna“ ho 
považovala za kluka z buržoazní rodiny. Jako 
zázrakem se po válce opět setkali, aby se 
mohli vzít a vychovat dvě děti. Zajímavostí 
je, že kdyby se Nicholasovi Wintonovi poda-
řilo odvézt z Prahy děti i prvního září 1939, 
tak by se Luděk se svou ženou nepotkal, neb 
byla součástí skupiny dětí z již nerealizova-
ného záchranného transportu do Londýna. 
Jistý okruh se uzavřel, když Luděk přijal 
můj návrh stát se čestným členem světové 
charitativní organizace Rotary International,  
mezi něž patřil také Nicholas Winton.

Pár týdnů před 95. narozeninami Luděk 
Eliáš odešel... Před rokem jsem mu na 
zahrádce jeho chaty říkal: „Luďku,  nekuř!“ 
A  on se ptal: „Proč?“ Řekl jsem: „Chtěl bych, 
aby ses dožil vysokého věku.“ Na tak skvě-
lého a moudrého člověka bylo i těch bez-
mála 95 let málo. Pochopil jsem slova mého 
kamaráda herce Ondřeje Vetchého, který při 
zprávě o úmrtí Arnošta Lustiga řekl: „Dospělí 
lidé odcházejí. Jen my, děti, tady zůstáváme.“

VLADIMÍR POLÁK 
herec, přítel a kolega pana L. Eliáše

Luděk Eliáš s Vladimírem Polákem
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ANKETA

Co pro vás znamená 
Tiša be-av ? Věříte 
v obnovení chrámu? 
Je to pro vás důležité?

Obnovení jeruzalémského Chrámu je 
pro mě především symbolem nale-
zení mírového řešení. Aby mohl být 

znovu zbudován Chrám, musela by být nej-
dříve uspokojivě vyřešena otázka existence 
státu Izrael, statutu Jeruzaléma a rozdělení 
Chrámové hory. Také uvnitř judaismu by 
muselo dojít ke smíření a nalezení kom-
promisu. Třetí chrám by měl být chrámem 
všech židů.

Kamila Kohoutová, doktorandka HTF UK 
v oboru judaistika

Tiš abe-av vnímám jako připomínku 
jednoho z nejtragičtějších okamžiků 
židovských dějin. Dlouhý půst, který 

připadá na tento den, pro mě neodmyslitelně 
patří k připomínce zničení Chrámu 
a k příslibu, že na konci dějin se všechno 
pro nás zase v dobré obrátí. V modlitbách 
vyznáváme své hříchy, které vedli ke ztrátě 
B-ží přízně a ochrany, což mělo za následek 
právě zničení Chrámu. Největším hříchem 
byla zbytečná nenávist. Připomínáme-li 
si tedy zničení Chrámu, je to významná 
příležitost zpytovat své činy, postoje, chování 
a vlastnosti; a tento odstrašující dějinný 
příklad nás velmi důrazně nabádá, abychom 
byli lepšími Židy a tím i lepšími lidmi. Takže 
vnímám Tiša be-av jako významný, i když 
velmi tragický den v kalendáři. A jak vnímám 
příslib budoucího zbudování nového, 
třetího Chrámu? Tak jako příslib příchodu 
Mesiáše. Je to bod či směr, kterým se ubírají 
naše dějiny. Směr vedoucí k nápravě všeho, 
co je na tomto světě špatně. Vnímám jej 
jako pevný bod židovské filosofie dějin; 
je to vrchol, ke kterému se naše dějiny 
ubírají; přestože v našem nynějším světě si 
možná jeho konkrétní podobu nedokážeme 
představit. Jako je pro nás možná obtížně 
představitelná podoba naší další existence 
po smrti.

Daniel Vaněk, kantor Federace židovských 
obcí

Je to pro mě den upomínající na dávno 
minulé, na něco kdysi velkého a skvě-
lého, důležitého, co se ztratilo v prachu 

času. Vlastně si prakticky neumím ani 
představit, jaký byl judaismus, když Chrám 
stál a nebylo to provizorní řešení, jaké už 
dva tisíce let máme. Jestli bude Chrám zase 
někdy stát a za jakých okolností, nevím, ale 
vnímám to jako symbol směřování. Jako 
možnosti obnovy, nápravy, že to jednou bude 
zase všechno v pořádku. K tomu by měl 
každý vnitřně přispět sám, v rámci svých 
možností, a o tom lze na Tiša be-av přemýš-
let. Ten velký konec je ve „vyšších“ rukou.

Kateřina Mikulcová, šéfredaktorka 
časopisu Maskil

Tiša be-av vnímám jako smutnou připo-
mínku tragédií, které potkaly židovský 
národ, ale zároveň jako poučení do 

budoucna a snahu přispět k Tikun olam.
Co se týče znovuobnovení Chrámu, tak 

většina židovského národa doufá a modlí se 
za brzký příchod Mesiáše, s nímž tato obnova 
Chrámu souvisí. Osobně si ale netroufám 
vytvářet vlastní názor, jak a kdy k tomu dojde 
a jak vše bude vypadat. Nepřísluší mi to 
a ráda si vyslechnu názory rabínů.

Silvie Příplatová, studentka oboru judais-
tika-filosofie, organizátorka programů 
v Moishe house

UMĚNÍ

Nečekaný nález
Před prázdninami došlo v jednom zbra-
slavském domě k nečekanému nálezu. 
Pracovníci neziskového družstva, které 
provádí rekonstrukci domu, objevili ve 
vikýři zazděné pravděpodobně kompletní 
dílo židovské malířky Gertrudy Kauders. 
Je možné, že některé z více než třiceti 
obrazů malovala její sestra, dvojče Ema. 
Gertruda zemřela v koncentračním táboře 
v Lublinu. Sestry se před válkou účastnily 
několika výstav a zejména Gertruda 
byla považována za velký a slibný talent. 
V nalezeném souboru děl jsou především 
pastely a akvarely.

Na začátku okupace svěřily sestry 
Kaudersovy rodině Sedláčkových nejprve 
nábytek a později i obrazy. V rodině se 
však na ukryté obrazy časem zapomnělo, 
prateta, která se s malířkami přátelila, 
již také zemřela a nález byl tedy velkým 
překvapením i pro samotného majitele 
nemovitosti.

Všechny obrazy budou předány Židov-
skému muzeu v Praze.O celém příběhu 
sester Kaudersových, rodiny Sedláčkovy 
i významu nalezených obrazů přineseme 
větší článek v některém z podzimních 
čísel Maskilu.

KATEŘINA MIKULCOVÁ

OMLUVA
Milý Maskile, minulý měsíc jste mě požádali, abych 
přispěl do vaší ankety o izraelských aktivitách 
v Gaze. Ačkoliv jsem rád, že jste moji odpověď do 
ankety zahrnuly, musím vás poprosit o vytištění 
opravy. V mojí odpovědi, která byla zaslána 
v angličtině, jsem argumentoval, že „je nemorální 
považovat Palestince za demografický problém, 
ale je nutné k nim přistupovat jako k lidem se stej-
nými právy, jaké mají izraelští obyvatelé a židovští 
osadníci.“ 

Z vaší interpretace mého textu, ale vyplynul 
pravý opak, což je postoj, od kterého bych se 
chtěl veřejně distancovat. Považovat palestinské 
obyvatelstvo za demografický problém je součástí 
vzniklé situace a nepovede k jejímu řešení. Vychá-
zím z perspektivy zaměřené na anti-nacionalismus 
a lidská práva. Předem vám velmi děkuji za pocho-
pení a za zveřejnění korekce. 

S pozdravem, 
Jacob Labendz
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HISTORIE

Saly Ruth Ramler (1894–1993)
První ženou, která na Německé 
univerzitě v Praze získala 
doktorát z matematiky, byla 
Saly Ruth Ramler.1 Narodila se 
10. listopadu 1894 v Kolomei 
v Haliči (dnes Ukrajina). 
Její otec Gerson Ramler 
(1863–1930) byl židovským 
obchodníkem v Kolomei, 
její matka Franziska Ramler 
(nar. 1860), rozená Ro
senblatt, pocházela z židovské 
obchodnické rodiny ze 
Sadagury (dnes Ukrajina). 

Ramlerovým se postupně naro dilo šest dětí: 
Fredryk, Natali (nar. 5. 11. 1887), Ernestine 
(nar. 9. 5. 1889), Rosa (nar. 20. 8. 1891), Leon 
(nar. 21. 9. 1892) a Saly. Celá rodina se hlásila 
k židovské víře a podle poli cejní přihlášky žila 
od roku 1897 na Královských Vinohradech.

Úspěchy nadané Saly
Saly studovala na Německém dívčím 
gymnáziu na Královských Vinohradech, 
dne 7. července 1914 složila s výborným 
prospěchem maturitní zkoušku. Od školního 
roku 1914/1915 do školního roku 1918/1919 
studovala matematiku a fyziku na filoso-
fické fakultě pražské německé univerzity. 
Její zájmy byly poměrně široké, sahaly od 
matematiky přes moderní jazyky, historii 
a filozofii až po sport a moderní tanec.

Dne 29. září 1919 podala na Filosofické 
fakultě Německé univerzity žádost 
o zahájení doktorského řízení a předložila 
doktorskou práci nazvanou Geometrische 
Dar  stellung und Einteilung der Affinitäten 
in der Ebene und im Raume. Dreiecks- und 
Tetraeder-inhalt. Dne 11. listopadu 1919 ji 
profesoři matematiky Georg Alexander Pick 
(1859–1942) a Gerhard Hermann Waldemar 
Kowalewski (1876–1950) hodnotili slo vem 
appro  biert a souhla sili s pokra čová ním 
započatého doktorského řízení. V polovině 
lis topadu se Saly podro bila náročné dvouho-

dinové hlavní rigorózní zkoušce z matema-
tiky, její vý kon zkoušející hodnotili slovem 
ausgezeichnet (vynikajicí).

Vedlejší jednohodinovou rigorózní 
zkoušku z filozofie ab solvovala počátkem 
prosince a opět byla hodnocena ausgezeich-
net. Dne 11. prosince 1919 byla slavnostně 
pro mována doktorkou filozo fie.

Její doktorská práce se nedochovala 
v Archivu Univerzity Karlovy ani v Národní 
knihovně České republiky ve speciálním 
fondu nazvaném Disertace. Nedo choval 
se ani posudek recenzentů, ani stručný 
abstrakt. Práce nebyla referována ani v časo-
pisu Lotos, ani v referativním časopisu Jahr-
buch über die Fortschritte der Mathe  matik. 
Roku 1978 však holandský matematik Oene 
Bottema (1901–1992) publikoval v časopisu 
univerzity v Bělehradu článek nazvaný Equi-
-affinities in three-dimensional space,2 v němž 
jako je diný inspirativní zdroj literatury 
citoval Salyinu „zapomenutou či ztracenou“ 
doktorskou práci. Psal dokonce o tom, že měl 
k dispozici její anglický překlad.

V letech 1920 až 1921 Saly vykonala na 
Německé univerzitě v Praze zkoušku učitel-
ské způsobilosti z matematiky a fyziky 
a získala tak oprávnění k výuce na středních 
ško lách s německým vyučovacím jazykem. 

Krátce pracovala jako středoškolská profe-
sorka matematiky a fyziky na Německém 
dívčím lyceu v Praze II. Počátkem dvacátých 
let si v Praze i v zahraniční rozšiřovala 
a doplňovala své vzdělání, účastnila se 
tělocvičného kurzu v Německu (červenec 
1921), kongresu Němec kých matematiků 
v Jeně (září 1921), podnikla stu dijní cesty do 
Lucemburska (březen 1922) a do Německa 
(leden 1923).

Sňatek s holandským matematikem
Dne 14. července 1923 se Saly v Praze pro-
vdala za Dirka Jana Struika (1894–2000), 
holandského matematika a historika 
matematiky, s nímž se poprvé setkala na 
matematic kém kongresu v Jeně. Jednalo 
se o civilní sňatek, neboť oba snoubenci 
deklarovali, že jsou bez vyznání. Saly svého 
muže následovala nejprve do Holandska, 
potom do Itálie, Německa, Francie, zpět do 
Holandska a konečně v roce 1926 do USA, 
kde získal místo profesora matematiky na 
Massa chusetts Institute of Technology.

V jejich manželství se narodily tři 
dcery: Ruth Rebekka (1928), která se stala 
pro fesorkou matematiky na University of 
Colorado, Anne (asi 1930), která byla středo-
škol skou učitelkou v Arlingtonu, a Gwendo-
lyn (1932), která pracovala jako ekoložka na 
Novém Zélandu.

V prvních letech manželství Saly ces-
tovala s manželem téměř po celé Evropě, 
okouzlovala manželovy kolegy svým šar-
mem, elegancí, vzděláním a znalostmi. Sama 
se pokoušela pracovat v matematice a její 
historii. Zkoumala pražskou pozůstalost 
matema tika Bernarda Bolzana (1781–1848) 
a pomáhala s italským překladem Euklei-
dových Zá  kladů. Struikovi se například jako 
jedni z prvních zabývali otázkou, zda mohlo 
dojít k se tkání Bernarda Bolzana a fran-
couzského matematika Augustina-Louise 
Cauchyho (1789–1857), který pobýval v Praze 
v letech 1833 až 1836 jako vychovatel Jindři-
cha hraběte de Chambord (1820–1883), vnuka 
francouzského krále Karla X. Bourbonského 
(1757–1836). Dospěli k závěru, že jejich 
setkání je nepravděpodobné. Jako hlavní 
argumenty uváděli, že Cauchy byl politic-
kými událostmi (život v exilu) nucen k velké 
opatrnosti, proto se nej spíše nechtěl setkat 
s mužem, který byl v nemilosti rakouských 
úřadů, a dále že v Cauchyho pracích ne exis-
tuje žádný odkaz na Bolzanovo dílo.3 Dnes 
spíše převažuje názor, že se oba matematici 
setkali během jara a podzimu roku 1834 
dokonce několikrát.

Saly Ramler (Praha, 1921)

První německá doktorka 
matematiky v Praze

Saly Ramler Struik a slavný francouzský 
matematik Élie Joseph Cartan (1869–1951) 
v Harvardu, USA (1936)
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Saly nakonec vědeckou práci opustila 
a zcela rezignovala na svoji odbornou dráhu. 
Vyměnila ji za spokojený rodinný život. Plně 
podporovala manžela, pomáhala mu budo-
vat kariéru, doprovázela ho na jeho četných 
přednáškových pobytech a cestách takřka po 
celém světě a obětavě vychová vala tři dcery.

V roce 1977, tj. 58 let po ukončení studia, 
publikovala německy psaný článek na-
zvaný Flächengleichheit und Cavalierische 
Gleichheit von Dreiecken,4 jehož obsah byl 
stručně charakterizován v referativním časo-
pisu Zentralblatt für Mathematik und ihre 
Grenzgebiete. Poznamenejme, že jej pode-
psala jako Saly Ruth Struik, Belmont, Mass., 
USA a uveřejnila s pomocí Paula Bernayse 
(1888–1977), významného anglického mate-
matika a rodinného přítele. Žádnou další její 
matematickou práci se nepodařilo objevit.

Saly Ramler Struik zemřela dne 26. listo-
padu 1993 v Massachusetts ve věku 99 let.

Sourozenci
Zmiňme se ještě krátce o sourozencích 
Ramlerových, neboť je pozoruhodné, že 
z jedné, nepříliš bohaté rodiny získaly tři 
z šesti dětí doktorát na téže univerzitě. 
Ramle rovi byli po všech stránkách zajímavá, 
moderní a kosmopolitní polsko-německo-
-česká rodina. Sourozenci byli velmi 
soudržní, ve studiu i obchodních aktivitách 
se navzájem podporovali, dlouho společně 
bydleli a hradili životní náklady, vzájemně 
si všestranně pomáhali, což se výrazně 
proje vilo ve druhé polovině 30. let a zejména 
v čase druhé světové války.

Natali studovala v letech 1908 až 1913 
Filosofickou fakultu Německé univerzity 
v Praze, kde roku 1913 obhájila doktorát 
filozofie. Stala se středoškolskou profesorkou 
němčiny a angličtiny a až do roku 1939 
působila na Německém dívčím gymnáziu na 
Královských Vinohradech.

Ernestine byla ban kovní úřednicí v Praze. 
Spolu s Natali emigrovala na počátku roku 
1939 do USA. Jejich odchod do zahraničí 
nebyl tak komplikovaný, neboť uměly dobře 
anglicky, německy a fran couzsky, měly k dis-
pozici slušné finanční prostředky a v zámoří 
měly dobře situ ovanou sestru s rodinou, 

která byla schopna jim zajistit vše potřebné 
pro první roky života.

Rosa pracovala jako „soukromnice“, nej-
prve pomáhala otci s rodinným obchodem, 
potom měla vlastní obchod s krajkami, 
následně byla úřednicí, pracovala v sou-
kromém ateliéru ručních prací a nakonec 
se opět věnovala prodeji kra jek. Na konci 
roku 1938 emigrovala do Švýcarska. Odchod 
do zahraničí se sestrami nekoordinovala, 
odjela na „vlastní pěst“. Není jasné, co ji 
k tomuto kroku vedlo, neboť na rozdíl od 
sester nevládla dobře cizími jazyky a neměla 
dostatek finančních prostředků. Pravděpo-
dobně vlivem hluboké deprese pak spáchala 
sebevraždu, utopila se v Curyšském jezeru.

Leon byl v letech 1912 až 1920 poslucha-
čem Filoso fické fakulty a Právnické fakulty 
Německé univerzity v Praze, roku 1920 se stal 
doktorem práv. Na rozdíl od ostatních členů 
rodiny se v době získání doktorátu hlásil ke 
katolické víře. Pracoval jako tajemník firmy 
Griotte podniky, akciová společnost Ludvíka 
Vantocha z Nymburka. Zařizoval její veškeré 
úřední záležitosti, za stupoval její obchodní 
zájmy u nás i v zahraničí a reprezentoval ji 
na meziná rodních ve letrzích a výstavách. 
Kromě práva a účetnictví ovlá dal plynule slo-
vem i písmem německý, český, francouzský, 
anglický a španělský jazyk.

Díky svým obchodním cestám do zahra-
ničí musel vidět, jakým zničují cím problé-
mům čelí němečtí židovští obchodníci. Snad 
se naivně domníval, že je chráněn svým dáv-
ným přestupem ke katolické víře a zákony 
Československé republiky. Svoji situaci začal 
řešit o půl roku později než sestry. Teprve 
v květnu 1939 zažádal o vystěhovalecký 
pas do Velké Británie, vše patrně tehdy 
ztroskotalo na vydání britského víza. V létě 
roku 1940 žádal o vystěhování do USA, svoji 
žádost podpořil zvacím dopisem sestry Saly. 
Ačkoliv obdržel všechny potřebné doklady, 
k vystěhování nedošlo, neboť nastaly vážné 
kompli kace. V září 1940 byl totiž prošetřován 
pražskou policií pro nedodržování cizi-
neckých předpisů – úřady byl považován za 
polského žida, byl odsouzen za neoprávněné 
užívání občanského průkazu a za vydávání 
se za římského katolíka. Po odpykání dvou-

měsíčního vězení mělo následovat jeho 
vyhoštění z území Protektorátu. Dostal se do 
sví zelné situace, z níž nebylo úniku. Každý 
den se musel hlásit na policii, měl jen provi-
zorní průkaz totožnosti a přišel o cestovní 
pas. Ještě koncem října 1941 sháněl doklady 
po třebné k řádnému vystěhování do USA, 
bylo však pozdě.

Dne 30. listopadu 1941 byl transportem H 
pod číslem 851 deportován do ghetta v Tere-
zíně a 1. dubna 1942 trans portem Ag pod 
číslem 85 odvezen do kon cent račního tábora 
Piaski (pobočka Osvětimi), kde byl krátce po 
příjezdu zavražděn.5

MARTINA BEČVÁŘOVÁ 
profesorka na FD ČVUT, dlouhodobě se věnuje historii 
ma tematiky

1 Výzkum životních osudů Saly Ruth Struik je pod-
pořen grantem GAČR č. 18–00449S.
2 O. Bottema: Equi-affinities in three-dimensional 
space, Publications de la Faculté d’Electrotechnique 
de l’Université à Belgrade, Série Mathématiques et 
Physique, no. 603, 1978, str. 9–15.
3 D. J. Struik, R. Struik: Cauchy and Bol    zano in 
Prague, Isis 11(1928), str. 364–366.
4 Viz Elemente der Mathematik 32(1977), str. 137–
143.
5 O životních osudech Saly Ruth Struik a o její 
rodině více viz M. Bečvářová: Doktorky matematiky 
na univerzitě v Praze (1900–1945), Karolinum, Praha, 
v tisku.
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OSOBNOST

Zemřel Claude Lanzmann

Ve čtvrtek 5. července zemřel ve 
svých devadesáti dvou letech 
v pařížské nemocnici režisér asi 
nejpozoruhodnějšího filmu o šoa. 

Devítihodinový dokumentární film nazvaný 
prostě Šoa vznikal dlouhých jedenáct let, ale 
první práce na něm započaly už v šedesátých 
letech. Snímek zcela změnil pohled na mož-
nosti využití filmu pro zaznamenání vzpo-
mínek přeživších, ale i pachatelů šoa. Byl to 
první dokument, který nevyužíval archivní 
záběry, ale jen výpovědi pamětníků. A byl to 
také film provokativní v mnoha ohledech. 
Lanzmann, který se narodil v rodině židov-
ských imigrantů z Ruska, natáčel na místech 
vyvražďování, ale i na nádražích, odkud 
odjížděly transporty. Díky tomu, že byl mezi 
prvními, kdo natáčel vzpomínky pamětníků, 
působí dodnes film šokujícím dojmem. Sní-
mek byl dokončen v roce 1985.

Filmů, které zaznamenávají výpovědi 
pamětníků, časem přibylo. A diváci získali 
dojem, že to už přece všechno slyšeli. Nabízet 
dnes televizi podobný film o šoa je jako nosit 
dříví do lesa. Bohužel. S postupující dobou 
ale ubývá pamětníků a sami stárnoucí 
pamětníci sledovali výpovědi svých souput-
níků a podvědomě je to mnohdy ovlivnilo 
v tom, jak své vzpomínky podávat. Zároveň 
se pachatelé a spolupachatelé válečných 
zvěrstev začali víc obávat reakce jak úřadů, 
tak i jen sousedů nebo rodiny.

Lanzmann navíc zachytil i vzpomínky 
zdánlivě jen přihlížejících lidí, jako byl topič 
vlaku, který vozil vězně do Treblinky. Klást 
některé otázky by už dnes nebylo možné, 
i kdyby žili pamětníci, některé odpovědi 
i otázky se staly jaksi nevhodnými. Ale 
pamětníci již většinou nežijí…

Sám Claude Lanzmann nesnášel, když se 
o tomto jeho filmu mluvilo jako o filmu doku-
mentárním. „V dokumentu oživujete něco, 
co už existovalo, ale v šoa neexistovalo nic.“ 
Natočil ovšem další filmy jako „Izrael, proč?“ 
a „Tsahal“. Poslední film „Čtyři sestry“, který 
zaznamenává svědectví čtyř přeživších, byl 
dokončen přesně den před autorovou smrtí.

Lanzmann stále poukazoval na antisemi-
tismus, který nemizí, a na důležitost znalosti 
historického kontextu, a to nejen samotného 
šoa, ale i kontextu vzniku státu Izrael.

Osobně si vzpomínám na návštěvu Clauda 
Lanzmanna někdy v 90. letech v Praze, kdy 
měl na pražské Židovské obci jakýsi oběd 
a společenské setkání. Protože jsem tehdy 
studovala na FAMU, nějak jsem se na setkání 
dostala. Bylo nás poměrně málo kolem 
velkého oválného stolu v obecní zasedačce. 
Vůbec si nepamatuji, co Lanzmann říkal, ale 
zůstal mi v paměti ten dojem. Budil obrovský 
respekt a vypadal zachmuřeně, i když pil 
kávu. Trochu jsem se ho bála a nebyl to 
žádný bodrý chlapík od filmu. Teď mne mrzí, 
že jsem si toho nezapamatovala víc.

KATEŘINA MIKULCOVÁ


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 komu-
nita, 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 při-
hlásit maximálně 3 fotografie!)

Vítězné snímky vybere porota 
složená z členů redakční rady 
časopisu Maskil

Ceny:
1. místo – kompaktní fotoapa
rát značky Canon
2.–3. místo – vybrané knihy 
z rubriky „Literatura s Davido
vou hvězdou“

Těšíme se na vaše příspěvky!
Redakce časopisu Maskil 
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OSOBNOST

Výstava o zakladateli krav maga 
v Bratislavě
Dne 24. 6. byla v Bratislavě 
upevněna pamětní deska 
bratislavského rodáka 
Imricha Lichtenfelda, který 
je zakladatelem celosvětově 
populárního bojového způsobu 
sebeobrany krav maga. 
V Muzeu židovské kultury byla 
zároveň otevřena i výstava 
o této pozoruhodné osobnosti.

Imrich Lichtenfeld se narodil v roce 1910 
v Budapešti. Rodina se ale brzy přestěhovala 
do Bratislavy, kde jeho otec Samuel Lich-
tenfeld získal místo policejního inspektora 
a zároveň se zde zabýval cirkusovou akro-
bacií a bojovými sporty. Samuel se už ve 
třinácti letech přidal k cirkusu a věnoval se 
zápasení, vzpírání a dalším sportům. Teprve 
později se stal policistou a majitelem Hercu-
les Gymnasia, což bychom mohli přirovnat 
k dnešním posilovnám, kde mladý Imrich 
často cvičil.

Imrich byl členem Národního sloven-
ského zápasnického týmu a v roce 1928 
vyhrál mistrovství Slovenska juniorů 
v zápase a pouhý rok poté se stal také senior-
ským mistrem Slovenska (v lehké a středně-
-těžké váhové kategorii). Téhož roku vyhrál 
národní mistrovství v boxu a také meziná-
rodní mistrovství v gymnastice.

Během třicátých let se začaly objevovat 
antisemitské útoky na židovské obyvatele, 
sportovce nevyjímaje. Spolu s přáteli z řad 
židovských boxerů a zápasníků vytvořili 
jakousi domobranu a bránili útokům na 
židovskou komunitu v Bratislavě. Při pou-
ličních šarvátkách si uvědomil, že sportovní 
bojové postupy nestačí ke skutečné obraně 
a začal vyvíjet vlastní systém sebeobrany. 
V roce 1935 navštívil Lichtenfeld hry 
Maccabi v tehdejší Palestině. Zlomil si ale 
při tréninku žebro a nemohl se her účastnit. 
Základem krava maga se tudíž stala zásada 
„nezranit se“. Situace v Československu se po 
jeho návratu rychle zhoršovala.

Klíčová cesta
V roce 1940 se Imrich Lichtenfeld rozhodl 
nalodit na poslední loď umožňující legální 
odchod židovským uprchlíkům ze Střední 
Evropy. Říční člun Pantcho plul od bulhar-
skou vlajkou. Na poměrně malou loď se vešlo 
na pět set uprchlíků, sedm námořníků a tří-
členná bezpečnostně humanitární hlídka, 
která se snažila cestujícím zajistit aspoň 
minimální bezpečnost. Plavba z Bratislavy 
do rumunské Suliny trvala díky zastávkám, 

naloďování dalších uprchlíků a všemožným 
byrokratickým obstrukcím v přístavech 
neuvěřitelné čtyři měsíce. Mezi cestujícími 
vládly obavy o jejich další osud. V Rumunsku 
na ně nečekala slíbená zaoceánská loď a po 
jistém váhání se kapitán rozhodl plout s pře-
plněným člunem na otevřené moře.

Imrich jako dobrý plavec dvakrát zachra-
ňoval spolucestující, kteří vypadli z lodi. 
Večer 9. října 1940 loď ztroskotala u malého 
neobydleného ostrova. Jako zázrakem nebyl 
nikdo zraněn a všichni se dostali na břeh. Pět 
odvážlivců včetně Lichtenfelda bylo vysláno, 
aby v malém člunu našli pomoc. Po několika 
dnech byla skupina nalezena britským 
průzkumným letounem a všichni trosečníci 
byli převezeni britským námořnictvem do 
Alexandrie. Po vyléčení zranění se Imi Lich-
tenfeld přidává k československým legiím 
a bojuje v Sýrii, Libanonu, Libyi a Egyptě.

Později pokračoval v cestě do Palestiny. 
V roce 1944 Imi začal v Palestině trénovat 
členy Hagany a Palmachu, ale i další bojov-
níky. Jeho oborem byla celková fyzická kon-
dice, plavání, zápas, používání nože a také 
obrana proti útokům s nožem. V roce 1948, po 
vzniku státu Izrael a také oficiální izraelské 
armády IDF, se Imi stal hlavním instrukto-
rem fyzické přípravy a krav magy ve školách 
IDF. Této práci zůstal věrný přes dvacet let, 
během kterých vyvinul a zdokonalil své 
unikátní metody sebeobrany a boje zblízka. 
Imi trénoval osobně jen ty nejlepší.

V šedesátých letech si změnil příjmení na 
Sde-Or, což je překlad původního Lichtenfeld 
= světelné pole. Po odchodu z aktivní služby, 
začal s adaptací a upravováním systému 
krav maga pro potřeby civilistů. Metody 
byly přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly 
všem – mužům i ženám, chlapcům i dívkám, 
každému, kdo by mohl potřebovat zachránit 

svůj život nebo překonat útok s minimální 
újmou. Pro další rozšíření svých metod zalo-
žil Imi dvě hlavní tréninková centra – první 
v Tel Avivu a druhé v Netanji.

I v posledních letech svého života osobně 
pokračoval v tréninku několika nejlepších 
bojovníků a stále trávil hodně času s instruk-
tory v Izraeli i zahraničí. Sledoval vývoj 
a úspěchy svých studentů, motivoval je svou 
osobností a díky svým celoživotním zkuše-
nostem a unikátní osobnosti jim byl vždy 
schopen poradit.

Imi, učitel, bojovník a skvělá lidská osob-
nost zemřel 9. ledna 1998.

Imi, člověk a učitel
Přes působivé úspěchy naplňující celý Imiho 
život byl on sámi spíše opakem svalovce. 
Byl citlivý, humánní a také dobrý posluchač. 
Nepomáhal studentům pouze jako skvělý 
učitel při tréninku, ale také jako spirituální 
mentor. Jeho žáci se s ním radili o profesních 
i osobních záležitostech.

Svým žákům vštěpoval pět základních 
principů: respekt ke každému člověku, 
vyhýbání se nepatřičnému použití síly, 
skromnost, mírumilovné chování, striktní 
dodržování fair play mezi jeho žáky. Někdy 
to vypadalo, že jeho profesionální aktivity 
v oblastech fyzické přípravy mu sloužily jako 
vhodný prostředek pro to, co viděl jako své 
pravé povolání: přispění k výchově mládeže.

Krav maga si získává velkou oblibu také 
v Česku a na Slovensku, cvičí ji běžní občané, 
policisté i vojáci. Málokdo ze širší veřejnosti 
však zná dobrodružný příběh zakladatele 
tohoto bojového systému. Ostatně krav zna-
mená boj a maga dotyk, tedy boj zblízka.

KATEŘINA MIKULCOVÁ 
s použitím materiálů české sekce Krav Maga Global

Imrich Lichtenfeld 
trénuje jednoho ze 
svých svěřenců.
Foto wikimedia
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LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

Inventura
Věnováno dceři Daniele, synům Alonovi 
a Amirovi a jejich rodinám

11. březen roku 1949. Loď Transylvania se přibližuje k izraelským 
břehům, k přístavu Haifa. Zapadající slunce se odráží na střechách 
domů a také moře se třpytí. Jsem nadšena tím, co vidím. Může to 
vůbec být pravda? Tady teď budu žít? Tady se narodí naše dítě, které 
nosím? Podle jeho pohybů cítím, že i ono je nadšené.

Stojíme na palubě, objímáme se a Petr mi šeptá: „Tady ti postavím 
dům se zahrádkou a květinami. Tady přivedeme na svět děti, které 
nepoznají utrpení a zlo lidí.“

Ještě před čtyřmi roky jsme bojovali o holý život – ale byli jsme 
mezi těmi šťastnými, kteří přežili. Vrátili jsme se domů a mysleli si, že 
všechno bude zase jako dřív. Ale skutečnost byla jiná.

15. května 1948 jsem v Praze na Židovské obci spolu s dalšími lidmi 
poslouchala v rádiu Davida ben Guriona, jak vyhlašuje stát Izrael. 
A poznala jsem Petra. Šli jsme potom oslavovat do kavárny Mánes, na 
nábřeží Vltavy…

Uběhlo 68 let a já sedím v domě, který Petr postavil, tak, jak mi 
slíbil. Píšu a vzpomínám. A zamýšlím se nad tím, jak moc ovlivnila 
politika naše životy.

Po všechny válečné roky, v Terezíně, v koncentrácích, jsme očekávali 
den, kdy se vrátíme domů, do Prahy, a život bude pokračovat tam, kde 
byl přerušen. Tak jsme si to představovali. Ale naše naděje se promě-
nila v odlišnou realitu. Nástup komunismu pro nás zničil jakoukoli 
možnost života v Československu. Pochopili jsme, že pod touto 
vládou nemáme co pohledávat. Cítili jsme se ohroženi, báli jsme se 
budoucnosti, která měla opět příchuť antisemitismu.

Přemýšleli jsme a přemýšleli, a nakonec se rozhodli, že nemáme 
na výběr – musíme Československo opustit.

V malém Petrově bytě v Praze jsme začali s přípravami. Povolení 
k opuštění Československa, doklady a úřední listiny. Byrokracie 
slavila v těch dnech svůj svátek. Dostali jsme seznam, kolik a čeho je 
povoleno vzít s sebou: dva páry bot, šest párů ponožek…

Petr vytáhl velice elegantní černý kufr a oznámil: „Můj tatínek 
koupil tento kufr v Itálii v roce 1918, když byl propuštěn z italského 
zajetí. A v roce 1940, než jsme odešli do terezínského ghetta, ho 
maminka dala paní, která jí pomáhala v domácnosti, poté, co do něj 
sbalila trochu našeho oblečení a povlečení, o kterém se domnívala, že 
ho budeme potřebovat, až se vrátíme po válce domů.“

Paní ten kufr Petrovi skutečně po válce vrátila i se vším, co v něm 
bylo, a my do něj nyní v roce 1948 balíme věci na cestu, o které 
nevíme, co nás na ní vlastně čeká.

Paní Eva Erbenová (roz. Löwidtová) se 
narodila v roce 1930 v Děčíně a od roku 
1936 žila s rodinou v Praze. Poté, co přišla 
válka a ona byla i s rodinou deportována, 
přežila postupně útrapy ghetta Terezín 
i koncentračních táborů Osvětim a Gross 
Rosen a podařilo se ji uniknout také 
z tzv. pochodu smrti. Oba její rodiče 
i většina členů širší rodiny zemřeli během 
holokaustu. Nyní žije v Aškelonu v Izraeli 
a letos na podzim oslaví své 88. narozeniny.

Životní příběh Evy Erbenové je dnes dobře 
znám z knih, které sama zpracovala a které 
vyšly i v několika překladech do dalších 
světových jazyků: Vyprávěj, mámo, jak to 
bylo (1994), Sen (2001) a Život Evy L. (2013).

Text s názvem Inventura, který vám 
přinášíme na následujících stranách, nebyl 
doposud nikde publikován. Eva Erbenová 
jej sepsala po smrti svého manžela roku 
2017 a s jejím laskavým svolením jej nyní 
otiskujeme společně s fotografiemi z jejího 
rodinného alba. (S ohledem na historicitu 
některých snímků prosím omluvte jejich 
sníženou kvalitu. Děkujeme.)

ReDakce

Začátek stavby 
domu
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Ostatně není těžké balit, mnoho toho nemáme. Dokonce jsem 
tehdy neměla ani kabát…

I výše hotovosti, kterou jsme si směli vzít, byla omezená a my jsme 
nevěděli, jak dlouho budeme muset čekat v Paříži, z čeho vlastně 
budeme žít. A zda nakonec pojedeme do Izraele nebo do Austrálie 
a co vše nás na cestě potká.

V té době se v novinách hodně psalo o tom, jak je Berlín zničený, 
včetně továrny, která jako jediná dříve dodávala do celé Evropy speci-
ální špendlíky potřebné k uchování preparovaných vzácných motýlů. 
Zpráva v novinách také sdělovala, že přírodovědné muzeum v Paříži 
takové špendlíky naléhavě hledá.

Petr zjistil, že jedna malá dílna v Opavě vyrábí stejné špendlíky, 
a tak jsme několik krabiček koupili s úmyslem vzít je s sebou do 
Paříže a prodat je tam.

Samozřejmě nebylo povoleno vyvážet toto zboží z Českosloven-
ska. Přemýšleli jsme, jak krabičky zabalit, aby si jich pohraničníci 
nevšimli, kdyby náhodou otevřeli náš kufr.

Nebylo mi ještě osmnáct a musela jsem mít poručníka – byl 
jím dr. Ervin Winterminz. Jeho přítel dr. Kurt Wehle bojoval za 
navrácení židovského majetku, který nacisté zabavili a současná 
prosovětská vláda převzala. A Kurt ji neváhal zažalovat a soudit se 
s úřady. To se samozřejmě vládě nelíbilo a vydali na něj zatykač. Ale 
kdosi, kdo byl Kurtovi zavázán, ho varoval, že ho plánují nad ránem 
zatknout.

V tentýž den tedy Kurt, jeho manželka a roční dcerka odešli jako 
na procházku. Šli však na Wilsonovo nádraží a tam nastoupili do 
vlaku, který jel přímo do Paříže. Bez zavazadel, aby nevzbudili pode-
zření, protože se báli, že je sledují.

My jsme teď byli požádáni, abychom jim přivezli trochu oblečení, 
plenky a také nočníček. Tehdy nás napadlo, že bychom mohli kra-
bičky se špendlíky uschovat do nočníku spolu s plenkami, oblečky 
a našimi ponožkami. Už jsme byli s balením téměř hotovi, když se 
Petr podíval a pronesl: „To vypadá nádherně.“ Poté se otočil a na chvíli 
zmizel. Vrátil se s československou vlajkou, kterou schovával ve 
skříni, pokryl jí celý obsah kufru a zavřel ho.

Příštího rána jsme opustili Prahu. Nastoupili jsme do vlaku směr 
Paříž s obavami v srdci, co nás asi čeká. Před dvěma dny jsem zjistila, 
že jsem těhotná. Vlak se rozjel a naše oči hladily domy a stromy 
i rybníky, které jsme pozorovali za oknem. Každý z nich se hluboko 
vrýval do naší paměti. Mlčeli jsme a asi mysleli na totéž. Dorazili jsme 
na hranici. Vlak zastavuje.

Těžké kroky pohraničníků jsou slyšet v chodbičce. Dveře se roz-
letí. Nervozita…

A přišel ten okamžik! Voják ukázal na náš kufr. Petr ho sundal 
a otevřel. Já ani nedýchám a sleduji celníka, který, když uvidí vlajku, 
podívá se na nás zářícíma očima. Vidím v nich slzy. Říká: „V pořádku,“ 
a odchází.

Petr dává kufr znovu nahoru, podívá se na mě, vztáhne ke mně 
paže a obejme mě objetím, které není z tohoto světa. „Podařilo se,“ 
zašeptá, „šťastnou cestu!“

Paříž, září 1948. Ráno vystupujeme na Gare d’Est s naším kufrem. 
Trochu unaveni a zmateni vším tím hlukem a ruchem okolo. Kam 
teď?

Míjeli jsme obchod se zeleninou. Množství barev a vůní. Petr se 
nadchnul banány, ukázal na ně a řekl: „Až budeme mít peníze, tak si 
je koupíme.“ Ještě nikdy jsme neviděli trsy banánů.

O kus dál v ulici jsme objevili hotel. Nevypadal příliš lákavě, ale 
přesto jsme tam vešli a objednali si pokoj v pátém patře bez výtahu. 
Petr táhne kufr do depresivního pokoje. Říká: „Nevadí. Jednu noc tu 
přečkáme a zítra uvidíme. Pojď, půjdeme hledat to muzeum a toho 
člověka, který snad koupí ty špendlíky, ať máme trochu peněz.“

Vyšli jsme z hotelu, ale na ulici se mi zatočila hlava, najednou bylo 
okolo mě černo a šly na mě mdloby.

V nedalekém bistru jsem se vzpamatovala po šálku kávy a croi-
ssantu. Petr se usmál a káravým hlasem pronesl: „Co mi to děláš? Já 
mluvím a mluvím, a ty mi neodpovídáš.“ Typická reakce, charakteris-
tická pro mého milého, který zvládne vše.

Našli jsme muzeum i dotyčného pána – byl to baron von Breuning. 
Přijal nás krásně a koupil část špendlíků. Pak nás doprovodil na zpá-
teční cestě do hotelu. Vyprávěl nám, že patří do rodu Habsburků, ale 
protože se oženil s dívkou, která nebyla šlechtického původu, rodina 
jej vydědila. Stal se tedy profesorem, odborníkem na motýly a vzácný 
hmyz a ředitelem oddělení hmyzu v pařížském muzeu.

Když posléze viděl, kde jsme se ubytovali, řekl: „Zde nemůžete 
zůstat!“ Energicky zrušil naši rezervaci a vzal nás do hotelu De Suez 
na bulváru Strassbourg, kde bydlel se svojí ženou Martou.

Po celou dobu, co jsme byli v Paříži, nám tito Breuningovi byli 
vzácnými přáteli. Našli jsme v nich lidi, kterým záleželo na našem 
osudu. Snad v nás viděli své děti, které sami nikdy neměli. Marta se 
starala zvláště o to, aby mě živila všemi možnými druhy mořských 
plodů a ryb, a já jsem byla hypnotizovaná baronem, jak si vždy zapálil 
cigaretu, po celou dobu ji nevyndal z úst a přitom mu z ní popel 
nespadl na zem.

Kurta a Hanu Wehleovy jsme našli v Malmaison, na předměstí vzdá-
leném několik desítek kilometrů od centra Paříže. Žili v malém bytě, 
který jim poskytl Joint – organizace pomáhající Židům, a Kurt dostal 
hned zaměstnání na Židovské obci.

Nočníček byl přijat s velkou radostí a malá Eva nám hned ukázala, 
že ví, jak ho používat.

Kurtovi a Haně bylo už kolem čtyřiceti a pro oba to bylo druhé 
manželství. Do terezínského ghetta přišli jako oddaní, ale jejich part-
neři nepřežili. Nám se tehdy zdáli už velice staří…

Hana si hned všimla, že jsem těhotná, a když se dověděla, že od 
odjezdu z Prahy jsem nebyla u lékaře, zařídila mi návštěvu u dr. 
Nersona, který zcela zadarmo, jen z dobroty srdce, se pak po dlouhé 
měsíce staral o můj krevní tlak.

Také se stalo téměř pravidlem, že v pátek jsem šla do Rue des 
Rosiers v židovské čtvrti, koupila tam kapra a chalu a vlakem jela do 
Malmaison k Haně. U ní jsem si taky užívala horkou vanu, což byl 
v té době skutečný luxus. A hlavně jsem u ní pociťovala vůni domova, 

Dům 
Erbenových 
v Aškelonu
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kterou jsem už téměř zapomněla. Hanina starostlivost a láska, téměř 
mateřská, byly pro mne jak voda pro zvadlou květinu.

K večeru vždy dorazili Kurt a Petr a v místnosti, která sloužila 
téměř všemu, byl již prostřený stůl. Povídali jsme, vzpomínali a plá-
novali dlouho do noci, až nás nakonec odvezl poslední vlak zpět do 
centra města.

31. října 1948 jsme byli oddáni na pařížské radnici.
Jako svatební dar jsme od Kurta a Hany dostali vstupenky na 

Verdiho operu Aida. Od toho dne uplynulo už 68 let, ale ještě nyní 
cítím vzrušení, když nás v duchu vidím, jak stoupáme po schodišti 
v budově opery a vnímáme třpytící se světlo na křišťálových lustrech 
a celou tu sváteční atmosféru.

Na několik hodin jsme se vzdálili ze světa, v němž pro nás nebyla 
jistá budoucnost, a prostě jsme si užívali, zvláště když se na jevišti 
objevili dva živí sloni! Všechno vidím, jako by to bylo včera.

Tehdejší dny byly pro nás plné očekávání, rozhodování, tápání 
a pochybností.

Jak a kde máme začít náš nový život? V Izraeli se bojovalo 
a nebylo tam vůbec bezpečno. V Austrálii sice antisemitismus 
dřímal, ale byl přítomný. USA, Amerika, nás vůbec nelákala. Petrův 
bratr Pavel odešel do Izraele s mládežnickou skupinou již před 
2. světovou válkou a teď nám psal dopisy plné naděje, že problémy 
s Araby skončí, že nás očekává, že má malý domeček, místo pro nás, 
a že můžeme u něj být.

Mé břicho se zvětšovalo… Kde se narodí to, co roste v mém těle? Je 
potřeba se rozhodnout. Čas nás tlačí.

A tak jsme se rozhodli: pojedeme do Izraele…, ať se děje, co se děje!

Prodali jsme moje vízum do Austrálie za 70 dolarů. Za tyto peníze 
Petr koupil lodní lístky do první třídy na loď Kedma – měla vyplout 
z Marseille šestého února.

V těch dvou měsících, co nám zbývaly, jsme si užívali okouzlující 
město Paříž. Objevovali jsme bohatou historii, úžasná umělecká díla, 
Louvre, navštívili jsme všechna ta „šťavnatá“ místa Paříže tehdejší 
doby.

Rozhodnutí, že skončíme se životem emigrantů, nám přineslo 
úlevu. Doprodali jsme zbytek špendlíků. Breuningovi se velice sna-
žili nás přesvědčit, abychom zůstali ve Francii, dokonce nám chtěli 
koupit malý dům nedaleko od nich na předměstí Paříže, jako půjčku 
s neurčenou dobou splatnosti. Tak moc chtěli, abychom nejeli do 
Izraele, ale my jsme nemohli jejich návrh přijmout.

Náš kufr změnil obsah: ne špendlíky, ne plenky, ale velká zasklená 
krabice, dar od barona, v níž byli našimi špendlíky připevněni vzácní 
motýli neuvěřitelných barev a která zdobila ještě dlouho náš pokoj 
v Izraeli.

4. února 1949 jsme brzo ráno vyjeli směr Marseille. Dorazili jsme 
tam, slunce svítilo, krásný den. Šli jsme rovnou do kanceláře pla-
vební společnosti a tam nás čekalo nepříjemné překvapení. Úřednice 
se na nás užasle dívala: „Měli jste rezervaci na loď Kedma, ale ta 
vyplula před dvěma dny.“ Kvůli počasí odjela dříve.

„A proč jste nám nedali vědět?“ ptá se Petr a nedostává odpověď. 
Prostě zapomněli.

Jsme zmateni.
„Já vás tedy napíšu na loď Transylvania, která odplouvá 6. března. 

Je to dokonce i lepší loď,“ uklidňuje nás ta paní. Co tu ale budeme 
dělat ještě měsíc? Nemáme peníze. Nemáme nic.

Úřednice najde řešení: „Pošleme vás do utečeneckého tábora 
v Bandolu, můžete být tam.“

Zůstáváme tedy zatím v Marseille a telegrafujeme Kurtovi do 
Paříže, aby nám poslal trochu peněz. Ubytovali jsme se v hotelu De la 
Rosa na bulváru Garibaldi.

Večer jdeme do přístavu, který překypuje ruchem a cizokrajnými 
vůněmi. Posadili jsme se k jednomu ze stolečků a objednali polévku 
bouillabaisse.

Přístav nás hypnotizoval. Moře! Bylo to mé první setkání 
s mořem. Jenom se díváme, dýcháme a jíme.

Vrátili jsme se do hotelu unaveni a okamžitě usnuli. Uprostřed 
noci mě probudil déšť a hromobití. Vstala jsem, abych zavřela okno. 
Ale jak jsem se dotkla žaluzie, která byla značně vachrlatá, spadla 
s obrovským rachotem z třetího patra dolů na chodník. Naštěstí tam 
nikdo nebyl. Petr spí. Vrátila jsem se do postele vedle něj, pod společ-
nou peřinu, přetáhla jsem ji přes naše hlavy. Nechtěla jsem nic vidět, 
nechtěla jsem nic slyšet, jen spát.

Ráno jsme nastoupili do autobusu, který nás dovezl do Bandolu. 
Na břehu moře mezi dunami jsme viděli z dálky tábor, baráky…

Zkoumáme okolí, Petr pokládá kufr a říká: „Posaď se, dojdu se 
tam podívat.“ Sleduji ho pohledem, dokud nezmizí v jedné z budov. 
Vidím ale, že se rychle vrací, a jak se blíží, mává na mě a říká: „To je 
předělaný koncentrační tábor!“

Jdeme do městečka.
U moře stojí malé domečky a na řadě z nich je cedulka: Místnost 

k pronajmutí.
Petr zazvoní na zvonek, ve dveřích se objeví žena a ptá se: „Ano, 

prosím? Máte zájem o pokoj? Pojďte dál.“
Ukazuje nám pokoj, který předčí všechno naše očekávání. Bílá 

postel. Okno s výhledem na moře, stůl a dvě židle. Květované závěsy, 
které se pohupují v mírném vánku vanoucím od moře.

Petr se ptá: „Kolik stojí tento pokoj?“ A já dodnes slyším odpověď: 
„Padesát franků.“

Zda to bylo na týden, měsíc nebo na den, si už nevzpomínám.
Byli jsme unavení, hladoví, a ten pokoj byl tak krásný!
Paní odešla a asi za dvacet minut se vrátila se dvěma talíři 

polévky, košíčkem chleba a džbánem vody.
„Mangez, bon apetit,“ usmála se. Zjevně pochopila, komu prona-

jala pokoj.

Celý měsíc jsme tam bydleli s rybáři. Petr se dokonce pod jejich 
vedením pokoušel lovit ryby. Jednoho dne přinesl mořskou hvězdici. 
Nalakovali jsme ji bezbarvým lakem na nehty a dovezli do Izraele 
v našem kufru, který pak příšerně smrděl.

Když dnes vzpomínám na onen čas, říkám si, že to byl dar osudu, 
že nám loď Kedma ujela, a tím nám poskytla měsíc jedinečných dní, 
přestože nejistota, co nás čeká v budoucnosti, nám nedovolovala si to 
skutečně užívat.

Protože jsme neutráceli nic za jídlo a rybáři nám dávali ryby 
zadarmo, přišel Petr s nápadem: „Co kdybychom si udělali líbánky 
a jeli na Côte d’Azur? Všechno je tu tak blízko. Místa, o kterých jsme 
jenom četli a netušili, že se sem někdy dostaneme a uvidíme je.“

Těžko si dnes představit, jak jsme to dokázali. Žádný organizovaný 
výlet s objednanými hotely. Prostě jsme jeli autobusem a na nějakém 
místě vystoupili.

Naše první zastávka byla Cannes. Přijeli jsme tam v době slavného 
karnevalu a byli jsme nadšeni, když jsme viděli, kolik lidí se dovede 
tak spontánně radovat. Viděli jsme zářivý svět, hotely na promenádě 
v Nice, které jsme znali jen z románů.

V Monte Carlu Petr dokonce hodil nějaký peníz do hracího auto-
matu, který nás k našemu velkému překvapení odměnil několika 
franky. Petr řekl: „Tak to funguje. Nejdříve něco dají, aby lidi nalákali, 
a pak člověk o všechno přijde.“

Vzali jsme si tu malou výhru a pokračovali do Mentonu. Tam jsme 
poprvé v životě viděli pomeranče na stromě a Petr mi jeden utrhl. 
Jeho kůru jsem si schovala a objevila ji v tašce v Haifě.

Po týdnu jsme se vrátili do Bandolu. Na pobřeží jsme potkali rodinu, 
která také čekala na Transylvanii. Měli pětiletou dcerku, spřátelili 
jsme se. Ukázalo se, že pán je dr. Pelzmann, gynekolog. Jaký dar 
z nebes pro mě! Budu mít po cestě doktora!

A osud tomu chtěl, že když jsem 1. května 1949 v nemocnici Ram-
bam v Haifě rodila naši první dceru Dani, byl mým porodníkem právě 
on.

Bandol jsme poznali se všemi jeho uličkami. Objevili jsme dům, na 
kterém byla deska oznamující, že tam žil a zemřel Louis Lumière, 
zakladatel kinematografie.
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Také Thomas Mann a Franz Werfel našli ve městě útočiště poté, co 
se v Německu dostali k moci nacisté.

I my jsme tam našli útočiště…

6. března 1949 jsme se s Bandolem rozloučili a nastoupili v Marseille 
na loď Transylvania. Vyplouváme. Stroje začínají pracovat, voda silně 
šumí a… vyjíždíme na širé moře.

Lodní siréna prořízne vzduch, jako by říkala šalom. Ano, šalom 
Evropě…

Měli jsme svoji vlastní kajutu v první třídě. V druhý den naší plavby 
přišla bouře. Vysoké vlny se přelévaly přes palubu. V jídelně byly 
stoly přivázány k podlaze železnými řetězy, přesto se uvolnily a tan-
čily z rohu do rohu. Dělalo to neuvěřitelný rámus.

Lidé postupně nabírali ve tváři zelenou barvu.
Petr usoudil, že za této situace je nejlépe pobývat na přídi a vyrov-

návat pohyby lodi pohybem těla. Ale kvůli vysokým vlnám, které nás 
málem spláchly, jsme se rychle vrátili do kajuty.

V kajutě máme palandu, já ležím dole a držím se po stranách. 
Loď se houpá jako skořápka. Petr otvírá kufr, vyndává z něj všechny 
kravaty, bere jednu po druhé a spojuje je uzly, které se zjevně naučil 
u skautů, až je z kravat jedno dlouhé lano. Tím mě přivazuje k posteli 
a říká: „Aby ses neskutálela.“ A já si pomyslím: Jestli se ta loď potopí, 
já tady budu připoutaná k posteli. Po tom všem, co jsme prožili 
a podařilo se nám zůstat naživu, po pochodu smrti, se utopíme v hlu-
binách moře!

Druhého dne ráno bylo všechno pryč. Nebe bylo jasné, moře 
klidné, na palubě se objevila lehátka. Je neuvěřitelné, jak rychle se 
život proměňuje.

Vracím se na začátek tohoto vyprávění: je 11. března 1949 odpoledne, 
naše loď přistává v Haifě!

Zuří chamsín, horký vítr fouká a vyčerpává. Okolo mě mluví 
a křičí lidé v řeči, které nerozumím. Ale vtom k nám přichází muž 
a ptá se: „Taxi?“ Tomu rozumíme a rychle přisvědčujeme, ano, pryč 
odtud!

Cesta není moc pěkná. Nemluvíme. Řidič zastavuje na prašné cestě. 
Nešer. To je ta adresa. Pavel nás čeká venku. Okamžik nabitý elektři-
nou. Deset let uplynulo od chvíle, kdy se bratři rozloučili. A svět se 
úplně změnil.

Kde je byt? Kde Pavel bydlí? Nevidím žádný dům. Vidím jen vel-
kou dřevěnou bednu. A do ní nás Pavel vede.

Primitivní postel, stůl a dvě židle. Místo skříně čtyři hřebíky ve 
zdi a na nich visí Pavlovy šaty. Žádná voda, studna je venku. Žádný 
záchod, také jen venku.

Později jsem se dozvěděla, že takové bedny byly vlastně kontej-
nery, ve kterých si přiváželi nábytek ti, jimž se podařilo včas utéct 
z Německa. A tyto kontejnery se později proměnily v lidská obydlí.

Začíná se stmívat. Bratři se přesunuli do „dveří domu“, ponořeni 
do minulosti. Otázky nebraly konce.

Uložila jsem se na jedinou postel a naslouchala. Došla jsem 
k závěru, že ačkoli si Pavel ušetřil holokaust, nejsem si jistá, zda tím 
něco získal. Vše bylo tak smutné.

Převalovala jsem se v pichlavé posteli, hladila si své velké břicho 
a tiše jsem plakala.

Někdy v noci jsem cítila, jak se Petr vmáčkl vedle mě do té úzké 
postele.

První ráno v Izraeli. Slunce září, modré nebe bez jediného mráčku. 
Pavel nám nechal vzkaz: Šel jsem koupit rohlíky.

Mezitím jsme se umyli u studny na dvoře, Pavel se vrátil s peči-
vem, chalvou a třemi skleničkami lebeni. Pro mě, z ráje!

Ještě jsme ani nedosnídali a dorazil Jack, manžel Nurit, Petrovy 
sestřenice, který se do Izraele přistěhoval v roce 1938, bojoval v něko-
lika válkách, sloužil v armádě a stal se učitelem.

Jack a Nurit žili ve čtvrti Kirjat Chajim. Jack pro nás přišel, pro-
tože rozhodl, že v mém stavu nemůžeme zůstat u Pavla, a ubytoval 
nás u nich v domě v nájmu.

V tehdejší době bylo velice těžké najít byt – Izrael nebyl připraven 
a schopen absorbovat takové množství přistěhovalců.

Asi po třech měsících nás potkalo štěstí: získali jsme v Kirjat Chajim 
pronájem malého bytu u rodiny Sternbergovy na ulici Tet Vav 14. 
Jejich dcera Dalia, která byla o několik let mladší než já, byla klaví-
ristkou a později jedinou dirigentkou v Izraeli. Jednou jsem dokonce 
byla na jejím koncertě, který dirigovala v Praze.

Náš byteček měl malý kuchyňský koutek, ale záchod a koupelna 
byly společné s majiteli celého bytu. Bylo potřeba hodně skromnosti, 
trpělivosti a porozumění, abychom se vyhnuli potížím. Ale byli jsme 
spokojeni s tím, co máme. Konečně jsme byli sami, my tři.

Petr sehnal zaměstnání v loděnici. Z první výplaty, sedmdesáti 
izraelských liber, koupil dvě židle od nějakého Araba. U cesty našel 
čtyři cihly, na ně položil náš věrný kufr, já jsem jej přikryla šátkem – 
a měli jsme stůl. Dvě železné postele s pichlavými matracemi jsme 
dostali od Židovské agentury, postýlku pro naši holčičku nám věno-
val jeden příbuzný.

Neméně důležité bylo, že jsme z prvního platu také splatili dluh 
Kurtovi v Paříži. Zůstali jsme v kontaktu po celý život. I poté, co se 
odstěhovali do New Yorku. Tam jsme je i navštívili a náš nejmladší 
syn Amir si dokonce zahrál šachy s Hankou.

Jednoho dne nás navštívila Kity Koretzová, přítelkyně z Prahy. 
Před druhou světovou válkou její rodiče vlastnili velký a známý 
galanterní obchod – knoflíky, nitě, tkaničky.

Po válce se Kity vrátila z Terezína s maminkou a bratrem, který se 
stal sportovním hlasatelem v rozhlase a byl posluchači velice oblí-
ben. Zůstal jim i krásný byt a my jsme tam trávívali deštivé neděle 
hraním Monopolů.

Kity nyní stojí v naší místnosti v Haifě, rozhlíží se a na její tváři 
vidím, že se jí to moc nelíbí.

Udiveně se ptá: „To je vše, co máte?“ Tehdy jsem měla dojem, že 
jsme se víceméně zařídili. Měli jsme to, co jsme potřebovali.

Nereagovala jsem na to, co řekla, a ona pokračovala: „My s mamin-
kou bydlíme v Tel Avivu. Dostali jsme jednu místnost u strýčka.“ 
Ukázalo se, že její strýček byl z Jeruzaléma a v Izraeli byl známým 
výrobcem nití. „Z Prahy jsme si přivezli kontejner se vším naším 
nábytkem, který nyní stojí v jaffském přístavu, a my platíme každý 
měsíc skladné, protože pro něj nemáme místo. Nechcete z něj něco?“

Z rodinného alba 
Evy Erbenové
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A tak jednoho krásného dne přijelo do ulice Tet Vav nákladní auto 
a přivezlo křesla a pohovku potažené zeleným sametem, skleněný 
stůl, velký prádelník, stojací lampu…

Byla jsem z toho celá zmatená: Jak nacpeme všechen tento luxus 
do naší malé místnosti, když se nám v horkém počasí vlastně vůbec 
nehodí?

Petr měřil a přemýšlel, přesouval a všechno nějak zorganizoval. 
Ale místnost byla přecpaná a já jsem snila o jednoduchém nábytku, 
který byl tehdy v módě, bylo to něco jako dnes IKEA. Petr s typickým 
optimismem uklidňoval: „Počkej, až budeme mít normální dům, tak 
se všechno urovná.“

Normální dům byl však od nás vzdálen několik světelných let.
Zapsali jsme se do čtvrti v Kirjat Jam, zaplatili jsme 300 liber 

zápisné, které nám dal Pavel, a s napětím jsme sledovali počátky 
výstavby nových domů. Po nějaké době jsme ale zjistili, že stavba 
vůbec nepokračuje. Vše stálo opuštěné.

Ukázalo se, že stavební podnikatel utekl do New Yorku. Nesplnil 
své závazky a my jsme přišli o peníze.

Ale i z toho jsme se vzpamatovali.

Petr se rozhodl hledat zaměstnání, které by nám poskytlo i bydlení. 
Proto se obrátil na stavební společnost Solel Boneh v Tel Avivu. Byl 
ochoten přijmout jakoukoliv práci a samozřejmě i opustit Haifu.

A tak byl poslán do Beerševy, města na okraji pouště Negev. Přijel 
tam v den, kdy řádil příšerný chamsín a všude vířil jemný písek. 
V tehdejší době nebyla vegetace ani zástavba, která by písek pohlco-
vala, a lidé v důsledku písečných bouří velmi trpěli.

Petr rozhodl, že to není vhodné místo pro rodinu. Vrátil se do Solel 
Boneh a tam mu nabídli možnost práce v Aškelonu, kde firma Juval 
Gad právě stavěla továrnu na zavlažovací potrubí pro Negev. Spolu se 
zaměstnáním nám slíbili ubytování v tzv. švédském domku.

Petr odjel a já jsem zůstala sama s Dani v Haifě. Odloučení trvalo 
několik týdnů a bylo pro nás velice těžké. Od okamžiku, kdy jsme 
opustili Prahu, jsme byli stále spolu. Čekala jsem nedočkavě, kdy od 
Petra dostanu pohlednici. Telefony tehdy nebyly.

1. května 1951 jsme se konečně přestěhovali z Haify do Aškelonu. 
Dani měla právě dva roky, v ruce držela hadrovou panenku, dárek 
k narozeninám.

Jízda autem naloženým naším nábytkem z Kirjat Chajim do Aške-
lonu trvala tehdy šest hodin.

Aškelon v roce 1951 byl značně arabský.
Na okraji návrší stálo osm domků firmy Juval Gad, vždy půl 

domku pro jednu rodinu.
Nastěhovali jsme se spolu s Urim a Avivou Gazitovými, kteří 

přijeli druhým autem. Uri pocházel z Mexika, kam jeho rodiče utekli 
před válkou z Německa, a byl zvyklý mluvit německy. Aviva, tehdy 
v pokročilém stupni těhotenství, byla rodačka z Izraele a mluvila 
jenom hebrejsky.

A byla to právě ona, od koho jsem hebrejsky učila.
V našem domě bylo vždy co jíst. Ze starých šábesových chalot 

jsem dělala sekanou. Jsou věci, které mě naučila válka. A když nebyly 
brambory nebo rýže, udělala jsem české knedlíky. Tehdy to zde bylo 
neznámé jídlo. Aviva se mu jednou divila a chtěla vědět, jak dělám 
to těsto. Nerozuměla jsem, co je hebrejsky becek. A tak Aviva vzala 
do ruky trochu mouky, přidala vodu, smíchala to a řekla: „Podívej, 
becek – těsto.“

Domek voněl přírodním nenalakovaným dřevem. Nebyla v něm 
ani elektřina, ani tekoucí voda. Tu jsme chodili čerpat do nedaleké 
studny. Elektřinu nám poskytoval generátor, který nám dala k dispo-
sici továrna.

Neměli jsme ledničku – mám na mysli skutečně ledničku, ne 
mrazničku. Aviva obdivovala náš nábytek a překvapilo ji, že lednička 
chybí. Hned mi nabídla jednu přihrádku ve své ledničce. A já jsem jí 
to nezapomněla až do jejích posledních dnů.

Aviva taky objevila potravinový obchod pana Alfonsa. Krásný muž, 
pocházel z Maroka. V jeho obchodě bylo mnoho dobrého a vždycky 
jsme tam něco našli. Jednoho dne, když jsem byla v obchodě s Dani, 

tehdy ještě v kočárku, Dani začala plakat a já ji česky utěšovala. V tom 
vešla do prodejny mladá žena. Neznala jsem ji, ale ona se usmála 
a povídá: „Ty jsi z Čech?“ Ukázalo se, že je to Alfonsova manželka 
a pochází ze Slovenska. Byla blondýnka s modrýma očima a právě 
těhotná. Holčička, která se jim tehdy narodila, byla v budoucnosti 
učitelkou našeho Amira.

Společnost v Aškelonu byla velice různorodá. Naším doktorem byl 
dr. Krause z Berlína, jeho manželka Rubi pocházela z Libanonu. Jedni 
přátelé Avivy, které jsme navštívili, byli vojenský velitel a jeho man-
želka. Na toaletě jsem viděla, že jako toaletní papír jim slouží stránky 
Tolstého románu Vojna a mír.

Žili jsme na jihu. Naši přátelé z Haify byli daleko, slovo jih jim 
znělo strašidelně. Horko, blízko k hranicím, trochu nebezpečno – 
a tak nás zpočátku ani jeden z nich nenavštívil. Přijeli až později, 
když se poměry zklidnily.

V roce 1953 se naše rodina rozrostla – narodil se nám syn Alon.
Cítili jsme, že je načase, abychom měli svůj vlastní skutečný dům.
Během asi dvou let začala výstavba čtvrti na předměstí, kde až do 

té doby byla jen písečná půda. Ale my jsme neměli peníze, abychom 
se zapsali mezi čekatele. Petr se tedy rozhodl, že koupí jenom půdu 
a dům bude stavět sám. Vzali jsme si půjčku od banky, 900 liber. Po 
řadu let jsem pak nosila každý měsíc do banky splátku pět liber, panu 
Adivimu, který tam tehdy byl ředitelem.

Uri a Aviva už bydleli v jednom z prvních domů, které byly nově 
postaveny, a pozvali nás na narozeniny jejich syna Jarona. Jeli jsme 
na oslavy s našimi sousedy Šajem, Gerdou a jejich dcerami v nákla-
ďáčku od firmy Juval Gad. Na zpáteční cestě na nás začali střílet tero-
risti a zničili nám všechna čtyři kola. Ale dorazili jsme šťastně domů.

V tu samou noc byla vyhozena do povětří vodárenská věž kibucu 
Jad Mordechaj. Viděli jsme ten výbuch z balkonu domku.

Aby Petr mohl koupit materiál na stavbu, vybral si plat na šest 
měsíců dopředu. A abychom měli co jíst, začala jsem pracovat jako 
terénní zdravotní sestra. Šla jsem do zaměstnání s velice těžkým 
srdcem, tak moc jsem nechtěla opouštět svoje děti…

Když dneska toto píšu a když nás vidím tak mladé očima staré 
ženy, říkám si, že jsme byli také ještě úplné děti. A tak sami. Neměli 
jsme rodiče. Neměli jsme žádnou pomoc. Na všechno jsme byli sami, 
stále, po celý život…

Petr začal stavět, sám, pouze na určitá řemesla si najímal dělníky.
O šabatu časně zrána, dřív než začne horko, jsme celá rodina šli 

pěšky z dřevěného domku až na předměstí ke stavbě našeho domu. 
Míchat beton, plánovat – a dokonce i naše malé dítě dovedlo držet 
lano.

Na začátku školního roku 1957 byl náš dům hotov, stojí v ulici 
Rimon a žijeme v něm dodnes.

Nábytek dostal své důstojné místo a Petr splnil slib, který mi dal 
na lodi Transylvania: „Zde, na tomto místě, postavíme dům a dáme 
život dětem.“

V roce 1970 se nám narodil ještě jeden syn, Amir.

Petr zemřel 5. dubna 2017 ve věku 96 let.

EVA ERBENOVÁ 
Aškelon, léto 2017

Překlad z hebrejštiny: Tomáš Novotný
Úprava textu: Marie Šedivá
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Železnice u Ontaria
Na měkkých kobercích
našlapuji zlehka,
tiše se nadechuji.

Vlak houká poprvé.
Připomíná mi parník,
když zvolna vplouvá do přístavu.

Vlak houká podruhé.
Odstupuji od okna
na měkkých kobercích,
dívám se na dítě, zda spí.

Vlak houká potřetí
dítě na mých rukou přesto spí.
Ve svém snu cestuje po kolejích
od Atlantiku s Evropou za zády
až k Pacifiku
vstříc nadějím.
Vznášejí se nad vagony
dědictví z dávných dob
vidiny splněných přání.
 
Strohý sen bez detailů
bez špatných konců.
Jako čistá bílá linka
uvězněna v rámu
před první černou kaňkou.

Ať spí a roste
než vstane a bude muset udělat
obraz svého bytí,
ve kterém se možná narodí dítě
a bude spát na něčích rukou
blízko dlouhých houkajících vlaků.

Kam se vrtnout 
na Halloween
Ze všech zvyků a nápadů, které jsem prožila u dětí v Americe, mi 
utkvěl v paměti, kromě koledování v maskách, jeden zajímavý záži-
tek. Všechno v tom vzpomínkovém čase na zemřelé bylo vášnivě pro-
žívané, úsměvné i strašidelné. Třeba noční výlet na valníku s balíky 
slámy pod sebou, kdy na lesní cestě lezli světélkující umrlci z hrobů 
a v houští se vynořila kapela kostlivců s pavouky nad hlavami. Též 
na verandách úhledných domů se objevila výzdoba vlajících duchů, 
visících oběšenců a obřích pavučin.

A všude nádherné oranžové dýně. Vydlabané a svítící, nebo 
pomalované, anebo v přírodním stavu. Tato rostlina je na sever od 
Apalačských hor doma, pěstovali jí zde Irokézové na polích společně 
s kukuřicí a boby.

Na naší verandě ležela také jedna taková krásná obrovská 
oranžová. Radost pohledět. Můj zeť, výborný kuchař, se onoho dne 
odhodlal tuto plodinu zpracovat v kuchyni. Odřízl jí hořejší část, 
takovou čepičku, a dvanáctiletá vnučka Eva ji vydlabala speciálním 
udělátkem. Vznikla hromada materiálu vhodného na polévku nebo 
zeleninovou směs k pečení. Zbyla dutá tuhá oranžová šlupka. Držela 
jsem v náručí malou čtyřměsíční Sofii a obě jsme vše pozorovaly.

Dcera a zeť si chvíli prohlíželi dutou dýni, a potom malou vnučku 
v barevných dupačkách. To bude super fotka! Vyložíme ten skelet 
něčím čistým a uděláme krásnou fotku s miminkem sedícím v dýni.

Všichni krom mě a Sofie hned začali s radostí nápad realizovat. 
Vystlali dutinu měkkým igelitem a vybrali vhodné pozadí, u kterého 
se bude fotit, naměřili správnou vzdálenost a místo, odkud se bude 
fotit. Převzali ode mě dítě a pomalu ho spouštěli do připraveného 
objektu. Vypadalo to nádherně.

Když se zdálo, že už je holčička usazená, spustila Sofie strašný 
řev, který byl opravdu hodný znamení, ve kterém se narodila. Je 
totiž lvice. Hned bylo jasné, že jsme se jaksi zapomněli zeptat toho 
hlavního aktéra. Nikdo už nechtěl nic podobného opakovat, jen Eva 
seděla nešťastně vedle vystlané zeleniny a poměřovala své dlouhé 
dvanáctileté nohy, které už by dovnitř v žádném případě nedokázala 
nacpat, s malým prostorem uvnitř poslední halloweenské dýně 
v domě.

Vypadala jako Popelka, které princ zkoušel střevíček a ona ho 
neobula, protože z něj vyrostla. Já už se tam nevejdu, četla jsem v její 
naštvané tváři.

Ano, do vydlabané dýně se zřejmě vejdeme jen jednou, ale v té 
době nevíme, že je to poprvé a naposled, kdy tu šanci máme. Pro-
marněné šance nás v životě potkávají vícekrát. Kéž by byly stejně 
nedůležité.

VLASTA RUT SIDONOVÁ

Sudoku číslic 1–9:

ב ז ה ג א ח  ד ט ו
ג א ט ו ח ז ד ה ב
ו ח ד ה ב ט א ז ג
ט א  ג   ז ו ח ב ד ה
ז ד ו ב ה ג ט ח א
ה ב ח ד ט א ג ו ז
א ו ז ח ד ב ה ג ט
ח ט ג א ז ה ו ב ד
ד ה ב ט ג ו ז א ח

Sudoku číslic 10 – 90 (desítky):

ע כ י נ פ מ ל ס צ
ס פ מ ל ע צ י נ כ
נ ל צ כ ס י פ ע מ
פ צ נ מ י ע כ ל ס
י ס כ פ ל נ צ מ ע
ל מ ע ס צ כ נ י פ
כ ע ל צ נ ס מ פ י
צ י פ ע מ ל ס כ נ
מ נ ס י כ פ ע צ ל

Noemova archa – řešení:

velbloud  גמל
prase חזיר
osel חמור
kočka חתול
ovce כיבשה
kráva  פרה
papoušek תוכי

Tajenka – řešení:

ה נ ו י 1

ם י ר פ ס מ 2

ש 3

ב ל כ 4

ם י פ ל א 5

ל ג ר 6
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LITERATURA

Literatura s Davidovou hvězdou
Jako pátý svazek 
historické edice 
Židé – Dějiny – 
Paměť vydalo 
Nakladatelství 
Lidové noviny 
studii Tak 
napřesrok 
v Marienbadu 
od profesorky 
židovských stu-
dií a historie na 

Indiana University v Bloomingtonu Mirjam 
Zadoff. Kniha, které nese podtitul Ztracený 
svět židovských lázeňských kultur, už získala 
v cizině několik ocenění. Do češtiny ji 
přeložil – kupodivu z německé verze – Petr 
Dvořáček.

Mnoha podrobnými poznámkami opat-
řená studie, která je přesto sepsána poměrně 
živým jazykem a opírá se o mnohé úryvky 
z autentické korespondence, nám přibližuje 
ztracený svět tří západočeských lázeňských 
měst – Karlových Varů, Mariánských 
a Františkových Lázní, která se od konce 
19. století do pozdních 30. let století dvacá-
tého proměňovala během letních měsíců 
v centra dovolenkového života evropských 
Židů. Neslo to s sebou i specifickou kulturu, 
životní styl, jejž si s sebou přiváželi lázeňští 
hosté, nezřídka pocházející z tzv. vyšších 
vrstev. Mířili sem nejen němečtí a rakouští 
Židé, ale také haličtí a ruští chasidé. V expo-
nované době tu bývala otevřena spousta 
košer restaurací, na kolonádě bylo možné 
zakoupit noviny psané v jidiš či v hebrejštině 
a pro židovské publikum se pořádala zvláštní 
divadelní představení. Otevíraly se tu i židov-
ské modlitebny, které využívali především 
ortodoxní Židé. Stejná lázeňská města, kde 
bylo samozřejmě často slyšet němčinu, se 
v době mimo letní sezonu paradoxně stávala 
rejdištěm nacionalistů a docházelo tu 
k antisemitským útokům. Autorka analyzuje 
proměnu těchto dočasných židovských stře-
disek, kde se prolínala historie kulturní s tou 
lékařskou a v letních měsících se židovští 
hosté v lázních měnili z tradiční menšiny na 
většinu… V kosmopolitních lázeňských měs-
tech tak docházelo k setkávání a komunikaci 
mimo dané kulturní, sociální a národní 
hranice, v lázních se sbližovali představitelé 
různých kruhů. Působily zde židovské 
spolky, pro významnější místní židovstvo 
i návštěvníky fungovala dokonce i exkluzivní 
lože B’nai B’rith. Lázně byly i centry jistých 
druhů neřesti – důstojní mužové tu občas 
přicházeli o své manželky, vznikala nová přá-
telství, šťastné i nešťastné lásky – až idylické 
období silně narušila první světová válka. 
Letní židovský lázeňský mikrosvět měl své 
zákonitosti, své příjemné i temnější stránky, 
než byl s nástupem fašismu v Německu 
násilně ukončen.

Útlá knížka 
vzpomínek Pavla 
Taussiga nese 
výmluvný titulek 
Chlapec, který 
přežil pochod 
smrti, s přípodot-
kem …a natruc 
jsem neumřel! 
Nutno hned na 
začátku říci, že 
nejde o příběh 

známého českého filmového historika, 
ale jeho jmenovce narozeného roku 1933 
v Bratislavě, který se poté, co prošel útrapami 
několika koncentračních táborů včetně 
Osvětimi, šťastně dožil konce války. Po čase 
se stal redaktorem satirického slovenského 
časopisu Roháč, avšak po srpnu 1968 si sbalil 
kufry a přes Vídeň zamířil do Německa. 
Jazyk mu zřejmě potíže nedělal – jeho rodiče 
mezi sebou, jak bylo v židovských rodinách 
časté, mluvili německy a vychovatelkou 
malého Pavla, který do pěti let také neřekl 
slovensky ani slovo, byla Němka ze Sudet. 
Taussigovým rodičům se podařilo těsně před 
okupací v roce 1939 přestoupit na evangelic-
kou víru, syna dali pokřtít už po narození. To 
byla ve fašistickém Slovensku polehčující 
okolnost a dostali tzv. „výjimku“, přesto 
nesměli vlastnit např. rádio, navštěvovat 
kino či divadlo, nesměli cestovat a v deset 
večer museli už být doma… Po potlačení slo-
venského povstání na podzim roku 1944 byly 
ovšem výjimky pro pokřtěné Židy zrušeny 
a koncem října Taussigovu rodinu slovenští 
gardisté zatkli. Za týden už jeli v dobytčáku 
do Osvětimi. Tam je čekala další životní 
šťastná náhoda – plynové komory už byly 
rozbořeny, fronta se blížila a Němci po sobě 
zametali stopy. Jedenáctiletý Pavel prošel 
dalšími třemi koncentráky, ale přežil.

Knížka (vydala Grada) působí velmi 
autenticky, i když je poněkud nekompati-
bilní – je totiž sestavena z několika textů 
z různých dob a jednotlivé životní etapy jsou 
popsány s rozdílnou podrobností. V závěru 
autor krátce popisuje své osudy v emigraci, 
kde napsal několik knih.

Nelze mluvit 
o židovské mystice, 
o jejíž studium 
je i v současnosti 
poměrně značný 
zájem, a pominout 
Gershoma Scho-
lema, jednoho 
z nejvýznamněj-
ších židovských 
myslitelů 20. sto-
letí. Jeho stěžejní 

dílo Hlavní proudy židovské mystiky vyšlo 
poprvé v roce 1941 v Jeruzalémě, kam se 
podařilo tomuto původně německému 
historikovi a filosofovi odjet už dávno před 
válkou. Profesor Gershom (původně Ger-
hard) Scholem (1897 Berlín – 1982 Jeruzalém) 
je zakladatelem moderního studia kabaly 
a etabloval se také jako první profesor židov-
ského mysticis mu na Hebrejské univerzitě 
v Jeruzalémě. Stál dokonce i v čele Izraelské 
akademie věd. V mládí se hodně věnoval 
studiu matematiky a filosofie a už v roce 
1923 se vydal do tehdejší britské Palestiny, 
kde studoval židovský mysticismus, který 
pak s důrazem na kabalu vyučoval – avšak 
z vědeckého úhlu pohledu.

Do češtiny byly dosud převedeny pouze 
dílčí kabalistické studie Gershoma Scho-
lema, na nynější pečlivé edici se kromě 
překladatele Martina Machovce podílela řada 
dalších odborníků. Text byl přeložen z ame-
rického vydání z roku 1995 s přihlédnutím ke 
staršímu vydání německému z roku 1957.

Slavnou knihu, kterou poprvé v češtině 
vydalo Argo, tvoří devět přednášek. Sedm 
z nich se uskutečnilo v roce 1938 v New 
Yorku, z toho šest jich zde bylo předneseno 
v angličtině a jedna v hebrejštině. Autor látku 
vykládá systematicky, od všeobecné charak-
teristiky židovské mystiky se přes mystiku 
merkavy a židovské gnóze dostává ke stře-
dověkému chasidismu a k nástupu kabaly. 
Dvě přednášky se týkají především knihy 
Zohar, sedmá přednáška je věnována situaci 
po vypovězení Židů ze Španělska, a dvě závě-
rečné pak šabatiánskému hnutí v 17. století 
a polskému a ukrajinskému chasidismu.

Úžasná kniha, ale věru to není snadné 
čtení… Jak píše v předmluvě Robert Alter, 
„pomáhá nám uvědomit si, jak mimořádně 
důležitou roli hrála mystická učení v příběhu 
Židů“.

LUBOR FALTEISEK
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150 let od narození Felixe Hausdorffa
Na konci roku 2014 (Maskil 
15, č. 4) jsme si připomněli 
osud německého židovského 
matematika Felixe Hausdorffa, 
jednoho z nejvýznamnějších 
matematiků 20. století. 
Vzhledem k tomu, že letos 
8. listopadu uplyne 150 let od 
jeho narození ve Wroclavi, 
přibližme si ho znovu z jiného 
úhlu pohledu.

Pocházel z dobře situované rodiny. Jeho otec 
Louis Hausdorff (1843–1896) se s rodinou 
roku 1870 přestěhoval do Lipska, kde řídil 
několik společností a také síť obchodů s tex-
tilním zbožím. Byl to velmi vzdělaný muž, 
již ve třinácti letech byl označen přízviskem 
„náš učitel“ (Morenu). Napsal i několik 
článků, z nichž jeden např. rozebíral aramej-
ský překlad Bible z hlediska Talmudu.

Felixova matka Hedwiga (1848–1902) 
pocházela z široce rozvětvené rodiny Tietzů, 
v jejíž jedné větvi nalezneme Hermanna Tie-
tzeho, majitele prvního obchodního domu. 
Když nacisté jeho firmu Hermann Tietz 
později arizovali, nazvali ji Hertie.

Felixův otec byl při výchově dětí patrně 
dost přísný. Dle jeho názoru „středem 
judaismu nejsou obřady, (…) jeho těžiště 
nacházíme mnohem více v náboženském 
životě rodiny“. Mnohem později o tom Felix 
napsal: „Ať to byl kdokoli, kdo vymyslel 
pohádku o šťastném dětství, zapomněl na tři 
věci: náboženství, výchovu a ranou fázi sexu-
ality.“ Později v jiném aforismu o výchově 
dětí napsal: „Ale dnešní metoda je stále 
stejná: vymýtit, zabránit, přerušit, odepřít, 
omezit, zakázat – je to od základů negativní, 
soukromá, nepřístupná metoda výchovy, 
zlepšování a trestání místo formování, 
amputace místo léčení.“

Studium
V Lipsku Felix studoval na Nikolaigymnasiu 
(tehdy elitní škola) a byl premiantem třídy. 
Volba životní dráhy byla pro něj jako pro 
člověka mimořádně nadaného v mnoha 
směrech značně složitá, nakonec se ustálil 
na směřování ke studiu přírodních věd. 
Od letního semestru roku 1887 do letního 
semestru 1891 studoval v Lipsku matematiku 
a astronomii, ale, jak to bylo zvykem, absol-
voval jeden semestr ve Freiburgu a jeden 
v Berlíně. Jeho zájmy byly neuvěřitelně 
široké. Kromě přednášek z matematiky, ast-
ronomie, fyziky a chemie navštěvoval i kurzy 
filosofie a také dějin filosofie, jazyků a litera-
tury, dokonce i dělnického hnutí. Mimo jiné 
si zapsal i přednášku o souvislosti duševních 
poruch a zločinu.

Habilitoval se v Lipsku a v období mezi 
doktorátem a habilitací absolvoval jedno-
roční vojenskou službu a pracoval též jako 
výpočtář pro observatoř. Nebylo to rozhodně 
z finančních důvodů; byl po celou dobu svého 
života velmi dobře finančně zajištěn. V roce 
1899 se oženil se Charlottou Goldschmidt 
(1873–1942) z rodiny známého židovského 
lékaře z Bad Reichenhallu. Následující rok se 
jim narodila dcera Lenora, která přežila naci-
stickou éru v úkrytu v okolí Jeny a zemřela 
roku 1991 v Bonnu. Ona a její rodina (manžel 
a syn) byli jediní z širšího příbuzenstva, kteří 
přežili éru nacismu.

Paul Mongré
Hausdorff přednášel široké spektrum mate-
matických přednášek, avšak jeho centrálním 
zájmem byla literatura. V době od roku 1897 
do roku 1904, v době své největší literární 
aktivity, napsal 19 ze svých 22 literárních 
a filosofických děl. Psal je pod pseudonymem 
Paul Mongré. Tato volba souvisela s filoso-
fem Friedrichem Nietzschem (1844–1900); 
francouzské a mon gré lze přeložit např. jako 
podle mého vkusu. Nietsche ho sice ovlivnil, 
ale Hausdorff se k němu stavěl kriticky. 
Patrně nejúspěšnějším Hausdorffovým 
dílem byla divadelní hra Lékař své cti, která 
se hrála na mnoha evropských scénách 
a v roce 1905 i v Praze v nynější Státní opeře.

Antisemitismus v Lipsku
Všimněme si jednoho detailu. Děkan 
k návrhu na jmenování Hausdorffa soukro-
mým docentem připojil tento komentář: 
„Fakultní učitelský sbor cítí povinnost oznámit 
ministerstvu, že rozhodnutí sboru, přijaté 
na shromáždění druhého listopadu, nebylo 
učiněno jednomyslně, ale 22 ku 7 hlasům. 
Menšina oponovala, protože Dr. Hausdorff je 
židovské víry.“ Je pravděpodobné, že Haus-
dorff Lipsko opustil právě kvůli antisemiti-
smu, který tam byl velmi silný. Roku 1910 byl 
v Bonnu jmenován mimořádným profesorem 
a od letního semestru 1913 byl řádným profe-
sorem v Greifswaldu. Tam také dokončil své 
stěžejní dílo Základy teorie množin (1914), 
které se dočkalo několika vydání a překladů.

Roku 1921 se vrátil jako řádný profesor 
do Bonnu. Tam prožil patrně nejšťastnější 
období svého života, které ukončil Hitlerův 
nástup k moci roku 1933. Je na místě některé 
věci připomenout.

Očista začíná
Již 1. dubna 1933 byl vyhlášen bojkot židov-
ských obchodů a židovských institucí. Byl 
vydán Zákon o obnově zaměstnaneckého 
poměru, kterým byla provedena „očista“ 
státních institucí. To ještě Hausdorffa nepo-
stihlo, protože byl v armádě důstojníkem, 
ale obtíže rychle přibývaly. V roce 1935 byly 
přijaty Norimberské rasové zákony a do 

praxe byla rychle uváděna nařízení, zbavující 
Židy občanství a všech základních práv. 
Den po Hausdorffových sedmdesátinách, 
9. listopadu 1938, přišla Křišťálová noc. Bylo 
vypáleno 406 synagog, asi 400 Židů zabito 
a přes 7000 židovských obchodů zničeno 
(tyto údaje se týkají Německa, Rakouska 
a Sudet dohromady). Ti, kteří teoreticky měli 
tomuto pogromu zabránit, pouze přihlíželi.

Rozloučení
Židé museli odevzdat pasy, již dříve přetiš-
těné písmenem „J“, a byli vybaveni průkazy 
s přiděleným dalším jménem (Sara pro ženy 
a Israel pro muže). V rychlém sledu vychá-
zela nařízení zakazující Židům vstup do kin, 
divadel, knihoven, na výstavy atd. Nesměli 
ze svých bankovních účtů vyzvedávat více 
než 100 marek měsíčně. Přitom s Hausdorffo-
vými již žila v domácnosti Edith Pappenheim 
(1883–1942), sestra paní Hausdorffové.

Na emigraci bylo již pozdě, i když se o ni 
Hausdorff zajímal. Uvědomoval si kritickou 
situaci, byl ale unaven. Měl dům s osobní 
knihovnou, své přátele, mohl ještě pracovat 
a snad stále nevěřil, že věci mohou dojít až 
tam, kam nakonec došly.

Když pak v lednu 1942 dostali všichni tři 
výzvu, aby se dostavili do Endenichu, kde 
nacisté vytvořili z kláštera obdobu našeho 
Terezína, otrávili se společně veronalem. 
Ne v nějakém afektu, ale po chladné úvaze. 
Hausdorff napsal svému příteli právníkovi 
velice věcný dopis, který začíná slovy:

Milý příteli Wollsteine! 
Až obdržíte tyto řádky, bude problém nás tří 
vyřešen, a to tím způsobem, od kterého jste se 
nás snažil neustále odrazovat. Pocit bezpečí, 
který jste nám předpověděl, pokud překonáme 
prvotní potíže se stěhováním, se ne a ne 
dostavit, naopak: K tomu Endenich není přece 
konec!

Letos vyjde poslední svazek z deseti 
knih (Felix Hausdorf: Gesammelte Werke) 
obsahujících komentované Hausdorffovo 
dílo a budou organizovány konference, které 
ho připomenou. Odešel předčasně, z pozůsta-
losti víme, že do poslední chvíle pracoval.

JIŘÍ VESELÝ 
(Podpořeno grantem GAČR 18-00449S)
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Dohazovačský servis nad Židovským 
městem: k příležitosti 25. výročí 
boskovického festivalu

Gimpl Bejmiš, notoricky 
známý dohazovač ze začátku 
20. století, vyrazil na celostátní 
turné po letních festivalech.

Úspěch na internetu
Po 212% úspěchu na Startovači se Gimpl 
Bejmiš rozhodl proniknout z internetových 
platforem ke svým podporovatelům – in 
persona. Na červenec a srpen si proto zařídil 
vystoupení na několika letních festivalech, 
boskovickým festivalem začínaje a vlčko-
vickým konče. Kromě samotného Gimpla 
jste mohli na vystoupeních spatřit i autory 
a překladatele komiksu. Po zhlédnutí krátké 
prezentace knížky, uvedení připravovaného 
filmu a nahlédnutí pod pokličku celého 
projektu jste mohli také prohodit pár slov 
s autory.

Jidiš subkultura v klášterním sklepě
Pod kolonkou „doprovodný program“ se 
napoprvé usídlil v harmonogramu bosko-
vického festivalu 2018. Zde způsobil značný 
povyk v klášterních sklepeních, kde v pátek 
okolo 14.30 vystupoval. Nejenže plackami 
„Potřebuji vztah“ či „Potřebuji šiduch“ značně 
osvěžil boskovického ducha a dopomohl tak 
mnohým k navázání důvěrné festivalové 
známosti. Především ovšem omámil obe-

censtvo svými jidiš frázemi „S’regnen žabes 
un ješčerkyn“ tedy „Prší, až padají trakaře“, 
které na první pohled očividně vycházejí ze 
slovanského jazykového prostředí.

Za hřeb Gimplova vystoupení by se dal 
považovat okamžik, kdy představil obálku 
a několik stránek z připravované komiksové 
knížky včetně několika finálně přeložených 
a obarvených komiksů.

Mladá krev pro první jidiš film 
za posledních 75 let
Následná diskuse se týkala především 
připravovaného animovaného filmu. 
Autoři prozradili, že shánějí do svých řad 
posily. Hledají zkušené animátory, kteří by 
jim pomohli s animací a prací v rozhraní 
animátorských programů, rodilé mluvčí, 
kteří umí plynuje anglicky nebo jidiš, či sce-
náristy, se kterými by mohli dát dohromady 
aktualizovaný scénář pro 21. století. Zájemci, 
kterých není nikdy dost, si mohou zjistit 
více informací na adrese: www.lauderky.cz/
gimpl/film anebo se ozvat na e-mailové 
adrese jakub.kuth@gmail.com. Z diskuse 
dále vyplynulo, že film o délce alespoň deseti 
minut by mohl mít příští rok premiéru právě 
na festivalu v Boskovicích.

Poděkování
Velice děkujeme všem věrným přispěvatelům, kteří si zakoupili obarvenou sbírku 
padesáti dobrodružství Gimpla Bejmiše. Podařilo se nám vybrat dechberoucích 
84 725 Kč, což je 212 % požadované částky. Vašim přičiněním nejenže vydáme 
knihu v opojném nákladu pěti set výtisků, ale pustíme se i do tvorby krátkého 
animovaného filmu. Pokud se vše vydaří, natočíme první jidiš film, který kdy 
v Evropě a koneckonců i ve Státech vznikl po druhé světové válce.
Těšíme se na prosincové setkání s vámi – s našimi podporovateli u příležitosti 
uvedení komiksové knihy. O místu konání vernisáže vás budeme ještě informovat 
přes sociální sítě, stejně tak i o premiéře připravovaného animovaného filmu.
Za celou redakci Vám děkují,

Jakub Kuthan, Eliáš Gaydečka, Petr Jan Vinš
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Víra je v mém dni krátkou epizodou.
Jako terorismus v Entebbe.
Když bez tebe ve snech,
tak po probuzení oči dokořán
a děkovat Mu, že mi navrátil duši do těla,
když asi nechtěla,
když asi hledala tvou,
když asi nechtěla opustit vratkost lana kosmického ekvilibristy –
mléčnou dráhu,
zavěšenou mezi Alfou a Centaurou,
mezi dvěma sloupy vesmírné melancholie,
na kterých stojí tyhle verše,
kterými vzdávám hold
krátkým epizodám víry
v mých dnech.
Letos se ruští agenti v Londýně netěší dobrému zdraví.
Veškeré náboženství ve mně si proto vzalo za příklad hvězdu Slunce 
a splasklo a nepohltilo nic, kromě mého rána, stejně jako za tisíce let 
Slunce oteče do takových rozměrů, že pohltí svou soustavu.
Letos hrají francouzské legie fotbal před kurdskými kasárnami.
Veškeré náboženství ve mně si proto vzalo za příklad hvězdu Slunce 
a splasklo a nepohltilo nic, kromě mého rána, stejně jako za tisíce let 
Slunce oteče do takových rozměrů, že pohltí svou soustavu.
Letos jsem tě poznal a nenašel skály, ze kterých by bylo vidět dál, než 
kam vidíš ty.

Veškeré náboženství ve mně si proto vzalo za příklad hvězdu Slunce 
a splasklo a nepohltilo nic, kromě mého rána, stejně jako za tisíce let 
Slunce oteče do takových rozměrů, že pohltí svou soustavu.
Ale do té doby budu věřící jen ráno, chvíli po probuzení a vyslechnutí 
sanitek plujících po magistrále, pojízdných minaretů kultu smrti.
Budu věřící
a budu tvrdit,
že požehnán je král všehomíra,
jenž navrátil duši,
mému tělu.

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 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, 
 email: redakce@lauder.cz
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RABÍNSKÉ SLOVO

Farizeové
Před nějakým časem jsem se účastnil 
veřejné diskuse o antickém období před 
zničením Druhého jeruzalémského chrámu, 
ke kterému došlo v roce 70 o. l. Zastával 
jsem přitom židovskou perspektivu. Využiji 
tuto příležitost, abych udělal reklamu, 
resp. korekturu jednoho zdeformovaného 
historického pojmu, který zastává v rámci 
židovství významnou roli. Pokud tento 
pojem – farizeus – vyhledáme ve slovníku, 
uvidíme tři jeho významy: 1. příslušník 
starožidovské, přísně zbožné skupiny, 2. pře-
neseně domýšlivý nesebekritický pokrytec, 
3. horká káva s rumem a šlehačkou. Třetí 
význam neznám, protože nepiji kávu. Druhý 
význam je zmíněný zdeformovaný obraz 
a první význam je historický omyl, na který 
bych rád poukázal.

Asi tušíte, že hovoříme o farizeích, hebrej-
sky o perušim (פרושים), o oddělených ve smy-
slu rituální čistoty, čímž se měli odlišovat od 
ostatních. I toto lze chápat jako posměšné 
převrácení významu, neboť vysvětlení se 
nabízí ve slově peruš (פרוש) – komentář. Fari-
zeové byli skutečně komentátoři. Josephus 
Flavius je popisuje jako lidi, kteří k sobě byli 
navzájem hodní a žili v souladu s širokou 
veřejností. Stáli v opozici vůči saduceům, 
kněžské třídě z období Druhého chrámu, 
kteří doslovně lpěli na Zákoně (Tóře) 
a odmítali proto např. vzkříšení z mrtvých 
(tento koncept v Tóře skutečně není přímo 
zmíněn).

Farizeové, předchůdci dřívějších rabínů, 
oproti doslovnému čtení textů vyvinuli 
metodu midraš, která spočívá v tom, že se 
v písmu hledá tak dlouho, dokud se nena-
lezne vysvětlení pro uznaný zvyk. To není 
v žádném případě přísné a zbožné, jak se 
farizeům stále předhazuje. Rabín Abraham 
Geiger (19. stol.) to vysvětluje: „Kvůli vlivu 
jiného náboženství byli farizeové chápaní 
jako malicherní, omezení lidé, kteří lpěli na 
vnější zbožnosti. Ve skutečnosti byli jádrem 
národa, který bojoval za to, aby v nábožen-
ském smýšlení byla vyšší hodnota.“

Jinými slovy si farizeové cenili vedle 
Zákona i aktuální tradice. Chápali, že každá 
infrastruktura potřebuje pevnou formu, 
která odpovídá dané době. Proto museli 
také navrhovat zákony, které nestály 
přímo v Tóře, zvláště ty, co se týkaly šabatu 
a kašrutu. Tradičně řečeno, pokračovali 
v ústní tradici. Zákon pro ně byl „plot kolem 
Tóry“ (saig la-Tora – סייג לתורה). Ale i toto 
mělo být naplňováno v radosti přikázání. 
S pokrytectvím to nemá nic společného. 
Pokrytce, kteří byli historicky v každé spole-
čenské skupině, farizeové nazývali cevuim 
.dosl. nabarvení ,(צבועים)

Farizeové výrazně přispěli k pokračování 
židovské tradice, tak jak ji známe dnes, 
a sami ji vytvářeli. Jedním z nejvýznamněj-

ších farizeů staršího období byl Šimon ben 
Šetach. Byl bratrem královny Salómé Alexan-
dry (pocházející z dynastie Hasmoneovců, 
která vládla od 2. století př. o. l., jak víme 
z chanukového příběhu). Toto blízké pří-
buzenství zajistilo Šimonovi ben Šetachovi 
pozici v Sanhedrinu, tehdejším židovském 
parlamentu, který sestával téměř pouze 
ze saduceů, protože král Alexandr Jannais 
(paradoxně přejímali pozdní Hasmoneovci 
řecká jména) tehdy farizey pronásledoval. 
I Šimon ben Šetach se musel několikrát ukrý-
vat před svým královským švagrem a mohl 
být aktivní až tehdy, když vládu převzala jeho 
sestra, královna Salome (opravdu tehdy na 
vrcholu židovské vlády stála žena). Šimon 
ben Šetach přivedl všechny pronásledované 
farizey nazpět, zkomplikoval get (rozvod) 
a zavedl povinnou školní docházku. V Pirkej 
Avot se dochoval jeho výrok: „Vyptávej se 
svědků vícekrát a dej si pozor na svá slova, 
aby se z nich nenaučili lživě vypovídat.“

Midraš Raba nám přináší poučný příběh, 
který motivuje k etickému jednání a byl 
směrodatný jak pro farizey, tak pro pozdější 
rabíny. V tomto příběhu chtějí žáci Šimona 
ben Šetacha dát svému učiteli dárek a od 

jednoho Araba koupí osla (tehdy se učitelům 
nedávaly květiny ani bonboniéry). Když mu 
osla přivedli, zjistili, že mu na krku visí dra-
hokam. Řekli svému učiteli: „Mistře, zde se 
hodí Šalamounův výrok: požehnání Věčného 
obohacuje.“ Přijatelné vysvětlení, že? Bylo 
možné tomu rozumět jako zázraku z nebe, 
který zlepšil něčí finanční situaci. Nebo jako 
spojení mezi ideou Tanachu a skutečností, 
mezi přáním a jeho splněním. Nebo jako 
příjemná věc, kterou sice není lehké vysvět-
lit, ale je nápomocná. Šimon ben Šetach ale 
odpověděl: „Osla jste mi koupili – drahokam 
nikoliv.“ Šel poté k Arabovi a drahokam mu 
vrátil. Arab zvolal: „Pochválen buď Bůh 
Šimona ben Šetacha.“

Přeji si, abychom i přes slovníková vysvět-
lení a systematickou deformaci a zneužití 
slova v dnešní společnosti, a zároveň v sou-
znění s pochopením naší vlastní tradice, vní-
mali sami sebe jako farizey, kteří jsou k sobě 
hodní, demokraticky naslouchají hlasu 
svého národa a eticky hlasu svého srdce.

RABÍN TOM KUČERA 
Z němčiny přeložila Eliška Pekárková
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HEBREJŠTINA

Hebrejské prázdninové luštění
Je čas letních prázdnin, a tak jsme se rozhodli udělat prázdniny také 
od učení hebrejštiny. Namísto nových slovíček a gramatiky si užijte 
hebrejské luštění a úkoly, které už jistě hravě zvládnete (a zároveň si 
tak procvičíte své vědomosti, abyste je přes léto nezapomněli).

Hebrejské sudoku je zpátky!

Sudoku číslic 1–9:

ז ג א ח  ד ט

ט ו ה ב

ו ח ב א ג

ט ז  ג   ו ח ב ד ה

ד ו ב ג ט א

ה

ו ז ח ד ה ג ט

ח ט ג א ב ד

ב ט ג ז א ח

Sudoku číslic 10 – 90 (desítky):

כ י מ צ

פ מ ל צ י נ כ

נ ל כ ס פ מ

פ צ נ מ

י ס כ פ ל מ ע

ל מ ס צ כ נ י

צ ס מ פ י

צ י פ מ ל ס

ע צ ל

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ

Noemova archa:
Zvířátka musí na loď podle postupně podle (hebrejské!) abecedy

Tajenka:

1

2

3

4

5

6
1. holubice
2. čísla
3. poslední písmeno hebrejské abecedy
4. pes
5. dva tisíce
6. noha

Řešení úkolů (a slovíčka k obrázkům) najdete na straně 15.
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AKTIVITY BEJT SIMCHA JSOU 
V ROCE 2017 FINANČNĚ PODPOŘENY 
Z PROSTŘEDKŮ

 – Federace židovských obcí v ČR (náboženské 
a publikační aktivity),

 – Dutch Humanitarian Fund – JHF,
 – European Union for Progressive Judaism – 

EUPJ,
 – World Union for Progressive Judaism – WUPJ,
 – Ministerstva kultury ČR (Maskil),
 – Nadačního fondu obětem holocaustu – NFOH 

(Maskil, vzdělávací programy, program pro děti 
a rodiny),

 – Magistrátu hl. m. Prahy (kulturně vzdělávací 
programy)

 – a individuálních dárců.

DĚNÍ V BS

Zpráva o činnosti Bejt Simcha v roce 2017
Náboženská činnost
1. Oslavy svátků

ÚNOR  Tu bi-švat: ranní šabatová 
bohoslužba s programem 
pro děti vedla K. Špinarová 
a D. Reitschläger (11. 2.)

BŘEZEN  Purim: oslava svátku, čtení 
Megilat Ester, purimová party 
a purimový workshop pro děti 
vedený Olgou Melzochovou 
(11. 3.)

DUBEN  Pesach: Pesachový workshop 
pro děti – pečení a zdobení 
macesů, vedený Olgou Melzo-
chovu (9. 4.);

  Pesachový seder – vedl Ivan 
Kohout (10. 4. v restauraci DSP 
Hagibor)

KVĚTEN  Šavuot: sváteční bohoslužba 
s četbou knihy Rút a zpěvem 
liturgických básní a program 
pro děti vedený Kamilou Špi-
narovou a Olgou Melzochovou 
(30. 5.)

ČERVENEC  Tiša be-av: krátká bohoslužba 
s četbou Jeremiášových žalo-
zpěvů (31. 7.)

ZÁŘÍ  Roš ha-šana: bohoslužby 
v Pinkasově synagoze: maariv 
(21. 9.), šachrit a musaf (22. 9.); 
bohoslužby vedl kantor Ivan 
Kohout

  Jom kipur v Pinkasově syna-
goze: Kol nidre a maariv (29. 
9.); šachrit a musaf (30. 9.); 
mincha, jizkor, neila, havdala 
a zakončení půstu v Bejt Sim-
cha – bohoslužby vedl kantor 
Ivan Kohout

ŘÍJEN  Rodinný víkend v přírodě: 
Sukotový víkend v přírodě pro 
rodiny s dětmi – Kabalat šabat 
pro děti, společná stavba suky, 
hry, výtvarné aktivity, výlet 
Cipískovou stezkou, ubytování 
ve vile Český ráj, vedli Ivan 
Kohout, Kamila Špinarová 
a Olga Melzochová, společná 
oslava svátku v suce (6.–8. 10.)

PROSINEC  Chanuka společně: oslava Cha-
nuky ve spolupráci s pražskými 
židovskými organizacemi – viz 
kulturně-společenské večery 
(17. 12.)

2. Kabalat šabat

Každý pátek; součástí bohoslužby je pra-
videlně draša k týdennímu oddílu Tóry; 
bohoslužby vedou Ivan Kohout nebo David 
Jan Reitschläger, drašot si připravují členové 
naší komunity, případně hostující rabín.

3. Šachrit

Ranní bohoslužby se čtením Tóry – zpravidla 
jednou měsíčně nebo při zvláštních příleži-
tostech. V průběhu roku proběhlo několik 
oslav Bar/Bat micva našich členů, navazují-
cích na jejich první samostatné čtení z Tóry.

4. Návštěvy, speciální bohoslužby
 
BŘEZEN  Kabalat šabat s šabatovou 

večeří organizovaný spolu 
s iniciativou Or Tamid (3. 3.)

  Šachrit v Pinkasově synagoze 
se zástupci EUPJ (4. 3.)

DUBEN  Kabalat šabat s šabatovou 
Fotografie z akcí Bejt 
Simcha
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večeří organizovaný spolu 
s iniciativou Or Tamid (7. 4.)

  Kabalat šabat se skupinou 
rabínky Landy Karen (14. 4.)

  Kabalat šabat pro děti vedený 
Davidem Reitschlägerem a Vla-
dimírem Kostkou (28. 4.)

KVĚTE  Kabalat šabat se skupinou Sho-
mrei Torah vedenou rabínem 
Georgem Gittlemanem (19. 5.)

ČERVEN  Kabalat šabat s šabatovou 
večeří organizovaný spolu 
s iniciativou Or Tamid (2. 6.)

  Šachrit s Bar/Bat micva 
v děčínské synagoze (24. 6.)

  Kabalat šabat pro děti vedený 
Ivanem Kohoutem a Kamilou 
Špinarovou (30. 6.)

ČERVENEC   Šachrit: ranní šabatová boho-
služba v Bejt Simcha (15. 7.)

  Kabalat šabat pro děti vedený 
Davidem Reitschlägerem a Vla-
dimírem Kostkou (28. 7.)

SRPEN  Kabalat šabat pro děti vedený 
Ivanem Kohoutem a Kamilou 
Špinarovou (25. 8.)

ŘÍJEN  Kabalat šabat pro děti vedený 
Davidem Reitschlägerem a Vla-
dimírem Kostkou (27. 10.)

LISTOPAD  Kabalat šabat pro děti vedený 
Ivanem Kohoutem a Kamilou 
Špinarovou (24. 11.)

PROSINEC  Kabalat šabat pro děti vedený 
Davidem Reitschlägerem a Vla-
dimírem Kostkou (29. 12.)

Kulturní, vzdělávací 
a komunitní činnost
1. Cyklus společenskokulturních 
večerů, přednášek a oslav židovských 
svátků

(organizováno s finanční podporou Magist-
rátu hl. m. Prahy):
„Chanuka společně v Maislovce a na Hagi-
boru“ – oslava svátku Chanuka společně 
s organizacemi Hakoach, Chinuch, třígene-
račním komunitním centrem Hagibor, Vidou 
Neuwirthovou a divadlem Feigele. Program 
zahrnoval chanukový běh, představení 

divadla Feigele, Chanukiádu, dětské odpo-
ledne s výtvarnými aktivitami, zapalování 
chanukových světel, vystoupení klauna 
a kouzelníka a hudební vystoupení kapely 
Vousy (17. 12. TKC Hagibor)

2. Kurzy:

– Úvod do judaismu: kurz je určen všem 
zájemcům o základní seznámení s židov-
skou tradicí; probíhá ve dvou semestrech 
(od února 2014)

– moderní hebrejština pro středně pokro-
čilé (od února 2011 dosud)

– moderní hebrejština pro mírně pokročilé 
(od září 2011 dosud)

– moderní hebrejština pro začátečníky 
(od září 2012 dosud);
 výše uvedené kurzy vede Kateřina Webe-
rová

– Kurz malířky H. A. Omer: Geometrie 
a symbolika kabalistického stromu 
života (červen – červenec 2017) vedla 
Hana Alisa Omer

3. Různé

– Valná hromada Bejt Simcha (4. 6.)
– Filmový klub Bejt Simcha: promítání 

filmu Na konci světa doleva (Izr/Fr 2004) 
(23. 10. v Bejt Simcha)

Publikační činnost
I v roce 2017 jsme pravidelně vydávali časopis 
Maskil, který je distribuován zdarma všem 
židovským obcím a organizacím v ČR. Časo-
pis vychází v rozsahu 20 stran, v nákladu 
650 kusů. Vydávání je finančně podpořeno 
Ministerstvem kultury ČR, European Union 
for Progressive Judaism a Nadačním fondem 
obětem holocaustu.

Jiné
Neustále se snažíme posilovat a vzdělávat 
vedení komunity, k čemuž slouží i účast na 
různých studijních programech či konferen-
cích. V březnu 2017 se členka Bejt Simcha 
Kamila Špinarová zúčastnila Vzdělávacího 
semináře pro učitele a lektory židovských 
vzdělávacích organizací organizovaného 
NFOH. V květnu se zúčastnil předseda 
Michal Spevák, místopředseda Ivan Kohout, 
redaktorka Kamila Špinarová a člen před-
stavenstva Jan Kindermann konference 
pořádané World Union for Progressive 
Judaism v Jeruzalémě. Na podzim roku 2016 
pak nastoupil kantor a místopředseda Ivan 
Kohout ke studiu chazanutu na Abraham 
Geiger Kolleg, kde studuje úspěšně již dru-
hým rokem.



Den židovských 
památek 2018
12. 8. 2018

 1 Boskovice
 2 Brandýs nad 

Labem
 3 Březnice
 4 Čáslav
 5 Černovice
 6 Děčín
 7 Drážkov
 8 Frýdek-Místek
 9 Heřmanův 

Městec
10 Hřivčice
11 Humpolec

12 Jičín
13 Karlovy Vary
14 Kolín
15 Krnov
16 Ledeč nad 

Sázavou
17 Liberec
18 Loštice
19 Louny
20 Luže
21 Mikulov
22 Mladá Boleslav
23 Most – Souš

24 Nová Cerekev
25 Nové Sedliště
26 Nový Bydžov
27 Olomouc
28 Pardubice
29 Písek
30 Plzeň
31 Podmokly u 

Sušice
32 Polná
33 Praha – 

Jeruzalémská 
 synagoga

34 Rakovník
35 Roudnice nad 

Labem
36 Rychnov nad 

Kněžnou
37 Tachov
38 Telice
39 Třebíč
40 Třešť
41 Turnov
42 Úsov
43 Úštěk
44 Žamberk

Seznamte se s židovskými památkami ve svém okolí:

Aktuální seznam památek naleznete na www.denzidovskychpamatek.cz
nebo www.facebook.com/ZOvPraze
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LETNÍ AKCE

Den židovských památek 2018

Po úspěšném prvním ročníku 
se 12. srpna opět otevřou 
brány vybraných židovských 
památek v celé ČR. Hlavním 
organizátorem Dne židovských 
památek je Židovská obec 
v Praze ve spolupráci 
s Federací židovských 
obcí v ČR a Správou budov 
a hřbitovů společnosti 
Matana, a. s.

Nad letošním ročníkem převzala záštitu 
ministryně pro místní rozvoj paní Klára 
Dostálová, mediální partnerství poskytla 
Česká televize.

Na bližší informace o celé akci jsme se 
zeptali hlavního koordinátora Mgr. Pavla 
Veselého.

Pavle, můžeš našim čtenářům přiblížit, kdo 
a proč na Židovské obci v Praze přišel s myš-
lenkou pořádání Dne židovských památek?

S touto myšlenkou přišel před třemi roky 
tajemník Židovské obce v Praze Ing. Michal 
Borges. Původní ideou bylo zpřístupnit 
široké veřejnosti jinak nepřístupné nebo 
rekonstruované regionální synagogy a hřbi-
tovy v majetku Židovské obce v Praze a také 
upozornit na nedávno revitalizované objekty 
v projektu Deset hvězd. Při té příležitosti 

jsme také chtěli veřejnosti představit proble-
matiku péče o tento druh památek a zároveň 
vlastně ukázat, co všechno se v obnově 
a péči od devadesátých let událo. V roce 
2016 jsme tedy realizovali zkušební „nultý 
ročník“, v kterém jsme zpřístupnili zhruba 
35 objektů v majetku Židovské obce v Praze 
nebo Federace židovských obcí v ČR. Jednalo 
se o úspěšnou akci, a tak jsme v roce 2017 
navázali oficiálně prvním ročníkem.

Všechny zpřístupněné objekty jsou tedy 
v majetku Židovské obce v Praze nebo Fede-
race židovských obcí?

Ne. V loňském roce nás napadlo rozšířit 
návštěvní místa i o objekty v rukou soukro-
mých vlastníků, jednotlivců, měst či obcí. 
Uvítali jsme jejich kladnou odezvu. V letoš-
ním roce nás již sami kontaktovali soukromí 
vlastníci nebo provozovatelé a nabídli nám 
zpřístupnění svých objektů. Velmi oceňu-
jeme jejich zájem a spolupráci a rád bych jim 
všem touto cestou poděkoval.

Kolik židovských památek bude možné letos 
navštívit?
Na 44 místech bude možné navštívit více 
než 50 hřbitovů a synagog, které buď nejsou 
volně přístupné, nebo u kterých proběhla 
v nedávné době rekonstrukce. V převážné 
většině se jedná o regionální památky, ale 
například v Praze bude možné navštívit 
Jeruzalémskou synagogu, ve které jsou insta-
lovány hned dvě tematické expozice týkající 
se obnovy židovských památek. Doufám, 

že letošní ročník bude ještě úspěšnější než 
loňský, kterého se zúčastnilo více jak 3000 
návštěvníků.

Máš pro čtenáře nějaký osobní tip, kam 
vyrazit?

Za návštěvu samozřejmě stojí každý 
ze zpřístupněných objektů, ale rád bych 
čtenáře pozval do synagog v Písku a Čáslavi, 
které jsou jinak celoročně uzavřeny, nebo 
do Turnova, kde bude v rámci Dne židov-
ských památek možné navštívit nejenom 
místní židovský hřbitov, ale také se během 
komentované prohlídky seznámit s dalšími 
turnovskými památkami (synagoga, židov-
ské město). Za pozornost taky stojí synagoga 
v Podmoklech u Sušice, která je v soukro-
mém vlastnictví a kde již několikátým rokem 
probíhá její rekonstrukce. Z bytovky se tak 
znovu stane synagoga. Dalším unikátem 
může být i synagoga v Děčíně, jedna z mála 
dochovaných na území bývalých Sudet. 
No a ze hřbitovů je to například novinka 
letošního roku Třešť, anebo lounský hřbitov, 
kde si návštěvníci mohou prohlédnout 
výstavu o židovském hřbitově v nedalekých 
Hřívčicích.

Jsou v letošním roce připraveny pro návštěv-
níky nějaké novinky kromě nově zapojených 
objektů?

V letošním roce na vás čekají dvě novinky. 
První z nich je vstup zdarma do všech zapo-
jených objektů. Další novinkou je mobilní 
aplikace, která svým uživatelům umožní 
získat detailní a aktuální informace o všech 
místech, které je možné navštívit v rámci 
tohoto jedinečného dne. Aplikaci s názvem 
„Den židovských památek“ bude možné 
stahovat pro OS Android a IOS již od přelomu 
měsíce července a srpna.

Více informací o nadcházejícím ročníku Dne 
židovských památek najdete na webu den-
zidovskychpamatek.cz nebo na facebookové 
stránce Židovské obce v Praze.

Starý židovský hřbitov PrahaSmíchov
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„The place to be“ 
salony – místo 
emancipace
Tato výstava je také pořádána Židovským 
muzeem. Je umístěna v Museu 
Dorotheergasse a potrvá do 14. října.

Dnes známe networking čili navazování kon-
taktů osobních i pracovních po internetu, 
v minulosti však tuto roli plnily vídeňské 
salony. Svůj vrchol zažívaly v letech 1780 až 
1938. Jednalo se často o otevřené židovské 
domy, kde hostitelky poskytovaly možnost 
komunikace a společenského života. Zvláště 
pro ženy se tak otevíraly dveře do veřejného 
života, byl to začátek emancipace. Salony 
nabízely ženám i rozvoj kritického myšlení 
a společenské angažovanosti. V neposlední 
řadě byly i podporou občanského života 
a rozvoje vzdělanosti pro střední vrstvu. 
Dříve bylo podobné setkávání a tříbení 
názorů vyhrazeno pouze šlechtě.

Výstava představuje salony Fanny 
Arnstein, která do Vídně přivezla první 
vánoční stromeček, Josefiny Wertheimstein, 
reformní salon Berthy Zuckerkandl a Euge-
nie Schwarzwald jako kultivovaná místa 
politiky, kultury a byznysu. Salony současně 
fungovaly také jako seznamovací burza 
potenciálních partnerů.

Podobné salony existovaly během druhé 
světové války v emigraci v USA nebo ve Velké 
Británii. Po válce se tradice salonů neobno-

vila. Nahradily je nové techniky komunikace 
a dnes tuto roli zastává zejména internet.

JANA TCHABANA-LÖWBEER 
Vídeň

Vídeňské židovské muzeum 
nabízí v letních měsících 
dvě zajímavé výstavy. Pokud 
budete unaveni cvrkotem 
města nebo pohledem na 
Dunaj, případně bude ve 
Vídni pršet, neváhejte. 

Pronásledovaná, 
zasnoubená 
a vdaná…
Pod tímto názvem probíhá až do 7. října 2018 
v pobočce muzea na Judenplatz výstava 
o osudech třinácti žen, které se snažily už 
před rokem 1939 tzv. „falešným manželstvím 
na papíře“ s cizincem uniknout smrtonos-
ným rukám nacistů. Tato manželství byla 
uzavírána jen pro forma, ze solidarity, z přá-
telství, nebo i za finanční odměnu.

Ženy žijící v exilu v Rakousku se vdávaly, 
aby získaly nové státní občanství nebo 

přístup na pracovní trh. A tyto praktiky 
přetrvávají v mnoha evropských zemích 
dodnes. Výstava poukazuje na různé aspekty 
formálního manželství. Stella Kadmon se 
zachránila v tehdejší Palestině, ale známá 
houslistka Alma Rose skončila v koncent-
račním táboře Osvětim. Malý výběr osudů 
židovských žen, z nichž většina přežila šoa, 
dokumentuje i osudy rodinných příslušníků, 
kteří byli většinou zavražděni. Ženy o tzv. fal-
šovaných manželstvích otevřeně nemluvily, 
mnohé to braly jako součást své životní cesty 
a jako jedinou možnost záchrany.

Papíroví manželé měli cizí státní občan-
ství, a tehdy bylo automatické, že manželka 
po svatbě získala občanství manžela. 
Nezřídka se stávalo, že papírový manžel si 
najednou začal nárokovat i právo na man-
želský sexuální život, a to ženám přinášelo 
obrovské psychické a fyzické napětí. Bály se 
že, pokud požadavky nesplní, budou prozra-
zeny policii. Rozvod a vyhoštění znamenalo 
tehdy jistou cestu na smrt.

Pro zajímavost dodávám, že Rakouská 
republika změnila přistěhovalecký zákon až 
v roce 1983. Od té doby je možné, že manžel 
cizinec může získat občanství po manželce. 
Zákon se však stále mění a kritéria na udě-

lení státního občanství jsou stále přísnější, 
čekací doba se pohybuje podle občanství 
manžela (EU nebo třetí země od 6 do 10 let).

Dnes není možné spolehlivě dokázat, 
kolik žen se tzv. papírovým manželstvím 
zachránilo, většina se o své „temné“ 
minulosti nešířila. Velkým problémem pro 
tyto ženy bylo i znovunabytí rakouského 
občanství, jakkoliv byly cizinkami. Často 
se to podařilo až druhé nebo třetí generaci. 
Rakouská vláda uzákonila speciální pravidla 
pro oběti holokaustu a jejich potomky nejen 
v oblasti finančního odškodnění, ale i pro 
udělení občanství.

ZAHRANIČÍ

Dochované vybavení známých vídeňských 
salonů, součást výstavy. Foto Vídeňské židovské 
muzeum



O.p.s. Baševi srdečně zve na minifestival židovské kultury 

JIČÍNSKÝ ŠOULET.  
Koná se v neděli 26. srpna v Jičíně.  

10:00 hodin – komentovaná prohlídka židovského hřbitova  

v Jičíně – Sedličkách. Sraz před vchodem na hřbitov.  

14:00 hodin – sál Židovské 100: přednáška PhDr. Heleny Krejčové  

ULOUPENÉ UMĚNÍ: Osudy židovského majetku zcizeného za holokaustu.  

18:00 hodin – synagoga: koncert KAPELY REJBELE Klezmer, jidiš a balkánské písně.  
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KULTURA

Kulturní program červenec–srpen 2018
Kam ještě v létě 
za kulturou?
V letních měsících, když končí sezona 
a většina kulturních institucí má prázdniny, 
neprobíhají ani pravidelné pořady Židov-
ského muzea a dalších institucí. Přesto je 
ještě dost jiných příležitostí, kam vyrazit 
v létě za židovskou kulturou. Na následu-
jících stránkách přinášíme několik tipů 
redakce.

Především jsou to samozřejmě festivaly, 
které k létu neodmyslitelně patří. Probíhají 
na různých místech republiky, která jsou 
nějakým způsobem svázána s bohatou židov-
skou historií. Mnoho zajímavých kulturních 
akcí také probíhá pod záštitou Izraelského 
velvyslanectví v ČR. A v neposlední řadě 
i jednotlivé židovské obce v České republice 
vás zvou na zajímavé přednášky, koncerty 
a další kulturní zážitky.

LETNÍ FESTIVALY S ŽIDOVSKOU 
KULTUROU

 Festival židovské kultury 
„Ha-Makom“ v Holešově
Letošní ročník je tematicky 
věnovaný 100. výročí republiky. 

Slavnostní zahájení proběhne na holešo-
vickém zámku a program pak pokračuje 
na zámku, v Šachově synagoze a přilehlém 
židovském hřbitově. Festival vyvrcholí 
v neděli organizovaným výletem „Po stopách 
krnovských Židů“. Po celou dobu festivalu 
můžete ochutnat speciality židovské 
kuchyně v místním Hostinci Na házené. 
Podrobnější informace a program naleznete 
na webových stránkách www.zidovskyfesti-
val.cz.

 „Šamajim“ – 15. ročník festi-
valu židovské kultury v Třebíči
Festival, který je věnován tře-
bíčskému rodákovi Antonínu 

Kalinovi (zachránci židovských dětí), bude 
slavnostně zahájen na vernisáži výstavy 
Heleny Bretfeldové „Zahrady života“. Od pon-
dělí do soboty pak budou probíhat tematické 
koncerty a přednášky na místech židovské 
čtvrti a Zadní synagogy v Třebíči. V době 
konání festivalu jsou návštěvníci zváni také 
do festivalové kavárny Café Art. Podrobnější 
informace a program naleznete na webo-
vých stránkách www.samajim.cz nebo na 
facebookovém profilu www.facebook.com/
samajimtrebic.

KULTURA V OBCÍCH

ŽO PRAHA

 Přednáška Základy judaismu
První přednáška z pětidílného 
cyklu připraveného ve spolu-
práci s Židovským muzeem 

v Praze. Lektoři z Oddělení pro vzdělávání 
a kulturu Židovského muzea v Praze vás pro-
vedou taji judaismu a dají vám nahlédnout 
do židovských tradic a zvyků. Seznámíte 
se s židovskými svátky, poznáte odlišnosti 
židovského kalendáře nebo zjistíte, jak to 
chodí v židovské rodině. 
Jednotné vstupné na každou z přednášek je 
80 Kč. 
Vzhledem k omezené kapacitě (50 osob) je 
nutné zakoupit vstupenky předem v pokladně 
Jeruzalémské synagogy, která je otevřená 
denně s výjimkou sobot a židovských svátků 
od 10.00 do 17.00 hodin.

 Varhanní koncert – 
Martin Moudrý
(Program: Martin Moudrý: 
Improvizace; Max Reger: 

Monologe op. 63 – výběr) 
Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 7, 
Praha 1
Vstupné dobrovolné

 Výstava Michaila Ščigola 
Deníky Franze Kafky
Informační centrum Prahy 
3 – Galerie Toyen, Milešovská 1, 

Praha 3
Výstava je přístupná Po, St: 9–19 hodin a Út, 

Čt, Pá: 9–16 hodin.
Vstup zdarma.

 Výstava Uloupené umění
Expozice seznamuje veřejnost 
s činností Centra pro doku-
mentaci majetkových převodů 

kulturních statků obětí 2. světové války, 
o. p. s. Dosud se totiž ve sbírkách a expozicích 
muzeí a galerií nacházejí umělecké předměty 
pocházející z majetku židovských občanů. 
Do těchto institucí se dostaly v období války 
i v poválečném čase. Původní majitelé těchto 
často velmi cenných předmětů byli donuceni 
se jich vzdát v rámci plánované pauperizace 
židovského obyvatelstva orgány okupační 
nacistické moci. Výstava se koná pod zášti-
tou Ministra kultury ČR.
Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 7, 
Praha 1
Výstava je přístupná denně kromě soboty 
a židovských svátků 
vždy od 10.00 do 17.00 hodin.

ŽO LIBEREC

 Tikun Olam – přednáška Věry 
Leininger
(přednáškový cyklus pořádaný 
za laskavé podpory NFOH)

Budova ŽO Rumjancevova 1362, Liberec 1

 Mrtvé moře a nejkrásnější 
místa v jeho okolí – přednáška 
Karla Hrdličky
(přednáškový cyklus pořádaný 

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

24. 7. –
29. 7. 

30. 7. –
4. 8. 

ÚTERÝ 

17. 7. 
18.00

STŘEDA 

15. 8. 
18.00

9. 7. –
30. 8. 

14. 6. –
31. 8. 

STŘEDA 

25. 7. 
17.00

STŘEDA 

22. 8. 
17.00



Nadační fond obětem 
holocaustu vyhlašuje 
granty pro další obodbí
Vyhlašujeme výběrové řízení v programech Péče, 
Připomínka, Obnova, Budoucnost a podprogramu 
Naše Budoucnost. Uzávěrka je 18. září 2018. 
Žádosti se podávají prostřednictvím systému 
Grantys na adrese https://nfoh-granty.cz/login. 
Systém bude otevřen v den uzávěrky do 22 
hodin. Odkazy na grantová pravidla jsou součástí 
systému Grantys a také si je můžete stáhnout 
níže. Rovněž zde najdete Manuál pro žadatele. 
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte 
kontaktovat.

Zároveň zveme především méně zkušené 
žadatele na seminář. Dozvíte se podrobnosti 
z grantových pravidel a společně projdeme 
vyplnění žádosti a rozpočtu v Grantysu. Seminář 
se bude konat 4. září 2018 od 10 do 12 hodin 
v Nadačním fondu obětem holocaustu, Legerova 
22, Praha 2, 4. patro. Hlásit se můžete emailem 
koordinátorce Andree Fictumové, nejpozději do 
29. srpna 2018.

Těšíme se na Vaše projekty a případné setkání 
na semináři pro žadatele.
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ŽO PLZEŇ

 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.

ŽO BRNO

 Výstava Kurta Bardoše 
Než se vše změnilo.
Do konce srpna můžete v sále 
OVK Brno zhlédnout výstavu 

fotografií, kterou pořádá Židovské muzeum 
v Praze; Oddělení pro vzdělávání a kulturu – 
pobočka Brno.
Třída kapitána Jaroše 3, Brno
(tel.: 544 509 651, 544 509 652, katerina.
suchankova@jewishmuseum.cz)
Výstava je zpřístupněna po předchozí telefo-
nické domluvě. Vstup volný

POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE

 Dne 16. a 17. srpna bude v Praze 
položeno dalších 23 Kamenů 
zmizelých – Stolpersteine, a to 
s autorem projektu panem Gün-

terem Demnigem.

 Zveme vás na další Diskuzi 
v Maislovce, tentokrát na téma 
petice „Židé za spravedlivý mír“. 
Budeme se bavit nejen o petici 

samotné, ale především o tom, co dnes před-
stavuje Izrael pro židovské komunity. Sjed-
nocuje? Rozděluje? A co na to čeští Židé? 
Uskuteční se 25. 7. od 18.00 v Maiselově 18.
Panelisté: Tamara Moyzes, Vít Strobach, 
Ester Karasová, Petr Papoušek
Diskutanti: Jan Fingerland, Adéla Hořejší, 
Petr Mandl, Gafna Váňová, Aleš Weiss
Moderuje: Irena Kalhousová

2. 5. –
31. 10. 

19. 5. –
31. 8. 

16. 8. –
17. 8. 

STŘEDA 

25. 7. 
18.00

Jičín a židovská 
kultura
Kulturní program a využití jičínské syna-
gogy, výjimečné barokní stavby z konce 
18. století, a bývalé židovské školy v Židovské 
ul. 100 zajišťuje od roku 2002 společnost 
Baševi, o. p. s., pojmenovaná podle význam-
ného židovského finančníka a mecenáše 
Jakoba Baševiho (1570–1634), který působil 
v Praze i v Jičíně a je pohřben v Mladé 
Boleslavi. Skupina přátel sdružených v tomto 
spolku vzala na sebe odpovědnost pečovat 
o židovské památky na Jičínsku, pořádat kul-
turní akce pro veřejnost a prostřednictvím 
přednášek a seminářů předávat veřejnosti 
co možno nejucelenější obraz o židovské 
kultuře, náboženství, tradicích a historii 
židovského národa a státu Izrael.

Jednodenní židovský festival
Již tradiční minifestival židovské kultury 
Jičínský šoulet se bude konat v neděli 
26. srpna.

Začne v 10 hodin komentovanou prohlíd-
kou židovského hřbitova v Jičíně-Sedličkách, 
sraz zájemců bude před vchodem. Na 
hřbitově, který leží dva kilometry za městem, 
je na vybraných hebrejských náhrobcích 
umístěn překlad do češtiny.

Od 14 hodin bude festival pokračovat 
v budově v Židovské 100 přednáškou s pre-
zentací PhDr. Heleny Krejčové, ředitelky Cen-
tra pro dokumentaci majetkových převodů 
kulturních statků obětí 2. světové války, na 

téma Uloupené umění: ukradený židovský 
majetek a jeho poválečné osudy.

A od 18 hodin program Jičínského šouletu 
vyvrcholí v synagoze koncertem pražské 
kapely Rejbele, která ze svého repertoáru 
nabídne židovský klezmer, tradiční písně 
v jidiš a také několik balkánských písní. 
Synagoga v Jičíně je v červnu až září otevřena 
denně od 9 do 17 hodin.

Výstava o přírodě Izraele
V prostorách bývalé židovské školy v Židov-
ské ul. 100 sídlí nyní Židovské muzeum 
v Jičíně, kde je možné shlédnout stálou expo-
zice Židovští spisovatelé, dramatici a kritici 
a konají se zde také časově omezené výstavy.

28. července zde otevře své brány výstava 
fotografií Lukáše Falteiska a maleb Máří 
Mikšaníkové Izrael zespoda / Krajiny 
Izraele. Svůj pohled na tuto zemi představí 
biolog a jeskyňář Lukáš Falteisek a malířka 
Máří Mikšaníková. Nepůjde však o tisící 
první pohled na známé památky, ale o místa, 
která většina turistů nenavštíví, neboť jsou 
obtížně přístupná. Autoři se – i díky spo-
lupráci se speleology z Centra pro výzkum 
jeskyní při Hebrejské univerzitě v Jeruza-
lémě – dostali na řadu málo známých, ale 
velmi zajímavých lokalit. Šlo o vápencové 
a solné jeskyně, ale také o podzemí vytvo-
řené v různých dobách a z různých důvodů 
člověkem. Spoustu pozoruhodností ukrývají 
také místní pouště. Ty při bližším pohledu 
vlastně nejsou pusté… Izrael má totiž to 
štěstí, že se nachází na okraji pouštního pásu 
kolem obratníku Raka, kde podmínky ještě 
umožňují rozvoj poměrně pestrého života 
přizpůsobeného na extrémní prostředí.

Výstava potrvá do 30. září – ale ještě 
před skončením tu ve středu 26. září od 
18 hodin proběhne komentovaná prohlídka 
s oběma autory. Doprovodná přednáška 
Lukáše Falteiska z Přírodovědecké fakulty 
UK nám přiblíží konkrétní místa, odkud 
snímky pocházejí, a okolnosti jejich pořízení. 
Návštěvníci se dozvědí zákulisí unikátních 
snímků z těžko přístupných míst v podzemí 
či zajímavosti o vzniku kreseb izraelské 
krajiny. (elf)
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PÍSNIČKA

Ód jišama

První šabat po Tiša be-av je znám jako šabat 
útěchy a v podobném duchu se nese i celé 
následující období měsíce avu, kterému se 
pak říká menachem av (útěšný av). Proto 
jsme se rozhodli pro tento měsíc vybrat 
písničku, která přináší poselství naděje a útě-
chy. Text písně Ód jišama je podle 33. kapitoly 
Jeremiášova proroctví a bývá například často 

zpívaná na svatbách nebo i při jiných radost-
ných událostech.

Autorem melodie je Šlomo Karlibach 
(1929–1994), známý písničkář a muzikant, 
který se ve své tvorbě inspiruje chasidskými 
melodiemi. Mnohé jeho písně už dnes 
zlidověly.

(U této písničky přinášíme také jednu 
novinku – jako součást výuky hebrejštiny, 
si můžete písničku zazpívat podle hebrejsky 
psaného textu.)

Ještě bude slyšet v judských městech  
a v ulicích Jeruzaléma

hlas veselí a hlas radosti, hlas ženicha  
a hlas nevěsty.

ַלִים ָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבחּוצֹות ְירּוׁשָ ַמע ּבְ ָ עֹוד ִיּשׁ

ה ּלָ ְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ּכַ שֹׂון ְוקֹול שִׂ קֹול שָׂ


